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سالال در دنیالا  ۰ بانکداری باز به مفهوم امالروزی عمالری کمتالر از 
عالالالالالواملی همشالالالالالون رشالالالالالد فینتن هالالالالالا و توسالالالالالعه دهندگان . دارد

خالالدمات و محالالالوالت مالالالی غیالالر بالالانکی کالاله درصالالدد پاسالال  بالاله
اربری تقاضای مشتریان بالرای خالدمات یکرارچاله تر و بالا ت رباله کال

بهتالالالالر هسالالالالتند از طرفالالالالی و چالالالالالن تطبیق پالالالال یری بانن هالالالالا بالالالالا
تغییالالالرات کسالالالب وکاری سالالالال های اخیالالالر بالالالا رویکالالالرد همکالالالاری از 
طالالالالرگ دی الالالالر و در ن الالالالر گالالالالرفتن ایالالالالن رویکالالالالرد بالالالاله عنوان مالالالالدل 
کسالالالب وکار جدیالالالد، لالالالزوم توجالالاله بالالاله توسالالالعه بانکالالالداری بالالالاز را 

.تقویت کرده اند

1
بانکداریباز،روندینوظهوروجوان

در همالالین مالالدت زمالالان نه چنالالدان زیالالادی کالاله بانکالالداری بالالاز مالالورد 
توجه قرار گرفته است، فارغ از مدل ارائه خالدمات ایالن حالوزه و
16)تعالالالامالت صالالالالورت گرفته در ایالالالالن راسالالالالتا شالالالالاهد محالالالالالوالت 

UseCase( )21)و کاربردهالالالالای ( عنالالالالوان محالالالالالول منحالالالالالربفرد
. متنوع در این حوزه هستیم( عنوان کاربرد منحالربفرد

2
ازتنوعووسعتمحصوالتوکاربردهایبانکداریب

میلیارد دالر سرمایه گ اری 4/5سال اخیر، بین از 12در طول 
رفتاله مورد از پلتفرم های مطرح بانکداری باز دنیا صالورت گ9بر 

درصالالالالد ایالالالالن 20اسالالالالت کالالالاله در ایالالالالن میالالالالان بانن هالالالالا، در حالالالالدود 
می تالالالالالوان نالالالالالام برتالالالالالرین . سالالالالالرمایه گ اری ها حاالالالالالور داشالالالالالته اند

بانن های دنیا را باله عنوان سالرمایه گ اران جالدی مشالاهده نمالود
عه که این امر نشان از عالقه مندی این بانن ها به رونق و توس

.این پلتفرم ها دارد

3
درپلتفرمهایسرمایهگذاریجدیصورتگرفته

بانکداریباز

کاله زمالان سالرمایه گ اری Jun 2016در مالدت پالنج سالال یعنالی از 
Goldman Sachs درPlaid اسالالالالالالالت، ارزشPlaid 225از

رسالالالیده Apr 2021میلیالالالون دالر در 13،400میلیالالالون دالر بالالاله 
رشالالالد ارزش یکالالالی از . برابالالالر رشالالالد داشالالالته اسالالالت59اسالالالت کالالاله 

ه تالالا مهم تالالرین نکالالات دربالالاره پلتفرم هالالای بانکالالداری بالالاز اسالالت کالال
. برابر درآمد ساالنه آن ها هم مشاهده شده است200حتی 

4
درمدتزمانپنجPlaidبرابریارزش60رشدحدود

Goldmanسالهسرمایهگذاریبانک Sachs

چنالد شروع بانکداری باز در ایران فاصله زیادی با دنیا نالدارد هر 
فته در کل سرمایه گ اری صورت پ یر . کم و کیف متفاوتی دارد

میلیالارد   ۰ این حوزه در ایران براساس تخمین ایلیالا بالین از 
صالالالدم درصالالالد نسالالالبت بالالاله  ۵ چیالالالزی کمتالالالر از )تومالالالان نیسالالالت 

(.سرمایه گ اری ان ام شده در دنیا

5
سیلوجودپتانبانکداریبازدرایران،امریمغفولبا

باال

ابی از پتانسیل ارزش بازارِ قابل دستی( 1400مهر )تخمین ایلیا 
جاله باله برای ین سال آینده در فاای بانکالداری بالاز کشالور بالا تو

میلیالالالالالارد 1،200معالالالالالادل ( UseCase)وضالالالالالعیت کاربردهالالالالالای آن 
.تومان است

6
دهبازدرکشوردریکسالآینارزشبازاربانکداری

.میلیاردتومانتخمینزدهمیشود1،200بیشاز

همکالالالالاری »دو آینالالالالده محتمالالالالل برحسالالالالب محالالالالور عالالالالدم قطعیت 
ده در افالالق ده سالالال آینالال« بانن هالالا بالالا پلتفرم هالالای بانکالالداری بالالاز

کشالالالور، بالالاله شالالالکل دو سالالالناریوی متفالالالاوت کنالالالدوی عسالالالل و تالالالار
هالالالالر یالالالالن از ایالالالالن سالالالالناریوها کالالالاله . عنکبالالالالوت تالالالالالویر می شالالالالود

 ی ویژگی های متمایز خود را دارنالد در واقالع باله تمرکالز و یکرالارچ
ل در مقابال( کنالدوی عسالل)ارائه و دریافت خدمات بانکداری بالاز 

.اشاره دارند( تار عنکبوت)انحالار و پراکندگی آن 

آیندهبانکداریبازدرکشورسناریوهای7

فالع با بررسی عوامل و میزان رضایت هر ین از پالنج دسالته ذی ن
ه مختلالالف بانکالالداری بالالاز در کشالالور، اینطالالور بالاله ن الالر می رسالالد کالال
ان سناریوی کندوی عسل آینده ای است که در آن همه ذی نفع

بانالالالالالالالالن مرکالالالالالالالالزی، بانن هالالالالالالالالا، پلتفرم هالالالالالالالالای بانکالالالالالالالالداری بالالالالالالالالاز، )
ا بیشالالالالترین رضالالالالایت ر ( توسالالالالعه دهندگان و مشالالالالتریان نهالالالالایی

.خواهند داشت

عسلیاتارعنکبوت؟کندوی8
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: ۰۴۰آبان ۰ عنکبوت،تارهای؛اولپرده

سرریاننبهراختالاصیبازبانکداریپلتفرم هایباجلسهوتکاپودرروزشهراما.استکردهشروعلندتنوپرداختخدماتارا ئهحوزهدررافینتکیامیرعلیکهاستماهیسه

لتفرم هاپازهرینباتعاملدرآنشهاما.باشدکردهفراهمخدماتندامنهدرراکشورپرمخاطببانندهتاهشتدسترسی هایحداقلبتواندآیندهسالتااستامیدوارومی شود

اینبابرساندیخوبجایبهراکسب و کارشبتوانداینکهبهنسبتامیرعلی.می خواهندمتفاوتیمدارکودارندمتفاوتیاستانداردهایهرکدامکهچرامی کندن راننکمیمی بیند،

.استشدهتردیددچاربانکی، خدماتبهدسترسیشرایط

: ۰۴۰آبان ۰ عسل،کندویدوم؛پرده

بااوله هایهفتهمانکهاستبودهاینکارششروعت ربیاتشیرین ترینازیکی.استکردهشروعلندتنوپرداختخدماتارا ئهحوزهدررافینتکیامیرعلیکهاستماهیسه

درخاصیدغدغهواستمشتریاننکاربریت ربهبهبودروزهاایندرامیرعلیتمرکز.استگرفتهراداردنیازآنشههرکشور،بازبانکداریمطرحپلتفرمدوازیکیدردرخواستیکبار

.نداردآنامثالوبانکیخدماتدسترسی هایمورد

:  ۰۴آبان  ۰ پرده آخر؛ امروز، 

ن پلتفالرم اینکه بانن مرکزی، بانن ها و پلتفرم ها هالر یالن باله دنبالال سالاخت. ت ربه امیرعلی از خدمات بانکداری باز در سال های پین رو در گرو تالمیمات همین روزها و ماه های ما است

مالان گالرفتن این مهم، عزمی ملالی می خواهالد و همالین ماه هالا ز . اختالاصی خودشان باشند یا همه تمرکز و تالش شان ساختن ین داستان موفقیت مشترک در صنعت بانکی کشور باشد

.   تالمیمات راهبردی بانکداری باز کشور است
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واژه نامه

API:
Application Programming Interfaceیا رابط کاربری برنامه نویسی

(:TPPs)توسعهدهندهندگان
TPP،ها یا اشخاص حقیقی هستند که ازسازمانهاAPI  متنوعی مانندهای مشتریان، به من ور ارائه خدماتبرای دسترسی به حسابعرضه شدههای

.استفاده می کنندو یا سایر خدماتپرداخت

(:Products)محصوالتبانکداریباز
.  های اولیه بانکی توسط ین پلتفرم می باشندAPIمحالوالت بانکداری باز خدماتی ت میع و پردازش شده از 

(:Aggregator)تجمیعکننده
هالایی خواهالد این نقن شامل جمع آوری خدمات طرفین توسط بانن به عنوان ین نهاد ت میع کننده می باشد، بانن در این نقن در تعامل بالا مشالتری ن

.بانن به مشتری تحویل می شودinterfaceبود و خدمات در قالب و 

(:Distributor)توزیعکننده
ایی قالرار در این نقن بانن به عنوان ین تهیه و ارائه کننده محالوالت و خالدمات باله طالرفین سالوم عمالل خواهالد کالرد و در تعامالل مسالتقیم بالا مشالتری نهال

.نخواهد گرفت

(:Orchesrator)هماهنگکننده
کالاله بالالا بالاله ایالالن نقالالن بالانالاله ترین سالالط  عمل الالری بالالرای یالالن بانالالن در فاالالای بانکالالداری بالالاز اسالالت کالاله در آن اکوسیسالالتمی از بالالازی ران مختلالالف ای الالاد شالالده

.اشتراک گ اری داده ها و دسترسی ها با یکدی ر به تعامل می پردازند و بانن به عنوان هماهنگ  کننده اکوسیستم عمل می کند

(:UseCases)کاربردهایبانکداریباز
.کاربردها، محل استفاده و نمونه ای از محل و کاربرد پیاده سازی خدمات و محالوالت بانکداری باز می باشند

(:TPs)تأمینکنندگان
.های اولیه را به پلتفرم ها عرضه می کنندAPIطرگ های سومی به غیر از بانن هستند که 



،بانکداریباز
دنیایامروز
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چهار روند 
عهتوسبرمؤثر 

بانکداری باز در 
دنیای امروز

در ( بالالالالانکی)ارائه دهنالالالالدگان خالالالالدمات مالالالالالی 
سالالالالالال های اخیالالالالالر بالالالالالا چالن هالالالالالای مختلفالالالالالی 
مواجالاله شالالده اند، همزمالالان فرصالالت هایی نیالالز 

.ازظهور نموده است مانند رشد بانکداری ب
از مهم تالالالالالرین عالالالالالواملی کالالالالاله ارائه دهنالالالالالدگان 
خالالدمات مالالالی را بالاله سالالمت رویکردهالالای بالالاز 

هد، نسبت به رویکردهای بسته سوق می د
.می توان به موارد روبه رو اشاره کرد

افزایشآمادگی
رشدفینتکهامشترینهایی

در سال های اخیر شاهد رشد تعداد 
ط فینتن ها و مومنتوم شکل گرفته توس

با وجود همه مشکالت و . بوده ایمآن ها 
موانع قانونی، این موجودیت ها در حال 
ای اد نوآوری در بخن خدمات مالی از 
طریق تمرکز بر افزاین سرعت، راحتی و
کاهن هزینه خدمات مالی در حال ارائه 
هستند و با اولویت دادن به ت ربه 
ر مشتری، معموالً بر نقاط ناخوشایند او د

نسل . دریافت خدمات دست می گ ارند
جدید فینتن ها امروزه بیشتر بر روابط

بین اصلی مشتری با بانن تمرکز کرده اند و
از پین در حال ورود به فاای رقابت با 

.بانن ها هستند

زن یره ارزش بانن ها به واسطه تغییرات 
اقتالادی و بازی ران نوظهور به نوعی مورد

. تهدید قرار گرفته است
طور با رصد تاریخشه فعالیت های بانن ها، این

به ن ر می رسد که بیشتر به نوآوری های 
کوچن همشون اپلیکیشن بانکی و خدمات

ت به الکترونین پرداخته اند و در بهترین حال
ارائه خدمات و محالوالت توسط پارتنرهای
فینتکی خود اقدام نموده اند، اما همشنان 
ه مدل کسب وکار آن ها بی تغییر باقی ماند

ای در صورت عدم تطبیق بانن در فا. است
ن رقابت شکل گرفته، ریسن از دست رفت

.مشتری و درآمد وجود دارد

با وجود نسل های جدید مشتریان همشون
و آلفا، رفتار و ترجیحات جدیدی Zنسل 

برای مثال . در مشتریان شاهد هستیم
اتکا مشتریان کمتر به بازی ران کالسین

هتر کرده و به سادگی به جست وی گزینه ب
نه های گشته و البته گستره وسیعی از گزی

.قابل انتخاب نیز پین رویشان است
همشنین به واسطه دریافت انواع خدمات 
  به شیوه نوین و از بازی ران مدرن، سط
ریان انت ارات مشتریان تغییر کرده، مشت

این روزها انعطاگ بیشتری نسبت به 
خدمات نوآورانه داشته و قدرت تمیز 

.ت ربه کاربری خوب را دارند

گسترشتکنولوژیهای
جدیدماژوالر

دای بانن ها، برخالگ سایر صنایع در ابت
مسیر ورود به مدل های کسب وکاری 

ن شبکه سازی میا. پلتفرمی هستند
زن یره های خلق ارزش و ظهور پلتفرم ها

با هدگ ارائه فرآیند یکرارچه و 
ها را به پارادایمی APIهمه جانبه، ارائه 

تلف برای برقراری اتالال میان شرکای مخ
.تبدیل نموده است

به جای رابط های کاربری پیشیده، 
ها به ارائه نالب APIاستفاده از 

ک و ساده تر، گستره پ یری بیشتر، ادرا
.من ر شده است... تحلیل روابط و 

ریافزایشچالشتطبیقپذی
بانکها
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ازبانکداری ب
چیست؟

دور از ذهالالالن نیسالالالت کالالاله ب الالالوییم بانکالالالداری بالالالاز در حالالالال 
ازی و بالا توانمندسال. متحول ساختن مؤسسات مالالی اسالت

در برخالالالالالی مالالالالالوارد متقاعالالالالالالد سالالالالالاختن بانن هالالالالالالا بالالالالالرای بالالالالالاله 
اشالالالالالتراک گ اری اطالعالالالالالات به گونالالالالاله ای امالالالالالن و اسالالالالالتاندارد، 

اری و بانکداری باز در حال افزاین شفافیت، تسهیل همک
بازگشالالایی فرصالالت  های ارائالالاله محالالالوالت و خالالدمات جدیالالالد 

.است
عنالالوان بانکالالداری بالالاز در حالالال حاضالالر بالاله دو شالالکل مختلالالف

برخی بانن ها، . مورد استفاده قرار می گیرد

اصالالالالالالل اساسالالالالالالی بانکالالالالالالداری بالالالالالالاز، نالالالالالالوآوری 
مؤسسالات مالالی در تعامالالل. همکاراناله اسالت

( طرگ هالای سالوم توسالعه دهنده)هالا TPPبا 
در حوزه هالالالالای گونالالالالاگون بالالالاله ارائالالالاله خالالالالدمات 
. دجدید به صورت سالریع و آسالان می پردازنال

انکالالالداری بالالالاز ایالالالن امکالالالان را بالالاله بهمشنالالالین 
توسالالالالالالعه دهندگان می دهالالالالالالالد تالالالالالالالا بهتالالالالالالالرین 
ی استفاده را از محالوالت و دارایی های فعل

بانالالالالالن داشالالالالالته باشالالالالالند و بیشالالالالالترین ارزش
ه  چراکال. ممکن را به وسیله آن ها خلق کننالد

رار در بانکداری باز مشالتری محوری و اصالل قال
.دادن ت ربه او کلیدی است

تکهدراسیپلتفرمکسبوکار،رویکردیبرایتحققمدلبانکداریباز
آندادههاااا،محصاااوالت،فرآینااادهاوعملکردهاااادراکوسیساااتمیازبانکهاااا،
رمشاااتریان،توساااعهدهندگان،فینتکهااااوشااارکایدیقاااردردساااتر  ااارا

محوریتاینخادماتاراههشاده،خادماتماالیخواهادباودکاهدر.میگیرند
تهگااامنخسااتتوساابانکهااایاااسااایرمهسساااتمااالیبااهاشااترا گذاشاا

.میشود

هالالالالا TPPهالالالالای خالالالالام بالالالالا APIآن را معالالالالادل بالالالاله اشالالالالتراک گ اری 
بالالاز از طالالرگ دی الالر، اعتقالالاد بالالر اینسالالت کالاله بانکالالداری. می داننالالد

بالالین از اینهالالا بالالوده و می توانالالد در ارائالاله خالالدمات بانکالالداری و
ها نیز مورد اسالتفاده قالرار گیالرد تالا آن هالا TPPزیرساخت ها به 

.را در ارائه خدمات و محالوالت جدید نوآورانه توانمند سازد
از ایالالالالن رو بانکالالالالداری بالالالالاز یالالالالن مالالالالدل کسالالالالب وکار دارای ارزش 
افالالزوده در ن الالر گرفتالاله می شالالود کالاله قالالادر بالاله ای الالاد جریان هالالای 

.درآمدی جدید است

.ردازدمدل کسب وکار پلتفرمی، مدلی است که به خلق ارزش توسط تسهیل تبادل ارزش، خدمات و محالوالت میان دو یا چند گروه ذی نفع مختلف می پ*
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خالصه ای از 
سیر 

تحوالت
از بانکداری ب

در دنیا

2018

PSD2 deadline
(Payment Service 

Providers Directive) –
(amendment)

تاری  نهایی جای زینی 
PSD2 با PSD

2017

Fourth Money 
Laundering 
Directive 

(4MLD)

مهلت نهایی پیاده سازی و 
PSD2انتقال به 

اری با مرور سیر زمالانی بانکالد
بالالالالاز و تحالالالالوالت آن در دنیالالالالا، 

مد می توان الزمه توسعه کارآ
بانکالالالالالالالالداری بالالالالالالالالاز را انتقالالالالالالالالال 
مالکیالالالالالت داده از بانالالالالالن بالالالالاله 

.مشتریان دانست

ا، 
لی
 ای
یل
حل
ت

۰۴
  

بهمشتریاننهاییاز بانن مالکیتدادهانتقال 
در جهت ارتقای نوآوری، رقابت و کاراییموانعحذف

مالرگ کنندگان نهایی امنیتو محافظت
به اطالعات جامع مالی دسترسیآزاد

(A2A) های آنالین سهولتدرپرداختای اد 
سیر زمانی 

از 
ی باز چه 

بانکدار
ی را 

روند
ن
می توا
ی کرد؟

سای
شنا

Web 
Scraping/Screen 

Scraping

2004

توانمندسازی خوانن داده 
و اطالعات

PSD
(Payment Service 

Providers Directive)

2007

دستورالعمل ارائه دهندگان 
خدمات پرداخت

2013

PSD2
(Payment Service 

Providers Directive) –
(amendment)

