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1400تیر 

به نام خدا

بانکداری دیجیتال چیست و چه روندهایی را دنبال خواهند کرد؟



در برابر بانک سنتیبانک دیجیتال 

:ددارسنتیبانکداریباواضحیتفاوتهایدیجیتالبانکداری

(متفاوتنیازهایبانسلهایی)مشتریانانتظاراتونیازهاتغییر‒

(بانک؟نجاتبخشیاکسبوکارتهدید)جدیدراهکارهایمعرفیوفناورانهتحوالت‒

(مالیصنایعبازاربههایتکهایشرکتورود)بانکیغیررقبایظهور‒

(کرگتنامبهمفهومیدنبالبه)حاکمیتهاومرکزیبانکهایتغییرحالدرهمیشهمقررات‒

(فینتکیاکوسیستمبابانکهاتعاملچگونگی)چابکامانوپا،رقبایآمدنکارروی‒

(دیجیتالاستعدادهایبهبانکیمتخصصینازگذار)انسانیسرمایهبهنگرشتغییر‒
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مستقلبانکازکامالسازمانینظرازاماگرفته،شکلبانکیکذیلدسته،ایننئوبانکهای

.ارنددراباالدستیبانکمجوزهایوهازیرساختتمامیازاستفادهامکاننئوبانکهااین.میباشند

.کنندمیفعالیتمالکبانکلیسانستحتنوعاین

شکل(تلکامیابزرگفروشیهایخردهمعموال)غیربانکیکارهایوکسبذیلدسته،ایننئوبانکهای

رمپلتفبرنوینبانکیخدماتارائهدرباالدستیشرکتهایظرفیتومجوزهامنابع،ازوگرفته

.دارندینسباستقاللمالکشرکتازسازمانیساختارنظرازنیزدستهاین.گیرندمیبهرهموبایل

وزهایمجبانکی،هرازمستقلکامالصورتبهتوانستهانددسته،ایننئوبانکهای

.بپردازندفعالیتبهوکردهاخذمربوطهومسئولنهادهایازرامالیخدماتارائه

ترجیحآن،هایهزینهیامجوزدریافتامکانعدمدلیلبهدستهایننئوبانکهای

ازوجوداینبا.کننداستفادهخودهایفعالیتبرایبانکیکمجوزازکهدادهاند

.نیستندهمکاربانککنترلیامدیریتتحتمنظریهیچ

خود،نامودبرنتحتسنتیبانکهای.هستندسنتیبانکهایتوسطشدهارائهخدماتیافتهارتقانسخههایدیجیتالبانکهای

یکی.کنندارزشخلقمشتریان،دیجیتالنیازهایبهتوجهبامیکنندسعیوپرداختهموبایلیهایپلتفرمدرخدماتشانارائهبه

ویژگیهایازجدیدخدماتارائهومحصوالتدرنوفناوریهایازاستفاده.میباشد4نسخهبانکبانکها،ایننامهایازدیگر

.بانکهاستاین



بانک دیجیتالروند تکامل 

آینده نزدیک،  در 
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آن 1.0بانکداری (  1472-1980) « بانکـداری سـنتی»همان چیزی است که ما بـه 

.می گوییم

س های سپس با ورود تکنولوژی هایی مانند اینترنت و برخی سروی(1980-2007)

شروع شد که کم کم بانکداری را به بیـرون شـ  ۲.0دوران بانکداری خودکار، 

(آغاز بانکداری الکترونیک). کشاند

آمــدن بانکــداری ســیس ســرویس همــه چیز تکییــر پیــدا کــرد و بــا  ( 2007-2017)

۳.0فهمیدیم که بانکداری هم می تواند قابل حمل باشد کـه همـان بانکـداری 

(آغاز بانکداری موبایل و بانکداری باز). است

یک تکییر و گذار مهم و بزرگ است که دیگـر 4.0بانکداری اما ( تاکنون-2017)

(آغاز بانکداری دیجیتال). عمال بانکداری با شما زندگی خواهد کرد
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(نه محصول محوری)تجربه محوری 

بانکداری باز

پرورش استعدادهای خالق

عملیات داده محور

معماری چابک

هوش مصنوعی

شراکت هوشمندانه

رمز ارزش ها

(2018)

