آینده

پلتفرمهایبانکداریباز
درایران،افق1410
کندویعسلیاتارهایعنکبوت؟

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا؛ تهران ،پاییز 1400
تمامی اطالعات و مطالب مندرج در این گزارش حاصل مطالعه ،تحلیل و تألیف تیم شرکت مشاوره مدیریت ایلیا
و به سفارش پلتفرم نوآوری باز فرابوم است .مالکیت مادی و معنوی این اثر متعلق به فرابوم بوده و استفاده از
مطالب آن تنها با ذکر منبع بالمانع است .الزم به ذکر است ایلیا و فرابوم هیچ مسئولیتی در قبال استفاده از
نتایج این مطالعه ندارند.

بهناماو

قدردانی

به پاس همراهی

از همه بزرگواران و عزیزان شبکه بانکی و حوزه فناوری که ما را در فرآیند تهیه این گزارش همراهی کردهاند ،تشکر و قدردانی میکنیم.
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1
نتایج

کلیدی
در چند جمله
برای بیان چکیده نتایج به دست آمده در
خ الالالل ایالالالن مطالعالالاله میت الالوان بالالاله  8مالالالورد
روبهرو اشاره کرد.

2
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صفحه4

بانکداریباز،روندینوظهوروجوان
بانکداری باز به مفهوم امالروزی عمالری کمتالر از  ۰سالال در دنیالا
دارد .عالالالالواملی همشالالالالون رش الالالالد فینتنهالالالالا و توس الالالالعهدهندگان
خالالدمات و محالالالوالت مالالالی غیالالر بالالانکی کالاله درصالالدد پاسالال بالاله
تقاضای مشتریان بالرای خالدمات یکرارچالهتر و بالا ت رباله کالاربری
بهت الالالر هس الالالتند از طرف الالالی و چ الالالالن تطبیقپ الالال یری باننه الالالا ب الالالا
تغیی الالرات کس الالبوکاری س الالالهای اخی الالر ب الالا رویک الالرد همک الالاری از
ط الالالرگ دی الالالر و در ن الالالر گ الالالرفتن ای الالالن رویک الالالرد ب الالالهعنوان م الالالدل
کسالالالبوکار جدیالالالد ،لالالالزوم توجالالاله بالالاله توسالالالعه بانکالالالداری بالالالاز را
تقویت کردهاند.

تنوعووسعتمحصوالتوکاربردهایبانکداریباز
در همالالین مالالدت زمالالان نهچنالالدان زیالالادی کالاله بانکالالداری بالالاز مالالورد
توجه قرار گرفته است ،فارغ از مدل ارائه خالدمات ایالن حالوزه و
تعالالالامالت صالالالورتگرفته در ایالالالن راسالالالتا شالالالاهد محالالالالوالت (16
عن الالالوان محال الالالول منحال الالالربفرد) و کاربرده الالالای (21( )UseCase
عنوان کاربرد منحالربفرد) متنوع در این حوزه هستیم.

سرمایهگذاریجدیصورتگرفته درپلتفرمهای
بانکداریباز
در طول  12سال اخیر ،بین از  4/5میلیارد دالر سرمایهگ اری
بر  9مورد از پلتفرمهای مطرح بانکداری باز دنیا صالورت گرفتاله
اسالالالت کالالاله در ایالالالن میالالالان باننهالالالا ،در حالالالدود  20درصالالالد ایالالالن
س الالالالرمایهگ اریها حا الالالالور داش الالالالتهاند .میت الالالالوان ن الالالالام برت الالالالرین
باننهای دنیا را بالهعنوان سالرمایهگ اران جالدی مشالاهده نمالود
که این امر نشان از عالقهمندی این باننها به رونق و توسعه
این پلتفرمها دارد.

رشدحدود 60برابریارزش Plaidدرمدتزمانپنج
سالهسرمایهگذاریبانکGoldman Sachs
در مالدت پالنج سالال یعنالی از  Jun 2016کاله زمالان سالرمایهگ اری
 Goldmanدر  Plaidاس الالالالالالت ،ارزش  Plaidاز 225
Sachs
میلی الالون دالر ب الاله  13،400میلی الالون دالر در  Apr 2021رس الالیده
اس الالت ک الاله  59براب الالر رش الالد داش الالته اس الالت .رش الالد ارزش یک الالی از
مهمتالالرین نکالالات دربالالاره پلتفرمهالالای بانکالالداری بالالاز اسالالت ک اله تالالا
حتی  200برابر درآمد ساالنه آنها هم مشاهده شده است.

5
6
7

8

بانکداریبازدرایران،امریمغفولبا وجودپتانسیل
باال

شروع بانکداری باز در ایران فاصله زیادی با دنیا نالدارد هرچنالد
کم و کیف متفاوتی دارد .کل سرمایهگ اری صورت پ یرفته در
این حوزه در ایران براساس تخمین ایلیالا بالین از  ۰میلیالارد
توم الالان نیس الالت (چی الالزی کمت الالر از  ۵ص الالدم درص الالد نس الالبت ب الاله
سرمایهگ اری ان امشده در دنیا).

ارزشبازاربانکداری بازدرکشوردریکسالآینده
بیشاز 1،200میلیاردتومانتخمینزدهمیشود.
تخمین ایلیا (مهر  )1400از پتانسیل ارزش بازار ِ قابل دستیابی
برای ین سال آینده در فاای بانکالداری بالاز کشالور بالا توجاله باله
وضالالالالعیت کاربردهالالالالای آن ( )UseCaseمعالالالالادل  1،200میلیالالالالارد
تومان است.

سناریوهای آیندهبانکداریبازدرکشور
دو آین الالالده محتمالالالالل برحس الالالب محالالالالور ع الالالدمقطعیت «همکالالالالاری
باننهالالا بالالا پلتفرمهالالای بانکالالداری بالالاز» در افالالق ده سالالال آینالالده
کش الالور ،ب الاله ش الالکل دو س الالناریوی متف الالاوت کن الالدوی عس الالل و ت الالار
عنکب الالالوت تال الالالویر میش الالالود .ه الالالر ی الالالن از ای الالالن س الالالناریوها ک الالاله
ویژگیهای متمایز خود را دارنالد در واقالع باله تمرکالز و یکرالارچ ی
ارائه و دریافت خدمات بانکداری بالاز (کنالدوی عسالل) در مقابالل
انحالار و پراکندگی آن (تار عنکبوت) اشاره دارند.

کندوی عسلیاتارعنکبوت؟
با بررسی عوامل و میزان رضایت هر ین از پالنج دسالته ذینفالع
مختلالالف بانکالالداری بالالاز در کشالالور ،اینطالالور بالاله ن الالر میرسالالد کالاله
سناریوی کندوی عسل آیندهای است که در آن همه ذینفعان
(بانالالالالالالالن مرکالالالالالالالزی ،باننهالالالالالالالا ،پلتفرمهالالالالالالالای بانکالالالالالالالداری ب الالالالالالالاز،
توسالالالالعهدهندگان و مشالالالالتریان نهالالالالایی) بیشالالالالترین رضالالالالایت را
خواهند داشت.
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پرده اول؛ تارهای عنکبوت ۰ ،آبان :۰۴۰
سه ماهی است که امیرعلی فینتکی را در حوزه ارائه خدمات پرداخت و لندتن شروع کرده است .اما هر روزش در تکاپو و جلسه با پلتفرمهای بانکداری باز اختالاصی هر بانن سرری
میشود و امیدوار است تا سال آینده بتواند حداقل دسترسیهای هشت تا ده بانن پرمخاطب کشور را در دامنه خدماتن فراهم کرده باشد .اما آنشه در تعامل با هرین از پلتفرمها
میبیند ،کمی ن رانن میکند چرا که هرکدام استانداردهای متفاوتی دارند و مدارک متفاوتی میخواهند .امیرعلی نسبت به اینکه بتواند کسبوکارش را به جای خوبی برساند با این
شرایط دسترسی به خدمات بانکی ،دچار تردید شده است.
پرده دوم؛ کندوی عسل ۰ ،آبان :۰۴۰
سه ماهی است که امیرعلی فینتکی را در حوزه ارائه خدمات پرداخت و لندتن شروع کرده است .یکی از شیرینترین ت ربیات شروع کارش این بوده است که همان هفتههای اول با
یکبار درخواست در یکی از دو پلتفرم مطرح بانکداری باز کشور ،هر آنشه نیاز دارد را گرفته است .تمرکز امیرعلی در این روزها بهبود ت ربه کاربری مشتریانن است و دغدغه خاصی در
مورد دسترسیهای خدمات بانکی و امثال آن ندارد.
پرده آخر؛ امروز ۰ ،آبان

:۰۴

ت ربه امیرعلی از خدمات بانکداری باز در سالهای پینرو در گرو تالمیمات همین روزها و ماههای ما است .اینکه بانن مرکزی ،باننها و پلتفرمها هالر یالن باله دنبالال سالاختن پلتفالرم
اختالاصی خودشان باشند یا همه تمرکز و تالششان ساختن ین داستان موفقیت مشترک در صنعت بانکی کشور باشد .این مهم ،عزمی ملالی میخواهالد و همالین ماههالا زمالان گالرفتن
تالمیمات راهبردی بانکداری باز کشور است.
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:API
 Application Programming Interfaceیا رابط کاربری برنامهنویسی

تجمیعکننده(:)Aggregator
این نقن شامل جمعآوری خدمات طرفین توسط بانن به عنوان ین نهاد ت میعکننده میباشد ،بانن در این نقن در تعامل بالا مشالتری نهالایی خواهالد
بود و خدمات در قالب و  interfaceبانن به مشتری تحویل میشود.

توزیعکننده(:)Distributor
در این نقن بانن به عنوان ین تهیه و ارائهکننده محالوالت و خالدمات باله طالرفین سالوم عمالل خواهالد کالرد و در تعامالل مسالتقیم بالا مشالتری نهالایی قالرار
نخواهد گرفت.

هماهنگکننده(:)Orchesrator

واژهنامه

ایالالن نقالالن بالانالالهترین سالالط عمل الالری بالالرای یالالن بانالالن در فاالالای بانکالالداری بالالاز اسالالت کالاله در آن اکوسیسالالتمی از بالالازی ران مختلالالف ای الالاد شالالده کالاله بالالا بالاله
اشتراکگ اری دادهها و دسترسیها با یکدی ر به تعامل میپردازند و بانن به عنوان هماهنگکننده اکوسیستم عمل میکند.

محصوالتبانکداریباز(:)Products
محالوالت بانکداری باز خدماتی ت میع و پردازش شده از  APIهای اولیه بانکی توسط ین پلتفرم میباشند.

کاربردهایبانکداریباز(:)UseCases
کاربردها ،محل استفاده و نمونهای از محل و کاربرد پیادهسازی خدمات و محالوالت بانکداری باز میباشند.

توسعهدهندهندگان(:)TPPs
TPPها ،سازمانها یا اشخاص حقیقی هستند که از APIهای عرضه شده برای دسترسی به حسابهای مشتریان ،به من ور ارائه خدمات متنوعی مانند
پرداخت و یا سایر خدمات استفاده می کنند.

تأمینکنندگان(:)TPs
طرگهای سومی به غیر از بانن هستند که APIهای اولیه را به پلتفرمها عرضه میکنند.

صفحه6

بانکداریباز،
دنیایامروز
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افزایشآمادگی
مشترینهایی

چهار روند
مؤثر بر توسعه

بانکداری باز در
دنیای امروز

ارائهدهن الالالدگان خ الالالدمات م الالالالی (بالالالالانکی) در
سالالالالالهای اخیالالالالر بالالالالا چالنهالالالالای مختلفالالالالی
مواجالاله شالالدهاند ،همزمالالان فرصالالتهایی نیالالز
ظهور نموده است مانند رشد بانکداریباز.
از مهمت الالالالرین ع الالالالواملی ک الالالاله ارائهدهن الالالالدگان
خالالدمات مالالالی را بالاله سالالمت رویکردهالالای بالالاز
نسبت به رویکردهای بسته سوق میدهد،
میتوان به موارد روبهرو اشاره کرد.

صفحه8

با وجود نسلهای جدید مشتریان همشون
نسل  Zو آلفا ،رفتار و ترجیحات جدیدی
در مشتریان شاهد هستیم .برای مثال
مشتریان کمتر به بازی ران کالسین اتکا
کرده و به سادگی به جست وی گزینه بهتر
گشته و البته گستره وسیعی از گزینههای
قابل انتخاب نیز پین رویشان است.
همشنین به واسطه دریافت انواع خدمات
به شیوه نوین و از بازی ران مدرن ،سط
انت ارات مشتریان تغییر کرده ،مشتریان
این روزها انعطاگ بیشتری نسبت به
خدمات نوآورانه داشته و قدرت تمیز
ت ربه کاربری خوب را دارند.

رشدفینتکها
در سالهای اخیر شاهد رشد تعداد
فینتنها و مومنتوم شکلگرفته توسط
آنها بودهایم .با وجود همه مشکالت و
موانع قانونی ،این موجودیتها 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
مشتری ،معموال ً بر نقاط ناخوشایند او در
دریافت خدمات دست میگ ارند .نسل
جدید فینتنها امروزه بیشتر بر روابط
اصلی مشتری با بانن تمرکز کردهاند و بین
از پین در حال ورود به فاای رقابت با
باننها هستند.

گسترشتکنولوژیهای
جدیدماژوالر
باننها ،برخالگ سایر صنایع در ابتدای
مسیر ورود به مدلهای کسبوکاری
پلتفرمی هستند .شبکهسازی میان
زن یرههای خلق ارزش و ظهور پلتفرمها
با هدگ ارائه فرآیند یکرارچه و
همهجانبه ،ارائه APIها را به پارادایمی
برای برقراری اتالال میان شرکای مختلف
تبدیل نموده است.
به جای رابطهای کاربری پیشیده،
استفاده از APIها به ارائه نالب
سادهتر ،گسترهپ یری بیشتر ،ادراک و
تحلیل روابط و  ...من ر شده است.

افزایشچالشتطبیقپذیری
بانکها
زن یره ارزش باننها به واسطه تغییرات
اقتالادی و بازی ران نوظهور به نوعی مورد
تهدید قرار گرفته است.
با رصد تاریخشه فعالیتهای باننها ،اینطور
به ن ر میرسد که بیشتر به نوآوریهای
کوچن همشون اپلیکیشن بانکی و خدمات
الکترونین پرداختهاند و در بهترین حالت به
ارائه خدمات و محالوالت توسط پارتنرهای
فینتکی خود اقدام نمودهاند ،اما همشنان
مدل کسبوکار آنها بیتغییر باقی مانده
است .در صورت عدمتطبیق بانن در فاای
رقابت شکلگرفته ،ریسن از دست رفتن
مشتری و درآمد وجود دارد.
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بانکداری باز

چیست؟

اصالالالالالالل اساسالالالالالالی بانکالالالالالالداری بالالالالالالاز ،نالالالالالالوآوری
همکاراناله اسالت .مؤسسالات مالالی در تعامالالل
با TPPهالا (طرگهالای سالوم توسالعهدهنده)
در حوزهه الالالای گون الالالاگون ب الالاله ارائ الالاله خ الالالدمات
جدید به صورت سالریع و آسالان میپردازنالد.
همشن الالین بانک الالداری بالالالاز ای الالن امک الالان را بالالاله
توسالالالالالالعهدهندگان میدهالالالالالالد تالالالالالالا بهتالالالالالالرین
استفاده را از محالوالت و داراییهای فعلی
بانالالالالن داشالالالالته باش الالالالند و بیش الالالالترین ارزش
ممکن را به وسیله آنها خلق کننالد .چراکاله
در بانکداری باز مشالتریمحوری و اصالل قالرار
دادن ت ربه او کلیدی است.