دستورالعمل -اصالحیه 
ارائه دهندگان خدمات 

2پرداخت نسخه 

2014

Open Data and 
payment

First Regulatory 
Initiative

 Smart Nationتاسیس 
initiativeدر سن اپور برای

د تطبیق پ یری و پیشبر 
فناوری های دی یتال و 

هوشمند

2016

Finance-as-a-
Service:

API Playbook

ارائه کتابشه راهنمای 
در Open APIپیاده سازی 

راه سن اپور برای بانن ها هم
با توصیه های قانون  اری
مناسب برای کشورهای 

آسیایی

2018

API Standard

انتشار نسخه اولیه 
APIاستاندارد 

تقویت و 
و محبوبیت باالتر د
:نوع خدمت اصلی

Payment Initiation 
Servicesو

Account 
Information 

Services

مشارکت در 
توسعه بازار 

پرداخت در اروپا با 
هدگ ارتقای 

نوآوری، رقابت و 
با هدگ اصلی کارایی

محاف ت و ارتقای 
امینِت 

مالرگ کننده، 
تقویت رقابت و 

نوآوری و مستحکم 
کردن امنیت در 
بازار پرداخت 

عملیاتی سازی 
دسترسی آزاد 

طرگ های سوم به 
اطالعات حساب 
مشتریان و 

خدمات پرداخت

شروع فعالیت 
 Open Dataحوزه 
بوده پرداختبا

.است
ارائه شده توسط 

MAS(Monetary 
Authority of 

Singapore ) وABS
(The Association 

of Banks in 
Singapore)

ارائه اولین 
 APIنسخه از 

Standard
به FDXتوسط 

عنوان ین 
موسسه 
غیرانتقاعی 
با هدگ 
بهتسهیل ری 

اشتراک گ اری 
ها در امن داده

کانادا و ایاالت 
آمریکامتحده 

2021

Open Banking 
Initiative Canada

(OBIC)

OBICتبدیل شدن 
به صدای واحد 
صنعت خدمات 
مالی برای نشان 
دادن دیدگاه های 
بازی ران اصلی آن

شکل گیری با هدگ 
توانمندسازی بازارمحور 
بانکداری باز در کانادا

در این سال چیزی که 
SOFORTامروز به نام 

یا پرداخت در لح ه 
شناخته می شود به 
واسطه قابلیت 

Screen Scraping
از این . معرفی شد

قابلیت برای خوانن
داده و اطالعات توسط 
برنامه های مختلف از 
یکدی ر استفاده 

.می شود
برای مثال این موضوع
در فاای بانکداری 
آنالین می تواند با 
مشاهده باالنس 
حساب ها نمود پیدا 

.کند
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بررسی
ابعاد

مختلف بانکداری
باز

1
اکوسیستم

2
مدل های 
بانکداری باز

3
محالوالت

6
ارزش بازار

8
سرمایه گ اری

4
کاربردها

7
همکاری ها

5
گستره 
توسعه

عه بالاله من الالور بررسالالی و تحلیالالل مسالالیر توسالال
انه بانکداری بالاز، می تالوان باله ابعالاد هشالت گ
ین روبرو اشاره کرد کاله در اداماله نیالز باله تبیال

.بیشتر هرین پرداخته می شود
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1

انواع
ماکوسیست
بانکداری باز

براسالالالاس نقن هالالالایی کالالاله بانالالالن در مسالالالیر 
 پال یرد، توسعه اکوسیستم بانکداری باز می

سالالالالالطوح مختلالالالالالف بلالالالالالوغ و اشالالالالالکال متنالالالالالوع 
. اکوسیستم را می توان متالور بود

توسعه
محصوالت
توس

شخصثالث

توسعه
محصوالت
توس
بانک

توزیع
توس

شخصثالث

توزیع
توس
بانک

اکوسیستم
بانکداری

باز

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و 

بانن Interfaceارائه آن با 

1سطح

2سطح3سطح

0سطح

به عنوان توسعه دهنده و بانن 
با آن ها و ارائه خدمات محالوالت و 

Interface خود

برون سراری تحویل محالوالت و خدمات 
توسعه داده شده توسط بانن به سایر 
بازی ران به عنوان کانال های متنوع

والت ای اد پلتفرمی برای توسعه محال
و خدمات نوآورانه به صورت همکارانه

تجمیعکننده
Aggregator

هماهنگکننده
Orchestrator

توزیعکننده
Distributor

مدلسنتی
بانکبهعنوان
اراههدهنده
کامل

مشتری TPPها بانن مشتری
بازبانکداریپلتفرم 

مشتری TPPباننها

1400تحلیل و بازپیکربندی ایلیا، 
با الهام از
Deloitte, 2017, Banking Hub, 2018, PwC, 2018

می تالالالوان اکوسیسالالالتم های
ا مختلالالالف  بانکالالالداری بالالالاز ر 

روبالالالرو مالالالدل 4در دنیالالالا در 
.تالویر کرد
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مدل های بانکداری بازانواع 

ChannelAPI

Orchestrator

Distributor

Aggregator

برایراهاAPIباننمرحلهایندر
مهیاتوسعهجهتوداخلیتیم های
سهولتای ادمانندمواردی.می سازد
رسایوموبایلوب،طریقازاستفاده

ایندرباننداخلیاپلیکیشن های
فراینداین.می گیرندجایدسته

فرایندهایارتقابهمن رمی تواند
قاارتوبازاربهورودسرعتتوسعه ای،

ازاستفادهدرکاربرانت ربه
این.شودوبسایتواپلیکیشن

ای ادجهتدرگامنخستینمرحله،
.استباننینبرایAPIبلوغ

بهمرحلهاینبهبانن هاازبسیاری
استراتژیپارامترهایازیکیعنوان

.می کنندن اهخوددی یتال

مشتریان بانک

TP

TP

TP

توسعه

۰#
خدماتومحالوالتمرحله،ایندر

خوداینترفیسباوطراحیتحت
عهتوسوپشتیبانیکناردربانن،
.می شوندارائهسومطرگ هایتوسط

محصوالتوخدمات مشتریانتوضیح

مشتریان مستقیم بانن•
(B2B وB2C)

مدلپشتیبانمثال

توسعه دهندهبانن هایازبسیاری
ریمشتباارتباطدی یتالکانال های

• Bank Channel BM / THE 

FUTURE OF OPEN BANKING

• Bank Channel BM / Aite Group, 
The Future of Banking

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

2

. دسته مدل کسب وکار بانکداری باز وجود دارد5در دنیا، به طور کلی 
.مدل از من ر کارکرد، خروجی و مثال ها و مدل های پشتیبان تشری  می شوند5در ادامه این 



14صفحه

1410آینده پلتفرم های بانکداری باز در ایران، افق 

API Distributor

درمی باشد،مرحله ایدومدلاین
بابانکیخدماتدامنهاولیهحالت

پیشنهادیهایAPIجمع آوری
دی رسومطرگ هایوفینتن ها
برایبعدیگام.شدخواهدگسترده
هایAPIیکرارچه سازیبانن ها،
ه یدستدرمالی،موسساتازمتنوعی

باننخودطراحیباواحدهایAPIاز
ارائهجایبهحقیقتدر.می باشد

APIکناردرسومطرگ هایهای
APIسازماناینبانن،بومیهای

بهراقدرتمندیAPIمی تواند
یترکیبکهدهدارائهتوسعه دهندگان

.باشدسومطرگوبانکینوعاز

3#
مواردوبانکیهایAPIپیشنهاد:۰مرحله
هایProviderسایرتوسطشدهارائه

توسعه دهندگاناستفادهجهتمنتخب
وقدرتمندهایAPIپیشنهاد:۵مرحله
ارائهمواردوباننهایAPIترکیبحاصل
منتخبهایProviderسایرتوسطشده
استفادهجهتیکرارچهصورتبه

توسعه دهندگان

محصوالتوخدمات مشتریانتوضیح

های منتخب دی ر API Provider: 0الیه •
های بانن در APIبرای ترکیب با 
اکوسیستم

توسعه دهندگان  جهت توسعه و : 1الیه •
هاAPIکار کردن بر روی 

مشتریان اکوسیستم بانن : 2الیه •
(B2B ) و(B2C)

مدلپشتیبانمثال
• API Distributer BM  /                   THE 

FUTURE OF OPEN BANKING

• API Aggregator BM  /               THE 

FUTURE OF OPEN BANKING

• Aggregator BM  /Aite Group, The Future 

of Banking

مشتریان

بانک

TP

پلتفرم
توسعه
 دهندگان

مشتریان

TPP

TPP

1

2

API

API

ترکیب
APIهاTPP

TPP

Distributor

Aggregator

Orchestrator

مدل های بانکداری بازانواع 

API Marketplace

Orchestrator

Distributor

Aggregator

هارائبلوغای ادمسیردرنخستگام
APIزابرخیارائهبانن،ینبرایباز
APIاعتمادموردسومطرگ هایبهها
معرگمدل،اینحقیقتدر.است
آندرکهاستبستهپلتفرمین

کنترلپلتفرمرویبر(بانن)اسرانسر
خدماتزمینهدرواقعدر.داردکامل
هایAPIازاختالاصیپلتفرم هایمالی
کردندسترس پ یرجهتبهباز

وتوسعه دهندگانبرایداده ها
یانمشتربهنهاییمحالولپیشنهاد

(B2B)و(B2C)می کننداستفاده.
APIسومطرگ هایتوسطهمشنینها
برایومحالوالتازاستفادهبرای

ازفراترنوآورانه ایهایappتوسعه
.می شونداستفادهموجودنسخه های

2#
عرضه هاAPIپلتفرم هاایندر

موردسومطرگ هایتامی شوند
داده هایطریقازمنتخب،واعتماد
خدماتومحالوالتدسترسی،قابل
ارائهنهاییمشتریانبهرانهایی
.دهند

محصوالتوخدمات مشتریانتوضیح

های مورد اعتماد TPP: 1الیه •
و منتخب بانن، استفاده 

هایی که appجهت توسعه 
های بانکی  APIتراکنن را به 

.بیاورند
م مشتریان اکوسیست: 2الیه •

(B2C)و ( B2B)بانن 

مدلپشتیبانمثال
• API Marketplace BM /THE FUTURE OF 

OPEN BANKING

• Proprietary Platform BM /Accenture, A 

new era open platform banking

• APP Market BM / Aite Group, The Future 

of Banking

TPP

TPP

مشتریان

بانک

پلتفرم
توسعه
 دهندگان

API

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
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مدل های بانکداری بازانواع 

Open Banking 
Marketplace

Orchestrator

Distributor

Aggregator

نوعدودارایخودکهمدلاین
بازبانکداریهابومارکت پلیس

میانواسطه ایراپلتفرممی باشد،
.می گیردن ردرهاTPPوبانن ها
هابومارکت پلیسمدلتفاوت

بودنبین المللیدربازبانکداری
انتأمین کنندگ.می باشدآنفعالیت
ایکشورهبانن هایمارکت پلیسمدل

اشخاصنیزمشتریانشانومختلف
مختلف،کشور هایدرمستقرثالث

ازببانکداریهاب.باشندمی توانند
هکمی باشدمارکت پلیسداخلیمدل
کشورهماندربانن هاهمآندر

ومشتریانهموهستندمستقر
اصلی ترینبایدمسئلهحلرویکرد
.باشدهاب هادغدغه

5#
در این حالت بانن ها، فین تن ها و •

کسب و کارها در تمام اندازه ها 
به عنوان مشتریان اصلی شناخته

.می شوند

مدلپشتیبانمثال

• Joint Venture Platform BM /Accenture, 

A new era open platform banking

• Open banking APIs BM /

• THE FUTURE OF OPEN BANKING

مشتریان

بانک

بانک

TP

بانن

TPP

TPP

پلتفرم
توسعه
 دهندگان

API

API

API

Licensing
Platform 

Orchestrator

Distributor

Aggregator

رکزتمبانن،ینبلوغازمرحلهایندر
هایAPIازم موعه ایارائهبر

گانتوسعه دهندکهاستبازبانکداری
محالوالتوخدماتتامی سازدقادررا

خودشانappدررابانن
ی ردحالتیدریاوکنندیکرارچه سازی

بانن هاجای زین،ین عنوانبهو
Whiteخدماتمی توانند labelبرایرا

.دهندارائهخارجیتوسعه دهندگان
باراشبکهاثرپلتفرم هاازدسته این

ازمتنوعیتعدادازاستفاده
.می دهندافزاینارائه دهندگان

4#
بهبانکیهایAPIازم موعه ایپیشنهاد
جهتفین تن هاوکوچن تربانن های
وخدماتیکرارچه سازیواستفاده

.خودشانهایappدربانکیمحالوالت
صورتبهخدماتومحالوالتپیشنهاد

White labelبرایproviderخارجیهای
.خودشانبرندتحتاستفادهجهت

محصوالتوخدمات مشتریانتوضیح

بانن های )طرگ های سوم : 1الیه •
جهت ( کوچن و فین تن ها

هاAPIتوسعه و کار کردن بر روی 
مشتریان اکوسیستم : 2الیه •

و ( B2C)، (B2B)بانن 
سازمان های دولتی و غیربانکی

مدلپشتیبانمثال

• Licensing Platform BM /Accenture, A 

new era open platform banking

• Open banking APIs BM / THE FUTURE 

OF OPEN BANKING

پلتفرم بانکیبانک
White label 

TPP

TPP

TPP

مشتریان

بانک

TP

API

API

API

Whitelabelخدماتازم موعه ایپیشنهاد
وبه روزمعامالتیداده هایبهدسترسیشامل

یبررسامکانبانن،کاربرانطبقه بندی شده
ادای کاربران،حساب هایازتلفیقیخالصه ای

وهویتاحرازباسریعپرداختپروسهین
ازآگاهیمستقیم،حسابمالکیتتأیید

بار،اعتپرداختبرایمشتریمالیپتانسیل
امکانوهوشمندمالیمدیریتبرنامه های

...وشخالی سازی شدهبیننارائه

مشتریانمحصوالتوخدمات

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
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انواع
محالوالت
بانکداری باز

ح در بالالا بررسالالی یالالازده بالالازی ر و پلتفالالرم مطالالر
عنالالالوان 76حالالالوزه بانکالالالداری بالالالاز بالالالا بالالالین از 

امالا زمالانی کاله در . محالول مواجاله می شالویم
آن هالالا مداقالاله بیشالالتری می نمالالاییم، می تالالوان

زده دریافت که موارد منحالربفرد آن ها شالان
.مورد بیشتر نیست

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

3

ده محالوالت شناسایی ش
16در حالالالوزه بانکالالالداری بالالالاز 

رو روبالالعنالالوان منحالالالربفرد 
. هستند
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انواع
کاربردهای 

(Use Case)
بانکداری باز

بالالالا ( UseCase)عالالالدد کالالالاربرد 137بالالالین از 
نام هالالالالالالای متفالالالالالالاوت و نالالالالالالاهم ن در میالالالالالالان 
مطرح تالالالرین بالالالازی ران بانکالالالداری بالالالاز وجالالالود
ه دارد کالاله پالالس از تحلیالالل و بررسالالی دقیالالق بالال

 رو کالالالاربرد یکتالالالا تبالالالدیل و در شالالالکل روبالالاله21
.نماین داده شده است

یمدیریت مالی شخال
Personal Financial 

Management

ن سررده به عنوا
سرویس

Deposit as a
service

مدیریت ثروت
Wealth 

Management

مدیریت اشتراک
Subscription 
Management

(SaaS)

راه اندازی دایرکت 
دبیت

Direct Debit 
Setup

(Standing Order,..)

Switching 
Services

اعتبارسن ی و  
ارزیابی ریسن
Credit & Risk

Scoring 

White-Label 
banking 

(Modular Services, Front-
end-layer, A2A payment, 

Api Adapter and 
Management System

مدیریت اعتبار
Credit 

Management

مدیریت خزانه
Treasury 

management

پرداخت
Payment

(Platform Enabler, Fund 

Transfer, Online 
payment, A2A, Instant 

Payout, bill and invoice, 
Request for pay …)

یبانکداری شرکت
Business 
Finance
(Accounting …)

Invoice 
Settlement

احراز هویت 
مشتری

KYC

وام و 
اعتباردهی
Lending

(Credit Scoring, 
Payment 

infrastructure)

ت میع حساب
Multi-Banking

آنبردینگ خودکار
Onboarding 

(Market Place Provider 
- Costumer – Seller and 

buyer …)

مشاوره به بانن
Consulting for 

banks

Cash Flow 
Follow-up

 +
Account and 
wallet top up

Actionable 
Insights and Data 

Analytics 
(Insurance Offer,  

tailored Offer, Loyalty 
Programs, Proactive 

price comparison)

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

4

ده کاربردهای شناسایی شال
21در حالالالوزه بانکالالالداری بالالالاز 

رو روبالالعنالالوان منحالالالربفرد 
. هستند
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عهتوسگستره
بانکداری باز

 Open Banking ،Openسالالطوح مختلالالف توسالالعه و رویکالالرد ارائالاله خالالدمات در سالاله سالالط  
Finance وOpen Dataکالاله گسالالتره خالالدمات . اسالالتOpen Data در واقالالع شالالامل خالالدمات

Open Finance  وOpen Bankingبالاله تعبیالالر دی الالر ایالالن سالالطوح متالالرادگ بالالا . نیالالز اسالالت
، مالالالالالالالالی ...(سالالالالالالالررده گ اری، پرداخالالالالالالالت و )سالالالالالالالطوح ارائالالالالالالاله خالالالالالالالدمات در حوزه هالالالالالالالای بالالالالالالالانکی 

.  است...( سالمت، حمل ونقل و )و غیرمالی ...( سرمایه گ اری، بیمه و )
م، باله حال اگر بخواهیم فعالیت بازی ران مطرح ایالن حالوزه را در ایالن ساله سالط  تبیالین کنالی

.ن اشت روبرو می رسیم

خدمات
مالی

خدمات
غیرمالی

خدمات منزل و امالک

خدمات سالمت محور

خدمات حمل و نقل

خدمات خرید و فروش

امنیت

دارایی هامدیریت 
برون سپاری فرآیندهای 

کسب وکار

آموزش مالی

خدمات وام

مشاوره سرمایه گذاری

حسابرسی

حسابداری
تامین مالیخدمات حقوقی

خدمات انتقال وجه

سپرده گذاری

مدیریت نقدینگی

1400تحلیل ایلیا، 
.از مکنزی الهام گرفته شده استSix digital strategies for growth, 2018چارچوب مدل از مقاله 

خدمات
بانکی

5

3فعالیالالالت بالالالازی ران مطالالالرح بانکالالالداری بالالالاز در دنیالالالا در 
 Openو Open Banking ،Open Financeسالالط  
Dataتبیین می شود.
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بازارارزش 

بالالر اسالالاس گزارش هالالای منتشالالر شالالده بالالرای ح الالم
ال بالالازار بانکالالداری بالالاز در سالالط  جهالالانی و بالالرای سالال

را دالرمیلیاااارد7/3می تالالالوان رقمالالالی حالالالدود 2018
هالالزار تومالالانی 27در ن الالر گرفالالت کالاله بالالا نالالر  دالر 

هااازارمیلیاااارد200رقمالالالی در حالالالدود ( 1400مهالالالر )
CAGR24/4بالالالالالالا رشالالالالالالد . خواهالالالالالالد بالالالالالالودتومااااااان