بانکشمادرمسیر
دیجیتالیشدن،برایچند
موردازاینموارد،برنامه
مدونوعملیاتیدارد؟



بانکداری دیجیتالدسته بندی کالن روندهای 

مالیوبانکیروندهایدیجیتالصنعتحوزهگزارشدر30حاصلمطالعه*
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چگونگیتحولعملیات

بانکیدرعصردیجیتال

فناوریموردحوزههای

استفادهدربانکها

تحوالتساختاروبدنهسازمان



(1)بُعد فناورانه : بانک دیجیتالدسته بندی کالن روندهای 

تجزیهوتحلیلدادههایجمعآوریشدهبهمنظورارائهخدماتشخصیسازیشدهداده محوری

امنیتیمسائلحریمشخصیونظربهداده،بااشتراکگذاریانبارههایفینتک ها به   APIخدماتارائه  

هوش منصوعی 
انسانیمصنوعیدرراستایکاهشخطایهوشاستفادهازالگوریتمهای

نظارتدقیقبهبازاررمزارزشوبرنامهریزیدرجهتاستفادهازپتانسیلفناوریبالکچینرمز ارزش ها 

ارائهخدماتمالیرویدستیارانهوشمندصوتیدستیاران صوتی 

رایانش ابری 

خدماتگذاربهفضایابریدرراستایکاهشهزینههاوافزایشکیفیت

بهرهوریفرایندهاافزایش

بهچالشهایمهاجرتابریتوجه



هور نوظسیستم های ُکربنکینگ 
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یکیکارکردهایسنجههایزیستیبرایتسهیلاحرازهویتالکترونبیومتریک

آنریزیبرایاستفادهبیشترازظرفیتهبرنامه ای

فدارپرطرشناساییظرفیتهایبالقوهشبکههای

(niche market players)رصدسیستمهایکربنکینگجدید

ینگمدیریتتاثیربرافکنشرکتهاینوآوردرحوزهکربنک

هاایجادتعاملدوطرفهباکاربرانبالقوهوبالفعلدراینکانال

(2)بُعد فناورانه : بانک دیجیتالدسته بندی کالن روندهای 



تجربه 
مشتری 

حوریمحصولمتمرکزبرتجربهسازیبرایمشتریانوگذرازرویکرد

برنامههایوفاداریشخصیسازیشدهطراحیتریانمشپرسوناهاونقشهنقاطتماسشناسایی

تکهاارائهراهکارهایبانکداریبازبرایشخصیسازیخدماتبانکیتوسطفیناز بانکداری ب

ارائه راهکارهای 
مشاوره مالی 

یاناستفادهازراهکارهایهوشمندبهمنظورتحلیلوضعیتمالیمشتر

مشاورهمالیارائهخدمات

ا خودکارسازی فراینده
انکدیجیتالفرایندهایببازآفرینی

دهاازموتورهایهوشمصنوعیبهمنظورتسهیلفرایناستفاده

انکمکگرفتنازابزارهایخودکارجهتپایشمستمرمشترییان تحول ارتباط با مشتر 

(1)بُعد عملیاتی : بانک دیجیتالدسته بندی کالن روندهای 



تغییر در ویژگی های 
جمعیت شناختی 

(Baby BoomerوZ،Millennial)شناسایینیازمندیهاینسلهایمختلف

نیراهکارهایاختصاصیبرایدستهبندیهایسارائه

لفبرندبینمخاطبینمختبرمعرفیوارتقاوجههتمرکزال برندینگ دیجیت

آنهادرعصردیجیتبازنگری شعب  البازآفرینیشعبوکارکرد

وآرکداستفادهازراهکارهاینوینپرداختهمانندتشخیصچهره،بیومتریکیاکیبازطراحی شیوه های پرداخت

آنک ترویج رویکرد چاب هااستفادهازمتدهایچابکبهمنظورکاهشهزینهاشتباهاتویادگیریبیشتراز