دور از ذهالالالن نیسالالالت کالالاله ب الالالوییم بانکالالالداری بالالالاز در حالالالال
متحول ساختن مؤسسات مالالی اسالت .بالا توانمندسالازی و
در برخالالالالالی مالالالالالوارد متقاعالالالالالد سالالالالالاختن باننهالالالالالا بالالالالالرای بالالالالاله
اش الالالالتراکگ اری اطالع الالالالات بهگون الالالالهای ام الالالالن و اس الالالالتاندارد،
بانکداری باز در حال افزاین شفافیت ،تسهیل همکاری و
بازگشالالایی فرصالالتهای ارائالاله محالالالوالت و خالالدمات جدیالالد
است.
عنالالوان بانکالالداری بالالاز در حالالال حاضالالر بالاله دو شالالکل مختلالالف
مورد استفاده قرار میگیرد .برخی باننها،

آن را معالالالادل ب الالاله اش الالالتراکگ اری APIهالالالای خ الالالام ب الالالا TPPه الالالا
میداننالالد .از طالالرگ دی الالر ،اعتقالالاد بالالر اینسالالت کالاله بانکالالداری بالالاز
بالالین از اینهالالا بالالوده و میتوانالالد در ارائالاله خالالدمات بانکالالداری و
زیرساختها به TPPها نیز مورد اسالتفاده قالرار گیالرد تالا آنهالا
را در ارائه خدمات و محالوالت جدید نوآورانه توانمند سازد.
از ای الالالن رو بانک الالالداری ب الالالاز ی الالالن م الالالدل کس الالالبوکار دارای ارزش
افالالزوده در ن الالر گرفتالاله میشالالود کالاله قالالادر بالاله ای الالاد جریانهالالای
درآمدی جدید است.

بانکداریباز،رویکردیبرایتحققمدلکسبوکارپلتفرمی استکهدر
آندادههاااا،محصاااوالت،فرآینااادهاوعملکردهاااادراکوسیساااتمیازبانکهاااا،
مشاااتریان،توساااعهدهندگان،فینتکهااااوشااارکایدیقاااردردساااتر  ااارار
میگیرند.محوریتاینخادماتاراههشاده،خادماتماالیخواهادباودکاهدر
گااامنخسااتتوساابانکهااایاااسااایرمهسساااتمااالیبااهاشااترا گذاش اته
میشود.
* مدل کسبوکار پلتفرمی ،مدلی است که به خلق ارزش توسط تسهیل تبادل ارزش ،خدمات و محالوالت میان دو یا چند گروه ذینفع مختلف میپردازد.

صفحه9
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خالصهای از
سیر

تحوالت

بانکداری باز
در دنیا

Web
Scraping/Screen
Scraping

(Payment Service
)Providers Directive

2004

2007

2013

توانمندسازی خوانن داده
و اطالعات

دستورالعمل ارائهدهندگان
خدمات پرداخت

در این سال چیزی که
امروز به نام SOFORT
یا پرداخت در لح ه
شناخته میشود به
واسطه قابلیت
Screen Scraping
معرفی شد .از این
قابلیت برای خوانن
داده و اطالعات توسط
برنامههای مختلف از
یکدی ر استفاده
میشود.
برای مثال این موضوع
در فاای بانکداری
آنالین میتواند با
مشاهده باالنس
حسابها نمود پیدا
کند.

PSD

مشارکت در
توسعه بازار
پرداخت در اروپا با
هدگ ارتقای
نوآوری ،رقابت و
کارایی

اصالحیه -دستورالعمل
ارائهدهندگان خدمات
پرداخت نسخه 2

با هدگ اصلی
محاف ت و ارتقای
امینت
ِ
مالرگکننده،
تقویت رقابت و
نوآوری و مستحکم
کردن امنیت در
بازار پرداخت

2014

2016

تاسیس Smart Nation
 initiativeدر سن اپور برای
تطبیقپ یری و پیشبرد
فناوریهای دی یتال و
هوشمند

شروع فعالیت
حوزه Open Data
با پرداخت بوده
است.

Authority of

( The Association
of Banks in
)Singapore

2017

انتشار نسخه اولیه
استاندارد API

تاری نهایی جای زینی
 PSDبا PSD2

شکلگیری با هدگ
توانمندسازی بازارمحور
بانکداری باز در کانادا

تقویت و
محبوبیت باالتر دو
نوع خدمت اصلی:
Payment Initiation
 Servicesو
Account
Information
Services

تحلیل ایلیا،

انتقال مالکیتدادهاز بانن بهمشتریاننهایی
حذف موانع در جهت ارتقای نوآوری ،رقابت و کارایی
محافظت و امنیت مالرگکنندگان نهایی
دسترسیآزادبه اطالعات جامع مالی
ای اد سهولتدرپرداختهای آنالین ()A2A

ارائه اولین
نسخه از API
Standard
توسط  FDXبه
عنوان ین
موسسه
غیرانتقاعی
با هدگ
تسهیل ری به
اشتراک گ اری
امن دادهها در
کانادا و ایاالت
متحده آمریکا

عملیاتیسازی
دسترسی آزاد
طرگهای سوم به
اطالعات حساب
مشتریان و
خدمات پرداخت

تبدیل شدن OBIC
به صدای واحد
صنعت خدمات
مالی برای نشان
دادن دیدگاههای
بازی ران اصلی آن

۰۴

شناسایی کرد؟

از سیر زمانی
بانکداری باز چه

صفحه10

ارائه شده توسط
Monetary ( MAS

2018

2018

2021

PSD2 deadline

)(4MLD

ارائه کتابشه راهنمای
پیادهسازی  Open APIدر مهلت نهایی پیادهسازی و
سن اپور برای باننها همراه
انتقال به PSD2
با توصیههای قانون اری
مناسب برای کشورهای
آسیایی

 )Singaporeو ABS

روندی را میتوان

با مرور سیر زمالانی بانکالداری
ب الالالاز و تح الالالوالت آن در دنی الالالا،
میتوان الزمه توسعه کارآمد
بانک الالالالالالالداری ب الالالالالالالاز را انتق الالالالالالالال
مالکی الالالالت داده از بان الالالالن ب الالالاله
مشتریان دانست.

PSD2
(Payment Service
– )Providers Directive
)(amendment

Open Data and
payment
First Regulatory
Initiative

Finance-as-aService:
API Playbook

Fourth Money
Laundering
Directive

API Standard

(Payment Service
– )Providers Directive
)(amendment

Open Banking
Initiative Canada
)(OBIC
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بررسی

ابعاد

مختلف بانکداری
باز
بالاله من الالور بررسالالی و تحلیالالل مسالالیر توس العه
بانکداری بالاز ،میتالوان باله ابعالاد هشالتگانه
روبرو اشاره کرد کاله در اداماله نیالز باله تبیالین
بیشتر هرین پرداخته میشود.

صفحه11

7

4

همکاریها

کاربردها

1

5

8
سرمایهگ اری

گستره
توسعه

6

3

ارزش بازار

محالوالت

اکوسیستم

2
مدلهای
بانکداری باز
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توزیع
توس
شخصثالث

1
ای اد پلتفرمی برای توسعه محالوالت
و خدمات نوآورانه به صورت همکارانه

انواع

اکوسیستم

بانکداری باز

میت الالوان اکوسیس الالتمهای
مختل الالف بانک الالداری ب الالاز را
در دنی الالا در  4م الالدل روب الالرو
تالویر کرد.
براس الالاس نقنهالالالایی کالالاله بانالالالن در مسالالالیر
توسعه اکوسیستم بانکداری باز میپال یرد،
سالالالالطوح مختلالالالالف بلالالالالوغ و اشالالالالکال متنالالالالوع
اکوسیستم را میتوان متالور بود.

برونسراری تحویل محالوالت و خدمات
توسعه داده شده توسط بانن به سایر
بازی ران بهعنوان کانالهای متنوع

پلتفرم بانکداری باز

هماهنگکننده
Orchestrator

توسعه
محصوالت
توس
شخصثالث

مشتری

سطح3

بانن

اکوسیستم
بانکداری
باز

سطح1
TPPها

تجمیعکننده
Aggregator

بانن

توزیعکننده
Distributor

سطح2

سطح0
مدلسنتی
بانکبهعنوان
اراههدهنده
کامل

مشتری

بانن و به عنوان توسعهدهنده
محالوالت و خدمات و ارائه آنها با
 Interfaceخود

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و
ارائه آن با  Interfaceبانن

توزیع
توس
بانک

صفحه12

TPPها

مشتری

تحلیل و بازپیکربندی ایلیا1400 ،
با الهام از
Deloitte, 2017, Banking Hub, 2018, PwC, 2018

توسعه
محصوالت
توس
بانک
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2
انواع مدلهای بانکداری باز

در دنیا ،به طور کلی  5دسته مدل کسبوکار بانکداری باز وجود دارد.
در ادامه این  5مدل از من ر کارکرد ،خروجی و مثالها و مدلهای پشتیبان تشری میشوند.

۰

#

TP

API Channel

Aggregator

TP

توسعه

Distributor
Orchestrator

TP

بانک

مشتریان

توضیح

محصوالتوخدمات

در این مرحله بانن APIها را برای
تیمهای داخلی و جهت توسعه مهیا
میسازد .مواردی مانند ای اد سهولت
استفاده از طریق وب ،موبایل و سایر
اپلیکیشنهای داخلی بانن در این
دسته جای میگیرند .این فرایند
میتواند من ر به ارتقا فرایندهای
توسعهای ،سرعت ورود به بازار و ارتقا
ت ربه کاربران در استفاده از
اپلیکیشن و وبسایت شود .این
مرحله ،نخستین گام در جهت ای اد
بلوغ  APIبرای ین بانن است.
بسیاری از باننها به این مرحله به
عنوان یکی از پارامترهای استراتژی
دی یتال خود ن اه میکنند.

در این مرحله ،محالوالت و خدمات
تحت طراحی و با اینترفیس خود
بانن ،در کنار پشتیبانی و توسعه
توسط طرگهای سوم ارائه میشوند.

مثال
بسیاری از باننهای توسعهدهنده
کانالهای دی یتال ارتباط با مشتری

مشتریان
• مشتریان مستقیم بانن
( B2Bو )B2C

مدلپشتیبان
• Bank Channel BM / THE
FUTURE OF OPEN BANKING
• Bank Channel BM / Aite Group,
The Future of Banking

تحلیل ایلیا،

صفحه13
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انواع مدلهای بانکداری باز

2

#

API Marketplace

API

بانک

TPP
Aggregator

مشتریان

پلتفرم
توسعه
دهندگان

Distributor

TPP

Orchestrator

3

#

API

API Distributor

TPP

بانک

مشتریان

TPP
پلتفرم
توسعه
دهندگان

Aggregator
Distributor
Orchestrator

1

TP

TPP
ترکیب
APIها

API

2
مشتریان

TPP

توضیح

محصوالتوخدمات

گام نخست در مسیر ای اد بلوغ ارائه
APIباز برای ین بانن ،ارائه برخی از
APIها به طرگهای سوم مورد اعتماد
است .در حقیقت این مدل ،معرگ
ین پلتفرم بسته است که در آن
اسرانسر (بانن) بر روی پلتفرم کنترل
کامل دارد .در واقع در زمینه خدمات
مالی پلتفرمهای اختالاصی از APIهای
باز به جهت دسترسپ یر کردن
دادهها برای توسعهدهندگان و
پیشنهاد محالول نهایی به مشتریان
( )B2Bو ( )B2Cاستفاده میکنند.
APIها همشنین توسط طرگهای سوم
برای استفاده از محالوالت و برای
توسعه appهای نوآورانهای فراتر از
نسخههای موجود استفاده میشوند.

در این پلتفرمها APIها عرضه
میشوند تا طرگهای سوم مورد
اعتماد و منتخب ،از طریق دادههای
قابل دسترسی ،محالوالت و خدمات
نهایی را به مشتریان نهایی ارائه
دهند.

مثال

مشتریان
• الیه TPP :1های مورد اعتماد
و منتخب بانن ،استفاده
جهت توسعه appهایی که
تراکنن را به APIهای بانکی
بیاورند.
• الیه  :2مشتریان اکوسیستم
بانن ( )B2Bو ()B2C

مدلپشتیبان
• 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

توضیح

محصوالتوخدمات

این مدل دو مرحلهای میباشد ،در
حالت اولیه دامنه خدمات بانکی با
پیشنهادی
APIهای
جمعآوری
فینتنها و طرگهای سوم دی ر
گسترده خواهد شد .گام بعدی برای
APIهای
یکرارچهسازی
باننها،
متنوعی از موسسات مالی ،در دستهی
از APIهای واحد با طراحی خود بانن
میباشد .در حقیقت به جای ارائه
APIهای طرگهای سوم در کنار
APIهای بومی بانن ،این سازمان
 APIقدرتمندی را به
میتواند
توسعهدهندگان ارائه دهد که ترکیبی
از نوع بانکی و طرگ سوم باشد.

مرحله  :۰پیشنهاد APIهای بانکی و موارد
ارائه شده توسط سایر Providerهای
منتخب جهت استفاده توسعهدهندگان
مرحله  :۵پیشنهاد APIهای قدرتمند و
حاصل ترکیب APIهای بانن و موارد ارائه
شده توسط سایر Providerهای منتخب
به صورت یکرارچه جهت استفاده
توسعهدهندگان

مثال

مشتریان
• الیه API Provider :0های منتخب دی ر
برای ترکیب با APIهای بانن در
اکوسیستم
• الیه  :1توسعهدهندگان جهت توسعه و
کار کردن بر روی APIها
• الیه  :2مشتریان اکوسیستم بانن
( )B2Bو ()B2C

مدلپشتیبان
• API Distributer BM /
THE
FUTURE OF OPEN BANKING
• API Aggregator BM /
THE
FUTURE OF OPEN BANKING
• Aggregator BM /Aite Group, The Future
of Banking

تحلیل ایلیا،

صفحه14
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انواع مدلهای بانکداری باز

4

#

بانک

Licensing
Platform
Aggregator
Distributor

بانک

TPP

API

پلتفرم بانکی
White label

API

TP

TPP

مشتریان

TPP

API

توضیح

محصوالتوخدمات

در این مرحله از بلوغ ین بانن ،تمرکز
بر ارائه م موعهای از APIهای
بانکداری باز است که توسعهدهندگان
را قادر میسازد تا خدمات و محالوالت
appخودشان
در
را
بانن
یکرارچهسازی کنند و یا در حالتی دی ر
و به عنوان ین جای زین ،باننها
میتوانند خدمات White labelرا برای
توسعهدهندگان خارجی ارائه دهند.
این دسته از پلتفرمها اثر شبکه را با
استفاده از تعداد متنوعی از
ارائهدهندگان افزاین میدهند.

پیشنهاد م موعهای از APIهای بانکی به
باننهای کوچنتر و فینتنها جهت
استفاده و یکرارچهسازی خدمات و
محالوالت بانکی در appهای خودشان.
پیشنهاد محالوالت و خدمات به صورت
White labelبرای providerهای خارجی
جهت استفاده تحت برند خودشان.

مثال

5

Aggregator
Distributor

Orchestrator

API

بانک

بانک

API

TP

مدلپشتیبان

• Open banking APIs BM / THE FUTURE
OF OPEN BANKING

محصوالتوخدمات

Open Banking
Marketplace

• الیه  :1طرگهای سوم (باننهای
کوچن و فینتنها) جهت
توسعه و کار کردن بر روی APIها
• الیه  :2مشتریان اکوسیستم
بانن ( )B2C( ،)B2Bو
سازمانهای دولتی و غیربانکی

• Licensing Platform BM /Accenture, A
new era open platform banking

Orchestrator

#

مشتریان

TPP

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

بانن

TPP

مشتریان

این مدل که خود دارای دو نوع
مارکتپلیس و هاب بانکداری باز
میباشد ،پلتفرم را واسطهای میان
باننها و TPPها در ن ر میگیرد.
تفاوت مدل مارکتپلیس و هاب
بانکداری باز در بینالمللی بودن
فعالیت آن میباشد .تأمینکنندگان
مدل مارکتپلیس باننهای کشورهای
مختلف و مشتریانشان نیز اشخاص
ثالث مستقر در کشورهای مختلف،
میتوانند باشند .هاب بانکداری باز
مدل داخلی مارکتپلیس میباشد که
در آن هم باننها در همان کشور
مستقر هستند و هم مشتریان و
رویکرد حل مسئله باید اصلیترین
دغدغه هابها باشد.