43معالالالادل 2026درصالالالدی ایالالالن رقالالالم بالالالرای سالالالال 
هاااازار1،200و بالالالالا همالالالالان نالالالالر  دالر میلیااااارددالر
.خواهد بودمیلیاردتومان

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2018 2021 2026

سال
2018

سال
2021

(تخمین)

میلیارددالر7/3

میلیارددالر14
(هزار میلیارد تومان380معادل )

میلیارددالر43

سال
2026

(تخمین)

ن
ما
تو
رد 
یا
یل
م

Allied Market Research, 2018

6

از برای ارزش بازار بانکداری بال
6رشالالد سالالال، 8در دنیالالا طالالی 

.دتخمین زده می شوبرابری 



20صفحه

1410آینده پلتفرم های بانکداری باز در ایران، افق 

همکاری 
میان بازی ران

مختلف 
در زمینه 

بانکداری باز

ن بالالالا بررسالالالی برخالالالی اقالالالدامات بالالالازی را
مطالالالالالالالالالالرح ایالالالالالالالالالالن حالالالالالالالالالالوزه در دنیالالالالالالالالالالا، 
همکاری هالالالالالالای گونالالالالالالاگونی مشالالالالالالاهده 

ن هالالالا می شالالود و پارتنرشالالالیف بالالالا فینت
.متداول ترین نوع آن است

سرمایهگذاریشده

پارتنرشیپ

ادغاموتملیک

/نرم افزار
فینتن هاپرداختفناوری

(B2B وB2C)

بازی ران کالسین 
بانکداری 

و خدمات مالی
سایربانکداری باز

خرید

واگذاری

ادغام

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

7

پارتنرشالالالالالالالالالالالالالالیف بالالالالالالالالالالالالالالا 
، مهم تالالرینفینتن هالالا

نالالالالالالالالالالالالالالالوع همکالالالالالالالالالالالالالالالاری 
ری پلتفرم هالالای بانکالالدا

.باز است



21صفحه

1410آینده پلتفرم های بانکداری باز در ایران، افق 

سرمایه
 گ اری 
در زمینه 

بانکداری باز

بالالالالالالالالاله طالالالالالالالالالور مشالالالالالالالالالخ  بالالالالالالالالالا بررسالالالالالالالالالی 
سالالالالالالالالالرمایه گ اری های ان الالالالالالالالالام شالالالالالالالالالده و 

بالاز اطالعات مالی پلتفرم هالای بانکالداری
... و Tink ،Plaidمطالالرح دنیالالا همشالالون 

می تالالالوان ایالالالن جمع بنالالالدی را داشالالالت کالالاله 
ایالالالالن صالالالالنعت نیالالالالاز بالالالاله سالالالالرمایه گ اری 

.زیادی دارد

8

پلتفرم هالالالالالای بانکالالالالالداری
بالالاز مطالالرح دنیالالا، ارزشالالی

200معالالالالالادل حتالالالالالی تالالالالالا 
ود ساالنه خالبرابر درآمد 

.دارند

درآمد
(مبلغوسال)

تعدادراندسرمایهگذاری

آخرینجذبسرمایه

تعدادسرمایهگذاران

170
میلیون دالر

2020

5

425
میلیون دالر

Dسری 

20

35
میلیون دالر

2020

7

103
میلیون دالر

16

11/3-17
میلیون دالر

4

51
میلیون دالر

10

470/3
میلیون دالر

2020

19

600
میلیون دالر

(Hسری )

45

-

3

-

3

7
میلیون دالر

2020

4

15
میلیون دالر

8

16/9
میلیون دالر

2020

6

70
میلیون دالر

21

28/7
میلیون دالر

2020

6

50
میلیون دالر

11

-

-

-

-

2
میلیون دالر

2020

2

20
میلیون دالر

9

91/3
میلیون دالر

2020

4

300
میلیون دالر

28

+400+800تعدادهمکاران 100 4،000+110 75 190300 - 200770+

89(سال)عمر 4 1012 6 510 2 611

734/3کلسرمایهجذبشده
میلیون دالر

308
میلیون دالر

69/5
میلیون دالر

2/5
میلیارد دالر

- 50
میلیون دالر

141/8
میلیون دالر

198/9
میلیون دالر

- 22
میلیون دالر

450
میلیون دالر

13/4ارزش
میلیارد دالر

2/2
میلیارد دالر

براساس )
(M&Aآخرین 

-
95

میلیارد دالر
(Hدر سری )

- - -- - -1/9
میلیارد دالر

4/38/8سرمایهجذبشدهبهدرآمد 4/6 5/3- 7/1 8/36/9 - -4/9

متنوعVC/PEنوعسرمایهگذاران
VCو

شرکت
سرمایهگذاری

VCو
شرکت

سرمایهگذاری

VCو
شرکت

سرمایهگذاری
متنوع متنوع

بانکو
تنوعیاز

سرمایهگذاران
-

بانکوتنوعی
از

سرمایهگذاران
متنوع

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
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سرمایه گ اری
بانن ها

در پلتفرم های 
بانکداری باز

ر پلتفالالالرم بانکالالالداری بالالالاز منتخالالالب د11بالالالا بررسالالالی 
بالالالالالازی ر 5دنیالالالالالا، دربالالالالالاره سالالالالالرمایه گ اری حالالالالالدود 

بالالالالالر اسالالالالالاس . اطالعالالالالالات قابالالالالالل اتکالالالالالا وجالالالالالود دارد
رانالالالالالالالالالالد 13بانالالالالالالالالالالن در 12اطالعالالالالالالالالالالات موجالالالالالالالالالالود 
پلتفالالالالالالالالرم مشالالالالالالالالارکت 5سالالالالالالالالرمایه گ اری بالالالالالالالالرای 

.  داشته اند

8

مطالرح یعالقه مندی بانن هالا
سالالالالالرمایه گ اری در دنیالالالالالا بالالالالاله
ی بانکالالالالالداری بالالالالالازپلتفرم هالالالالالا

.مشهود است

میلیون دالر50

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

مشارکت بانن ها در 
سرمایه گ اری های 
ان ام شده در 
پلتفرم ها
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سرمایه گ اری 
بانن ها

در پلتفرم های 
بانکداری باز

8

نکتالالالالالالالالالالالاله حالالالالالالالالالالالالائز اهمیالالالالالالالالالالالالت 
بانن هالالالالالالالا در اینسالالالالالالالت  کالالالالالالاله 

بیشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتر رانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدهای 
سالالالالالالالالرمایه گ اری پلتفرم هالالالالالالالالا 

.داشته اندمشارکت 

میلیون دالر50  ۰۴تحلیل ایلیا، 

مشارکت بانن ها در 
سرمایه گ اری های 
ان ام شده در 
پلتفرم ها

965
میلیون

دالر
م موع 

سرمایه گ اری های 
ان ام شده با 
مشارکت بانن ها

از %20معادل )
مبلغ 

(سرمایه گ اری ها

نسبت راندهای 
سرمایه گ اری با 
حاور بانن ها به 
کل راندهای 
سرمایه گ اری 

پلتفرم ها به صورت
:زیر می باشد

oTink57%
oPlaid43%
oDeposit Solution17%
oBud100%
oMX50%

4/5
میلیارددالر

م موع سرمایه گ اری
داری پلتفرم بانک9در 

باز مطرح

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
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8

وضعیت 
وسرمایه گ اری
بازگشت 
بانن هاسرمایه 

در پلتفرم های 
بانکداری باز

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

Jun 2016

225
میلیون دالر

ارزش 
پلتفرم

13،400
میلیون دالر

Apr 2021 ش
ن ارز

افزای

Plaidدر Goldman Sachsسرمایه گ اری 

Feb 2019

ارزش 
2،200پلتفرم

میلیون دالر

Dec 2020ش
ن ارز

افزای

269
میلیون دالر

Tinkدر Nordeaو SEBسرمایه گ اری 

رشد
59
برابری
ارزش

رشد
7

برابری
ارزش

ارزش سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرمایه گ اری 
Goldman Sachs در

Plaid در مالالالالالالالدت حالالالالالالالدود ،
شالالده برابالالر59پالالنج سالالال، 

.است



،بانکداریباز
ایرانامروز
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تاریخشه و 
سیر تکامل
بانکداری باز 

در ایران

در سالالیر زمالالانی بانکالالداری بالالاز و تحالالوالت آن
کشالالالالور، حکایالالالالت گر بازه هالالالالای مشخالالالالالی از 
اوجگیااااریروناااادشااااکلگیریپلتفرمهااااای

ا ااااداماترگوالتااااوریو یالالالالا بانکااااداریباااااز
.استواکنشی

اتفاقات مرتبط با عملکرد پلتفرم ها

اتفاقات مرتبط با حوزه قانون گ اری و رگوالتوری

اتفاقات زیرساختی و مرتبط

آغالالالالالالاز بانکالالالالالالداری بالالالالالالاز در 
فاصالالالالله زیالالالالادی بالالالالا ایالالالالران 

، شالالروع آن در دنیالالا نالالدارد
هرچنالالالد کالالاله کالالالم و کیالالالف 

.متفاوتی دارد

APIشروع به ارائه 
 ها توسط برخی بانن

برای مقاصد خاص 
B2B

شکل گیری اولین 
ازپلتفرم بانکداری ب

(توسن بوم)

وم اولین کنسرسی
بانکداری باز 

کشور

تاسیس
فرابوم

تاسیس 
پادیوم

تاسیس 
سنباد

تاسیس 
ست پالس

138913931394139513961397139813991400

فرم تاسیس پلت
بانکداری باز 
کبالت 

تشکیل 
کمیته 
از بانکداری ب
در کارگروه 
بانکداری 
دی یتال 
بانن مرکزی

برنامه ریزی 
مدون اگزیم 
بانن ایران 
برای فعالیت
در زمینه 
زبانکداری با

واکنن های تاخیری 
رگوالتور به اتفاقات

توسعه 
با پلتفرم دی
با هدگ 
ای اد هاب 
ز بانکداری با

(توسط بانن مرکزی)

واکنن های تاخیری 
رگوالتور به اتفاقات

بانن 3ورود 
دی ر به حوزه 

های APIعرضه 
بانکی

بانن 11ورود 
دی ر به حوزه 

عرضه 
APIهای بانکی

بانن 4ورود 
دی ر به حوزه 

عرضه 
APIهای بانکی

بانن2ورود 
به حوزه 
عرضه 

API های
بانکی

تشکیل 
میزگرد و 
گفتمان 
بانکداری 

باز

معرفی 
شاهین
با هدگ 
اتالال 

بانن ها به 
زیرساخت 
از بانکداری ب

شرکت خدمات )
(انفورماتین

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

شکل گیری 
سرزمین 
هوشمند پاد

شکل گیری اولین 
اپ استور فین تن

کشور
بوم مارکت به عنوان نسل بعدی )

(توسن بوم

فرم تاسیس پلت
بانکداری باز 
فینوتن 

شروع به کار
بر روی 
پلتفرم 
شاهین 
ت توسط شرک
خدمات 
انفورماتین

.در ترسیم سیر زمانی بانکداری باز در کشور سعی شده است تا حد امکان همه اقدامات بازی ران مختلف آورده شود*
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ماکوسیست
از فعلی بانکداری ب

ایران

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

/کسبوکارها
سرویسدهندگان

بانکها
(هاAPIاراههدهندگان)

پلتفرمهای
بانکداریباز

توسعهدهندگان
(TPPها)

کسبوکارها

مردم

نهاد
 انونی
نظارتی

1

در عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالین ورود و 
عمالالالالالالالالالالالالالده مشالالالالالالالالالالالالالارکت 

کشالالالالالور بالالالالاله یبانن هالالالالالا
فاالالالالای بانکالالالالداری بالالالالاز،
رویکالالالالرد و کالالالالم و کیالالالالف 

مالالالالالورد ایالالالالالن مشالالالالالارکت 
بحالالالالالالالالالالالالالالالالث اسالالالالالالالالالالالالالالالالت و 
اختالگ ن رهالالایی وجالالود 

.دارد

...و 

شرکت های نرم افزاری

فینتن ها

سوپراپ ها

بازار سرمایه

بیمه

ت ارت الکترونین

اپراتور

. ی باز آورده شوددر ترسیم تالویر اکوسیستم بانکداری باز کشور سعی شده است تا اسامی همه بانن های مشارکت کننده در زمینه بانکدار*
.خواهد شدبه روزرسانی ممکن است مورد یا مواردی از قلم افتاده باشد که در صورت اطالع رسانی به ایلیا طبیعتاً اما 
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ChannelAPI
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در کشورمدل های بانکداری باز انواع 

رم
تف
پل

عه
س
تو

ن
گا
ند
ده
 

ن
ریا
شت

م

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

2
.مدل از پنج نوع مدل بانکداری باز شناسایی شده در دنیا، در ایران فعال استدو
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انواع
محالوالت
بانکداری باز

ور در حوزه بانکداری باز در کشالور و باله طال
خاص در حوزه توسعه محالوالت توسالط

کالرد پلتفرم های بانکالداری بالاز، بالا یالن روی
دسالالالالالالالالته از 3جالالالالالالالالامع می تالالالالالالالالوان گفالالالالالالالالت 

 الاد محالوالت با کیفیت های متفالاوت ای
. شده اند

3

عنالالالوان 16دسالالالته از سالالاله
ه محالالالول شناسایی شالالد
ز در فاالالالای بانکالالالداری بالالالا

دنیالالالالالا در کشالالالالالور وجالالالالالالود 
.دارد

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
. نام بردن از پلتفرم ها براساس میزان فعال بودنشان در حال حاضر است*
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انواع
کاربردهای 

(Use Case)
بانکداری باز

دامنالالالالالالاله پوشالالالالالالالن کاربردهالالالالالالالای برتالالالالالالالرین 
بالالالالالازی ران جهالالالالالالانی توسالالالالالالط پلتفرم هالالالالالالای 
بانکالالالداری بالالالاز در ایالالالران بالالاله شالالالکل روبالالالرو

.است

4

عنالوان 21دسالته از چهار
در کاربرد شناسایی شده

فاالالالالالالای بانکالالالالالالداری بالالالالالالاز 
دنیالالالا، در کشالالالور در حالالالال 

.ارائه است

Personal Financial 
Management

Deposit as a
service

Wealth 
Management

Subscription 
Management

(SaaS)

Switching 
Services

اعتبارسن ی و  
ارزیابی ریسن
Credit & Risk

Scoring 

White-Label 
banking 

(Modular Services, Front-
end-layer, A2A payment, 

Api Adapter and 
Management System

Credit 
Management

Treasury 
management

Business 
Finance

(Accounting …)

Invoice 
Settlement

احراز هویت 
مشتری

KYC

وام و 
اعتباردهی
Lending

(Credit Scoring, 
Payment 

infrastructure)

Multi-Banking

Consulting for 
banks

Cash Flow 
Follow-up

 +
Account and 
wallet top up

Actionable 
Insights and Data 

Analytics 
(Insurance Offer,  

tailored Offer, Loyalty 
Programs, Proactive 

price comparison)

خدمات 
هویتی 
دی یتال

یاعتبارسن 

راه اندازی 
دایرکت دبیت
Direct Debit 

Setup
(Standing Order,..)

پرداخت
Payment

(Platform Enabler, 

Fund Transfer, Online 
payment, A2A, Instant 

Payout, bill and invoice, 
Request for pay …)

دایرکت 
دبیت

Payment 
initiation

آنبردینگ 
خودکار

Onboarding 
(Market Place Provider 
- Costumer – Seller and 

buyer …)

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
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عهتوسگستره
بانکداری باز

ان در بازی ران فعال در زمینه بانکداری باز در داخل کشور براسالاس خالدمات در حالال ارائه شال
Open Dataو Open Banking ،Open Financeسالالطوح مختلالالف ارائالاله خالالدمات شالالامل 

.مشاهده می شوند

خدمات
مالی

خدمات
غیرمالی

خدمات منزل و امالک

خدمات سالمت محور

خدمات حمل و نقل

خدمات خرید و فروش

امنیت

دارایی هامدیریت 
برون سپاری فرآیندهای 

کسب وکار

آموزش مالی

خدمات وام

مشاوره سرمایه گذاری

حسابرسی

حسابداری
تامین مالیخدمات حقوقی

خدمات انتقال وجه

سپرده گذاری

مدیریت نقدینگی

خدمات
بانکی

5

ط  در کشور، هنوز پلتفرمی که به ارائاله خالدمات در سال
Open Dataبرردازد وجود ندارد.