ایجادفرایندهایذخیرهخودکاردرحسابهایجاریوخرجیکاربرانذخیره سازی خودکار

(2)بُعد عملیاتی : بانک دیجیتالدسته بندی کالن روندهای 



گذرازمدلهایکارمزدمحوروسرمایهگذاریبرمدلهایدیجیتالتحول مدل درآمدی 

(1)سازمانی بُعد : بانک دیجیتالدسته بندی کالن روندهای 

ظهور رقبای 
جدید 

فینتکهاواردشدنشرکتهایهایتکوهمچنینتهدید

«کارانهرقابتهم»برایکمینهسازیتهدیداتوبیشینهسازیفرصتهاازطریقبرنامهریزی

تحول در منابع 
انسانی سازمان

ظوربازنگریدرشایستگیهاومهارتهایموردنیازتمامیالیههایسازمانیبهمن

کاهششکافمهارتیدرسازمان

کاهشضایعاتکاغذیوکربنیوحرکتبهسمتسازمانسبزی توجه به تاثیرات زیست محیط

مالیشناساییمقاصدبینالمللیبرایارائهخدماتم گلوبالیس



همکاری موثر با
فینتک ها 

ههمکارانرابطهرقیببهتغییررویکردازنگاه

جذب و مدیریت 
استعدادها 

نیسازماشناساییوپرورشاستعدادهایدرونسازمانیوبرون

(2)سازمانی بُعد : بانک دیجیتالدسته بندی کالن روندهای 

بهسمتجذبفینتکهادرحوزههایمختلفحرکت

رراتاستفادهازتوانرگتکهابهمنظورکاهشهزینهتغییراتقوانینومقرگ تک ها 

وآورچابکونتمرکزبرتغییرفرهنگسازمانبهمنظورایجادسازمانیترویج فرهنگ دیجیتال

توسعه 
کی اکوسیستم بان

الیمهمکاریباشرکایخارجازاکوسیستمبانکیو

جدیدجهتسرمایهگذارییاخلقارزشبازارهایبررسی

سازوکارخالقیتونوآوریدرسازمانایجاد



2030پس از بانک ها دیجیتالشمایل 

یحرکت بانک ها به سمت تدوین استراتژی برای حضور در بازارهای جهان-1

ت امالت نزدیک تر دولت ها و بانک ها-۲

ظهور بازیگران بین المییی برای تسهیل صادرات-۳

باز شدن درب کشورها برای حضور بانک های خارجی-4

آن، تکییر در نیازمندی مشتریان-5 تکییرات جم یتی و به تبع 

عصر جدیدی در ت امالت داده محور بانک و مشتریان-6

پرداخت های فراگیر، سریع و از کانال های مختیس-7

تحوالت عمده در ت امل شرکت های انرژی و بانک ها-8
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(2020)



در جهان پساکرونابانک های دیجیتال

(عدموصولحجمباالییازوامهاواعتبارات)مدیریتاعتبارات•

(کاهشتقاضاوافزایشهزینهها)تغییراتدرسودبانکی•

آنالین)خدماتمشتریانوارائهمشاورهمالی• (محدودیتهایفیزیکیوتغییرتعامالتمشتریانبهسمتکانال

(نهعدمهماهنگیهزینهودرآمدونیازبهتحولمدلعملیاتیبهمنظورکاهشهزی)تطابقمدلهایعملیاتیوکنترلهزینه•

موجود، بانک ها می توانند از این فرصتشرایط وجود دشواری های با  

نموده با مشتریانشان استفادهنحوه تعامل برای بازنگری اساسی در 
آن ها ایجاد نمایندو رابطه   .ای قوی تر، پایدار تر و اعتماد محور با 

(رمدیرارشداکسنچ)النمکینتیر

(2020)



امیتمالکترونیکی کردنمعنایبه،بانک هادردیجیتالتحول

ارتقاوشعبه هابی نظیرظرفیتازاستفادهبا.نیستفرایندها

محیطیکدرچهرهبهچهرهتعامالتدرمشتریانتجربه

مزیتعنوانبهکانالاینازتوانندمیسنتیبانک هایفیزیکی،

بازو،نایبابانک ها.کننداستفادهنئوبانک هابارقابتدراصلی

 هاآناز[نئوبانک ها]شعبهبدونرقبایبارقابتدرمی توانند

.شوندمتمایز

(مدیر ارشد مارکتینگ ادوبی)پیزلی ِکریگ  -

:برای مطالعه بیشتر
• Building the bank of 2030 and beyond The themes that will shape it  (E&Y, 2020)
• Emerging Trends in Digital Banking (Capital Banking Solutions, 2018)
• 2020 banking and capital markets outlook (Deloitte, 2019)
• The future of Digital Banking (KPMG, 2020) پژوهشگرتحولدیجیتال