پیشنهاد م موعهای از خدمات Whitelabel
شامل دسترسی به دادههای معامالتی بهروز و
طبقهبندیشده کاربران بانن ،امکان بررسی
خالصهای تلفیقی از حسابهای کاربران ،ای اد
ین پروسه پرداخت سریع با احراز هویت و
تأیید مالکیت حساب مستقیم ،آگاهی از
پتانسیل مالی مشتری برای پرداخت اعتبار،
برنامههای مدیریت مالی هوشمند و امکان
ارائه بینن شخالیسازیشده و ...

مثال

مشتریان
• در این حالت باننها ،فینتنها و
کسبوکارها در تمام اندازهها
بهعنوان مشتریان اصلی شناخته
میشوند.

مدلپشتیبان
• Joint Venture Platform BM /Accenture,
A new era open platform banking
• Open banking APIs BM /
• THE FUTURE OF OPEN BANKING

تحلیل ایلیا،

صفحه15

۰۴
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انواع

محالوالت

بانکداری باز

محالوالت شناساییشده
در حالالوزه بانک الالداری ب الالاز 16
عنالالوان منحالالالربفرد روب الرو
هستند.
بالالا بررسالالی یالالازده بالالازی ر و پلتفالالرم مطالالرح در
ح الالوزه بانک الالداری ب الالاز ب الالا ب الالین از  76عن الالوان
محالول مواجاله میشالویم .امالا زمالانی کاله در
آنهالالا مداقالاله بیشالالتری مینمالالاییم ،میتالالوان
دریافت که موارد منحالربفرد آنها شالانزده
مورد بیشتر نیست.
تحلیل ایلیا،

صفحه16

۰۴
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وام و
اعتباردهی
Lending

مدیریت اشتراک
Subscription
Management

مدیریت مالی شخالی
Personal Financial
Management

(SaaS)

Switching
Services
Actionable
Insights and Data
Analytics

سررده به عنوان
سرویس
Deposit as a
service

White-Label
banking

(Insurance Offer,
tailored Offer, Loyalty
Programs, Proactive
price comparison)

(Modular Services, Front-

مدیریت اعتبار
Credit
Management
آنبردینگ خودکار
Onboarding

مدیریت ثروت
Wealth
Management

Invoice
Settlement
راه اندازی دایرکت
دبیت
Direct Debit
Setup
(Standing Order,..)

پرداخت
Payment

مدیریت خزانه
Treasury
management
،تحلیل ایلیا

انواع

کاربردهای

)Use Case(

بانکداری شرکتی
Business
Finance
(Accounting …)

(Platform Enabler, Fund
Transfer, Online
payment, A2A, Instant
Payout, bill and invoice,
Request for pay …)

مشاوره به بانن
Consulting for
banks

ت میع حساب
Multi-Banking

۰۴

end-layer, A2A payment,
Api Adapter and
Management System

احراز هویت
مشتری
KYC

(Market Place Provider
- Costumer – Seller and
buyer …)

Cash Flow
Follow-up
+
Account and
wallet top up

4

اعتبارسن ی و
ارزیابی ریسن
Credit & Risk
Scoring

(Credit Scoring,
Payment
infrastructure)

بانکداری باز

کاربردهای شناساییشالده
21 در حالالوزه بانکالالداری بالالاز
عنالالوان منحالالالربفرد روب الرو
.هستند

) بالالالاUseCase(  عالالالدد کالالالاربرد137 بالالالین از
نامهالالالالالالای متفالالالالالالاوت و نالالالالالالاهم ن در میالالالالالالان
مطرحت الالرین ب الالازی ران بانک الالداری ب الالاز وج الالود
دارد کالاله پالالس از تحلیالالل و بررسالالی دقیالالق ب اله
 ک الالاربرد یکت الالا تب الالدیل و در ش الالکل روب الالهرو21
.نماین داده شده است

17صفحه
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گستره توسعه
بانکداری باز
فعالی الالت ب الالازی ران مط الالرح بانک الالداری ب الالاز در دنی الالا در 3
سالالط  Open Finance ،Open Bankingو Open
 Dataتبیین میشود.
سالالطوح مختلالالف توسالالعه و رویکالالرد ارائالاله خالالدمات در سالاله سالالط Open ،Open Banking
 Financeو  Open Dataاسالالت .کالاله گسالالتره خالالدمات  Open Dataدر واقالالع شالالامل خالالدمات
 Open Financeو  Open Bankingنیالالز اسالالت .بالاله تعبیالالر دی الالر ایالالن سالالطوح متالالرادگ بالالا
سالالالالالالطوح ارائالالالالالاله خالالالالالالدمات در حوزههالالالالالالای بالالالالالالانکی (سالالالالالالرردهگ اری ،پرداخالالالالالالت و  ،)...مالالالالالالالی
(سرمایهگ اری ،بیمه و  )...و غیرمالی (سالمت ،حملونقل و  )...است.
حال اگر بخواهیم فعالیت بازی ران مطرح ایالن حالوزه را در ایالن ساله سالط تبیالین کنالیم ،باله
ن اشت روبرو میرسیم.

خدمات
غیرمالی

خدمات
مالی

خدمات سالمت محور

مشاوره سرمایهگذاری

خدمات خرید و فروش

صفحه18

مدیریت نقدینگی

خدمات انتقال وجه

حسابرسی

خدمات منزل و امالک
امنیت
خدمات حمل و نقل
برونسپاری فرآیندهای
کسبوکار

تحلیل ایلیا1400 ،
چارچوب مدل از مقاله  Six digital strategies for growth, 2018از مکنزی الهام گرفته شده است.

سپرده گذاری

خدمات
بانکی

خدمات حقوقی
حسابداری
آموزش مالی
خدمات وام
مدیریت داراییها

تامین مالی
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1,400,000

Allied Market Research, 2018

 43میلیارددالر

ارزش

1,200,000

بازار

بالالر اسالالاس گزارشهالالای منتشالالر شالالده بالالرای ح الالم
بالالازار بانکالالداری بالالاز در سالالط جهالالانی و بالالرای س الال
 2018میتالالوان رقمالالی حالالدود  7/3میلیاااارد دالر را
در ن الالر گرفالالت کالاله بالالا نالالر دالر  27هالالزار تومالالانی
(مه الالر  )1400رقم الالی در حالالالدود  200هااازارمیلیاااارد
تومااااااان خواهالالالالالد بالالالالالود .بالالالالالا رشالالالالالد 24/4 CAGR
درصالالدی ایالالن رقالالم بالالرای سالالال  2026معالالادل 43
میلیااااارددالرو ب الالالا هم الالالان ن الالالر دالر  1،200هاااازار
میلیاردتومانخواهد بود.

800,000

سال
2026

(تخمین)

600,000

 14میلیارددالر
(معادل  380هزار میلیارد تومان)

سال
2021

400,000

 7/3میلیارددالر

(تخمین)

سال
2018

2021

2018

200,000

0

2026

صفحه19

میلیارد تومان

برای ارزش بازار بانکداری بالاز
در دنیالالا طالالی  8سالالال ،رشالالد 6
برابری تخمین زده میشود.

1,000,000
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نرمافزار/
فناوری

7
همکاری

میان بازی ران
مختلف
در زمینه
بانکداری باز

پارتنرشالالالالالالالالالالالالالیف بالالالالالالالالالالالالالا
فینتنهالالا ،مهمتالالرین
ن الالالالالالالالالالالالالالوع همک الالالالالالالالالالالالالالاری
پلتفرمهالالای بانکالالداری
باز است.

ب الالا بررسالالی برخالالی اق الالدامات بالالازی ران
مط الالالالالالالالالرح ای الالالالالالالالالن ح الالالالالالالالالوزه در دنی الالالالالالالالالا،
همکاریه الالالالالای گون الالالالالاگونی مش الالالالالاهده
میشالالود و پارتنرشالالیف بالالا فینتنهالالا
متداولترین نوع آن است.
صفحه20

پرداخت

بازی ران کالسین
بانکداری
و خدمات مالی

فینتنها
( B2Bو )B2C

بانکداری باز

سایر

سرمایهگذاریشده

پارتنرشیپ

خرید

ادغاموتملیک
واگذاری

ادغام
تحلیل ایلیا،

۰۴
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سرمایه
گ اری

در زمینه
بانکداری باز

پلتفرمهالالالالای بانک الالالالداری
بالالاز مطالالرح دنیالالا ،ارزشالالی
معالالالالالادل حتالالالالالی تالالالالالا 200
برابر درآمد ساالنه خالود
دارند.

ب الالالالالالالالا بررس الالالالالالالالی
ب الالالالالالالاله ط الالالالالالالالور مش الالالالالالالالخ
سالالالالالالالالرمایهگ اریهای ان الالالالالالالالام شالالالالالالالالده و
اطالعات مالی پلتفرمهالای بانکالداری بالاز
مطالالرح دنیالالا همشالالون  Plaid ،Tinkو ...
میت الالوان ای الالن جمعبن الالدی را داش الالت ک الاله
ای الالالن ص الالالنعت نیالالالالاز ب الالاله س الالالرمایهگ اری
زیادی دارد.
صفحه21

عمر(سال)

10

4

8

9

6

2

5

6

12

10

11

تعدادهمکاران

+4،000

100

+800

+400

200

-

190

75

110

300

+770

-

141/8

-

198/9

-

-

-

-

کلسرمایهجذبشده
ارزش
درآمد

(مبلغوسال)

سرمایهجذبشدهبهدرآمد

آخرینجذبسرمایه

2/5

69/5

میلیارد دالر

میلیون دالر

میلیارد دالر
(در سری )H

-

95

470/3

17-11/3

میلیون دالر
2020

میلیون دالر

5/3

4/6

600

51

734/3

میلیون دالر

13/4

میلیارد دالر

170

میلیون دالر
2020

4/3
425

308

22

میلیون دالر

میلیون دالر

میلیارد دالر
(براساس
آخرین )M&A

-

2/2

35

میلیون دالر
2020

8/8
103

2

میلیون دالر
2020

20

-

16/9

میلیون دالر
2020

-

8/3

-

7

میلیون دالر
2020

7/1

-

6/9

4/9

-

70

6

4

3

21

8

3

متنوع

متنوع

 VCو
شرکت
سرمایهگذاری

میلیون دالر
(سری )H

میلیون دالر

میلیون دالر
سری D

تعدادراندسرمایهگذاری

19

4

5

7

2

-

تعدادسرمایهگذاران

45

10

20

16

9

-

نوعسرمایهگذاران

 VCو
شرکت
سرمایهگذاری

 VCو
شرکت
سرمایهگذاری

VC/PE

متنوع

-

28/7

91/3

میلیون دالر
2020

میلیون دالر

میلیون دالر

15

-

1/9

میلیارد دالر

میلیون دالر
2020

میلیون دالر

میلیون دالر

بانکوتنوعی
از
سرمایهگذاران

میلیون دالر

50

میلیون دالر

میلیون دالر

450

میلیون دالر

-

میلیون دالر

50

میلیون دالر

6

4

11

28

بانکو
تنوعیاز
سرمایهگذاران

300

متنوع

تحلیل ایلیا،

۰۴
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سرمایهگ اری

باننها
در پلتفرمهای
بانکداری باز

عالقهمندی باننهالای مطالرح
دنی الالالالا ب الالالاله س الالالالرمایهگ اری در
پلتفرمه الالالالای بانک الالالالداری بالالالالالاز
مشهود است.

مشارکت باننها در
سرمایهگ اریهای
ان ام شده در
پلتفرمها

تحلیل ایلیا،

۰۴

ب الالا بررس الالی  11پلتف الالرم بانک الالداری ب الالاز منتخ الالب در
دنیالالالالا ،دربالالالالاره س الالالالرمایهگ اری ح الالالالدود  5بالالالالازی ر
اطالع الالالالات قاب الالالالل اتک الالالالا وج الالالالود دارد .ب الالالالر اس الالالالاس
اطالع الالالالالالالالالات موجالالالالالالالالالالود  12بانالالالالالالالالالالن در  13رانالالالالالالالالالالد
س الالالالالالالرمایهگ اری ب الالالالالالالرای  5پلتف الالالالالالالرم مش الالالالالالالارکت
داشتهاند.

 50میلیون دالر
صفحه22
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4/5

965
میلیون
دالر

میلیارددالر

م موع سرمایهگ اری
در  9پلتفرم بانکداری
باز مطرح

م موع
سرمایهگ اریهای
ان ام شده با
مشارکت باننها
(معادل %20از
مبلغ
سرمایهگ اریها)

سرمایهگ اری

باننها
در پلتفرمهای
بانکداری باز

نکتالالالالالالالالالالاله حالالالالالالالالالالالائز اهمیالالالالالالالالالالالت
اینسالالالالالالالت کالالالالالالاله باننهالالالالالالالا در
بیش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتر رانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدهای
سالالالالالالالالرمایهگ اری پلتفرمهالالالالالالالالا
مشارکت داشتهاند.

مشارکت باننها در
سرمایهگ اریهای
ان ام شده در
پلتفرمها

o
o
o
o
o
تحلیل ایلیا،

۰۴

 50میلیون دالر
صفحه23

نسبت راندهای
سرمایهگ اری با
حاور باننها به
کل راندهای
سرمایهگ اری
پلتفرمها به صورت
زیر میباشد:

تحلیل ایلیا،

۰۴

%57 Tink
%43 Plaid
%17 Deposit Solution
%100 Bud
%50 MX
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بازگشت
سرمایه باننها

Jun 2016
ارزش
پلتفرم

در پلتفرمهای
بانکداری باز

ارزش س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرمایهگ اری
 Goldmanدر
Sachs
 ،Plaidدر مالالالالالالالدت حالالالالالالالدود
پالالنج سالالال 59 ،برابالالر شالالده
است.
صفحه24

225

سرمایهگ اری  Goldman Sachsدر Plaid

میلیون دالر

Feb 2019
ارزش
پلتفرم

269

میلیون دالر

13،400

میلیون دالر

Dec 2020
سرمایهگ اری  SEBو  Nordeaدر Tink

2،200

میلیون دالر

افزاین ارزش

وضعیت
سرمایهگ اری و

Apr 2021

افزاین ارزش

8
رشد

59

برابری
ارزش

رشد

7

برابری
ارزش

تحلیل ایلیا،

۰۴

بانکداریباز،
ایرانامروز
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واکننهای تاخیری
رگوالتور به اتفاقات

تاریخشه و

سیر تکامل

بانکداری باز
در ایران

آغ الالالالالاز بانک الالالالالداری ب الالالالالاز در
ای الالالران فاص الالالله زی الالالادی ب الالالا
شالالروع آن در دنیالالا نالالدارد،
هرچن الالد ک الاله ک الالم و کی الالف
متفاوتی دارد.
سالالیر زمالالانی بانکالالداری بالالاز و تحالالوالت آن در
کشالالالور ،حکایالالالتگر بازههالالالای مشخالالالالی از
اوجگیااااریروناااادشااااکلگیریپلتفرمهااااای
بانکااااداریبااااازو یالالالالا ا ااااداماترگوالتااااوری
واکنشی است.