1400تحلیل ایلیا، 
. نام بردن از پلتفرم ها براساس میزان فعال بودنشان در حال حاضر است*
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ارزش
بازار کاربردهای 
بانکداری باز

از پتانسالالیل ( 1400مهالالر )تخمالالین ایلیالالا 
ن ارزش بالالازارِ قابالالالل دسالالتیابی بالالالرای یالالال

سالالالال آینالالالده در فاالالالای بانکالالالداری بالالالاز 
هالای کشور با توجه به وضالعیت کاربرد

میلیااااااااارد1،200معالالالالالالالالادل ( UseCase)آن 
.می باشدتومان

2%
سهم بازار
10کاربرد 

3%
سهم بازار
8کاربرد 

6%
سهم بازار
6کاربرد 

2%
سهم بازار
9کاربرد 

8%
سهم بازار
5کاربرد 

9%
سهم بازار
3کاربرد 

40%
سهم بازار
1کاربرد 

0/3%
سهم بازار
11کاربرد 

5%
سهم بازار
7کاربرد 

9%
سهم بازار
4کاربرد 

میلیارد1،200
تومان

%15در ین سال آینده
بازارسهم

2کاربرد 

1400تحلیل ایلیا، 

6

.گانه ذکرشده، دقیق بوده اما به دالیل محرمان ی ذکر نشده است11عناوین و محاسبه سهم بازار کاربردهای *
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(مشارکت)همکاری 

میان بازی ران 
مختلف در زمینه 

بانکداری باز

لالالف بالا بررسالالی تعالامالت میالالان بالازی ران مخت
در زمینالاله بانکالالداری بالالاز در کشالالور، همکالالاری

ه از میان پلتفرم ها نیز به چشم می خورد کال
قاالالا نتالالایج مالالؤثری هالالم در ارائالاله خالالدمات و 

.تپاس  به نیازهای مشتریان داشته اس

همکاریمیانپلتفرمی

سرمایهگذاریویاتأسیس
پلتفرمبانکداریباز

نمونهمشارکتبا
TPPها

شرکتهاینرمافزاری

فینتکها

سوپراپها
بازارسرمایه

بیمه

تجارتالکترونیک

...واپراتور

7

فاالالالای میالالالان پلتفرم هالالالای
و همکالالالالالالالاریکشالالالالالالالور بالالالالالالاله 

متمایالالل بالالوده ومشالالارکت
.هنوز کمتر رقابتی است

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

.ودی، همکاری و مشارکت شناسایی و آورده ش اردر ترسیم تالویر همکاری ها و مشارکت های صورت گرفته در زمینه بانکداری باز سعی شده است تا حد امکان همه فعالیت های تأسیس، سرمایه گ*
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سرمایه گ اری 
در زمینه 

بانکداری باز

درشدهان امسرمایه گ اریح مرویتحلیل هااساسبر
 هایپلتفرمبامقایسهدرایرانبازبانکداریپلتفرم های

دوجوزیادیافزاینپتانسیلجهانی،روندودنیادرمطرح
.دارد

8

محل مشارکت 
بانن ها در 

سرمایه گ اری های 
ان ام شده

براساس تخمین ایلیا
تاکنون ( 1400مهر )

300تا 200م موعاً 
میلیارد تومان 

سرمایه گ اری بر روی 
اری پلتفرم های داخلی بانکد
.باز ان ام شده است

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
World Bank 2020

م مالالالالالالوع سالالالالالالرمایه گ اری ها بالالالالالالر روی 
نیالا پلتفرم های بانکالداری بالاز مطالرح د

ً ( 22مورد صفحه 9) حدودا
برابالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر 600تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 400

سالالالالالرمایه گ اری های ان الالالالالام شالالالالالده در 
.پلتفرم های داخل کشور است



بانکداریباز
ایران1410درافق
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2

1

1

3

2

3

3

5

3

3

3

3

5

3

4

3

3

4

5

5

4

5

4

4

عدم طعیتمیزاناثر کد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۱ 

۱۱۱

۱۲

روندهای
ی مؤثر بر بانکدار
باز در کشور

بالالالالالاله من الالالالالالور تالالالالالالدوین سالالالالالالناریوهای آینالالالالالالده 
، 1410بانکالالالالالالالداری بالالالالالالالالاز در ایالالالالالالالالران در افالالالالالالالالق 
ارتز، براسالالاس روش سالالناریون اری پیتالالر شالالو

باید روندهای اثرگال ار بالر محالدوده مالوردن ر
از همالالالالالالالین رو، پالالالالالالالس از . شناسالالالالالالالایی شالالالالالالالود

ا بررسالالالی، رونالالالدهای گونالالالاگونی در ارتبالالالاط بالالال
ن مسائل بازی ران صنعت و محیطی همشالو

دغدغالالاله ها و رونالالالدهای مالالالرتبط بالالالا بانن هالالالا، 
توسالالالالالالالالالالعه دهندگان، مشالالالالالالالالالالتری نهالالالالالالالالالالایی و 

های سالرس، رونالد. پلتفرم ها شناسایی شد
 الالر اثرگالال ار بالالر بانکالالداری بالالاز کشالالور از دو من

میالالالالالالالزان اثالالالالالالالر بالالالالالالالر اکوسیسالالالالالالالتم و میالالالالالالالزان 
. عدم قطعیت امتیازدهی شدند

از بسیار کم تا بسیار زیاد

از بسیار کم تا بسیار زیاد
12345

12345

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

رشددغدغهدسترسیبهدادهمیانطرفهایدرگیردرحوزهبانکداری

رشدجذابیتدرآمدهایغیرمشاعبرایبانکها

...رشدفناوریهایحوزههوشمصنوعی،یادگیریماشینیو

(کاهشهزینهجابجایی)رشدفناوریبرمبنایکارآمدیخدمات

رشددغدغههایامنیتیوجرایممالیدررویکردهایبانکداریباز

رشدتفکرنوآوریباز

همکاریبانکهاباپلتفرمهایبانکداریباز

احسا راحتیبیشترنسلهایجدیدبابهاشترا گذاریدادههایشخصی

هایبانکیبرایتوسعهمحصوالتنوآورانهودیجیتالAPIرشدتقاضابرایدستیابیبه

API ProductبهخامAPIهایموردتقاضاازAPIتغییرنوع

ازرشددغدغه انونقذاربرای انونمندکردنبانکداریب

تغییرمدلهایکسبوکاربانکهابهاکوسیستممحوری
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  ۰۴تحلیل ایلیا، 

از بسیار کم تا بسیار زیاد

از بسیار کم تا بسیار زیاد
12345

12345

2

1

1

3

2

3

3

5

3

3

3

3

5

3

4

3

3

4

5

5

4

5

4

4

رشددغدغهدسترسیبهدادهمیانطرفهایدرگیردرحوزهبانکداری

رشدجذابیتدرآمدهایغیرمشاعبرایبانکها

...رشدفناوریهایحوزههوشمصنوعی،یادگیریماشینیو

(کاهشهزینهجابجایی)رشدفناوریبرمبنایکارآمدیخدمات

رشددغدغههایامنیتیوجرایممالیدررویکردهایبانکداریباز

رشدتفکرنوآوریباز

همکاریبانکهاباپلتفرمهایبانکداریباز

احسا راحتیبیشترنسلهایجدیدبابهاشترا گذاریدادههایشخصی

هایبانکیبرایتوسعهمحصوالتنوآورانهودیجیتالAPIرشدتقاضابرایدستیابیبه

Product APIخامبهAPIهایموردتقاضاازAPIتغییرنوع

ازرشددغدغه انونقذاربرای انونمندکردنبانکداریب

تغییرمدلهایکسبوکاربانکهابهاکوسیستممحوری

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۱ 

۱۱۱

۱۲

روندهای
ی مؤثر بر بانکدار
باز در کشور

ی باز همکاری بانن ها با پلتفرم های بانکدار
اال به علت عالدم قطعیالت بالاال و میالزان اثالر بال

ن محور بر اکوسیستم بانکداری باز، به عنوا
.عدم قطعیت درن ر گرفته شد

عدم طعیتمیزاناثر کد

همکاریبانکهابا
بازپلتفرمهایبانکداری

ازمیزاناثرروندبراکوسیستمبانکداریب

تروند
عدم طعی

2

6

1

3

5

7 9
10

1112

8

1400تحلیلایلیا،

4
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دو سناریوی
آینده 

ایران1410بانکداری باز در افق 

ل بانن هالالا اغلالالب در مواجهالاله بالالا رویکالالرد بانکالالداری بالالاز و بالاله طبالالع تغییالالر مالالد
گ کسب وکاری خود به مدل پلتفرمی، دچار چالن هالایی می شالوند و بالا هالد
تر، بهره مندی از مزایای مالدل پلتفرمالی همشالون منالابع درآمالدی و سالود بیشال

.نندنوآوری های بیشتر و سریع تر و رشد آینده، این رویکرد را اتخاذ می ک
امالالا از رویکردهالالایی کالاله می تالالوان در مواجهالاله بالالا مالالدل پلتفرمالالی اتخالالاذ شالالود،
ای الالالالاد پلتفالالالالرم بانکالالالالداری بالالالالاز اختالاصالالالالی هالالالالر بانالالالالن و یالالالالا همکالالالالاری بالالالالرای 

.شکل دهی ین یا دو پلتفرم اصلی است

اال و همکاری بانن هالا بالا پلتفرم هالای بانکالداری بالاز باله علالت عالدم قطعیالت بال
عیت میالالزان اثالالر بالالاال بالالر اکوسیسالالتم بانکالالداری بالالاز، بالاله عنوان محالالور عالالدم قط

.درن ر گرفته شد

پلتفرم
بانکداری

باز
یاختصاص
هربانک

همکاری
ابانکهاب

یکیادو
پلتفرم
اصلی
بانکداری
باز

دوآیندهمحتملبرحسبمحورعدم طعیت
همکاریبانکهاباپلتفرمهایبانکداریباز
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ادامه مسیر
(1410افق )بانکداری باز کشور چ ونه خواهد بود؟ 

سناریوی
کندویعسل

سناریوی
تارعنکبوت

افق
1410
ایران

APIشروع به ارائه 
 ها توسط برخی بانن

برای مقاصد خاص 
B2B

شکل گیری اولین 
ازپلتفرم بانکداری ب

(توسن بوم)

وم اولین کنسرسی
بانکداری باز 

کشور

تاسیس
فرابوم

تاسیس 
پادیوم

تاسیس 
سنباد

تاسیس 
ست پالس

138913931394139513961397139813991400

فرم تاسیس پلت
بانکداری باز 
کبالت 

تشکیل 
کمیته 
از بانکداری ب
در کارگروه 
بانکداری 
دی یتال 
بانن مرکزی

برنامه ریزی 
مدون اگزیم 
بانن ایران 
برای فعالیت
در زمینه 
زبانکداری با

واکنن های تاخیری 
رگوالتور به اتفاقات

توسعه 
با پلتفرم دی
با هدگ 
ای اد هاب 
ز بانکداری با

(توسط بانن مرکزی)

واکنن های تاخیری 
رگوالتور به اتفاقات

بانن 3ورود 
دی ر به حوزه 

های APIعرضه 
بانکی

بانن 11ورود 
دی ر به حوزه 

عرضه 
APIهای بانکی

بانن 4ورود 
دی ر به حوزه 

عرضه 
APIهای بانکی

بانن2ورود 
به حوزه 
عرضه 

API های
بانکی

تشکیل 
میزگرد و 
گفتمان 
بانکداری
باز

معرفی 
شاهین
با هدگ 
اتالال 

بانن ها به 
زیرساخت 
از بانکداری ب

شرکت خدمات )
(انفورماتین

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

شکل گیری 
سرزمین 
هوشمند پاد

شکل گیری اولین 
اپ استور فین تن

کشور
ی بوم مارکت به عنوان نسل بعد)

(توسن بوم

فرم تاسیس پلت
بانکداری باز 
فینوتن 

شروع به کار
بر روی 
پلتفرم 
شاهین 
ت توسط شرک
خدمات 
انفورماتین
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سناریوی 
کندوی عسل

لالالب در ایالالن سالالناریو یالالن یالالا دو پلتفالالرم اصالاللی بانکالالداری بالالاز، مسالالئول دریافالالت دسترسالالی ها و ج
ت مشالالارکت بانن هالالا و سالالایر ارائه دهنالالدگان بالالوده و طالالی فرآینالالدهای پردازشالالی بالاله ارائالاله محالالالوال

.یکرارچه و کاربردهای بانکداری باز مطابق با نیاز مشتریان می پردازند
عسالل در ویژگی کلیالدی ایالن رویکالرد و شالباهت پلتفالرم بانکالداری بالاز در ایالن سالناریو بالا کنالدوی

از آنست که رویکردی فعاالنه است و در آن تمام خدمات و دسترسالی ها در یک الا جمالع شالده و
مفیالد طریق تمرکز به خلق ارزش من ر می شود؛ مانند گرته برداری زنبورهالا از گل هالای متنالوع و

.  و تبدیل آن ها به عسلی که برای همه مخاطبان و ذینفعان ج اب است

رائالاله ت ربالاله یکرارچالاله، تسالالهیل دسالالتیابی بالاله راهکارهالالا، کالالاهن هزینالاله ها و کوتالالاه تر شالالدن زمالالان ا
.ها خواهد بودTPPمحالوالت به بازار از مزایای اتخاذ این رویکرد برای 

ازبانکداری باصلیهمکاری بانن ها با ین یا دو پلتفرم 
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سناریوی 
تار عنکبوت

اشالاره در این سناریو که در واقع به راه اندازی یا امتداد کار پلتفرم های اختالاصی هالر بانالن
ی یکرارچه و دارد، به ابعاد مختلف عدم مشارکت بانن ها با یکدی ر در تشکیل اکوسیستم

.اثرات آن پرداخته می شود
ات و در این سناریو هالر بانالن پلتفالرم اختالاصالی خالود را داشالته، باله ارائاله محالالوالت، خالدم

ی خالالود و کاربردهالای بانکالالداری بالالاز بالا اسالالتفاده از ظرفیت هالالای دسترسالی، تکنولالالوژی و عملیالالات
بدیهی سالت کاله در ایالن حالالت محالالوالت و خالدمات در حالال. شبکه همکاران خود می پردازد

ایر ارائالاله بخالالالوص آن دسالالته محالالالوالتی کالاله نیازمنالالد دسترسالالی بالاله اطالعالالات و همکالالاری سالال
هالا بالا چالن هالای TPPبانن ها و بازی ران دارد، یا قابل ارائه نبوده و یا دریافت آن ها توسالط 

.بسیاری همراه خواهد بود
ر فرصالت ها استعاره تار عنکبوت نیز اشاره به امر منفعالنه بودن اقدامات عنکبالوت در شالکا

.و تار تنهایی و عدم اتخاذ رویکرد همکارانه آن باسایر بازی ران دارد

اننهر باختالاصیپلتفرم بانکداری باز 
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تالویرسازی
یدو سناریو

ر کندوی عسل و تا
عنکبوت از من ر

بُعد بررسی 8
بانکداری باز

1
اکوسیستم

2
مدل های 
بانکداری باز

3
محالوالت

6
ارزش بازار

8
سرمایه گ اری

4
کاربردها

7
همکاری ها

5
گستره 
توسعه

ازی آنشه در ادامه تبیین می شود، تالویرسال
دو سالالناریوی کنالالدوی عسالالل و تالالار عنکبالالوت
براسالالاس هشالالت بعالالدی اسالالت کالاله در مالالورد 
دنیالالا و ایالالران امالالروز در بخن هالالای قبلالالی نیالالز
مرور شد تالا کمالی تفاوت هالای زنالدگی در هالر

. ین از این دو سناریو شفاگ تر شود
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1
نهاد انونی

نظارتی

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

مردم

/کسبوکارها
سرویسدهندگان

توسعهدهندگان
(TPPها)

کسبوکارها

رشدتعدادوتنوع
و ارائه توسعهدهندگان

ز راهکارهای نوآورانه با استفاده ا
خدمات و محالوالت بانکداری 

باز

پلتفرمهای
بانکداریباز

بانکها
(هاAPIاراههدهندگان)

ماکوسیست
بانکداری باز 

کشور 
در سناریوی 
کندوی عسل

لی،همکاریبانکهابایکیادوپلتفرماص

به عنوان ارائه دهنده دسترسی ها و خدمات 
یکرارچه بانن ها و توسعه محالوالت و 

خدمات بانکداری باز مبتنی بر آن ها

در ایالالالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالالالناریو، 
بانن های مطالرح کشالور
و همشنالالالالالالالالالالالین دی الالالالالالالالالالالر 
عالقمنالالالالالالدان بالالالالالاله ایالالالالالالن 

یالالالالالن یالالالالالا دو حالالالالالوزه بالالالالالا 
ری همکالالاپلتفالالرم اصالاللی 

. یا مشارکت می کنند
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1

ماکوسیست
بانکداری باز 
کشور
در سناریوی 
تار عنکبوت

نهاد انونی
نظارتی

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

مردم

اکوسیستمکوچکهربانک
TPPمتشکلازتعدادی

کسبوکارها

اکوسیستمکوچکهربانک،
چرا که هر بانن به ارائه خدمات 

.می پردازدTPPبه تعدادی 

بانکها
هاوAPIبهعنواناراههدهندگان

ازمحصوالتوخدماتبانکداریب
از طریق پلتفرم  بانکداری باز

اختالاصی خود شناخته 
.می شوند

و ارائهکاهشتعدادتوسعهدهندگان
ر راهکارهای مالی و غیرمالی مبتنی ب
تی خدمات بانکداری باز به واسطه سخ
استفاده و عدم یکرارچ ی خدمات 

بانکداری باز و در نتی ه عدم 
خشنودی مردم و کسب وکارهای 

مخاطب آن ها

بانکمرکزی،
به عنوان ین بازی ر به ارائه 

خدمات بانکداری باز می پردازد و
با چالن ن ارت بر 

اکوسیستم های متعدد مواجه 
.خواهد شد

در این سناریو، هر 
بانن اکوسیستم 
کوچن خود را شکل 
.  خواهد داد
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1

ماکوسیست
بانکداری باز 

کشور 
در سناریوی 
کندوی عسل

توسعه
محصوالت
توس

شخصثالث

توسعه
محصوالت
توس
بانک

توزیع
توس

شخصثالث

توزیع
توس
بانک

اکوسیستم
بانکداری

باز

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و 

بانن Interfaceارائه آن با 

1سطح

2سطح3سطح

0سطح

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و 

بانن Interfaceارائه آن با 

برون سراری تحویل محالوالت و خدمات 
توسعه داده شده توسط بانن به سایر 
بازی ران به عنوان کانال های متنوع

والت ای اد پلتفرمی برای توسعه محال
و خدمات نوآورانه به صورت همکارانه

تجمیعکننده
Aggregator

هماهنگکننده
Orchestrator

توزیعکننده
Distributor

مدلسنتی
بانکبهعنوان
اراههدهنده
کامل

مشتری TPPها بانن مشتری
پلتفرم بانن

مشتری TPPباننها

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

3در این حالت، سط  
انالالالالالالالالالالالالالالواع مالالالالالالالالالالالالالالدل های 

ری اکوسیسالالالتم بانکالالالالدا
بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاز یعنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالی 
هماهنگ کننالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالده 

.پررنگ تر می شود
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1
ماکوسیست

بانکداری باز 
کشور
در سناریوی 
تار عنکبوت

توسعه
محصوالت
توس

شخصثالث

توسعه
محصوالت
توس
بانک

توزیع
توس

شخصثالث

توزیع
توس
بانک

اکوسیستم
بانکداری

باز

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و 

بانن Interfaceارائه آن با 

1سطح

2سطح3سطح

0سطح

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و 

بانن Interfaceارائه آن با 

برون سراری تحویل محالوالت و خدمات 
توسعه داده شده توسط بانن به سایر 
بازی ران به عنوان کانال های متنوع

والت ای اد پلتفرمی برای توسعه محال
و خدمات نوآورانه به صورت همکارانه

تجمیعکننده
Aggregator

هماهنگکننده
Orchestrator

توزیعکننده
Distributor

مدلسنتی
بانکبهعنوان
اراههدهنده
کامل

مشتری TPPها بانن مشتری
پلتفرم بانن

مشتری TPPباننها

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

دو نقشی که در این حالت 
بیشتر شاهد آن هستیم، 
نقن های ت میع کننده و 
ه توزیع کننده هستند که ب

از انواع 2و 1ترتیب سطوح 
مدل های اکوسیستم 
.دبانکداری باز را شکل می دهن
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کندوی عسلدر سناریوی مدل های بانکداری باز انواع 
.ددر این سناریو، مدل های چهارم و پن م از پنج مدل بانکداری باز بیشتر مشاهده خواهند ش
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  ۰۴تحلیل ایلیا، 

تار عنکبوتدر سناریوی مدل های بانکداری باز انواع 
.ددر این سناریو، مدل های اول، دوم و سوم از پنج مدل بانکداری باز بیشتر مشاهده خواهند ش



49صفحه

1410در ایران، افق آینده پلتفرم های بانکداری باز 

3

انواع 
محالوالت
بانکداری باز 
در سناریوی 
کندوی عسل

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

ز در ایالالن سالالناریو، تمرکالال
و همراهالالالالالالالالالالالالالی همالالالالالالالالالالالالاله 
بالالالازی ران موجالالالب ارائالالاله 
محالالالالالالالالالوالت متنالالالالالالالالوع، 
ه باکیفیالالالالالالت و یکرارچالالالالالال

.خواهد شد

رهمچنینکیفیتمحصوالتد
حالاراههوتنوعآنهابیشتر

محصوالتیبا.خواهدبود
حتکنولوژیهاوفرآیندهایسط
رباالترودسترسیهایکاملت

اراههخواهدشدوامکاناراهه
همتشکلازبست)راهکارهایی

یخدماتباهدفپاسخبهنیاز
.محققخواهدشد(خاص

یاتعدادمحصوالتبیشتریتوسیک
ایسهدوپلتفرماصلیبانکداریبازدرمق

کهاباسناریویپلتفرماختصاصیبان
توسعهخواهدیافتکهازتجمیعدادهها

.توانمندشدهاست...و
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3

انواع 
محالوالت
بانکداری باز 
در سناریوی 
تار عنکبوت

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

در این سناریو تنوع و 
کیفیت ارائه خدمات 
.تاعیف خواهد شد

همینطورکاهشکیفیت
خدماتدرحالاراههبه
واسطهسختیتعامالت،

یدسترسیهاوعدمیکپارچق
...رویکردها،سیاستهاو

یعالوهبرعدمامکاناراههبرخ
محصوالتوکاربردهارخ

.خواهدداد

تعدادمحصوالتکمتریتوس
پلتفرمهایبانکداریبازاختصاصی

وبانکهادرمقایسهباسناریوییکیاد
د،پلتفرماصلیتوسعهدادهخواهندش
کهعلتاصلیآنعدمدسترسیبه
.دادههاودسترسیهاییکپارچهاست
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1کاربرد 

2کاربرد 

8کاربرد 

4کاربرد 

11کاربرد 

16کاربرد 

17کاربرد 

19کاربرد 
7کاربرد 

13کاربرد 

14کاربرد 

20کاربرد 

12کاربرد 

18کاربرد 

5کاربرد 

10کاربرد 

6کاربرد 

15کاربرد 

9کاربرد 

3کاربرد 

...

4

انواع 
یکاربردها

(UseCase)
بانکداری باز 
در سناریوی 
کندوی عسل

ریدراینسناریو،پوششوتنوعبیشت
ازکاربردهایبانکداریبازشاهدخواهیم

.بود

در سالالناریوی کنالالدوی عسالالل
یعنالالی وقتالالی کالاله یالالن یالالا دو
بالالازی ر اصالاللی وجالالود دارنالالد،
ای تنالالوع بالالاالتری از کاربردهالال

بانکالالالالالالالالالداری بالالالالالالالالالاز شالالالالالالالالالاهد 
  ۰۴تحلیل ایلیا، .هستیم



52صفحه

1410در ایران، افق آینده پلتفرم های بانکداری باز 

2کاربرد 

6کاربرد 

10کاربرد 

8کاربرد 

9کاربرد 

7کاربرد 

4کاربرد 

5کاربرد 

11کاربرد 

3کاربرد 

1کاربرد 

4

انواع 
یکاربردها

(UseCase)
بازبانکداری 

در سناریوی
تار عنکبوت

ازدراینسناریو،پوششوتنوعکمتری
کاربردهایبانکداریبازشاهدخواهیم

.بود

در این سناریو همشون 
، محالوالت، کاربردهای کمتر
با با دسترسی ناکامل و همراه

را TPPسختی دسترسی برای 
.شاهد خواهیم بود

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
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گستره
بانکداری باز 
در سناریوهای 
کندوی عسل
و تار عنکبوت

Open 
Banking

Open 
Finance

Open 
Data

5

آن در در سناریوی تار عنکبوت، رویکرد منفعالنه و کند
تره دستیابی به فرصت ها موجب می شود تا طیف گس
س خدمات صرفاً محدود به فاای بانکداری باز و برعک
عسل در سناریوی کندوی عسل، با رویکرد فعاالنه زنبور

در جمع اوری فرصت ها و پردازش متمرکز روی آن ها، 
اای می توان با سرعت بیشتر و به شکلی معنادارتر ف

Open Finance وOpen Dataرا شاهد بود.
  ۰۴تحلیل ایلیا، 
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6

ارزش
بازار 

بانکداری باز 
در سناریوی 
کندوی عسل

0/4%
سهم بازار 

10کاربرد 

0/5%
سهم بازار
8کاربرد 

0/8%
سهم بازار
6کاربرد 

0/2%
سهم بازار
9کاربرد 

2/6%
سهم بازار
5کاربرد 

1/6%
سهم بازار
3کاربرد 

85%
سهم بازار
1کاربرد 

0/1%
سهم بازار 
11کاربرد 

1/2%
سهم بازار
7کاربرد 

1/6%
سهم بازار
4کاربرد 

میلیاردتومان+29،000

6%
بازارسهم

2کاربرد 

1400تحلیل ایلیا، 

24
برابر
رشد

، در سناریوی کندوی عسل
طبالالالق محاسالالالبات تخمینالالالی
رشالالد ارزش بالالازار بانکالالداری

سالالالالال آینالالالالده، 10بالالالالاز طالالالالی 
برابالالالالر خواهالالالالد 24حالالالالداقل 

.بود
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6

ارزش
بازار 
بانکداری باز 
در سناریوی 
تار عنکبوت

0/1%
سهم بازار
10کاربرد 

3%
سهم بازار
8کاربرد 

0/2%
سهم بازار
6کاربرد 

1%
سهم بازار
9کاربرد 

2/5%
سهم بازار
5کاربرد 

2%
سهم بازار 

3کاربرد 

82/5%
سهم بازار 
1کاربرد 

0/5%
سهم بازار
11کاربرد 

0/3%
سهم بازار
7کاربرد 

2%
سهم بازار 
4کاربرد 

میلیاردتومان+6،000

6%
سهم بازار 

2کاربرد 

1400تحلیل ایلیا، 

برابر5
رشد 

در این سناریو و در افق 
، تخمین زده می شود1410

که ارزش بازار بانکداری
5باز در کشور، بین از 
لی برابر اندازه بالقوه فع

.نشود
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7

همکاری
در زمینه 

بانکداری باز 
در سناریوی 
کندوی عسل

در ایالالالن سالالالناریو تمایالالالل
کلالالی بالاله همکالالاری وجالالود 

.دارد

همکاریمیانپلتفرمی

سرمایهگذاریوتاسیس

مشارکتبا
TPPها

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

همکاریپلتفرمهایمحدود
ودموجودبایکدیقربهشدتوج
داردچراکهسیاستتوسعه

.یکپارچقیوتمرکزاست
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7

همکاری
در زمینه
بانکداری باز 
در سناریوی 
تار عنکبوت
ر بانن با هدگ بزرگت

کردن تار خود تمایل 
به ج ب و خرید 

TPPها دارد  .

همکاریمیانپلتفرمی

سرمایهگذاریوتاسیس

مشارکت،جذبو
ادغامبا

TPPها

  ۰۴تحلیل ایلیا، 

هاوپلتفرمهاوجودTPPهمکاریمیان
دارد،رویکردخریدوجذبتوسبانکو

.پلتفرمآنباالست

همکاریمیانپلتفرمی
.بهندرترخمیدهد
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گ اریسرمایه
در زمینه
بانکداری باز 
در سناریوهای 
کندوی عسل
و تار عنکبوت

8

اینطور تخمین زده می شود که در سناریوی 
در برابری 29کندوی عسل رشد سرمایه گ اری 

این حوزه ر  دهد و مشارکت سایر موجودیت ها 
.مانند سرمایه گ اران خطرپ یر نیز جلب شود

برابر29تقریباً 
رشد سرمایه گ اری 

در پلتفرم های بانکداری باز
معادل

میلیارد تومان7،300
جلب عالقه و مشارکت سایر •

سرمایه گ اران همشون 
سرمایه گ اران خطرپ یر

 ً برابر6تقریبا
رشد سرمایه گ اری 

ازدر پلتفرم های بانکداری ب
معادل

میلیارد تومان1،500
ا عمدتاً به شکل راه اندازی، خرید و ی•

ج ب پلتفرم به عنوان پلتفرم 
اختالاصی بانن

سرمایه گ اری نیز عمدتاً توسط خود •
.بانن ان ام می شود

.محاسبه شده اند  و صرفاً برای انتقال حسی از بازار محاسبه شده است( طبق بنشمارک خارجی و داخلی)درصدی میزان سرمایه گ اری از ارزش بازار 25اعداد با در ن ر گرفتن نسبت حدودی * 
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تار عنکبوت در ین ن اه دو سناریوی کندوی عسل و تمایز 

کمتر و با دسترسی سخت بیشتر و با دسترسی ساده تر

API Distributerو API Channel ،API Marketplace: 3و 2، 1مدل های Open Banking Marketplaceو Licensing Platform: 5و 4مدل های 

سناریوی تار عنکبوتسناریوی کندوی عسل

اکوسیستم

مدل ها

محالوالت

کاربردها

گستره توسعه

ارزش بازار

همکاری

سرمایه گ اری

ت میع کننده و توزیع کننده: 2و 1سطوح هماهنگ کننده: 3سط  

کمتر، با تنوع کمتر و غیریکرارچه تربیشتر، با تنوع بیشتر و یکرارچه

Open Dataکه شامل دو سط  دی ر هم هستOpen Banking و تا حدیOpen Finance

برابر ارزش فعلی5میلیارد تومان، + 6،000برابر ارزش فعلی24میلیارد تومان، + 29،000

هر بانن با اکوسیستم خودشتمایل کلی همکاری و میان پلتفرمی

میلیارد تومان1،500برابر معادل 6تقریباً میلیارد تومان7،300برابر معادل 29تقریباً 

1

2

3

4

5

6

7

8



کندویعسل
یا

؟تارهایعنکبوت
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TPPsبانکها پلتفرمها مشترینهاییبانکمرکزی

برایعذی نفگروهپنجآورد، بدستسناریوهردرذی نفعانوبازی رانوضعیتازشفاگ تریتحلیلبتوانآنکهبرای
بااطارتبدرذی نفعاناینازینهررضایتبرمؤثرعواملدی رسویازوشدشناساییکشوردربازبانکداریمقوله
دوازینهردرذی نفعانازینهررضایتمیزانتغییرکهمی شوددادهنشانادامهدر.شدتبیینبازبانکداریمقوله

برایعسلکندویاینکه.بودخواهدصورتچهبهکشورآیندهسال ۰ افقدرعنکبوتتاروعسلکندویسناریوی
عنکبوت؟تارسناریوییااستج ابتریسناریویذی نفعانوبازی ران
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ذی نفعان رضایتعوامل مؤثر بر 
شوربانکداری باز در ک(پنج گروه ذی نفع)مختلف 

بانکها

TPPs

هاپلتفرم

بانک
مرکزی

مشتری
نهایی

سرعت ارائه محالوالت و خدمات جدید

تنوع محالوالت و خدمات

بهبود تالویر برند و اعتبار

پوشن بانکی

هزینه محالوالت 
بانکداری باز

محالوالت متنوع و یکرارچه 
بانکداری باز

های بیشترAPIدستیابی به 

کسب درآمد بیشتر و چند طرفه

مند از دستیابی به پای اه داده  قدرت
مشتریان

سهولت ن ارت

سهولت ساختاردهی

بازتقاضا برای محالوالت بانکداری

ROIبانکداری باز

سهولت استفاده از محالوالت 
بانکداری باز

گزینه های متنوع در محالوالت و 
خدمات

ت ربه کاربری

دریافت یکرارچه خدمات موردنیاز

محالوالت مقرون به صرفه

سهولت ان ام اقدام اصالحی

میزان مقبولیت در اکوسیستم

میزان سرمایه گ اری در پلتفرم

سرعت دریافت خدمات

ا، 
لی
 ای
یل
حل
ت

۰۴
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یبانن مرکزبانکداری باز؛ ذی نفعان 
سناریویسناریوی

دی در در سناریوی کندوی عسل، نقن بانالن مرکالزی باله عنوان یالن ذی نفالع کلیال
ی فاالالای بانکالالداری بالالاز از آنشالاله در حالالال حاضالالر شالالاهد آن هسالالتیم تغییالالر مثبتالال
ر خواهد کرد و به نقالن واقعالی آن و جای الاه ن الارتی و سالاختاردهی خالود نزدیکتال

در ایالالن سالالناریو، بانالالن مرکالالزی شالالاهد بهبالالود جالالدی در شالالاخ  های . خواهالالد شالالد
رضایت مندی خود همشون سهولت ساختاردهی، ن الارت، ان الام اقالدام اصالالحی 

.خواهد بود و مقبولیت بیشتری نیز در اکوسیستم خواهد داشت

ایفالای اما در این سناریو، بانن مرکزی خود به عنوان ین بالازی ر در اکوسیسالتم
نقن کرده و از ایالن رو شالاخ  های ان الام اقالدام اصالالحی و میالزان مقبالولیتن

و هرچند شاخ  های سالهولت سالاختاردهی. در اکوسیستم نیز کاهن می یابد
بالالود ن الالارت از مالالواردی هسالالتند کالاله حتالالی بالالا وقالالوع ایالالن سالالناریوی نیالالز می توانالالد به

.یابد

بانک
مرکزی
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بانن هابانکداری باز؛ ذی نفعان 
سناریویسناریوی

ود در ایالالن سالالناریو، همالاله عوامالالل رضالالایت یالالن بانالالن در فاالالای بانکالالداری بالالاز بهبالال
شالارکت بانکی که در توسعه پلتفرم اصلی بانکداری باز م. جدی خواهند داشت

 ن ر و موثر می نماید،  هم از من ر برند و اعتبار به عنوان یالن بانالن نالوآور، آینالده
رعت همشنالین در ارائاله محالالوالت متنالوع و بالا سال. البته مالؤثر شالناخته می شالود

تمرکالز ارائه مناسالب توانمنالد شالده و نهایتالاً باله واسالطه ارزشالی کاله یالن پلتفالرم م
هی را در بانکداری باز ت رباله خواهالد کالرد، بانالن نیالز بازگشالت سالرمایه قابالل تالوج

.سرمایه گ اری خود به دست خواهد آورد

ونی بانن هالالا در ایالالن سالالناریو، شالالاهد تغییالالر چشالالم گیری نسالالبت بالاله وضالالعیت کنالال
ان کمی تنوع بیشتر در محالوالت و خدمات در حالال ارائه شال. خود نخواهند بود

و سالرعت ارائاله آن هالا باله واسالالطه اسالتفاده از ظرفیت هالای بیرونالی محقالق خواهالالد 
دازی بانکداری باز در کل نیز باله واسالطه ت میالع تمرکالز بالر راه انالROIشد و شاید 

یابالد امالا پلتفرم هر بانن نسالبت باله وضالعیت کنالونی کالل بانکالداری بالاز افالزاین
.قابل مقایسه با اندازه آن در سناریوی کندوی عسل نخواهد بود

بانک
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پلتفرم هابانکداری باز؛ ذی نفعان 
سناریویسناریوی

رمالالی در سالالناریوی کنالالدوی عسالالل، عنالالوان پلتفالالرم بالاله همالالان یالالن یالالا دو مالالورد پلتف
وی آن هالالالا سالالالرمایه گ اری و ر اشالالالاره دارد کالالاله همالالاله بانن هالالالا بالالاله صالالالورت متمرکالالالز 

ای در ایالالن حالالالت عالالالوه بالالر رشالالد سالالرمایه گ اری و تقاضالالا بالالر . مشالالارکت می کننالالد
تند، محالوالت بانکداری باز که روندهای تقویت شده با ظهور این سالناریو هسال

هالالای بیشالالتر و کسالالب APIشالالاخ  های دسترسالالی بالاله داده هالالا و خالالدمات بالالانکی، 
درآمالد چنالالد طرفالاله کالاله جالالزو خالالواص ذاتالالی ایالن سالالناریو بالالوده نیالالز بالاله شالالدت ارتقالالا 

.می یابد

 هالالای در ایالالن سالالناریو نیالالز بالاله واسالالطه آنکالاله رونالالد جهالالانی سالالرمایه گ اری در پلتفرم
ناریو کاله در ایالن سال)بانکداری باز رو به رشالد اسالت، سالرمایه گ اری در پلتفرم هالا 

د و نسالالبت بالاله وضالالعیت کنالالونی افالالزاین می یابالال( پلتفالالرم هالالر بانالالن خواهالالد بالالود
همشنالالالالین بالالالاله واسالالالالطه رشالالالالد روزافالالالالزون فینتن هالالالالا و کسالالالالب وکارهای متقاضالالالالی 

هبالود امالا ب. محالوالت و خدمات بانکداری باز، تقاضا نیز افالزاین خواهالد یافالت
در سایر شاخ  ها همشون سالهولت دسترسالی پلتفرم هالا باله داده هالا و خالدمات

ه و کسب درآمالد چنالد طرفال( شامل مالی و غیرمالی)های بیشتر APIبانن ها و یا 
.از این طریق محقق نخواهد شد

مپلتفر
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(توسعه دهنده ها)ها TPPبانکداری باز؛ ذی نفعان 

سناریویسناریوی

بالاالتر یالا در سناریوی کندوی عسل، به علت تمرکالز و یکرالارچ ی، پوشالن بالانکی
یابی و کامل، وجالود محالالوالت متنالوع و یکرارچاله کاله باله سالادگی نیالز قابالل دسالت

هالالر چنالالد در ایالالن حالالالت نیالالز تعیالالین . اسالالتفاده هسالالتند را شالالاهد خالالواهیم بالالود
ررنالگ کننده هزینه خدمات می تواند آن ین یا دو پلتفالرم باشالند امالا بالا نقالن پ

.بانن مرکزی در این سناریو این مسئله تعدیل خواهد شد

هالالا بالالا تحقالالق سالالناریوی تالالار عنکبالالوت، متوجالاله کالالاهن خواهالالد TPPرضالالایت مندی 
چالالرا کالاله در ایالالن حالالالت پوشالالن بالالانکی محالالالوالت و خالالدمات در حالالال ارائالاله . بالالود

هالا و یکرارچاله TPPمحدود شده، استفاده از محالوالت و خدمات بانکی توسط 
های ارائه دهنالدگان APIساختن آن ها به علت پراکندگی و عدم استاندارد بودن 

دشالالالوارتر شالالالده و نهایتالالالاً بالالاله علالالالت انحالالالالار، هزینالالاله خالالالدمات بانکالالالداری بالالالاز نیالالالز
.می تواند افزاین یابد

TPP

0

5 0

1 0 0

1 st

Qtr
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مشتری نهاییبانکداری باز؛ ذی نفعان 
سناریویسناریوی

خدمات با تحقق سناریوی کندوی عسل، ت ربه مشتری نهایی از من ر دریافت
یکرارچالالاله، متنالالالوع، سالالالریع و مقالالالرون بالالاله صالالالرفه بهبالالالود جالالالدی می یابالالالد؛ چالالالرا کالالاله 
توسالالالعه دهندگان و ارائه کننالالالدگان خالالالدمات دغدغالالاله اصلی شالالالان ای الالالاد رضالالالایت 

رویسالی مشتری است ب ای آنکه از کدام پلتفرم بانکالداری بالاز می تواننالد چاله س
ی شالود تفاوت روی ارزش پیشنهادی نهایی باله مشالتری ای الاد م. دریافت نمایند

.نه خدمات دریافتی از پلتفرم های بانکداری باز

وضعیت در سناریوی تار عنکبوت، تفاوت چشم گیری از من ر مشتری نهایی با
اً کمی حال حاضر پین بینی نمی شود چراکه در این حالت نیز ممکن است صرف
ت آن هالا تنوع محالوالت باال رفته، یکرارچ ی شان کاهن یابد و همشنالین قیمال

افالالالزاین یابالالالد امالالالا بالالاله صالالالورت کلالالالی ت ربالالاله مشالالالتری در سالالالط  جامعالالاله تفالالالاوت 
ریوی شاید علت اصلی همان باشد که برخالگ سالنا. چشم یری نخواهد داشت