شکلگیری اولین
اپ استور فینتن
کشور

شروع به ارائه API
توسط برخی باننها
برای مقاصد خاص
B2B

1389

(بوم مارکت به عنوان نسل بعدی
توسن بوم)

1394

1393
شکلگیری اولین
پلتفرم بانکداری باز
(توسن بوم)

شروع به کار
بر روی
پلتفرم
شاهین
توسط شرکت
خدمات
انفورماتین

اتفاقات زیرساختی و مرتبط

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

صفحه26

(توسط بانن مرکزی)

تاسیس پلتفرم
بانکداری باز
فینوتن

تاسیس پلتفرم
بانکداری باز
کبالت

تاسیس
فرابوم

تاسیس
سنباد

1395

1396

1397

1398

1399

1400

شکلگیری
سرزمین
هوشمند پاد

ورود  11بانن
دی ر به حوزه
عرضه
APIهای بانکی

اولین کنسرسیوم
بانکداری باز
کشور

ورود  2بانن
به حوزه
عرضه
APIهای
بانکی

تشکیل
کمیته
بانکداری باز
در کارگروه
بانکداری
دی یتال
بانن مرکزی

برنامهریزی
مدون اگزیم
بانن ایران
برای فعالیت
در زمینه
بانکداری باز

ورود  3بانن
دی ر به حوزه
عرضه APIهای
بانکی

ورود  4بانن
دی ر به حوزه
عرضه
APIهای بانکی

تاسیس
پادیوم
تاسیس
ست پالس
معرفی
شاهین
با هدگ
اتالال
باننها به
زیرساخت
بانکداری باز

اتفاقات مرتبط با عملکرد پلتفرمها
اتفاقات مرتبط با حوزه قانونگ اری و رگوالتوری

توسعه
پلتفرم دیبا
با هدگ
ای اد هاب
بانکداری باز

واکننهای تاخیری
رگوالتور به اتفاقات

(شرکت خدمات
انفورماتین)

تشکیل
میزگرد و
گفتمان
بانکداری
باز

تحلیل ایلیا،

۰۴
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کسبوکارها

اکوسیستم

فعلی بانکداری باز
ایران
در ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالین ورود و
مش الالالالالالالالالالالالارکت عم الالالالالالالالالالالالده
باننه الالالالای کش الالالالور ب الالالاله
فا الالالای بانک الالالداری ب الالالاز،
رویک الالالرد و ک الالالم و کی الالالف
ایالالالالالن مشالالالالالارکت مالالالالالورد
بح الالالالالالالالالالالالالالالث اس الالالالالالالالالالالالالالالت و
اختالگن رهالالایی وجالالود
دارد.

توسعهدهندگان
(TPPها)
شرکتهای نرمافزاری

بازار سرمایه

کسبوکارها/
پلتفرمهای
دهندگان
سرویس
بانکداریباز

بانکها
(اراههدهندگانAPIها)
سوپراپها

ت ارت الکترونین

فینتنها
بیمه

اپراتور
و ...

مردم

* در ترسیم تالویر اکوسیستم بانکداری باز کشور سعی شده است تا اسامی همه باننهای مشارکتکننده در زمینه بانکداری باز آورده شود.
اما طبیعتا ً ممکن است مورد یا مواردی از قلم افتاده باشد که در صورت اطالعرسانی به ایلیا بهروزرسانی خواهد شد.
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انواع مدلهای بانکداری باز

2

دو مدل از پنج نوع مدل بانکداری باز شناساییشده در دنیا ،در ایران فعال است.

۰

#

API Channel

2

#

API Marketplace

3

#

API Distributer

4

#

Licensing Platform

5

#
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Open Banking
Marketplace

TP

TP

توسعه

TP

بانک

TP

TP

API

بانک

TP

بانک

بانک

بانک
API

بانک

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

API

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

ترکیب
APIها

TPP

بانک

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

API

پلتفرم بانکی
White label

API

API

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

TPP

TPP

مشتریان

مشتریان

مشتریان

2

1

مشتریان

مشتریان

TPP

بانن
مشتریان
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3
انواع

محالوالت

بانکداری باز

سالاله دسالالته از  16عنالالوان
محالالالول شناساییشالالده
در فا الالای بانک الالداری ب الالاز
دنیالالالالالا در کشالالالالالور وجالالالالالود
دارد.
در حوزه بانکداری باز در کشالور و باله طالور
خاص در حوزه توسعه محالوالت توسالط
پلتفرمهای بانکالداری بالاز ،بالا یالن رویکالرد
ج الالالالالالالامع میت الالالالالالالوان گف الالالالالالالت  3دس الالالالالالالته از
محالوالت با کیفیتهای متفالاوت ای الاد
شدهاند.
*نام بردن از پلتفرمها براساس میزان فعال بودنشان در حال حاضر است.
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Actionable
Insights and Data
Analytics

Credit
Management

Subscription
Management

(Insurance Offer,
tailored Offer, Loyalty
Programs, Proactive
price comparison)

(SaaS)

Switching
Services

Personal Financial
Management

آنبردینگ
خودکار
Onboarding
(Market Place Provider
- Costumer – Seller and
buyer …)

اعتبارسن ی و
ارزیابی ریسن
Credit & Risk
Scoring

احراز هویت
مشتری
KYC

White-Label
banking
(Modular Services, Front-

اعتبارسن ی

وام و
اعتباردهی
Lending

دایرکت
دبیت

راه اندازی
دایرکت دبیت
Direct Debit
Setup

(Accounting …)

(Standing Order,..)

(Platform Enabler,
Fund Transfer, Online
payment, A2A, Instant
Payout, bill and invoice,
Request for pay …)

Multi-Banking

Consulting for
banks

Treasury
management
۰۴

،تحلیل ایلیا

Invoice
Settlement

انواع

کاربردهای

)Use Case(

Business
Finance

Payment
initiation

پرداخت
Payment

Wealth
Management

end-layer, A2A payment,
Api Adapter and
Management System

(Credit Scoring,
Payment
infrastructure)

خدمات
هویتی
دی یتال

Cash Flow
Follow-up
+
Account and
wallet top up

4

Deposit as a
service

بانکداری باز

 عنالوان21 چهار دسالته از
کاربرد شناساییشده در
فا الالالالالای بانک الالالالالداری ب الالالالالاز
 در کش الالور در ح الالال،دنیالالا
.ارائه است
دامنالالالالالاله پوش الالالالالالن کاربرده الالالالالالای برت الالالالالالرین
بالالالالالازی ران جهالالالالالانی توسالالالالالط پلتفرمهالالالالالای
بانک الالداری ب الالاز در ای الالران ب الاله ش الالکل روب الالرو
.است

30صفحه
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5
گستره توسعه
بانکداری باز
در کشور ،هنوز پلتفرمی که به ارائاله خالدمات در سالط
 Open Dataبرردازد وجود ندارد.
بازی ران فعال در زمینه بانکداری باز در داخل کشور براسالاس خالدمات در حالال ارائهشالان در
سالالطوح مختلالالف ارائالاله خالالدمات شالالامل  Open Finance ،Open Bankingو Open Data
مشاهده میشوند.

خدمات
غیرمالی

خدمات
مالی

خدمات سالمت محور

مشاوره سرمایهگذاری

خدمات خرید و فروش

سپرده گذاری

مدیریت نقدینگی

خدمات انتقال وجه

حسابرسی

خدمات منزل و امالک
امنیت
خدمات حمل و نقل
برونسپاری فرآیندهای
کسبوکار

خدمات
بانکی

تامین مالی

خدمات حقوقی
حسابداری
آموزش مالی
خدمات وام
مدیریت داراییها

تحلیل ایلیا1400 ،

*نام بردن از پلتفرمها براساس میزان فعال بودنشان در حال حاضر است.
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6

 1،200میلیارد
تومان

%2

در ین سال آینده

سهم بازار

%2

کاربرد 10

سهم بازار

ارزش

بازار کاربردهای
بانکداری باز

کاربرد 9

%0/3
سهم بازار

کاربرد 11

%5

کاربرد 8

سهم بازار

کاربرد 7

تخمالالین ایلیالالا (مهالالر  )1400از پتانسالالیل
ارزش بالالازار ِ قابالالل دسالالتیابی بالالرای یالالن
سالالالال آینالالالده در فاالالالای بانکالالالداری بالالالاز
کشور با توجه به وضالعیت کاربردهالای
آن ( )UseCaseمع الالالالالالالادل  1،200میلیااااااااارد
تومان میباشد.

سهم بازار
کاربرد 3

%3

سهم بازار

%6

سهم بازار
کاربرد 6

%9
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سهم بازار

کاربرد 2

%9
سهم بازار
کاربرد 4

%40
سهم بازار
کاربرد 1

%8

سهم بازار

کاربرد 5
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*عناوین و محاسبه سهم بازار کاربردهای  11گانه ذکرشده ،دقیق بوده اما به دالیل محرمان ی ذکر نشده است.
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7
همکاری

نمونهمشارکتبا
TPPها

شرکتهاینرمافزاری
فینتکها

تجارتالکترونیک
سوپراپها
بیمه

اپراتور

و...

(مشارکت)

میان بازی ران
مختلف در زمینه
بانکداری باز

فا الالای می الالان پلتفرمه الالای
کشالالالالالالالور بالالالالالالاله همکالالالالالالالاری و
مشالالارکت متمایالالل بالالوده و
هنوز کمتر رقابتی است.
بالا بررسالالی تعالامالت میالالان بالازی ران مختلالالف
در زمینالاله بانکالالداری بالالاز در کشالالور ،همکالالاری
میان پلتفرمها نیز به چشم میخورد کاله از
قاالالا نتالالایج مالالؤثری هالالم در ارائالاله خالالدمات و
پاس به نیازهای مشتریان داشته است.

همکاریمیانپلتفرمی

سرمایهگذاریویاتأسیس
پلتفرمبانکداریباز

* در ترسیم تالویر همکاریها و مشارکتهای صورتگرفته در زمینه بانکداری باز سعی شده است تا حد امکان همه فعالیتهای تأسیس ،سرمایهگ اری ،همکاری و مشارکت شناسایی و آورده شود.
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بازارسرمایه
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8

سرمایهگ اری

در زمینه
بانکداری باز

م م الالالالالوع س الالالالالرمایهگ اریها ب الالالالالر روی
پلتفرمهای بانکالداری بالاز مطالرح دنیالا
( 9مورد صفحه  )22حدودا ً

براساس تخمین ایلیا
(مهر  )1400تاکنون
مشارکتتا 300
م موعا ًمحل200
باننها در
تومان
میلیارد اریهای
سرمایهگ

ان ام شده
اری بر روی
سرمایهگ
پلتفرمهای داخلی بانکداری
باز ان ام شده است.

 400ت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  600براب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر

س الالالالرمایهگ اریهای ان الالالالام ش الالالالده در
پلتفرمهای داخل کشور است.
بر اساس تحلیلها روی ح م سرمایهگ اری ان ام شده در
پلتفرمهای بانکداری باز ایران در مقایسه با پلتفرمهای
مطرح در دنیا و روند جهانی ،پتانسیل افزاین زیادی وجود
دارد.

صفحه34

تحلیل ایلیا۰۴ ،
World Bank 2020

بانکداریباز
درافق 1410ایران
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میزاناثر

کد

روندهای

مؤثر بر بانکداری
باز در کشور

ب الالالالاله من الالالالالور تالالالالالدوین س الالالالالناریوهای آین الالالالالده
بانکالالالالالالالداری بالالالالالالالاز در ایالالالالالالالران در افالالالالالالالق ،1410
براسالالاس روش سالالناریون اری پیتالالر شالالوارتز،
باید روندهای اثرگال ار بالر محالدوده مالوردن ر
شناسالالالالالالایی شالالالالالالود .از همالالالالالالینرو ،پالالالالالالس از
بررسالالالی ،رونالالالدهای گونالالالاگونی در ارتبالالالاط بالالالا
مسائل بازی ران صنعت و محیطی همشالون
دغدغ الالهها و رونالالالدهای مالالالرتبط بالالالا باننهالالالا،
توس الالالالالالالالالعهدهندگان ،مش الالالالالالالالالتری نه الالالالالالالالالایی و
پلتفرمها شناسایی شد .سالرس ،رونالدهای
اثرگ ال ار بالالر بانکالالداری بالالاز کشالالور از دو من الالر
می الالالالالالزان اث الالالالالالر ب الالالالالالر اکوسیس الالالالالالتم و می الالالالالالزان
عدمقطعیت امتیازدهی شدند.

۱

رشددغدغهدسترسیبهدادهمیانطرفهایدرگیردرحوزهبانکداری

5

2

۲

رشدجذابیتدرآمدهایغیرمشاعبرایبانکها

3

1

۳

رشدفناوریهایحوزههوشمصنوعی،یادگیریماشینیو...

4

1

۴

تغییرمدلهایکسبوکاربانکهابهاکوسیستممحوری

3

3

۵

رشدفناوریبرمبنایکارآمدیخدمات(کاهشهزینهجابجایی)

3

2

۶

رشددغدغههایامنیتیوجرایممالیدررویکردهایبانکداریباز

4

3

۷

رشدتفکرنوآوریباز

5

3

۸

همکاریبانکهاباپلتفرمهایبانکداریباز

5

5

4

3

رشدتقاضابرایدستیابیبه APIهایبانکیبرایتوسعهمحصوالتنوآورانهودیجیتال

5

3

۱۱

تغییرنوعAPIهایموردتقاضااز APIخامبهAPI Product

4

3

۱۲

رشددغدغه انونقذاربرای انونمندکردنبانکداریباز

4

3

۹
۱

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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عدم طعیت

احسا

راحتیبیشترنسلهایجدیدبابهاشترا گذاریدادههایشخصی

از بسیار کم تا بسیار زیاد
از بسیار کم تا بسیار زیاد
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عدم طعیتروند

همکاریبانکهابا
پلتفرمهایبانکداری باز

کد

4
۱

روندهای

مؤثر بر بانکداری
باز در کشور

همکاری باننها با پلتفرمهای بانکداری باز
به علت عالدم قطعیالت بالاال و میالزان اثالر بالاال
بر اکوسیستم بانکداری باز ،بهعنوان محور
عدمقطعیت درن ر گرفته شد.
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8

9

6

11
هایدرگیردرحوزهبانکداری
رشددغدغهدسترسیبهدادهمیانطرف

10

میزاناثر

7

12

5

۲

رشدجذابیتدرآمدهایغیرمشاعبرایبانکها

۳

رشدفناوریهایحوزههوشمصنوعی،یادگیریماشینیو...
2

1
3

عدم طعیت

5

2

3

1

4

1

3

3
2

۴

تغییرمدلهایکسبوکاربانکهابهاکوسیستممحوری

۵

رشدفناوریبرمبنایکارآمدیخدمات(کاهشهزینهجابجایی)

3

۶

رشددغدغههایامنیتیوجرایممالیدررویکردهایبانکداریباز
میزاناثرروندبراکوسیستمبانکداریباز
تحلیلایلیا1400،
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۷

رشدتفکرنوآوریباز

5

3

۸

همکاریبانکهاباپلتفرمهایبانکداریباز

5

5

4

3

رشدتقاضابرایدستیابیبه APIهایبانکیبرایتوسعهمحصوالتنوآورانهودیجیتال

5

3
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تغییرنوعAPIهایموردتقاضااز APIخامبهProduct API

4

3
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رشددغدغه انونقذاربرای انونمندکردنبانکداریباز

4
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از بسیار کم تا بسیار زیاد
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دو سناریوی
آینده

بانکداری باز در افق  1410ایران
همکاری باننهالا بالا پلتفرمهالای بانکالداری بالاز باله علالت عالدم قطعیالت بالاال و
میالالزان اثالالر بالالاال بالالر اکوسیسالالتم بانکالالداری بالالاز ،بالالهعنوان محالالور عالالدمقطعیت
درن ر گرفته شد.
باننهالالا اغلالالب در مواجهالاله بالالا رویکالالرد بانکالالداری بالالاز و بالاله طبالالع تغییالالر مالالدل
کسبوکاری خود به مدل پلتفرمی ،دچار چالنهالایی میشالوند و بالا هالدگ
بهرهمندی از مزایای مالدل پلتفرمالی همشالون منالابع درآمالدی و سالود بیشالتر،
نوآوریهای بیشتر و سریعتر و رشد آینده ،این رویکرد را اتخاذ میکنند.
امالالا از رویکردهالالایی کالاله میتالالوان در مواجهالاله بالالا مالالدل پلتفرمالالی اتخالالاذ شالالود،
ای الالالاد پلتف الالالرم بانک الالالداری ب الالالاز اختالاص الالالی ه الالالر بان الالالن و ی الالالا همک الالالاری ب الالالرای
شکلدهی ین یا دو پلتفرم اصلی است.

همکاری
بانکهابا
یکیادو
پلتفرم
اصلی
بانکداری
باز
صفحه38

دوآیندهمحتملبرحسبمحورعدم طعیت
همکاریبانکهاباپلتفرمهایبانکداریباز

پلتفرم
بانکداری
باز
اختصاصی
هربانک
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ادامه مسیر

بانکداری باز کشور چ ونه خواهد بود؟
واکننهای تاخیری
رگوالتور به اتفاقات

شکلگیری اولین
اپ استور فینتن
کشور

شروع به ارائه API
توسط برخی باننها
برای مقاصد خاص
B2B

1389

(بوم مارکت به عنوان نسل بعدی
توسن بوم)

1394

1393
شکلگیری اولین
پلتفرم بانکداری باز
(توسن بوم)

شروع به کار
بر روی
پلتفرم
شاهین
توسط شرکت
خدمات
انفورماتین

(افق )1410
سناریوی

کندویعسل

توسعه
پلتفرم دیبا
با هدگ
ای اد هاب
بانکداری باز
(توسط بانن مرکزی)

تاسیس پلتفرم
بانکداری باز
فینوتن

تاسیس پلتفرم
بانکداری باز
کبالت

تاسیس
فرابوم

تاسیس
سنباد

1395

1396

1397

1398

1399

1400

شکلگیری
سرزمین
هوشمند پاد

ورود  11بانن
دی ر به حوزه
عرضه
APIهای بانکی

اولین کنسرسیوم
بانکداری باز
کشور

ورود  2بانن
به حوزه
عرضه
APIهای
بانکی

تشکیل
کمیته
بانکداری باز
در کارگروه
بانکداری
دی یتال
بانن مرکزی

برنامهریزی
مدون اگزیم
بانن ایران
برای فعالیت
در زمینه
بانکداری باز

ورود  3بانن
دی ر به حوزه
عرضه APIهای
بانکی

ورود  4بانن
دی ر به حوزه
عرضه
APIهای بانکی

تاسیس
پادیوم

افق

1410
ایران

سناریوی

تارعنکبوت

تاسیس
ست پالس
معرفی
شاهین
با هدگ
اتالال
باننها به
زیرساخت
بانکداری باز

واکننهای تاخیری
رگوالتور به اتفاقات

صفحه39

(شرکت خدمات
انفورماتین)

تشکیل
میزگرد و
گفتمان
بانکداری
باز

تحلیل ایلیا،

۰۴
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سناریوی

کندوی عسل
همکاری باننها با ین یا دو پلتفرم اصلی بانکداری باز
در ایالالن سالالناریو یالالن یالالا دو پلتفالالرم اصالاللی بانکالالداری بالالاز ،مسالالئول دریافالالت دسترسالالیها و جلالالب
مشالالارکت باننهالالا و سالالایر ارائهدهنالالدگان بالالوده و طالالی فرآینالالدهای پردازشالالی بالاله ارائالاله محالالالوالت
یکرارچه و کاربردهای بانکداری باز مطابق با نیاز مشتریان میپردازند.
ویژگی کلیالدی ایالن رویکالرد و شالباهت پلتفالرم بانکالداری بالاز در ایالن سالناریو بالا کنالدوی عسالل در
آنست که رویکردی فعاالنه است و در آن تمام خدمات و دسترسالیها در یک الا جمالع شالده و از
طریق تمرکز به خلق ارزش من ر میشود؛ مانند گرته برداری زنبورهالا از گلهالای متنالوع و مفیالد
و تبدیل آنها به عسلی که برای همه مخاطبان و ذینفعان ج اب است.
ت ربالاله یکرارچالاله ،تسالالهیل دسالالتیابی بالاله راهکارهالالا ،کالالاهن هزینالالهها و کوتالالاهتر شالالدن زمالالان ارائالاله
محالوالت به بازار از مزایای اتخاذ این رویکرد برای TPPها خواهد بود.

صفحه40
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سناریوی

تار عنکبوت
پلتفرم بانکداری باز اختالاصی هر بانن

در این سناریو که در واقع به راهاندازی یا امتداد کار پلتفرمهای اختالاصی هالر بانالن اشالاره
دارد ،به ابعاد مختلف عدم مشارکت باننها با یکدی ر در تشکیل اکوسیستمی یکرارچه و
اثرات آن پرداخته میشود.
در این سناریو هالر بانالن پلتفالرم اختالاصالی خالود را داشالته ،باله ارائاله محالالوالت ،خالدمات و
کاربردهالای بانکالالداری بالالاز بالا اسالالتفاده از ظرفیتهالالای دسترسالی ،تکنولالالوژی و عملیالالاتی خالالود و
شبکه همکاران خود میپردازد .بدیهیسالت کاله در ایالن حالالت محالالوالت و خالدمات در حالال
ارائالاله بخالالالوص آن دسالالته محالالالوالتی کالاله نیازمنالالد دسترسالالی بالاله اطالعالالات و همکالالاری س الایر
باننها و بازی ران دارد ،یا قابل ارائه نبوده و یا دریافت آنها توسالط TPPهالا بالا چالنهالای
بسیاری همراه خواهد بود.
استعاره تار عنکبوت نیز اشاره به امر منفعالنه بودن اقدامات عنکبالوت در شالکار فرصالتها
و تار تنهایی و عدم اتخاذ رویکرد همکارانه آن باسایر بازی ران دارد.

صفحه41
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تالویرسازی

دو سناریوی
کندوی عسل و تار
عنکبوت از من ر
 8بُعد بررسی
بانکداری باز
آنشه در ادامه تبیین میشود ،تالویرسالازی
دو سالالناریوی کنالالدوی عسالالل و تالالار عنکبالالوت
براسالالاس هشالالت بعالالدی اسالالت کالاله در مالالورد
دنیالالا و ایالالران امالالروز در بخنهالالای قبلالالی نیالالز
مرور شد تالا کمالی تفاوتهالای زنالدگی در هالر
ین از این دو سناریو شفاگتر شود.

صفحه42

7

4

همکاریها

کاربردها

1

5

8
سرمایهگ اری

گستره
توسعه

6

3

ارزش بازار

محالوالت

اکوسیستم

2
مدلهای
بانکداری باز
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1
اکوسیستم

بانکداری باز
کشور
در سناریوی
کندوی عسل

در ایالالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالالناریو،
باننهای مطالرح کشالور
و همشنالالالالالالالالالالین دی الالالالالالالالالالر
عالقمن الالالالالدان ب الالالالاله ای الالالالالن
ح الالالالوزه ب الالالالا ی الالالالن ی الالالالا دو
پلتفالالرم اصالاللی همکالالاری
یا مشارکت میکنند.
صفحه43

کسبوکارها

توسعهدهندگان
(TPPها)

مردم

همکاریبانکهابایکیادوپلتفرماصلی،
بهعنوان ارائهدهنده دسترسیها و خدمات
یکرارچه باننها و توسعه محالوالت و
خدمات بانکداری باز مبتنی بر آنها
کسبوکارها/
سرویسدهندگان
پلتفرمهای
بانکداریباز

نهاد انونی
نظارتی

بانکها
(اراههدهندگانAPIها)

رشدتعدادوتنوع
توسعهدهندگانو ارائه
راهکارهای نوآورانه با استفاده از
خدمات و محالوالت بانکداری
باز

تحلیل ایلیا،
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کسبوکارها

بانکها
بهعنواناراههدهندگانAPIهاو
محصوالتوخدماتبانکداریباز
از طریق پلتفرم بانکداری باز
اختالاصی خود شناخته
میشوند.

بانکمرکزی،
بهعنوان ین بازی ر به ارائه
خدمات بانکداری باز میپردازد و
با چالن ن ارت بر
اکوسیستمهای متعدد مواجه
خواهد شد.
نهاد انونی
نظارتی

اکوسیستمکوچکهربانک
متشکلازتعدادیTPP

مردم

صفحه44

کاهشتعدادتوسعهدهندگانو ارائه
راهکارهای مالی و غیرمالی مبتنی بر
خدمات بانکداری باز به واسطه سختی
استفاده و عدمیکرارچ ی خدمات
بانکداری باز و در نتی ه عدم
خشنودی مردم و کسبوکارهای
مخاطب آنها

1

اکوسیستم

بانکداری باز
کشور
در سناریوی
تار عنکبوت

اکوسیستمکوچکهربانک،
چرا که هر بانن به ارائه خدمات
به تعدادی  TPPمیپردازد.

تحلیل ایلیا،

۰۴

در این سناریو ،هر
بانن اکوسیستم
کوچن خود را شکل
خواهد داد.
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توزیع
توس
شخصثالث

1
ای اد پلتفرمی برای توسعه محالوالت
و خدمات نوآورانه به صورت همکارانه

اکوسیستم

بانکداری باز
کشور
در سناریوی
کندوی عسل

در این حالت ،سط 3
ان الالالالالالالالالالالالالواع م الالالالالالالالالالالالالدلهای
اکوسیسالالالتم بانکالالالداری
ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاز یعن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالی
هماهنگکنن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالده
پررنگتر میشود.
صفحه45

برونسراری تحویل محالوالت و خدمات
توسعه داده شده توسط بانن به سایر
بازی ران بهعنوان کانالهای متنوع

پلتفرم بانن

هماهنگکننده
Orchestrator

توسعه
محصوالت
توس
شخصثالث

مشتری

سطح3

بانن

اکوسیستم
بانکداری
باز

سطح1
TPPها

تجمیعکننده
Aggregator

بانن

TPPها

مشتری

توزیعکننده
Distributor

سطح2

توسعه
محصوالت
توس
بانک

سطح0
مدلسنتی
بانکبهعنوان
اراههدهنده
کامل

مشتری

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و
ارائه آن با  Interfaceبانن

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و
ارائه آن با  Interfaceبانن

توزیع
توس
بانک

تحلیل ایلیا،
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1

توزیع
توس
شخصثالث

ای اد پلتفرمی برای توسعه محالوالت
و خدمات نوآورانه به صورت همکارانه
پلتفرم بانن

هماهنگکننده
Orchestrator

توسعه
محصوالت
توس
شخصثالث

مشتری

سطح3

بانن

اکوسیستم
بانکداری
باز

سطح1
TPPها

تجمیعکننده
Aggregator

بانن

TPPها

مشتری

توزیعکننده
Distributor

سطح2

توسعه
محصوالت
توس
بانک

سطح0
مدلسنتی
بانکبهعنوان
اراههدهنده
کامل

مشتری

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و
ارائه آن با  Interfaceبانن

همکاری بانن و سایر بازی ران برای
توسعه محالوالت و خدمات جدید و
ارائه آن با  Interfaceبانن
تحلیل ایلیا،

توزیع
توس
بانک

صفحه46

اکوسیستم

برونسراری تحویل محالوالت و خدمات
توسعه داده شده توسط بانن به سایر
بازی ران بهعنوان کانالهای متنوع

۰۴

بانکداری باز
کشور
در سناریوی
تار عنکبوت

دو نقشی که در این حالت
بیشتر شاهد آن هستیم،
نقنهای ت میعکننده و
توزیعکننده هستند که به
ترتیب سطوح  1و  2از انواع
مدلهای اکوسیستم
بانکداری باز را شکل میدهند.
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انواع مدلهای بانکداری باز

2

در سناریوی کندوی عسل

در این سناریو ،مدلهای چهارم و پن م از پنج مدل بانکداری باز بیشتر مشاهده خواهند شد.

۰

2

#

API Channel

3

#

API Marketplace

4

#

API Distributer

5

#

Licensing Platform

#

Open Banking
Marketplace

TP

TP

توسعه

TP

بانک

TP

TP

API

بانک

TP

بانک

بانک

بانک
API

بانک

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

API

TPP

TPP

TPP

TPP

ترکیب
APIها

TPP

بانک

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

API

TPP

پلتفرم بانکی
White label

API

API
TPP

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

TPP

TPP

بانن

TPP

TPP

مشتریان

2

1

مشتریان

مشتریان

مشتریان

مشتریان

مشتریان

تحلیل ایلیا،
۰۴
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انواع مدلهای بانکداری باز

در سناریوی تار عنکبوت

2

در این سناریو ،مدلهای اول ،دوم و سوم از پنج مدل بانکداری باز بیشتر مشاهده خواهند شد.

۰

#

API Channel

2

#

API Marketplace

3

API Distributer

Licensing Platform

Open Banking
Marketplace

TP

TP

توسعه

TP

بانک

TP

TP

API

بانک

TP

بانک

بانک

بانک
API

بانک

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

ترکیب
APIها

TPP

بانک

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

API

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

API

پلتفرم بانکی
White label

API

API

پلتفرم
توسعه
دهندگان

API

TPP

TPP

بانن

TPP

TPP

مشتریان

2

1

مشتریان

مشتریان

مشتریان

مشتریان

مشتریان
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#

4

#

5

#

تحلیل ایلیا،

۰۴

آینده پلتفرمهای بانکداری باز در ایران ،افق 1410

3

تعدادمحصوالتبیشتریتوسیک یا
دوپلتفرماصلیبانکداریبازدرمقایسه
باسناریویپلتفرماختصاصیبانکها
توسعهخواهدیافتکهازتجمیعدادهها
و...توانمندشدهاست.

انواع

محالوالت

بانکداری باز
در سناریوی
کندوی عسل

همچنینکیفیتمحصوالتدر
حالاراههوتنوعآنهابیشتر
خواهدبود.محصوالتیبا
تکنولوژیهاوفرآیندهایسطح
باالترودسترسیهایکاملتر
اراههخواهدشدوامکاناراهه
راهکارهایی(متشکلازبسته
خدماتباهدفپاسخبهنیازی
خاص)محققخواهدشد.

در ایالالن سالالناریو ،تمرک الز
و همراه الالالالالالالالالالالالی هم الالالالالالالالالالالاله
ب الالازی ران موج الالب ارائ الاله
محال الالالالالالالوالت متن الالالالالالالوع،
باکیفی الالالالالت و یکرارچ الالالالاله
خواهد شد.
تحلیل ایلیا،
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تعدادمحصوالتکمتریتوس
پلتفرمهایبانکداریبازاختصاصی
بانکهادرمقایسهباسناریوییکیادو
پلتفرماصلیتوسعهدادهخواهندشد،
کهعلتاصلیآنعدمدسترسیبه
دادههاودسترسیهاییکپارچهاست.

3
انواع

محالوالت

بانکداری باز
در سناریوی
تار عنکبوت

همینطورکاهشکیفیت
خدماتدرحالاراههبه
واسطهسختیتعامالت،
دسترسیهاوعدمیکپارچقی
رویکردها،سیاستهاو...
عالوهبرعدمامکاناراههبرخی
محصوالتوکاربردهارخ
خواهدداد.

در این سناریو تنوع و
کیفیت ارائه خدمات
تاعیف خواهد شد.
تحلیل ایلیا،
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دراینسناریو،پوششوتنوعبیشتری
ازکاربردهایبانکداریبازشاهدخواهیم
بود.