فالرم اینکاله چاله سرویسالی را می تالوان از چاله پلت( یا رقابالت)کندوی عسل، دغدغه 
.بانکداری باز دریافت کرد جدی تر است تا رضایت مشتری نهایی

مشتری
نهایی
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ووضعیت رضایت ذی نفعان مختلف بانکداری باز در هر سناریجمع بندی

سرعت ارائه محالوالت و 
خدمات جدید

تنوع محالوالت و خدمات

بهبود تالویر برند و اعتبار

پوشن بانکی

زهزینه محالوالت بانکداری با

محالوالت متنوع و یکرارچه 
بانکداری باز

های بیشترAPIدستیابی به 

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

دستیابی به پای اه داده  
قدرتمند از مشتریان

سهولت ن ارت

سهولت ساختاردهی

تقاضا برای محالوالت 
بانکداری باز

ROIبانکداری باز

سهولت استفاده از 
محالوالت بانکداری باز

گزینه های متنوع در محالوالت
و خدمات

ت ربه کاربری

دریافت یکرارچه خدمات 
موردنیاز

محالوالت مقرون به 
صرفه

سهولت ان ام اقدام اصالحی

میزان مقبولیت در اکوسیستم

ممیزان سرمایه گ اری در پلتفر 

سرعت دریافت خدمات

وضعموجود

بانکها

6

امتیاز
لسناریویکندویعستسناریویتارعنکبو

TPPs

8

6هاپلتفرم

بانک
مرکزی

ا، 4
لی
 ای
یل
حل
ت

۰۴
  

7

امتیاز

6

9

6

12

امتیاز

10

14

12

مشتری
نهایی
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میزان مقبولیت در اکوسیستم
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سرعت دریافت خدمات
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3 1
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22

23

سرعت ارائه محالوالت و 
خدمات جدید

تنوع محالوالت و خدمات

بهبود تالویر برند و اعتبار

پوشن بانکی

زهزینه محالوالت بانکداری با

محالوالت متنوع و یکرارچه 
بانکداری باز

های بیشترAPIدستیابی به 

کسب درآمد بیشتر و
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دریافت یکرارچه خدمات 
موردنیاز

محالوالت مقرون به 
صرفه

سهولت ان ام اقدام اصالحی

میزان مقبولیت در اکوسیستم

ممیزان سرمایه گ اری در پلتفر 

1

سرعت دریافت خدمات

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

12

32

2

2

3

1

223

۳۴۳۷۶۲

کم: 1
متوسط: 2
زیاد: 3

امتیازمیزانرضایت
هرذینفع

ازشرایهرشاخص



69صفحه

1410آینده پلتفرم های بانکداری باز در ایران، افق 

ووضعیت رضایت ذی نفعان مختلف بانکداری باز در هر سناریجمع بندی

سرعت ارائه محالوالت و 
خدمات جدید

تنوع محالوالت و خدمات

بهبود تالویر برند و اعتبار

پوشن بانکی

زهزینه محالوالت بانکداری با

محالوالت متنوع و یکرارچه 
بانکداری باز

های بیشترAPIدستیابی به 

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

دستیابی به پای اه داده  
قدرتمند از مشتریان

سهولت ن ارت

سهولت ساختاردهی

تقاضا برای محالوالت 
بانکداری باز

ROIبانکداری باز

سهولت استفاده از 
محالوالت بانکداری باز

گزینه های متنوع در محالوالت
و خدمات

ت ربه کاربری

دریافت یکرارچه خدمات 
موردنیاز

محالوالت مقرون به 
صرفه

سهولت ان ام اقدام اصالحی

میزان مقبولیت در اکوسیستم

ممیزان سرمایه گ اری در پلتفر 

سرعت دریافت خدمات

وضعموجود

بانکها

6

امتیاز

لسناریویکندویعستسناریویتارعنکبو

TPPs

8

6هاپلتفرم

بانک
مرکزی

ا، 4
لی
 ای
یل
حل
ت

۰۴
  

7

امتیاز

6

9

6

12

امتیاز

10

14

12

مشتری
نهایی

10914

2

سرعت ارائه محالوالت و 
خدمات جدید

تنوع محالوالت و خدمات

بهبود تالویر برند و اعتبار

پوشن بانکی

زهزینه محالوالت بانکداری با

محالوالت متنوع و یکرارچه 
بانکداری باز

های بیشترAPIدستیابی به 

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

دستیابی به پای اه داده  
قدرتمند از مشتریان

سهولت ن ارت

سهولت ساختاردهی

تقاضا برای محالوالت 
بانکداری باز

ROIبانکداری باز

سهولت استفاده از 
محالوالت بانکداری باز

گزینه های متنوع در محالوالت
و خدمات

ت ربه کاربری

دریافت یکرارچه خدمات 
موردنیاز

محالوالت مقرون به 
صرفه

سهولت ان ام اقدام اصالحی

میزان مقبولیت در اکوسیستم

ممیزان سرمایه گ اری در پلتفر 

سرعت دریافت خدمات

3

23

13

13

23

23

3 1

23

12

13

23

23

33

23 13

21 13

13

23

22

23

سرعت ارائه محالوالت و 
خدمات جدید

تنوع محالوالت و خدمات

بهبود تالویر برند و اعتبار

پوشن بانکی

زهزینه محالوالت بانکداری با

محالوالت متنوع و یکرارچه 
بانکداری باز

های بیشترAPIدستیابی به 

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

دستیابی به پای اه داده  
قدرتمند از مشتریان

سهولت ن ارت

سهولت ساختاردهی

تقاضا برای محالوالت 
بانکداری باز

ROIبانکداری باز

سهولت استفاده از 
محالوالت بانکداری باز

گزینه های متنوع در محالوالت
و خدمات

ت ربه کاربری

دریافت یکرارچه خدمات 
موردنیاز

محالوالت مقرون به 
صرفه

سهولت ان ام اقدام اصالحی

میزان مقبولیت در اکوسیستم

ممیزان سرمایه گ اری در پلتفر 

1

سرعت دریافت خدمات

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

12

32

2

2

3

1

223

۳۴۳۷۶۲

کم: 1
متوسط: 2
زیاد: 3

امتیازمیزانرضایت
هرذینفع

ازشرایهرشاخص

ها و مشتری TPPبا تحقق سناریوی کندوی عسل، منافع همه پنج دسته ذی نفعان بانن مرکزی، بانن ها، پلتفرم ها، 
االتر خواهد نهایی بین از حال حاضر و سناریوی تار عنکبوت تأمین می شود و درنتی ه آن میزان رضایت هم ی ذینفعان ب

.رفت

وشدخواهدنامناسب ترنیزآن هاکنونیوضعیتازهاTPPوضعیتعنکبوت،تارسناریویتحققصورتدر
والوالتمحدرآن هاازاستفادهومناسبهزینهکامل،پوشنبابازبانکداریمحالوالتبهدستیابیدرچالن هایشان

.می شودسخت ترخدماتشان

برای )رد جالب توجه است که تحقق سناریوی تار عنکبوت، تفاوت چندانی برای بانن ها و مشتری نهایی ای اد نخواهد ک
ایت هر اما در سناریوی کندوی عسل وضعیت رض( بانن ها کمی مطلوب تر و برای مشتری نهایی کمی نامطلوب تر می شود

.دو بهبود قابل توجه می یابد
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سناریوها،  
تالویرهای ذهنی ما از آینده اند که اقدامات 
ور پیشروی مان، تحقق یا عدم  تحققشان را د

.  و یا نزدین می کنند
سلیکندویعامروز، باید تالمیم ب یریم که 

با رضایت باالتر برای همه بازی ران 
عت که با طبیتارهایعنکبوتیمی خواهیم یا 

...مفهوم بانکداری باز در تناقض است 



1پیوست
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راهنمای
ونمادها
رنگ ها

ارای گزارش آینده پلتفرم هالای بانکالداری بالاز در ایالران، د
ش تعدادی رنگ و نماد اصلی می باشد که در طالول گالزار 
ت؛برحسب بخن و موضوع موردن ر به کار رفته اس

این رنگ ها و نمادهای قالراردادی در اداماله توضالی  داده 
:شده است

رنگ اصلی گزارش

رنگ پشتیبان گزارش

رنگ اصلی سناریوی کندوی عسل

ترنگ اصلی سناریوی تار عنکبو

رنگها

نمادها

کندوی عسلنماد سناریوی 

تار عنکبوتنماد سناریوی 

بانن مرکزیاعداد نماینده ابعاد بررسی بانکداری باز1

بانن

پلتفرم

TPPs/توسعه دهنده

مشتری نهایی



2پیوست
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اقدامات متناسب
و رگوالتوریبا 

قانون گ اری 
در کشورهای 

مختلف
بر اسالالالاس دو معیالالالار قانون گالالال اری و 

ناله بازار، رویکردهای مختلفی در زمی
Global open banking landscape, IBM, 2020.توسعه بانکداری باز وجود دارد

Open banking APIs worldwide, ndgit, 2019

رویکرد بازارمحور

:پنج دسته بندی شناخته شده برای اقدامات کشورها:دو رویکرد متفاوت نسبت به بانکداری باز

(Pioneers)پیش امان 
کشورهای پیشرو با 
قانون گ اری مناسب

(Followers)دنباله رو ها
کشورهایی با 
کمترقانون گ اری

(Converters)مبدل ها 
کشورهایی با استاندارد

بازار باال

(Risers)قیام کننده ها 
ار کشورهایی با استاندارد باز 

کمی ضعیف تر از حالت مبدل

(Beginners)مبتدی ها 
کشورهایی با استاندارد

بازار تازه تأسیس

استرالیا

ایسلند
نروژ

ان لیس
اتحادیه
اروپا

برزیل

هنگ کنگ

ژاپن

مکزین

چین

تایلند

هند

اندونزی

آمریکا

مالزیسن اپور

کانادا

کنیا

آفریقای
جنوبی

نی ریه

شیلی

محوررویکرد رگوالتوری

بانن ها، که سیاست گ اری خاصی در زمینه بانکداری باز ندارند و عمدتاً با اقدامات توسط( مناطقی)کشورها 
.فین تن ها و مشتریان هدایت می شوند

داری باز و تدوین اسناد رسمی در زمینه بانک( قانون گ اری)که به توسعه سیاست گ اری ( مناطقی)کشورها 
.پرداخته اند
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استرالیا

هنگ کنگ

چین
آمریکا

سن اپور

کانادا
ان لیس

اتحادیه
اروپا

چند نمونه از 
فعالیت های 

کشورها در حوزه 
توسعه 

بانکداری 
باز

شالالالاخ  آمالالالادگی بانکالالالداری بالالالاز بالالالا 
معیالالار قانون گالال اری، نالالر  4تعریالالف 

ای پ یرش، ن رش مشالتریان و فاال
ه نوآوری، کشورهای زیر را بدین گونال

.رتبه بندی نموده است

:چین

:سن اپور

:کانادا :هلند

:آلمان

:ان لیس
۰

:اسرانیا

۵

۰

۷۸

۹

 ۰ 

جهالالالالالت گیری قدرتمنالالالالالد ن الالالالالارتی و 
تالالالالالالالویب قالالالالالالوانین متعالالالالالالددی در 
زمینالالالالاله بانکالالالالالداری بالالالالالاز، در عالالالالالین 
وجالالالود مالالالوانعی همشالالالون ذهنیالالالت 

باله مالرگ کننده، ان لالیس را در رت
فعالیالالالالالالالالالت . قالالالالالالالالرار داده اسالالالالالالالالالت۰

ن از ان لسالتافین تن هاینوآورانه
ی این کشور در بانکدارمزیت های

.می باشدباز 

فاالالالالای رقالالالالابتی چالالالالین کالالالالامال در
جهالالالالالالالالالالت عکالالالالالالالالالالس ان لسالالالالالالالالالالتان 
ی می باشد امالا نالر  پال یرش بالاال
یالن مشتریان و بازار رو به رشد ا

کشالالور را در رتبالاله دوم قالالرار داده
.است

شالالتر بانکالالداری بالالاز در سالالن اپور بی
محالالالدود بالالاله پیشالالالرفت بانن هالالالای 
سالالالالالالالنتی و اصالالالالالالاللی ایالالالالالالالن کشالالالالالالالور 
می باشالالد و اولویالالت ثبالالات بخالالن
مالالالی نسالالبت بالاله نالالوآوری و ای الالاد

رین فاای باز مالی یکی از اصلی ت
موانالالالع توسالالالالعه بانکالالالداری بالالالالاز در

الزم بالالاله ذکالالالر . ایالالالن کشالالالور اسالالالت
اسالالالت کالالاله نالالالر  پالالال یرش در ایالالالن 

.کشور باالست

:استرالیا
۶

نالالالالالر  پالالالالال یرش بانکالالالالالداری بالالالالالاز در اسالالالالالترالیا 
اری در صورت کسب اطمینان از امنیت بانکالد

۰۹ ۵ عالوه بالالالالالراین از سالالالالالال . بالالالالاز بالالالالالاال اسالالالالت
افالالالالزاین همکالالالالاری بالالالالین بالالالالازی ران مختلالالالالف 

نالالد اکوسیسالالتم آغالالاز شالالده اسالالت و تنهالالا فرآی
.اجرایی آن طوالنی است

اتحادیالالالالالالالالالاله اروپالالالالالالالالالالا از درحالی کالالالالالالالالالاله
، اشالالدمی بپیشال امان بانکالالداری بالالاز 

بالالالالالاله دلیالالالالالالل عالالالالالالدم تمایالالالالالالل افالالالالالالراد 
در EYدر ن رسالالن ی شالالرکت کننده

بالالالالاله اشالالالالالتراک گ اری اطالعالالالالالات بالالالالالا 
فین تن هالالالالا و شالالالالروع تالالالالازه حرکالالالالت 
ایالالالن کشالالالور بالالاله اجالالالرای قانون  هالالالای 
اتحادیالالالالالاله اروپالالالالالالا، هلنالالالالالالد در ایالالالالالالن 

.  رتبه بندی رتبه هفتم را دارد

 ری حرکت کند کانادا و نیاز به بالازن
ی قالالوانین مالالرتبط بالالا حالالریم خالوصالال

ایالالالالن کشالالالالور را در رتبالالالاله هشالالالالتم در 
کشالالالالور مالالالالورد بررسالالالالی قالالالالرار  ۰ بالالالالین 

ابتکالالالالالالالالارات داخلالالالالالالالالی . داده اسالالالالالالالالت
بانن هالالالالالالالالا و تبلیغالالالالالالالالات در زمینالالالالالالالاله 
اط پالال یرش بانکالالداری بالالاز نیالالز از نقالال
ده قوت این کشور درن الر گرفتاله شال

.است

کشالالالالالالالالالالالالالالور آلمالالالالالالالالالالالالالالان در زمینالالالالالالالالالالالالالاله 
بسالالالالالالالیار مثبالالالالالالالت و قانون گالالالالالالال اری

چابالالن عمالالل کالالرده اسالالت و در ایالالن 
شالالالاخ  بعالالالالد از ان لسالالالالتان قالالالالرار 

عالالالالالدم اعتمالالالالالاد بالالالالاله دلیلدارد امالالالالالا 
مشالالالالالالالتریان و مسالالالالالالالائل پیرامالالالالالالالون 

در در این لیسالتسایبریامنیت 
.رتبه نهم قرار گرفته است

بالالاله دلیالالالل تالالالأخیر دولالالالت در اجالالالرای 
PSD2، اسالالالالالالالالالرانیا از همسالالالالالالالالالای ان

اروپالالالالایی خالالالالود کمالالالالی عقالالالالب مانالالالالده 
اسالالالالالت امالالالالالا پتانسالالالالالیل مثبتالالالالالی در

ور از زمینه بانکداری باز در این کش
ش من الالر تمالالایالت مشالالتریان و تالالال

بالالالالالالرای اجالالالالالالرای قالالالالالالوانین احسالالالالالالاس 
.می شود

:آمریکا
۴

بالالالالالالدونبالالالالالالازبانکالالالالالالداریدر آمریکالالالالالالا 
حالالالدرجالالدین الالارتیدسالالتورالعمل

نالالالوآوریمیالالالزان. اسالالالتگیالالالریشالالالکل
 هالاتنفالینرونالقاین کشور،درباال 
بب ، سهاباننبینشدیدرقابتو

ردرتباله چهالارم متحالدهایاالتشده
بهی در این رتبه بندرابانکداری باز 

.دهداختالاصخود

:هنگ کنگ
 

بر اسالالالالالالالاس گزارش هالالالالالالالای ارائه شالالالالالالالده 
تسالالالالالالالالالالریع و گسالالالالالالالالالالترش م موعالالالالالالالالالاله 
ابتکالالالالالارات مالالالالالالالی  می توانالالالالالد سالالالالالالبب 
افالالالالزاین رتبالالالالاله هنگ کنالالالالالگ در کنالالالالالار 

ر ورورد بیشالالالت. سالالالایر کشالالالورها شالالالود
بالالالالالالالالازی ران اکوسیسالالالالالالالالتم از جملالالالالالالالاله 
بانن هالالالالالای م الالالالالازی و سیسالالالالالتم های 
پرداخالالالت نیالالالز بالالاله افالالالزاین بهالالالره وری 

.بانکداری باز کمن می کند

Taking off or going slow: what is the optimum pace for 
open banking to thrive?, EY , 2019
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: ان لستان
استاندارد 
بانکداری 

باز
از  استانداردهای بانکداری بال

قالالالالالالالالوانین ت میع شالالالالالالالالده در 
سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالند باالدسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتی 

OBIEمنتشر شالالالالده توسالالالالط 
.نام دارد

نهاااادپیاده سالالالازیم الالالوز ( CMA)مرجالالع رقابالالالت و بالالالازار بریتانیالالا 
 های باز در بانن هالا و APIرا برای مدیریت ( OBIE)بانکداریباز

خرد سازمان ها صادر کرد تا رقابت و نوآوری در بخن بانکداری
.افزاین یابد
ثالالث تحالت ن الارت، شالرکت هایآغالاز شالد و ۰۸ ۵ اجرای بانکداری باز در ژانویاله 

 گیری جهالت. و آزماین محالوالت بانکداری باز را داشالتندیکرارچه سازیامکان 
عالیالت قدرتمند ن ارتی و تالویب قالوانین متعالددی در زمیناله بانکالداری بالاز و ف

نوآورانالالاله فین تن هالالالا خالوصالالالاً کشالالالور ان لسالالالتان از مزیت هالالالای ایالالالن منطقالالاله در
ت درصد از مؤسسات مالی ان لستان از رویکرد مثبال۷۰. بانکداری باز می باشد

خبالالر دادنالالد، ایالالن رقالالم در  ۵ ۵ خالالود نسالالبت بالاله تحالالوالت بانکالالداری بالالاز در سالالال 
درصالد ۴۸ بانکداری باز اروپا تنها پلتفرم(Tink)تیننبراساس آمار ۰۹ ۵ سال 
.بود

دسالالالتور العمل هالالالای )PSD2مؤسسالالات مالالالالی ان لسالالالتان بالالالا وجالالالود پیالالالروی از
ملالالالزم بالالاله رعایالالالت یالالالن  سالالالری دی الالالر از قالالالوانین و ( در اروپالالالا۵خالالالدمات پرداخالالالت 

.ی دهندرا تشکیل ماستانداردهایبانکداریبازاستانداردها هستند که در کل 

گزارشهااسنادو

بانکداریبازاستاندارهای

و در وبسالالالالالالالالایت OBIEزیرن الالالالالالالالرتعریف شالالالالالالالالدهاسالالالالالالالالتانداردهای بالالالالالالالاله طور کلی
www.openbanking.org.ukمنتشر می شود.