4

کاربرد 5

کاربرد 17

کاربرد 4
کاربرد 1

کاربرد 16

انواع

کاربردهای

کاربرد 19

در سالالناریوی کنالالدوی عسالالل
یعنالالی وقتالالی کالاله یالالن یالالا دو
بالالازی ر اصالاللی وجالالود دارنالالد،
تنالالوع بالالاالتری از کاربرده الای
بانک الالالالالالالالداری ب الالالالالالالالاز ش الالالالالالالالاهد
هستیم.
صفحه51

کاربرد 7

کاربرد 6
کاربرد 2

()UseCase

بانکداری باز
در سناریوی
کندوی عسل

کاربرد 3

کاربرد 18

کاربرد 20
کاربرد 8

کاربرد 11

کاربرد 12
کاربرد 14

کاربرد 9
کاربرد 15

کاربرد 10

کاربرد 13
...
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دراینسناریو،پوششوتنوعکمتری از
کاربردهایبانکداریبازشاهدخواهیم
بود.

4

کاربرد 4

کاربرد 7

کاربرد 1

کاربرد 6
کاربرد 5

انواع
کاربردهای
()UseCase

کاربرد 8

بانکداری باز
در سناریوی
تار عنکبوت

کاربرد 2

کاربرد 9

کاربرد 3

کاربرد 11
کاربرد 10
تحلیل ایلیا،
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۰۴

در این سناریو همشون
محالوالت ،کاربردهای کمتر،
با دسترسی ناکامل و همراه با
سختی دسترسی برای  TPPرا
شاهد خواهیم بود.
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5

گستره

Open
Banking

Open
Finance

Open
Data

بانکداری باز
در سناریوهای
کندوی عسل
و تار عنکبوت

در سناریوی تار عنکبوت ،رویکرد منفعالنه و کند آن در
دستیابی به فرصتها موجب میشود تا طیف گستره
خدمات صرفا ً محدود به فاای بانکداری باز و برعکس
در سناریوی کندوی عسل ،با رویکرد فعاالنه زنبور عسل
در جمعاوری فرصتها و پردازش متمرکز روی آنها،
میتوان با سرعت بیشتر و به شکلی معنادارتر فاای
 Open Financeو  Open Dataرا شاهد بود.
تحلیل ایلیا،

صفحه53

۰۴
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+29،000میلیاردتومان

6

ارزش

بازار
بانکداری باز
در سناریوی
کندوی عسل
در سناریوی کندوی عسل،
طب الالق محاس الالبات تخمین الالی
رشالالد ارزش بالالازار بانکالالداری
بالالالالاز طالالالالی  10سالالالالال آینالالالالده،
حالالالالداقل  24برابالالالالر خواهالالالالد
بود.
صفحه54

%0/4

سهم بازار
کاربرد 10

%0/5
کاربرد 8

کاربرد 7

سهم بازار
کاربرد 4

%85

%0/8
سهم بازار

کاربرد 6

رشد

کاربرد 2

%1/6

سهم بازار

24
برابر

سهم بازار

سهم بازار
کاربرد 3

سهم بازار

%1/2

%6

%1/6

کاربرد 9

%0/1

سهم بازار
کاربرد 11

%0/2

سهم بازار

%2/6
سهم بازار

کاربرد 5

تحلیل ایلیا1400 ،

سهم بازار
کاربرد 1
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+6،000میلیاردتومان
%0/1

سهم بازار

کاربرد 10

%1

سهم بازار

%2

کاربرد 9

%0/5

سهم بازار

کاربرد 11

%3

%2

سهم بازار

کاربرد 7

سهم بازار
کاربرد 4

%0/2
سهم بازار

کاربرد 6

رشد

%2/5
سهم بازار
کاربرد 5

تحلیل ایلیا1400 ،

صفحه55

کاربرد 2

کاربرد 3

کاربرد 8

 5برابر

سهم بازار

سهم بازار

سهم بازار

%0/3

%6

%82/5
سهم بازار
کاربرد 1

6

ارزش

بازار
بانکداری باز
در سناریوی
تار عنکبوت

در این سناریو و در افق
 ،1410تخمینزده میشود
که ارزش بازار بانکداری
باز در کشور ،بین از 5
برابر اندازه بالقوه فعلی
نشود.
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7

مشارکتبا
TPPها

همکاری

در زمینه
بانکداری باز
در سناریوی
کندوی عسل

در ایالالن سالالناریو تمایالالل
کلالالی بالاله همکالالاری وجالالود
دارد.

همکاریمیانپلتفرمی

همکاریپلتفرمهایمحدود
موجودبایکدیقربهشدتوجود
داردچراکهسیاستتوسعه
یکپارچقیوتمرکزاست.

سرمایهگذاریوتاسیس

تحلیل ایلیا،

صفحه56

۰۴
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همکاریمیانTPPهاوپلتفرمهاوجود
دارد،رویکردخریدوجذبتوسبانکو
پلتفرمآنباالست.

7

مشارکت،جذبو
ادغامبا
TPPها

همکاری

در زمینه
بانکداری باز
در سناریوی
تار عنکبوت

همکاریمیانپلتفرمی
همکاریمیانپلتفرمی
بهندرترخمیدهد.

بانن با هدگ بزرگتر
کردن تار خود تمایل
به ج ب و خرید
TPPها دارد.

سرمایهگذاریوتاسیس

تحلیل ایلیا،

صفحه57

۰۴
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8
تقریبا ً  29برابر

سرمایهگ اری

رشد سرمایهگ اری
در پلتفرمهای بانکداری باز
معادل
 7،300میلیارد تومان
•

جلب عالقه و مشارکت سایر
سرمایهگ اران همشون
سرمایهگ اران خطرپ یر

تقریبا ً  6برابر

رشد سرمایهگ اری
در پلتفرمهای بانکداری باز
معادل
 1،500میلیارد تومان
عمدتا ً به شکل راهاندازی ،خرید و یا
ج ب پلتفرم بهعنوان پلتفرم
اختالاصی بانن

•

•

سرمایهگ اری نیز عمدتا ً توسط خود
بانن ان ام میشود.

در زمینه
بانکداری باز
در سناریوهای
کندوی عسل
و تار عنکبوت

اینطور تخمین زده میشود که در سناریوی
کندوی عسل رشد سرمایهگ اری  29برابری در
این حوزه ر دهد و مشارکت سایر موجودیتها
مانند سرمایهگ اران خطرپ یر نیز جلب شود.

* اعداد با در ن ر گرفتن نسبت حدودی  25درصدی میزان سرمایهگ اری از ارزش بازار (طبق بنشمارک خارجی و داخلی) محاسبه شدهاند و صرفا ً برای انتقال حسی از بازار محاسبه شده است.
صفحه58
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تمایز

دو سناریوی کندوی عسل و تار عنکبوت در ین ن اه
سناریوی کندوی عسل
سط  :3هماهنگکننده

مدلهای  4و :5

 Licensing Platformو Open Banking Marketplace

بیشتر ،با تنوع بیشتر و یکرارچهتر
بیشتر و با دسترسی سادهتر
 Open Dataکه شامل دو سط دی ر هم هست
 +29،000میلیارد تومان 24 ،برابر ارزش فعلی
تمایل کلی همکاری و میانپلتفرمی
تقریبا ً  29برابر معادل  7،300میلیارد تومان

صفحه59

سناریوی تار عنکبوت
1

2
3
4
5
6
7
8

اکوسیستم
مدلها
محالوالت
کاربردها
گستره توسعه
ارزش بازار
همکاری

سرمایهگ اری

سطوح  1و  :2ت میعکننده و توزیعکننده
مدلهای  2 ،1و :3

 API Marketplace ،API Channelو API Distributer

کمتر ،با تنوع کمتر و غیریکرارچه
کمتر و با دسترسی سخت
 Open Bankingو تا حدی Open Finance
 +6،000میلیارد تومان 5 ،برابر ارزش فعلی
هر بانن با اکوسیستم خودش
تقریبا ً  6برابر معادل  1،500میلیارد تومان

کندویعسل
یا
تارهایعنکبوت؟
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برای آنکه بتوان تحلیل شفاگتری از وضعیت بازی ران و ذینفعان در هر سناریو بدست آورد ،پنج گروه ذینفع برای
مقوله بانکداری باز در کشور شناسایی شد و از سوی دی ر عوامل مؤثر بر رضایت هر ین از این ذینفعان در ارتباط با
مقوله بانکداری باز تبیین شد .در ادامه نشان داده میشود که تغییر میزان رضایت هر ین از ذینفعان در هر ین از دو
سناریوی کندوی عسل و تار عنکبوت در افق  ۰سال آینده کشور به چه صورت خواهد بود .اینکه کندوی عسل برای
بازی ران و ذینفعان سناریوی ج ابتری است یا سناریوی تار عنکبوت؟

بانکمرکزی

صفحه61

بانکها

پلتفرمها

TPPs

مشترینهایی
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عوامل مؤثر بر رضایت ذینفعان
مختلف (پنج گروه ذینفع) بانکداری باز در کشور
سهولت ان ام اقدام اصالحی
بهبود تالویر برند و اعتبار
بانکها

۰۴

بانک
مرکزی

سهولت ن ارت

سرعت ارائه محالوالت و خدمات جدید

تنوع محالوالت و خدمات
 ROIبانکداری باز
دستیابی به پای اه داده قدرتمند از
مشتریان

پلتفرمها

TPPs

مشتری
نهایی

صفحه62

دستیابی به APIهای بیشتر

کسب درآمد بیشتر و چند طرفه
میزان سرمایهگ اری در پلتفرم

تقاضا برای محالوالت بانکداری باز

محالوالت متنوع و یکرارچه
بانکداری باز

پوشن بانکی

هزینه محالوالت
بانکداری باز

سهولت استفاده از محالوالت
بانکداری باز

دریافت یکرارچه خدمات موردنیاز

گزینههای متنوع در محالوالت و
خدمات

ت ربه کاربری

سرعت دریافت خدمات

محالوالت مقرون به صرفه

تحلیل ایلیا،

سهولت ساختاردهی

میزان مقبولیت در اکوسیستم
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ذینفعان بانکداری باز؛ بانن مرکزی
سناریوی

در سناریوی کندوی عسل ،نقن بانالن مرکالزی بالهعنوان یالن ذینفالع کلیالدی در
فاالالای بانکالالداری بالالاز از آنشالاله در حالالال حاضالالر شالالاهد آن هسالالتیم تغییالالر مثبتالالی
خواهد کرد و به نقالن واقعالی آن و جای الاه ن الارتی و سالاختاردهی خالود نزدیکتالر
خواهالالد شالالد .در ایالالن سالالناریو ،بانالالن مرکالالزی شالالاهد بهبالالود جالالدی در شالالاخ های
رضایتمندی خود همشون سهولت ساختاردهی ،ن الارت ،ان الام اقالدام اصالالحی
خواهد بود و مقبولیت بیشتری نیز در اکوسیستم خواهد داشت.

صفحه63

سناریوی

اما در این سناریو ،بانن مرکزی خود بهعنوان ین بالازی ر در اکوسیسالتم ایفالای
نقن کرده و از ایالن رو شالاخ های ان الام اقالدام اصالالحی و میالزان مقبالولیتن
در اکوسیستم نیز کاهن مییابد .هرچند شاخ های سالهولت سالاختاردهی و
ن الالارت از مالالواردی هسالالتند کالاله حتالالی بالالا وقالالوع ایالالن سالالناریوی نیالالز میتوانالالد بهبالالود
یابد.

بانک
مرکزی
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ذینفعان بانکداری باز؛ باننها
سناریوی

در ایالالن سالالناریو ،همالاله عوامالالل رضالالایت یالالن بانالالن در فاالالای بانکالالداری بالالاز بهب الود
جدی خواهند داشت .بانکی که در توسعه پلتفرم اصلی بانکداری باز مشالارکت
موثر مینماید ،هم از من ر برند و اعتبار بهعنوان یالن بانالن نالوآور ،آینالدهن ر و
البته مالؤثر شالناخته میشالود .همشنالین در ارائاله محالالوالت متنالوع و بالا سالرعت
ارائه مناسالب توانمنالد شالده و نهایتالا ً باله واسالطه ارزشالی کاله یالن پلتفالرم متمرکالز
بانکداری باز ت رباله خواهالد کالرد ،بانالن نیالز بازگشالت سالرمایه قابالل تالوجهی را در
سرمایهگ اری خود به دست خواهد آورد.

صفحه64

بانک
سناریوی

باننهالالا در ایالالن سالالناریو ،شالالاهد تغییالالر چشالالمگیری نسالالبت بالاله وضالالعیت کنالونی
خود نخواهند بود .کمی تنوع بیشتر در محالوالت و خدمات در حالال ارائهشالان
و سالرعت ارائاله آنهالا باله واسالالطه اسالتفاده از ظرفیتهالای بیرونالی محقالق خواهالالد
شد و شاید  ROIبانکداری باز در کل نیز باله واسالطه ت میالع تمرکالز بالر راهانالدازی
پلتفرم هر بانن نسالبت باله وضالعیت کنالونی کالل بانکالداری بالاز افالزاین یابالد امالا
قابل مقایسه با اندازه آن در سناریوی کندوی عسل نخواهد بود.
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ذینفعان بانکداری باز؛ پلتفرمها
سناریوی

در سالالناریوی کنالالدوی عسالالل ،عنالالوان پلتفالالرم بالاله همالالان یالالن یالالا دو مالالورد پلتفرمالالی
اش الالاره دارد ک الاله همالالاله باننه الالا بالالاله ص الالورت متمرک الالز روی آنهالالالا سالالالرمایهگ اری و
مشالالارکت میکننالالد .در ایالالن حالالالت عالالالوه بالالر رشالالد سالالرمایهگ اری و تقاضالالا بالالرای
محالوالت بانکداری باز که روندهای تقویتشده با ظهور این سالناریو هسالتند،
شالالاخ های دسترسالالی بالاله دادههالالا و خالالدمات بالالانکیAPI ،هالالای بیشالالتر و کسالالب
درآمالد چنالالد طرفالاله کالاله جالالزو خالالواص ذاتالالی ایالن سالالناریو بالالوده نیالالز بالاله شالالدت ارتقالالا
مییابد.

صفحه65

پلتف رم
سناریوی

در ایالالن سالالناریو نیالالز بالاله واسالالطه آنکالاله رونالالد جهالالانی سالالرمایهگ اری در پلتفرمهالالای
بانکداری باز رو به رشالد اسالت ،سالرمایهگ اری در پلتفرمهالا (کاله در ایالن سالناریو
پلتفالالرم هالالر بانالالن خواهالالد بالالود) نسالالبت بالاله وضالالعیت کنالالونی افالالزاین مییاب الد و
همشن الالالین ب الالاله واس الالالطه رش الالالد روزاف الالالزون فینتنه الالالا و کس الالالبوکارهای متقاض الالالی
محالوالت و خدمات بانکداری باز ،تقاضا نیز افالزاین خواهالد یافالت .امالا بهبالود
در سایر شاخ ها همشون سالهولت دسترسالی پلتفرمهالا باله دادههالا و خالدمات
باننها و یا APIهای بیشتر (شامل مالی و غیرمالی) و کسب درآمالد چنالد طرفاله
از این طریق محقق نخواهد شد.
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ذینفعان بانکداری باز؛ TPPها

(توسعهدهندهها)
سناریوی

سناریوی

100
50
0
1 st

در سناریوی کندوی عسل ،بهعلت تمرکالز و یکرالارچ ی ،پوشالن بالانکی بالاالتر یالا
کامل ،وجالود محالالوالت متنالوع و یکرارچاله کاله باله سالادگی نیالز قابالل دسالتیابی و
اسالالتفاده هسالالتند را شالالاهد خالالواهیم بالالود .هالالر چنالالد در ایالالن حالالالت نیالالز تعیالالین
کننده هزینه خدمات میتواند آن ین یا دو پلتفالرم باشالند امالا بالا نقالن پررنالگ
بانن مرکزی در این سناریو این مسئله تعدیل خواهد شد.

صفحه66

Qtr

رضالالایتمندی TPPهالالا بالالا تحقالالق سالالناریوی تالالار عنکبالالوت ،متوجالاله کالالاهن خواهالالد
بالالود .چالالرا کالاله در ایالالن حالالالت پوشالالن بالالانکی محالالالوالت و خالالدمات در حالالال ارائالاله
محدود شده ،استفاده از محالوالت و خدمات بانکی توسط TPPهالا و یکرارچاله
ساختن آنها به علت پراکندگی و عدم استاندارد بودن APIهای ارائهدهنالدگان
دشالالوارتر شالالده و نهایتالالا ً بالاله علالالت انحال الالار ،هزینالاله خالالدمات بانکالالداری بالالاز نی الالز
میتواند افزاین یابد.

TPP
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ذینفعان بانکداری باز؛ مشتری نهایی
سناریوی

با تحقق سناریوی کندوی عسل ،ت ربه مشتری نهایی از من ر دریافت خدمات
یکرارچ الاله ،متن الالوع ،س الالریع و مق الالرون ب الاله ص الالرفه بهب الالود ج الالدی مییاب الالد؛ چ الالرا ک الاله
توسالالالعهدهندگان و ارائهکننالالالدگان خالالالدمات دغدغالالاله اصلیشالالالان ای الالالاد رضالالالایت
مشتری است ب ای آنکه از کدام پلتفرم بانکالداری بالاز میتواننالد چاله سرویسالی
دریافت نمایند .تفاوت روی ارزش پیشنهادی نهایی باله مشالتری ای الاد میشالود
نه خدمات دریافتی از پلتفرمهای بانکداری باز.

صفحه67

سناریوی

در سناریوی تار عنکبوت ،تفاوت چشمگیری از من ر مشتری نهایی با وضعیت
حال حاضر پینبینی نمیشود چراکه در این حالت نیز ممکن است صرفا ً کمی
تنوع محالوالت باال رفته ،یکرارچ یشان کاهن یابد و همشنالین قیمالت آنهالا
اف الالزاین یاب الالد ام الالا ب الاله ص الالورت کل الالی ت رب الاله مش الالتری در س الالط جامع الاله تف الالاوت
چشم یری نخواهد داشت .شاید علت اصلی همان باشد که برخالگ سالناریوی
کندوی عسل ،دغدغه (یا رقابالت) اینکاله چاله سرویسالی را میتالوان از چاله پلتفالرم
بانکداری باز دریافت کرد جدیتر است تا رضایت مشتری نهایی.

مشتری
نهایی
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جمعبندی وضعیت رضایت ذینفعان مختلف بانکداری باز در هر سناریو
وضعموجود

پلتفرمها

TPPs

مشتری
نهایی

سهولت ان ام اقدام اصالحی

1

بهبود تالویر برند و اعتبار

2

تنوع محالوالت و خدمات

1

 ROIبانکداری باز

2

1

4

سرعت ارائه محالوالت و
خدمات جدید

1

دستیابی به پای اه داده
قدرتمند از مشتریان

1

دستیابی به APIهای بیشتر

2

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

1

تقاضا برای محالوالت
بانکداری باز

1

میزان سرمایهگ اری در پلتفرم

1

محالوالت متنوع و یکرارچه
بانکداری باز

1

پوشن بانکی

2

هزینه محالوالت بانکداری باز

3

سهولت استفاده از
محالوالت بانکداری باز

2

دریافت یکرارچه خدمات
موردنیاز

2

گزینههای متنوع در محالوالت
و خدمات

1

ت ربه کاربری

2

سرعت دریافت خدمات

2

محالوالت مقرون به
صرفه

3

6

6

8

سهولت ن ارت

2

سهولت ان ام اقدام اصالحی

1

بهبود تالویر برند و اعتبار

2

تنوع محالوالت و خدمات

2

 ROIبانکداری باز

1

10

6

سرعت ارائه محالوالت و
خدمات جدید

2

دستیابی به پای اه داده
قدرتمند از مشتریان

1

دستیابی به APIهای بیشتر

2

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

1

تقاضا برای محالوالت
بانکداری باز

3

میزان سرمایهگ اری در پلتفرم

2

محالوالت متنوع و یکرارچه
بانکداری باز

2

پوشن بانکی

1

7

9

6

سهولت ن ارت

3

سهولت ان ام اقدام اصالحی

3

بهبود تالویر برند و اعتبار

3

تنوع محالوالت و خدمات

3

 ROIبانکداری باز

3

12

سرعت ارائه محالوالت و
خدمات جدید

3

دستیابی به پای اه داده
قدرتمند از مشتریان

2

دستیابی به APIهای بیشتر

3

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

3

تقاضا برای محالوالت
بانکداری باز

3

میزان سرمایهگ اری در پلتفرم

3

محالوالت متنوع و یکرارچه
بانکداری باز

3

پوشن بانکی

3

2

سهولت استفاده از
محالوالت بانکداری باز

1

هزینه محالوالت بانکداری باز

1

سهولت استفاده از
محالوالت بانکداری باز

3

دریافت یکرارچه خدمات
موردنیاز

1

گزینههای متنوع در محالوالت
و خدمات

2

دریافت یکرارچه خدمات
موردنیاز

3

گزینههای متنوع در محالوالت
و خدمات

3

ت ربه کاربری

2

سرعت دریافت خدمات

2

ت ربه کاربری

3

سرعت دریافت خدمات

3

محالوالت مقرون به
صرفه

2

محالوالت مقرون به
صرفه

2

هزینه محالوالت بانکداری باز

۳۴
صفحه68

سهولت ساختاردهی

2

میزان مقبولیت در اکوسیستم

1

سهولت ساختاردهی

3

میزان مقبولیت در اکوسیستم

3

9

۳۷

تحلیل ایلیا،

بانکها

سهولت ن ارت

1

امتیاز

امتیاز

۰۴

بانک
مرکزی

سهولت ساختاردهی

1

میزان مقبولیت در اکوسیستم

سناریویتارعنکبوت

سناریویکندویعسل

امتیاز

12

14

10

14

۶۲

امتیازمیزانرضایت
هرذینفع
ازشرایهرشاخص

 :1کم
 :2متوسط
 :3زیاد
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جمعبندی وضعیت رضایت ذینفعان مختلف بانکداری باز در هر سناریو
وضعموجود

سناریویکندویعسل

سناریویتارعنکبوت
امتیاز

سهولت ساختاردهی

بانکها

مشتری
سهولت نها،
ها ،پلتفرم
پنج دسته
با
سهولت ن ارت
همهن ارت
منافع سهولت
ارتTPPها و 3
2
1
ذینفعان بانن مرکزی ،بانن 6
تحقق سناریوی کندوی عسل4 ،
نهایی بین از حال حاضر و سناریوی تار عنکبوت تأمین میشود و درنتی ه آن میزان رضایت هم ی ذینفعان باالتر خواهد
سهولت ان ام اقدام اصالحی
سهولت ان ام اقدام اصالحی
سهولت ان ام اقدام اصالحی
رفت1.
3
1
بهبود تالویر برند و اعتبار

2

تنوع محالوالت و خدمات

1

 ROIبانکداری باز

دستیابی به پای اه داده
قدرتمند از مشتریان

پلتفرمها

1

سرعت ارائه محالوالت و
خدمات جدید

1

6

بهبود تالویر برند و اعتبار

2

تنوع محالوالت و خدمات

2

 ROIبانکداری باز

2

سرعت ارائه محالوالت و
خدمات جدید

2

7

بهبود تالویر برند و اعتبار

3

تنوع محالوالت و خدمات

3

 ROIبانکداری باز

1

سرعت ارائه محالوالت و
خدمات جدید

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

1

میزان سرمایهگ اری در پلتفرم

1

تقاضا برای محالوالت
بانکداری باز

1

6

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

1

میزان سرمایهگ اری در پلتفرم

2

تقاضا برای محالوالت
بانکداری باز

3

کسب درآمد بیشتر و
چند طرفه

3

میزان سرمایهگ اری در پلتفرم

3

تقاضا برای محالوالت
بانکداری باز

ادیکرارچه
متنوع و
محالوالت متنوع و یکرارچه
یکرارچه
محالوالت متنوع و
نخواهد3کرد (برای
محالوالتبازای
برای باننها و 1مشتری نهایی
تفاوت 2چندانی
عنکبوت،
است که تحقق2سناریوی تار
جالب توجه
پوشن بانکی
پوشن بانکی
1
بانکداری
بانکداری باز
بانکداری باز
8
مشتری نهایی کمی نامطلوبتر میشود) اما در سناریوی6کندوی عسل وضعیت رضایت هر
باننها کمی مطلوبتر و برای
سهولت استفاده از
سهولت استفاده از
سهولت استفاده از
هزینه محالوالت بانکداری باز
هزینه محالوالت بانکداری باز
هزینه محالوالت بانکداری باز
1
1
2
2
3
توجه بازمییابد.
بهبود قابل
دو
محالوالت بانکداری باز
محالوالت بانکداری
محالوالت بانکداری باز
پوشن بانکی

TPPs

مشتری
نهایی

دریافت یکرارچه خدمات
موردنیاز

2

گزینههای متنوع در محالوالت
و خدمات

1

ت ربه کاربری

2

سرعت دریافت خدمات

2

محالوالت مقرون به
صرفه

3

10

۳۴
صفحه69

دریافت یکرارچه خدمات
موردنیاز

1

گزینههای متنوع در محالوالت
و خدمات

2

ت ربه کاربری

2

سرعت دریافت خدمات

2

محالوالت مقرون به
صرفه

2

9

۳۷

3

12

3

در صورت تحقق سناریوی تار عنکبوت ،وضعیت TPPها از وضعیت کنونی آنها نیز نامناسبتر خواهد شد و
چالنهایشان در دستیابی به محالوالت بانکداری باز با پوشن کامل ،هزینه مناسب و استفاده از آنها در محالوالت و
دستیابی به پای اه داده
دستیابی به پای اه داده
دستیابی به APIهای بیشتر
دستیابی به
2
دستیابی به APIهای بیشتر
1
1
2
بیشترشود.2
های می
APIتر
سخت
خدماتشان
قدرتمند از مشتریان
قدرتمند از مشتریان
9

12

۰۴

بانک
مرکزی

سهولت ساختاردهی

2

میزان مقبولیت در اکوسیستم

سهولت ساختاردهی

3

میزان مقبولیت در اکوسیستم

3

تحلیل ایلیا،

1

میزان مقبولیت در اکوسیستم

امتیاز
1

امتیاز

3
3

3

14

10

3

دریافت یکرارچه خدمات
موردنیاز

3

گزینههای متنوع در محالوالت
و خدمات

3

ت ربه کاربری

3

سرعت دریافت خدمات

3

محالوالت مقرون به
صرفه

2

14

۶۲

امتیازمیزانرضایت
هرذینفع
ازشرایهرشاخص

 :1کم
 :2متوسط
 :3زیاد
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سناریوها،
تالویرهای ذهنی ما از آیندهاند که اقدامات
پیشرویمان ،تحقق یا عدم تحققشان را دور
و یا نزدین میکنند.
امروز ،باید تالمیم ب یریم که کندویعسلی
با رضایت باالتر برای همه بازی ران
میخواهیم یا تارهایعنکبوتیکه با طبیعت
مفهوم بانکداری باز در تناقض است ...

صفحه70

پیوست1
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رنگها

و

گزارش آینده پلتفرمهالای بانکالداری بالاز در ایالران ،دارای
تعدادی رنگ و نماد اصلی میباشد که در طالول گالزارش
برحسب بخن و موضوع موردن ر بهکار رفته است؛
این رنگها و نمادهای قالراردادی در اداماله توضالی داده
شده است:

صفحه72

رنگ پشتیبان گزارش

رنگ اصلی سناریوی تار عنکبوت

نمادها

راهنمای

نمادها
رنگها

رنگ اصلی گزارش

رنگ اصلی سناریوی کندوی عسل

1

اعداد نماینده ابعاد بررسی بانکداری باز

بانن مرکزی

نماد سناریوی کندوی عسل

بانن

نماد سناریوی تار عنکبوت

پلتفرم
توسعهدهندهTPPs/
مشتری نهایی

پیوست2
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پنج دستهبندی شناختهشده برای اقدامات کشورها:

دو رویکرد متفاوت نسبت به بانکداری باز:

پیش امان ()Pioneers

رویکرد رگوالتوریمحور
کشورها (مناطقی) که به توسعه سیاستگ اری (قانونگ اری) و تدوین اسناد رسمی در زمینه بانکداری باز
پرداختهاند.

رویکرد بازارمحور
کشورها (مناطقی) که سیاستگ اری خاصی در زمینه بانکداری باز ندارند و عمدتا ً با اقدامات توسط باننها،
فینتنها و مشتریان هدایت میشوند.

اقدامات متناسب
با رگوالتوری و

نروژ
اتحادیه
اروپا

کشورهای پیشرو با
قانونگ اری مناسب

کشورهایی با استاندارد
بازار باال

دنبالهروها ()Followers

قیامکنندهها ()Risers

کشورهایی با
قانونگ اری کمتر

کشورهایی با استاندارد بازار
کمی ضعیفتر از حالت مبدل

کانادا

ایسلند
ان لیس

آمریکا

ژاپن
تایلند
هنگکنگ

در کشورهای
مختلف

صفحه74

مبدلها ()Converters

کشورهایی با استاندارد
بازار تازه تأسیس

چین

قانونگ اری
براس الالاس دو معی الالار قانونگ الال اری و
بازار ،رویکردهای مختلفی در زمیناله
توسعه بانکداری باز وجود دارد.

مبتدیها ()Beginners

سن اپور

مالزی

هند

نی ریه

کنیا

آفریقای
جنوبی

اندونزی
استرالیا

مکزین

برزیل
شیلی

Global open banking landscape, IBM, 2020
Open banking APIs worldwide, ndgit, 2019
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۵

آمالالالادگی بانکالالالداری بالالالاز بالالالا
شالالالاخ
تعریالالف  4معیالالار قانونگال اری ،نالالر
پ یرش ،ن رش مشالتریان و فاالای
نوآوری ،کشورهای زیر را بدینگوناله
رتبهبندی نموده است.

چین:

هلند:

ان لیس:

اتحادیه
اروپا

۹

هنگکنگ:

هنگکنگ
سن اپور

آلمانالالال:الور آلمالالالالالالالالالالالالالان در زمینالالالالالالالالالالالالاله
کشالالالالالالالالال
قانونگ الالالالالال اری بس الالالالالالیار مثب الالالالالالت و
چابالالن عمالالل کالالرده اسالالت و در ایالالن
بعالالالد از ان لسالالالتان قالالالرار
شالالالاخ
دارد ام الالالالا ب الالالالهدلیل ع الالالالدم اعتم الالالالاد
مش الالالالالالتریان و مس الالالالالالائل پیرام الالالالالالون
امنیت سایبری در این لیسالت در
رتبه نهم قرار گرفته است.

۰

سن اپور:

بانکالالداری بالالاز در سالالن اپور بیشالالتر
مح الالدود ب الاله پیش الالرفت باننه الالای
س الالالالالالنتی و اص الالالالالاللی ای الالالالالالن کش الالالالالالور
میباشالالد و اولویالالت ثبالالات بخالالن
مالالالی نسالالبت بالاله نالالوآوری و ای الالاد
فاای باز مالی یکی از اصلیترین
موانالالالع توسالالالعه بانکالالالداری بالالالاز در
ای الالن کش الالور اس الالت .الزم بالالاله ذک الالر
اس الالت ک الاله ن الالر پ الال یرش در ای الالن
کشور باالست.