تمالالام اکوسیسالالتم بایالالد اطمینالالان حاصالالل کننالالد کالالهذی نفعالالانتمالالام بالالازی ران و 
.دمی باشصادر شدهقوانین منطبق برارائه شدهو یا درخواست شدهداده های

بالالالالاله نامشالالالالالدن را دارنالالالالالد امالالالالالا در حالالالالالالت کلالالالالالی بالالالالاله روزاسالالالالالتانداردها قابلیالالالالالت 
ایالن اولیاله یراهنمای . می شوندشناخته  APIاستانداردهای خواندن و نوشتن

.منتشر شده است۰۸ ۵ اصول برای هر بازی ر در سندی در سال 

OBIE بالاله توضالالی  ۰۹ ۵ عالوه بالالر ارائالاله گزارش هالالای سالالاالنه، در سالالندی در سالالال
و چالن هالا های موجود، Use caseدرباره ی اهداگ، پیشرفت های این حوزه، 

زارش در بخن دی ری از ایالن گال. می پردازددر کل وضعیت فعلی بانکداری باز 
.بیان شده استمواردیموجود پتانسیل هایآینده و درباره ینیز 

دربالالالالالاره یتوضالالالالالی  عالوه بالالالالالرمنتشر شالالالالالدهدر سالالالالالند عمالالالالالومی ۰۸ ۵ در سالالالالالال 
در OBIEاکوسیستم بانکداری باز، بالازی ران فعالال در ایالن حالوزه و نیالز نقالن 

اسالالالالتانداردهای بانکالالالالداری بالالالالاز، بالالالاله اصالالالالول اولیالالالاله اجراسالالالالازیو قانون گالالالال اری
. صفحه پرداخته شده است۵۶برای هر بازی ر در الزم االجراو تبیین شده

بالالالالرای اهالالالالداگ گونالالالالاگون و در ( نهالالالالایی)نقشالالالاله سالالالالفر مشالالالالتری ۰۸ ۵ در سالالالالال 
مختلالالالف مالالالورد بررسالالالی قالالالرار گرفالالالت و الزامالالالات قابالالالل رعایالالالت بالالالرای کانال هالالالای

عالوه بالر ایالن پالنج اصالول اولیاله . ها در گزارش بیالان شالدTPPو تأمین کنندگان
افیت، برای هر بخن از سفر نیز تبیالین شالد کاله شالامل اعتمالاد، سالرعت، شالف

.کنترل و امنیت می باشد

منتشر  ۵ ۵ در سال OBIEگزارش ساالنه از عملکرد  به عنواناین گزارش که 
ر شالالده اسالالت بالاله ارائالاله اعالالداد و ارقالالامی کالاله حالالاکی از پیشالالرفت بانکالالداری بالالاز د

نیالز به اقالدامات و دسالتاوردهای ایالن نهالاد و. ، پرداخته استمی باشدبریتانیا 
.نیز اشاره شده است۵۰ ۵ آن برای سال اولویت هایو برنامه ها
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اقدامات 
ان لستان 
در زمینه 

زبانکداری با
تاریخشالالالالالاله اقالالالالالالدامات، رویکالالالالالالرد 

و توضالالی  توسالالعهOBIEاصالاللی 
OBIEاپلیکیشالالن بانکالالداری بالالاز 
.در این صفحه آمده است

ط تأسالالیس نهالالاد اجالالرای بانکالالداری بالالاز توسالال
CMA9

:۰۶ ۵ سرتامبر 

تاریخچه

اکتبر -جوالی
 ۵ ۰۷:

و بخشالالی از قالالوانین Open Dataراه انالالدازی 
بانکالالالداری بالالالاز، امکالالالان ثبت نالالالام در فهرسالالالت

گان راهنمای بانکداری باز برای شرکت کنند

اسالالالالالالالالالتانداردهای ورژناولالالالالالالالالالین راه انالالالالالالالالالدازی:۰۸ ۵ ژانویه 
بانکداری باز

ارائالاله دومالالین ورژن اسالالتانداردهای بانکالالداری :۰۸ ۵ مارچ 
باز

سرتامبر 
 ۵ ۰۸:

اسالالتانداردهای بانکالالداریورژنارائالاله سالالومین 
ه در ت ربالالزم االجالراباز همراه با سند اصالول 

سفر مشتری

: ۵ ۵ مارچ 
ا اسالالتانداردهای بانکالالداری بالالاز بالالورژنآخالالرین 

ای الالاد تغییراتالالی در زمینالاله اصالالول خوانالالدن و
، اصول سالفر مشالتری و قالوانینAPIنوشتن 
.ارائه شدV3.1.5با نام عملیانی

OBIEفعالیتهای

نکاتحاهزاهمیت

ن ارتیفعالیت های

شکل دادن به 
ازاکوسیستم بانکداری ب

و زیرساخت هاتأمین 
خدمات الزم

OBIE بالالالالا جمالالالالع آوری و دریافالالالالت اطالعالالالالات از متولیالالالالان خالالالالود(CMA9) صالالالالدور ،
ه دسالالالتورالعمل های بانکالالالداری بالالالاز، پشالالالتیبانی از اجالالالرای درسالالالت قالالالوانین و ارائالالال

.گزارش به نهاد های باالدستی  فعالیت ن ارتی خود را ان ام می دهد

ایالالالن نهالالالاد بالالالا انتشالالالار و حفالالالب اسالالالتانداردهای بانکالالالداری بالالالاز، اجالالالرای فرآینالالالدهای 
کت و مشاوره و ارزیالابی بالازی ران، توسالعه کارگروه هالای مختلالف، تشالویق مشالار 

.تحقیق و رهبری اندیشه برای اکوسیستم خلق ارزش می کند

الی، فنالی ملمالوس باله بالازی ران اکوسیسالتم از جملاله مؤسسالات مالکمن هایارائه 
به اشالالتراک گ اریهالالا، ارائالاله بسالالتر الزم بالالرای TPPخالالدمات کالالارتی و ارائه دهنالالدگان

منیتی و ای اد باالترین اصول افراهم شدهاطالعات، مدیریت اختالفات در بستر 
.می باشداز خدمات روزانه این نهاد 

OBIE کالاله نالالام ت الالاری آنOpen Banking Limited بانالالن و 9می باشالالد و بودجالاله آن توسالالط
 ,Allied Irish Bank, Bank of Ireland, Barclays, Danske: ان مالن بالزرب بریتانیالا از جملاله

HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS GroupوSantander می شودتأمین
خالود راه انالدازی کالرد کاله در آن Open Banking APP Store ۵ ۵ ، در سالال (Openbanking.org:منبالع)

ترسالالی دس( ثبت نام شالالده)می تالالوان بالاله تمالالام تأمین کننالالدگان، فین تن هالالا و پلتفرم هالالای عاالالو 
ه ایالن کالمی باشالدمشتریان از جملهذی نفعانبرای تمام ویژگی هاییاین برنامه دارای . داشت

ه خالالدمات را مقایسالالارائه دهنالالدگاننیالالاز و فیلترهالالای قابالالل انتخالالاب بر اسالالاسمی دهالالدامکالالان را 
.کرد
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:  هنگ کنگ
عالر 

جدید در 
بانکداری 
هوشمند

د بانکداری باز یکی از حوزه هالای مالور 
دیل تمرکز هنگ کنگ در  راسالتای تبال

شالالدن بالاله قطالالب نالالوآوری در صالالنعت 
.بانکی است-مالی

هنگ کنگ با هدگ ارائه نالوآوری مالالی در صالنعت بانکالداری و
ین بالالا الهالالام از اسالالتانداردهای بانکالالداری بالالاز ان لسالالتان و قالالوان

PSD2راهاندازیاین وانینوبومیسازیاروپا به اتحادیه ی
Open API پرداخته است۰۸ ۵ در سال.
داری بالاز بانکالدربالاره یفیناسالترااز سالویمنتشر شالدهآخرین گالزارش بر اساس

درصالالد از مؤسسالالات مالالالی ایالالن ۸۹حالالدود تالالا کنون۰۸ ۵ از سالالال هنگ کنالالگدر 
نیالز اکرونالو پانالدمی داده انالدکشور خود را بالا قالوانین و رویکالرد جدیالد تطبیالق 

ه بالود، برای ای اد امنیت و بستر مناسالب شالدچالن هاییکه در ابتدا باعث 
.به رشد این روند کمن کرده است

بالالالالرای تعریف شالالالالدهچارچوب هالالالالایدربالالالالاره یمنتشر شالالالالدهدر اولالالالالین گالالالالزارش 
باز، APIگروه های: به این موارد اشاره شده استهنگ کنگبانکداری باز در 

خالدمات ثالالث و تمهیالدات شالرکت هایگالواهی دهیاستانداردهای فنی، مدل 
.تشویق توسعه اکوسیستم بانکداری باز

نکاتحاهزاهمیت

د، هنگ کنگ که به عنوان یکی از نقاط مهالم در ارائاله نالوآوری در صالنعت مالالی شالناخته می شال
 روی بالالالا اتخالالالاذ رویکالالالرد چابالالالن اتحادیالالاله اروپالالالا و ان لسالالالتان در بانکالالالداری بالالالاز و سالالالرس دنبالالالاله

کشالالورهای نزدیالالالن بالالاله خود ماننالالالد چالالالین و سالالالن اپور از ایالالالن رونالالالد، کمالالالی از ایالالالن ویژگالالالی خالالالود 
Smart Bankingباله نامابتکالاری توسالعه یبالا ۰۷HKMA ۵ عقب نشینی کرده بود؛ در سالال 

رائاله تالالمیم گرفالت کاله در هفالت حالوزه در ایالن صالنعت بالاری دی الر باله ا( بانکداری هوشالمند)
.  باشالددر هنگ کنالگ میتوساعهبانکاداریباازنوآوری و پیشرفت برردازد که حالوزه پالن م آن 

م پرداخالت به توسعه بانکداری م ازی، سیستمی توانبانکداری هوشمند ابتکاراتاز دی ر 
.دی یتال و بهبود ت ربه مشتری در صنعت بانکداری با کاهن قوانین اشاره کرد

مربالوط باله هالر بخالن در ... رویکردهای اتخاذ شده در هر حوزه، گزارش های دوره ای، اسالناد و 
.(هنگ کنگنهاد اختیارات پولی : منبع)می گیردقرار HKMAوبسایت

گزارشهااسنادو

(تعریفشدهفازهای)ا دامات

HKMA(HongKong Monetary Authority ) در امالالور قانون گالال ارکالاله نهالالاد
بالالرای توسالالعه بانکالالداری بالالاز در ایالالن ۰۸ ۵ در سالالال می باشالالدهنگ کنالالگمالالالی 

راه انالدازیو ۰۹ ۵ کشور چهار فاز تعریف کرده است کاله دو فالاز اول تالا انتهالای 
تبیالین شالده بالود کاله  ۵ ۵ فالاز سالوم و چهالارم در سالال اولیاله یو ارائه گالزارش 

آتالالالالی نیالالالالز صالالالالورت ریزی هالالالالایمتناسالالالالب بالالالالا اقالالالالدامات صالالالالورت گرفتالالالاله برنامالالالاله 
:بدین شرح استتبیین شدهچهارفاز. می پ یرد

اطالعات 
:حساب

  ها، تراکننرصد 
...و ترازنامه ها

:ج ب مشتری
توسعه اپلیکیشن و 

افزاین کاربر

اطالعات 
:محالوالت

خدمات کارتی، 
...اعتباری و 

:تراکنن
پرداخت و انتقال

HKMA اصول اولیه، دامنه اقدامات و محدوده ۰۸ ۵ با ارائه گزارشی در سال ،
ز و زمانبنالدی هالر فالاز و نیالز معمالاری اولیاله اتعریف شالدهفازهایعملکرد خود، 

.صفحه ارائه کرده است۰۶را در هنگ کنگبانکداری باز در 
.الزامات ابتدایی نیز در این سند آورده شده است

ارائالاله پیشالالرفت مبنی بالالرگزارشالالی Accentureبالاله کمالالن HKMA، ۵۰ ۵ در سالال 
نیازمنالدی هایموجالود در هالر فالاز، چالن هالایمختلالف، مزایالا و فازهالایکار در 

مالالالالدیریت ریسالالالالن، اسالالالالتراتژی هایسالالالالوم و چهالالالالارم ماننالالالالد فازهالالالالایپیشالالالالبرد 
را در کنالالالالالالالار ارائالالالالالالاله شالالالالالالالاخ  هایی از جملالالالالالالاله ... ن الالالالالالالارتی و زیرسالالالالالالالاخت های

.منتشر کرده استOpen APIتطبیق پ یری و آمادگی توسعه 
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:  آلمان
PSD2

آلمان از جمله کشورهای با رویکرد
چابن و رگوالتورمحور و نیز دارای

پلتفرم های بانکداری باز 
.توسعه یافته است

PSD2اروپالالا از قالالوانین اتحادیالاله یکشالالورهای عاالالو بالاله طور کلی
( مقالالالررات دسترسالالالی بالالاله حسالالالاب)XS2A. می کننالالالدتبعیالالالت 
یثالث امکان دسترسشرکت هایبه تمامی PSD2بر اساس

.می دهدبه اطالعات حساب بانکی فرد برای ان ام پرداخت را 
د کشالالور آلمالالان نیالالز در زمینالاله توسالالعه قالالوانین و اجالالرای آن و نیالالز اتخالالاذ رویکالالر 

. ز داردچابن به خوبی عمالل کالرده اسالت و لال ا پلتفرم هالای توسالعه یافته ای نیال
هرچنالالالد چالن هالالالایی ماننالالالد ریسالالالن سالالالایبری و عالالالدم اعتمالالالاد مشالالالتریان بالالاله 

.کاهن سرعت رشد بانکداری باز من ر شده است
تعالداد کمالی از مؤسسالات مالالی IBMاز سالویمنتشر شالدهمتناسب با گزارش 

کمپااااانی ۷باااایشازفراتالالالالر از قالالالالوانین اتخاذ شالالالالده خلالالالالق ارزش می کننالالالالد و 
.تحت ن ر قوانین موجود فعالیت می کنند

ان از دی الر نهادهالالای قانون گالال ار و پروتکل هالالای دارای فعالیالالت گسالالترده در آلمالال
.اشاره کردFinTS(HBCI)وBerlin Group،BaFinمی توان به 

نکاتحاهزاهمیت

تحت همانطور که پین از این بیان شد بسیاری از ارائه دهندگان داده و کمرانی های مربوطه
.دفراتر از ملزومات دارنافزوده ایارزش بانن هاو تعداد کمی از می کنندعمل PSD2قوانین 

ان باله از جمله بانن هالایی کاله خالدمات گسالترده تر و تکامل یافتاله تری ارائاله می دهنالد، کاله می تالو
:موارد زیر اشاره کرد

گزارشهااسنادو

نهادهاوا داماتمرتب

IBM, 2020

FinTS
شالناخته می شالد، یالن پروتکالل HBCIبالا نالام در گ شالتهمالی که تراکننخدمات 

ود و در شناخته می شالانجمنبانکهایآلمانمستقل از بانن است که به عنوان 
ارات در حالالوزه بانکالالداری آنالیالالن، تالالالش بالالرای استانداردسالالازی قالالوانین و ارائالاله ابتکالال

.(dbpedia:منبع)حوزه بانکداری فعالیت می کند

BaFin
BaFin(فالالدرال نالالاظر  بالالر خالالدمات مالالالی آلمالالان )ن کالاله در ارتبالالاط تن اتنالالگ بالالا بانالال

بالات و مرکزی آلمان قرار دارد و دفتر مرکزی آن در فرانکفورت می باشالد، نالاظر  بالر ث
یکرالالالارچ ی قالالالوانین، اسالالالتانداردها و خالالالدمات بالالالانکی و بیمالالاله ای در کشالالالور آلمالالالان

.(bafin.de:منبع)می باشد

Berlin 
Group

شکل گرفته اسالت، من الر باله PSD2مرتبط با بانکداری باز که تحت ن ر  XS2Aقوانین
خالالالدمات و ارائه دهنالالالدگانافالالالزاین رقابالالالت بالالالین وعالالالده یای الالالاد انت الالالارات بالالالاال و نیالالالز 

ری بالالا  هالالدگ تسالالهیل پ ی. می شالالود... ، افالالزاین رضالالایت مشالالتریان نهالالایی و فین تن هالالا
، STETبانکالالداری بالالاز و بهتالالر اجالالرا شالالدن فرآینالالد، مشالالوق هایی از جملالاله گالالروه بالالرلین، 

.(LinkedIn:منبع)در کشورهای مختلف شکل گرفته است... استاندارد بانکداری باز و 

توسط فدرال ناظر  بر خدمات مالالی آلمالان، ۰۸ ۵ در سند منتشر شده در سال 
و در بخن محدوده اختیارات و استراتژی های ایالن م موعاله باله بانکالداری بالاز

.امکان ارائه رویکرد های نوین در این حیطه اشاره شده است

لالف گروه برلین به طور پیوسته گزارش هایی در خالالوص قالوانین و مالوارد مخت
نیالز دهمنتشر شالورژندر آخرین . در اکوسیستم بانکداری باز منتشر می کند

توسالالالالط اکوسیسالالالالتم خلق شالالالالدهافالالالالزوده یآخالالالالرین قالالالالوانین، ارزش دربالالالالاره ی
.بانکداری باز آلمان و مالوبات این گروه صحبت شده است
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برزیالالالالل بالالالالا هالالالالدگ افالالالالزاین فاالالالالای رقالالالالابتی، ارائالالالاله خالالالالدمات و 
توسالالالالط مؤسسالالالالات مالالالالالی و شخالی سازی شالالالالدهمحالالالالالوالت 
این، گسترش مشارکت در بازار مالی برزیل و افز فین تن ها

.بانکداری باز حرکت کرده استبه سمت۵۰ ۵ نوآوری، از سال 
ه اسالت آمالدبانکمرکزیبرزیلدر تعریف کلی این رویکرد اتخاذ شده توسط 

که به اشالتراک گ اری داده هالا، خالدمات و محالالوالت توسالط مؤسسالات مالالی و
اد نشالود تحت لیسانس، زیرن ر و با  اجازه ی مشتریان تا جایی که ن رانی ای 

ا و به روشالالی ایمالالن و چابالالن بالاله ادغالالام و یکرالالارچ ی زیرسالالاخت ها و پلتفرم هالال
شالالد و کمالالن کنالالد، می توانالالد مزایالالای بسالالیاری داشالالته باشالالد کالاله پین تالالر بیالالان
از ۰۹ -ددر این راستا فاز اول بانکداری باز با ین تأخیر چند ماهه به دلیل کوویال

زمانبنالدی شالروع فالاز دوم نیالز از اواسالط سالال . آغالاز شالده اسالت ۲ ۲فوریه ی 
.تخمین  زده شده است۵۰ ۵ 

(تعریفشدهفازهای)ا دامات

رویکالرد مثبالت و ۰۸ ۵ از سالال ( Banco Central do Brasil)بانالن مرکالزی برزیالل 
وع بانکالداری بالاز را اعالالالم کالرده اسالالت امالا شالالر مقولالاله یمحالور خالالود باله رگوالتالور

تخمالین زده ۵۰ ۵ پایالان فالاز چهالارم نیالز انتهالای . می باشالد۵۰ ۵ فرآیند از سالال 
:بدین شرح استتبیین شدهچهارفاز. می شود

در نندهشالالالرکت کمشالالالتریان و نمایندگانشالالالان بالالالا سالالالایر مؤسسالالالات ثبتنااااماطالعااااتبهاشاااترا گذاری(۲
.می باشدحساب، پرداخت و عملیات اعتباری داده هایبانکداری باز که مرتبط با 

وتاااراکنشخااادماتشاااروعبه اشالالالتراک گ اری(۳
پیشااااانهاداتعملیااااااتپرداخالالالالالت و نیالالالالالز ارسالالالالالال 

بین مؤسسات مالیاعتباری

شالالالالامل عملیالالالالات دادههااااادامنااااهیگسااااترش(۴
، بیمه و سایر مواردسرمایه گ اریارزی، 

بالالالا در بانکالالداری بالالاز  کالاله مالالرتبطشالالرکت کنندهمؤسسالالات مالالالالی یدادههااادسترساایعمااومیبااهاراهااهی( 
.می باشدو عملیات اعتباری پرداخت هاو پس اندازسررده، حساب هایداده های

نکاتحاهزاهمیت

ی ایالن پالنج بانالن بالزرب و اصاللتحالت ن راعالم شده است که بازار مالی برزیل  ۵ ۵ در سال 
درصالد از مالردم برزیالل همشنالان  ۶، منتشر شالدهطبق گزارشات عالوه بر این. کشور قرار دارد

 الام نقالد انبه صالورتخالود را پرداخت هالایو معالامالتحساب بانکی و کارت بالانکی ندارنالد و 
اعتبالاری و خالالدمات وام هالایکالاله بسالیاری از مالردم باله می شالودایالن موضالوع باعالث . می دهنالد

 هالالاینر دسترسالالی نداشالالته باشالالند و افالالراد دارای حسالالاب هالالم بالالاالترین شخالی سازی شالالده
تم مالالی سیسالبه سالمترویکرد فعلی بانالن مرکالزی برزیالل حرکالت . را برردازندکارمزدبهره و 

رقابالت و بانکداری باز برای ای الاد افالزاینفین تن هانوین از جمله بانن م ازی، گسترش 
.می باشدو بهبود بازار مالی این کشور 

گزارشهااسنادو

و PSD2مطالعالاله یبانالالن مرکالالزی برزیالالل در  راسالالتای توسالالعه بانکالالداری بالالاز بالاله 
۰۹ ۵ قالالالالوانین توسالالالالعه یافته در آسالالالالیا می پالالالالردازد و سالالالالرس در انتهالالالالای سالالالالال 

 کنالد و از پین نویسی از برنامه توسعه بانکالداری بالاز و قالوانین آن منتشالر می
مؤسسالالالات مالالالالی، فین تن هالالالا، سالالالایر شالالالرکت ها و مالالالردم می خواهالالالد ن الالالرات و 

. نکات خود را به بانن مرکزی ابالغ کنند

رکالزی پس از اعمال تغییرات الزم برای بهبالود مراحالل و قالوانین اولیاله، بانالن م
رای نسالخه ی جدیالالد تری را منتشالالر می کنالد کالاله در آن بالاله دسالته بندی بانن هالالا بالال

سسات تعیین نحوه حاورشان در بانکداری باز پرداخته است و نیز  برای مؤ
و حساب جالاری را تعریالف می کنالد Payment Initiationمالی دو خدمت کلی 

مؤسسالالالاتی کالالاله ایالالالن دو خالالالدمت را ارائالالاله دهنالالالد در لیسالالالت اولیالالاله ی بانکالالالداری بالالالاز قالالالرار )
(.می گیرند

خروج : برزیل
از بانکداری 
سنتی و 
حرکت 
به سوی 
بانکداری

نوین
ت کشور برزیل برای افزاین رقاب
در بازار مالی و بهبود خدمات 
ارائه شده، قانون گ اری در 
آغاز ۵۰ ۵ بانکداری باز را در سال 

.کرد
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بانالالالن مرکالالالزی هندوسالالالتان بالالاله عنوان بخشالالالی از ۰۶ ۵ در سالالالال 
(NPCI)شاورایملایپرداخاتهنادابتکار پول نقد کمتالر باله 

پرداخت هایاجازه داد تا ین سیستم پرداخت آنی برای 
ابالداع (UPI)رابپرداختهایبینبانکیدر نتی ه . کندراه اندازیبین بانکی

شالالالد کالالاله بالالاله کالالالاربر اجالالالازه دسترسالالالی بالالاله حسالالالاب های بالالالانکی خالالالود از طریالالالق 
؛ در ادامالاله ایالالن فرآینالالد می دهالالدرا ( Google payمالالثالً )اپلیکیشالالن پرداخالالت 

.آغاز شدAPIمبتنی برهمکاری هایو مدل هابحث 
رویکاااردهیبریااادیبانکالالالداری بالالالاز دارای یالالالن مقولالالاله یکشالالالور هنالالالد خالالالود را در 

سالعه و فعاالن بازار اجازه فعالیالت و تورگوالتوریکه به هر دو سمت می داند
ت کالاله اکوسیسالالتم بانکالالداری بالالاز در تالالالش اسالالعالوه بالالراین. می دهالالدابتکالالار را 

نیتالی تنوع و تعداد بازی ران را افزاین دهد و به ورود فعاالن بازار بیماله و ام
هالالای بانکالالداری بالالاز نیالالز، Use caseخالالدمات و مقولالاله یپیرامالالون . کمالالن کنالالد

.ودمهم ترین خدمات برای این کشور شناخته می شاحرازهویتدیجیتالاز

نکاتحاهزاهمیت

اکوسیسالالالالالالالالالتم روبالالالالالالالالاله رودر تالالالالالالالالالالویر 
نالالد بالالرای بانکالالداری بالالاز هترسیم شالالده

.می باشدقابل مشاهده 
طرحالالی  India Stack، عالوه بالالر این

بالالالالالرای یکرارچه سالالالالالازی و ای الالالالالاد یالالالالالن 
بسالالالالتر نرم افالالالالزاری واحالالالالد بالالالالرای تمالالالالام 
مشاغل، دولت و مردم هنالد بالین از 
ده سالالال اسالالت کالاله در حالالال پیشالالروی 

هیل می باشد و در ابعادی قابلیت تس
.و توسعه بانکداری باز را نیز دارد

اکوسیستمبانکداریباز

گزارشهااسنادو

فاالالا هنالد بالالا اتخالالاذ یالالن رویکالالرد هیبریالالدی نسالبت بالاله اکوسیسالالتم و بالالا ای الالاد
نالوآوری در تالش برای ارتقای...( بانن ها، فینتن ها و )برای رگوالتوری و بازار 

ردنالد و در این راستا بانن ها همکاری خود با فینتن هالا را گسالترده تر ک. است
.می باشندهمتوسعهیپلتفرمخودنیر در حال تالش برای 

حالوزه درحال حاضر با ورود و گسترش پلتفرم های ت میع کننده حساب، ایالن
وارد مرحلالاله ی بعالالدی از رشالالد خالالود شالالده اسالالت و نیالالز افالالزاین سالالرمایه گ اری 

. سرمایه گ اران روی فین تن ها را ت ربه می کند
ر نیالالز از سالالمت دولالالت دتوسااعهزیرساااختهایدیجیتااالعمااومیعالوه بالالراین 

.حال تسهیل و پیشروی می باشد

بالالاله بررسالالالی ۵۰ ۵ در سالالالال منتشر شالالالدهپالالالول در گزارشالالالی بین المللالالالیصالالالندوق 
در ایالن . توسط هند نسبت به بانکداری باز پرداختاله اسالتاتخاذ شدهرویکرد 

رس گزارش در ابتدا محدوده و صنعت مالی هند مورد بررسی قرار گرفته و س
.آن با سایر کشورها آورده شده استمقایسه یمدل بانکداری باز و 

بالا بنالدهای مختلالفبیانیاله ایبا انتشار ۵۰ ۵ در سال ( RBI)بانن مرکزی هند 
.را منتشر کردحاصل شدهرویکرد خود، اقدامات، معماری اولیه و نتایج 

: هند
رابط 

پرداخت 
یکرارچه 

(UPI)
رویکرد هیبریدی که  به معنای 

توسعه همزمان قوانین و 
اشد، اکوسیستم بانکداری باز می ب
.اولویت اول کشور هند است
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مقایسه ای از 
اقدامات ان ام 
شده در پنج 

کشور

ن 
میزا

ی
ن گ ار

قانو

میزان توسعه پلتفرم ها

ان لیس

آلمان

هند

هنگ کنگ

برزیل

س
ان لی

:قانون گ ارنهاد 
بانن مرکزی

اکوسیستم
بانکداری باز
هتوسعه یافت

ن
آلما

:قانون گ ارنهاد 
بانن مرکزی

اکوسیستم
بانکداری باز
هتوسعه یافت

گ
گ کن

هن

:قانون گ ارنهاد 
بانن مرکزی

اکوسیستم
هندهتوسعه یافت

:قانون گ ارنهاد 
بانن مرکزی

اکوسیستم
بانکداری باز
هتوسعه یافت

برزیل

:قانون گ ارنهاد 
بانن مرکزی

دارای اسناد 
رسمی نهایی 
منتشر شده

اکوسیستم
بانکداری باز
هتوسعه یافت

دارای اسناد 
رسمی نهایی 
منتشر شده

دارای اسناد 
رسمی نهایی 
منتشر شده

دارای اسناد 
رسمی نهایی 
منتشر شده

دارای اسناد 
رسمی نهایی 
منتشر شده

در این تالویر به 
ستم توسعه یافت ی اکوسی

بانکداری باز چند کشور
ا مورد بررسی در ارتباط ب
قانون گ اری، توسعه 

پلتفرم ها و نقن بانن
مرکزی در بانکداری باز 

.اشاره شده است

  ۰۴تحلیل ایلیا، 
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خالصه ای بر 
اقدامات 
کشورهای 
از )منتخب 

در (ن اهی دی ر
زمینه 

بانکداری
باز

نهادمتولی

برنامهها

اسناد

راهنما

ترویجی

ا، اطالعرسانی
لی
 ای
یل
حل
ت

۰۴
  

نهاد بانکداری باز
(OBIE ) توسط

CMA9

ی نهاد اختیارات پول
هنگ کنگ 

(HKMA)

راهنمای اصول بانکداری باز
نقشه سفر مشتری

گزارش ساالنه عملکرد

Open Banking, preparing 
for lift off

استاندارد بانکداری باز

ا داماتتسهیلقری
 Openراه اندازی 

Banking App 
and Product 

Store

-2019فاز در سال های 4
شامل اطالعات 2020

محالوالت، ج ب 
مشتری، اطالعات 
حساب و تراکنن

اصول، الزامات و معماری 
بانکداری باز

Accentureگزارش مشترک با 

FinTS
(ان من بانن های آلمان)

BaFin
فدرال ناظر بر خدمات )

(مالی آلمان
Berlin Group

تعیین کننده )
(استانداردهای پرداخت

گزارش من م قوانین و 
اکوسیستم بانکداری باز 

از اشاره به بانکداری ب
به عنوان یکی از 

محورهای استراتژین 
2018BaFinدر سند 

لبانن مرکزی برزی

ه فاز دسترسی عمومی ب4
داده ها، به اشتراک گ اری 
داده های ثبت نام، ارائه 

 Paymentخدمت 
Initiation وsubmission 

of credit transaction

کداری پین نویس برنامه توسعه بان
باز و دریافت بازخورد موسسات 

و مردم TPPsمالی، 

ازاصول و برنامه های بانکداری ب

بانن مرکزی هند

و انتشار اقدامات، معماری اولیه
2021نتایج حاصل شده در 

India Stack

اتخاذ رویکرد هیبریدی
قانون و بازارمحور

نمالالالالالایی از اقالالالالالدامات اصالالالالاللی 
کشالالالالالالالالالالورهای منتخالالالالالالالالالالب در 
ن زمینه بانکداری باز همشو

انتخالالالالالالالالاب نهالالالالالالالالاد متالالالالالالالالولی، 
برنامالالالالالاله ها، تسالالالالالالهیل گری و 
انالواع اسالناد قابالل مشالاهده

.است



معرفی
فرابوم،

پلتفرمنوآوریباز
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فرابوم
ازپلتفرم نوآوری ب

راهکارهالالالالای متنالالالالوعی بالالالالرای پوشالالالالن نیازهالالالالا و توسالالالالعه 
ه محالول نهادهای ثالث و توسعه دهندگان فراهم شالد

حالی ای طراخدمات جامع پلتفالرم فرابالوم باله گوناله. است
اری وکالهالای کسالببرداری توسط مدلشده که قابل بهره
و دی الالالر B2Gو B2B ،B2C ،B2B2Cمختلالالالف از قبیالالالل 
.مدل ها می باشد

م زیرسالالاخت نالالوآوری فرابالالوم بالاله عنالالوان یالالن اکوسیسالالت
اری کسالالالب وکار هوشالالالمند در اتالالالالال بالالالا سیسالالالتم بانکالالالد

ی هالالا و سالالازمان ها، بسالالتری را بالالرای نهادهالالامتمرکالالز بانالالن
بالالا ثالالالث و توسالالعه دهندگان نرم افالالزار فالالراهم می کنالالد کالاله
 های دسترسی باله سالرویس های بالانکی و سالازمانی، ایالده

ایالن با تحقالق. نو و خالقانه خود را جامه عمل بروشانند
ی و امالالر عالوه بالالر تولیالالد انالالواع مختلالالف برنامالاله های کالالاربرد

، توسالالالعه محالالالالول توسالالالط متقاضالالالیان خالالالدمات فرابالالالوم
هالاییدر حالوزه)امکان اتالال نرم افزارهای ت اری و مالالی 

ماننالالالد حسالالالابداری، مالالالالی، حقالالالوق و دسالالالتمزد، بالالالورس، 
.به سامانه متمرکز بانن فراهم می شود( بیمه

در حالالالال حاضالالالر ، محالالالالوالت فرابالالالوم شالالالامل ایالالالن مالالالوارد 
:  می باشند

 پلتفرم بانکداری باز
سامانه برداشت مستقیم پیمان
 احراز هویت
اعتبار سن ی

همشنالالالین اهالالالالم سالالالالرویس دهن ان آن بالالالاله شالالالالرح روبالالالالرو 
.است

پلتفالالالالرم بالالالالوم طالالالالی سالالالالال های متمالالالالادی بالالالاله پیاده سالالالالازی 
رش سالالرویس های متنالالوع متناسالالب بالالا نیالالاز بالالازار و گسالالت

بانن هالالالای سالالالرویس دهنده پرداختالالاله اسالالالت کالالاله اکنالالالون 
نهالالاد ثالالالث سالالرویس گیرنده، 350می تالالوان بالاله بالالین از 

میلیالالالالون 4بانالالالالن سالالالالرویس دهنده، بالالالالاالی 22بالالالالغ بالالالالر 
دسالالالالالته متنالالالالالوع 13تالالالالالراکنن موفالالالالالق در پیالالالالالن روزانالالالالاله، 

پیاده سازی شالده باله عنوان 200APIسالرویس و بالین از 
. بخشی از مهم ترین دستاوردهای آن اشاره نمود

ای هالالن داری شالالرکت توسالالن و بانفرابالالوم بالالا دامنالاله سالالهام
عت و بزرب کشور شامل بانن ملی، ملت، ت ارت و صن

ت وکالار مالدل پلتفالرم خالدمامعدن، به عنوان ین کسالب
ا ر ( سالالمت عرضالاله)دهنالالدگان بالالانکی و سالالازمانی سالالرویس

بالالالرداری ت الالالاری، ایالالالن من الالالور بهالالالرهدریافالالالت نمالالالوده و بالالاله
گالان دهنالدخدمات را در اختیار نهادهای ثالالث و توسالعه

ردگی به دلیل تنوع و گسالت. دهدقرار می( سمت تقاضا)
ها در سمت عرضه، خدمات وها و سازمانبانن

سپندار

ایران رتبهبندی
شرکتپست
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پلتفرم
نوآوریباز

فرابوم

سامانه
مایرت 
گیری

مدیریت 
ریسن

داشبردهای 
مدیریتی و 
گزارش دهی

سامانه 
حسابداری و 
مدیریت 
کارمزد

مدیریت 
تغییرات و 
اطالع رسانی پورتال 

راهنمای 
جامع برنامه
 نویسی

ارائه پورتال 
حاکمیتی 
برای 
بانن ها

پیاده سازی 
امنیت به 
صورت 
الیه ای

سرعت باال
در پردازش 
تراکنن ها

قابلیت 
افزاین 
ظرفیت 
پردازشی

پشتیبانی 
24*7

زمان 
دسترس  
پ یری
99/99%

سامانه 
هوش 
عملیاتی

سازگاری با 
انواع 

پروتکل های 
ارتباطی

قابلیت 
اطمینان 

باال

سازگاری با 
کوربانکینگ های

مختلف

مدیریت 
محدودیت ها

www.faraboom.co
info@faraboom.co

47725000-021
، اعیباالتر از پارک س، (جنوب به شمال)ولیعالر ، تهران

2پالک ، خیابان سی و چهارم



www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com

2188651729-021
، طبقه اول3، بن بست پیروز، پالک (جردن)بلوار نلسون ماندال 

درایلیاخدمات.می پردازدمشاورهوپژوهنحرفه ایخدماتارائهبه1386سالازایلیامدیریتمشاورهبین المللیشرکت
اده سازیپیدی یتال،تحولعملکرد،بهبوداستراتژی،پیاده سازیوطراحیبازار،مطالعاتکسب وکار،توسعهوطراحیزمینه

نیازازعمیقدرکحاصلایلیا،دریادگیریوپویایی.استسازمانیتوسعهوانسانیسرمایه هایمدیریتنوآوری،راهکارهای
.استکشوردرمدیریتمشاورهخدماتاستانداردسط ارتقایبرتأکیدبامتناسبراهکارهایطراحیومشتریان

،شرکتایلیا
مجموعهایپیشرودرعرصهمشاورهمدیریتدرایران

مسیرزامی تواندنوآوریاینکهداردتمرکزمالیصنعتدرنوآوریبرایلیامدیریتمشاورهشرکتمالیصنعتبخن
 سازینهادینهوآینده ن ارینقشه راه،استراتژی،تدوینوطراحیکسب وکار،توسعهومدلبازطراحیدی یتال،تحول

.یابدتحققبازنوآوریرویکردهای

.هستیمارجمندمخاطبانشمادیدگاهوبازخوردهرگونهدریافتمنت رمشتاقانهگزارش،اینن ارندگانما

بخشصنعتمالی

شامخیوحید
ایلیامدیریتمشاورهشرکتمدیره،هیئتعاو

shamekhi@ilia-corporation.com

حسینیعاطفه
ایلیامدیریتمشاورهشرکتارشد،مشاور

hoseini@ilia-corporation.com

دومانیامیرحسین
لیاایمدیریتمشاورهشرکتارشد،تحلیل گر

doomani@ilia-corporation.com