استرالیا

۶

کانادا

ان لیس

چین

براس الالالالالالاس گزارشه الالالالالالای ارائهش الالالالالالده
تسالالالالالالالالالریع و گسالالالالالالالالالترش م موع الالالالالالالالاله
ابتکالالالالالارات مالالالالالالی میتوانالالالالالد سالالالالالبب
افالالالالزاین رتبالالالاله هنگکنالالالالگ در کنالالالالار
س الالایر کش الالورها ش الالود .ورورد بیشالالالتر
ب الالالالالالالازی ران اکوسیس الالالالالالالتم از جمل الالالالالالاله
باننه الالالالای م الالالالازی و سیسالالالالالتمهای
پرداخ الالت نی الالز ب الاله اف الالزاین به الالرهوری
بانکداری باز کمن میکند.

حرکت کند کانادا و نیاز به بالازن ری
قالالوانین مالالرتبط بالالا حالالریم خالوصالالی
ای الالالن کش الالالور را در رتب الالاله هش الالالتم در
بالالالین  ۰کشالالالور مالالالورد بررسالالالی قالالالرار
داده اسالالالالالالالالت .ابتکالالالالالالالالارات داخلالالالالالالالالی
باننه الالالالالالالا و تبلیغ الالالالالالالات در زمین الالالالالالاله
پ ال یرش بانکالالداری بالالاز نیالالز از نقالالاط
قوت این کشور درن الر گرفتاله شالده
است.

جه الالالالتگیری قدرتمن الالالالد ن الالالالارتی و
تالالالالالالالویب قالالالالالالوانین متعالالالالالالددی در
زمین الالالاله بانک الالالالداری ب الالالالاز ،در ع الالالالین
وج الالود م الالوانعی همش الالون ذهنی الالت
مالرگکننده ،ان لالیس را در رتباله
 ۰قالالالالالالالالرار داده اسالالالالالالالالت .فعالیالالالالالالالالت
نوآورانه فینتنهای ان لسالتان از
مزیتهای این کشور در بانکداری
باز میباشد.

درحالیک الالالالالالالالاله اتحادی الالالالالالالالاله اروپ الالالالالالالالالا از
پیشال امان بانکالالداری بالالاز میباشالالد،
بالالالالالاله دلیالالالالالالل عالالالالالالدم تمایالالالالالالل افالالالالالالراد
شالالرکتکننده در ن رسالالن ی  EYدر
بالالالالاله اشالالالالالتراکگ اری اطالعالالالالالات بالالالالالا
فینتنهالالالا و ش الالالروع تالالالازه حرک الالالت
ای الالن کش الالور بالالاله اج الالرای قانونهالالالای
اتحادیالالالالالاله اروپالالالالالالا ،هلنالالالالالالد در ایالالالالالالن
رتبهبندی رتبه هفتم را دارد.

فا الالالای رق الالالابتی چ الالالین ک الالالامال در
جهالالالالالالالالالت عکالالالالالالالالالس ان لسالالالالالالالالالتان
میباشد امالا نالر پال یرش بالاالی
مشتریان و بازار رو به رشد ایالن
کشالالور را در رتبالاله دوم قالالرار داده
است.

چند نمونه از
فعالیتهای
کشورها در حوزه

توسعه
بانکداری
باز

۷

۰

۸

۰

اسرانیا:

کانادا:

ب الاله دلی الالل ت الالأخیر دول الالت در اج الالرای
 ،PSD2اس الالالالالالالالرانیا از همس الالالالالالالالای ان
اروپالالالایی خالالالود کم الالالی عقالالالب مان الالالده
اسالالالالالت امالالالالالا پتانسالالالالالیل مثبتالالالالالی در
زمینه بانکداری باز در این کشور از
من الالر تمالالایالت مشالالتریان و تالالالش
ب الالالالالرای اج الالالالالرای ق الالالالالوانین احس الالالالالاس
میشود.

آمریکا

۴

آمریکا:

در آمریک الالالالالا بانک الالالالالداری ب الالالالالاز ب الالالالالدون
دسالالتورالعمل ن الالارتی جالالدی در حالالال
ش الالکلگی الالری اس الالت .می الالزان ن الالوآوری
باال در این کشور ،رونالق فالینتنهالا
و رقابت شدید بین باننها ،سبب
شده ایاالت متحالده رتباله چهالارم در
بانکداری باز را در این رتبهبندی به
خود اختالاص دهد.

استرالیا:

ن الالالالر پ الالالال یرش بانک الالالالداری ب الالالالاز در اس الالالالترالیا
درصورت کسب اطمینان از امنیت بانکالداری
بالالالالاز بالالالالاال اسالالالالت .عالوهبالالالالراین از سالالالالال ۵ ۰۹
اف الالالزاین همک الالالاری ب الالالین ب الالالازی ران مختل الالالف
اکوسیسالالتم آغالالاز شالالده اسالالت و تنهالالا فرآینالالد
اجرایی آن طوالنی است.

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

صفحه75
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ان لستان:

استاندارد
بانکداری
باز
استانداردهای بانکداری بالاز
ق الالالالالالالوانین ت میعش الالالالالالالده در
س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالند باالدس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالتی
منتشرش الالالده توس الالالط OBIE
نام دارد.

صفحه76

مرجالالع رقابالالت و بالالازار بریتانیالالا ( )CMAم الالوز پیادهسالالازی نهااااد
بانکداریباز( )OBIEرا برای مدیریت APIهای باز در باننهالا و
سازمانها صادر کرد تا رقابت و نوآوری در بخن بانکداری خرد
افزاین یابد.
اجرای بانکداری باز در ژانویاله  ۵ ۰۸آغالاز شالد و شالرکتهای ثالالث تحالت ن الارت،
امکان یکرارچهسازی و آزماین محالوالت بانکداری باز را داشالتند .جهالتگیری
قدرتمند ن ارتی و تالویب قالوانین متعالددی در زمیناله بانکالداری بالاز و فعالیالت
نوآوران الاله فینتنه الالا خالوص الالا ً کش الالور ان لس الالتان از مزیته الالای ای الالن منطق الاله در
بانکداری باز میباشد ۷۰ .درصد از مؤسسات مالی ان لستان از رویکرد مثبالت
خالالود نسالالبت بالاله تحالالوالت بانکالالداری بالالاز در سالالال  ۵ ۵خبالالر دادنالالد ،ایالالن رقالالم در
سال  ۵ ۰۹براساس آمار تینن ) (Tinkپلتفرم بانکداری باز اروپا تنها  ۴۸درصالد
بود.
مؤسسالالات مالالالی ان لسالالتان بالالا وجالالود پیالالروی از ( PSD2دسالالتور العملهالالای
خ الالدمات پرداخ الالت  ۵در اروپ الالا) مل الالزم ب الاله رعای الالت ی الالن س الالری دی الالر از ق الالوانین و
استانداردها هستند که درکل استانداردهایبانکداریبازرا تشکیل میدهند.

استاندارهای بانکداریباز
بالالالالالالالالهطورکلی اسالالالالالالالالتانداردهای تعریفشالالالالالالالالده زیرن الالالالالالالالر  OBIEو در وبسالالالالالالالالایت
 www.openbanking.org.ukمنتشر میشود.
تمالالام بالالازی ران و ذینفعالالان اکوسیسالالتم بایالالد اطمینالالان حاصالالل کننالالد کالاله تمالالام
دادههای درخواستشده و یا ارائهشده منطبقبر قوانین صادرشده میباشد.
اس الالالالتانداردها قابلیالالالالالت بالالالالالهروز ش الالالالدن را دارنالالالالالد امالالالالالا در حال الالالالت کلالالالالالی بالالالالالهنام
استانداردهای خواندن و نوشتن  APIشناخته میشوند .راهنمای اولیالهی ایالن
اصول برای هر بازی ر در سندی در سال  ۵ ۰۸منتشر شده است.

اسنادوگزارشها

در س الالالالال  ۵ ۰۸در سالالالالالند عمالالالالالومی منتشرشالالالالالده عالوهبالالالالالر توضالالالالالی دربالالالالالارهی
اکوسیستم بانکداری باز ،بالازی ران فعالال در ایالن حالوزه و نیالز نقالن  OBIEدر
قانونگ الالال اری و اجراس الالالازی اس الالالتانداردهای بانک الالالداری ب الالالاز ،ب الالاله اص الالالول اولی الالاله
تبیینشده و الزماالجرا برای هر بازی ر در  ۵۶صفحه پرداخته شده است.

در س الالالال  ۵ ۰۸نقش الالاله س الالالفر مش الالالتری (نه الالالایی) ب الالالرای اه الالالداگ گون الالالاگون و در
کاناله الالای مختل الالف م الالورد بررس الالی ق الالرار گرف الالت و الزام الالات قاب الالل رعای الالت ب الالرای
تأمینکنندگان و TPPها در گزارش بیالان شالد .عالوهبالر ایالن پالنج اصالول اولیاله
برای هر بخن از سفر نیز تبیالین شالد کاله شالامل اعتمالاد ،سالرعت ،شالفافیت،
کنترل و امنیت میباشد.

 OBIEعالوهبالالر ارائالاله گزارشهالالای سالالاالنه ،در سالالندی در سالالال  ۵ ۰۹بالاله توضالالی
دربارهی اهداگ ،پیشرفتهای این حوزهUse case ،های موجود ،چالنهالا و
در کل وضعیت فعلی بانکداری باز میپردازد .در بخن دی ری از ایالن گالزارش
نیز دربارهی آینده و پتانسیلهای موجود مواردی بیان شده است.

این گزارش که بهعنوان گزارش ساالنه از عملکرد  OBIEدر سال  ۵ ۵منتشر
شالالده اسالالت بالاله ارائالاله اعالالداد و ارقالالامی کالاله حالالاکی از پیشالالرفت بانکالالداری بالالاز در
بریتانیا میباشد ،پرداخته است .به اقالدامات و دسالتاوردهای ایالن نهالاد و نیالز
برنامهها و اولویتهای آن برای سال  ۵ ۵۰نیز اشاره شده است.
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تاریخچه
سرتامبر :۵ ۰۶

اقدامات
ان لستان
در زمینه
بانکداری باز
تاریخش الالالالاله اق الالالالالدامات ،رویک الالالالالرد
اصالاللی  OBIEو توضالالی توسالالعه
اپلیکیشالالن بانکالالداری بالالاز OBIE
در این صفحه آمده است.

تأسالالیس نهالالاد اجالالرای بانکالالداری بالالاز توس الط
CMA9

فعالیتهای ن ارتی

 OBIEب الالالا جم الالالعآوری و دریاف الالالت اطالع الالالات از متولی الالالان خ الالالود ( ،)CMA9ص الالالدور
دس الالتورالعملهای بانک الالداری ب الالاز ،پش الالتیبانی از اج الالرای درس الالت ق الالوانین و ارائ الاله
گزارش به نهادهای باالدستی فعالیت ن ارتی خود را ان ام میدهد.

جوالی -اکتبر
:۵ ۰۷

راهانالالدازی  Open Dataو بخشالالی از قالالوانین
بانک الالداری ب الالاز ،امک الالان ثبتن الالام در فهرس الالت
راهنمای بانکداری باز برای شرکتکنندگان

شکل دادن به
اکوسیستم بانکداری باز

ایالالن نهالالاد بالالا انتشالالار و حفالالب اسالالتانداردهای بانکالالداری بالالاز ،اجالالرای فرآینالالدهای
مشاوره و ارزیالابی بالازی ران ،توسالعه کارگروههالای مختلالف ،تشالویق مشالارکت و
تحقیق و رهبری اندیشه برای اکوسیستم خلق ارزش میکند.

ژانویه :۵ ۰۸

راهانالالالالالالالالالدازی اولالالالالالالالالالین ورژن اسالالالالالالالالالتانداردهای
بانکداری باز

تأمین زیرساختها و
خدمات الزم

ارائه کمنهای فنالی ملمالوس باله بالازی ران اکوسیسالتم از جملاله مؤسسالات مالالی،
ارائهدهنالالدگان خالالدمات کالالارتی و  TPPهالالا ،ارائالاله بسالالتر الزم بالالرای بهاشالالتراکگ اری
اطالعات ،مدیریت اختالفات در بستر فراهمشده و ای اد باالترین اصول امنیتی
از خدمات روزانه این نهاد میباشد.

مارچ :۵ ۰۸

ارائالاله دومالالین ورژن اسالالتانداردهای بانکالالداری
باز

سرتامبر
:۵ ۰۸

ارائالاله سالالومین ورژن اسالالتانداردهای بانکالالداری
باز همراه با سند اصالول الزماالجالرا در ت رباله
سفر مشتری

مارچ :۵ ۵

صفحه77

فعالیتهای OBIE

آخالالرین ورژن اسالالتانداردهای بانکالالداری بالالاز بالا
ای الالاد تغییراتالالی در زمینالاله اصالالول خوانالالدن و
نوشتن  ، APIاصول سالفر مشالتری و قالوانین
عملیانی با نام  V3.1.5ارائه شد.

نکاتحاهزاهمیت
 OBIEکالاله نالالام ت الالاری آن  Open Banking Limitedمیباشالالد و بودجالاله آن توسالالط  9بانالالن و
ان مالن بالزرب بریتانیالا از جملالهAllied Irish Bank, Bank of Ireland, Barclays, Danske, :
 HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS Groupو Santanderتأمین میشود
(منبالع ،)Openbanking.org:در سالال  Open Banking APP Store ۵ ۵خالود راهانالدازی کالرد کاله در آن
میتالالوان بالاله تمالالام تأمینکننالالدگان ،فینتنهالالا و پلتفرمهالالای عاالالو (ثبتنامشالالده) دسترسالالی
داشت .این برنامه دارای ویژگیهایی برای تمام ذینفعان ازجمله مشتریان میباشالد کاله ایالن
امکالالان را میدهالالد براسالالاس نیالالاز و فیلترهالالای قابالالل انتخالالاب ارائهدهنالالدگان خالالدمات را مقایساله
کرد.
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هنگکنگ:

عالر
جدید در
بانکداری
هوشمند

بانکداری باز یکی از حوزههالای مالورد
تمرکز هنگکنگ در راسالتای تبالدیل
شالالدن بالاله قطالالب نالالوآوری در صالالنعت
مالی-بانکی است.

هنگکنگ با هدگ ارائه نالوآوری مالالی در صالنعت بانکالداری و
بالالا الهالالام از اسالالتانداردهای بانکالالداری بالالاز ان لسالالتان و قالالوانین
 PSD2اتحادیهی اروپا به بومیسازی این وانینوراهاندازی
 Open APIدر سال  ۵ ۰۸پرداخته است.
براساس آخرین گالزارش منتشرشالده ازسالوی فیناسالترا دربالارهی بانکالداری بالاز
در هنگکنالالگ از سالالال  ۵ ۰۸تالالاکنون حالالدود  ۸۹درصالالد از مؤسسالالات مالالالی ایالالن
کشور خود را بالا قالوانین و رویکالرد جدیالد تطبیالق دادهانالد و پانالدمی کرونالا نیالز
که در ابتدا باعث چالنهایی برای ای اد امنیت و بستر مناسالب شالده بالود،
به رشد این روند کمن کرده است.
در اول الالالین گ الالالزارش منتشرش الالالده درب الالالارهی چارچوبه الالالای تعریفش الالالده ب الالالرای
بانکداری باز در هنگکنگ به این موارد اشاره شده است :گروههای  APIباز،
استانداردهای فنی ،مدل گالواهیدهی شالرکتهای خالدمات ثالالث و تمهیالدات
تشویق توسعه اکوسیستم بانکداری باز.

ا

 )HongKong Monetary Authority( HKMAکالاله نهالالاد قانونگ ال ار در امالالور
مالالالی هنگکنالالگ میباشالالد در سالالال  ۵ ۰۸بالالرای توسالالعه بانکالالداری بالالاز در ایالالن
کشور چهار فاز تعریف کرده است کاله دو فالاز اول تالا انتهالای  ۵ ۰۹و راهانالدازی
و ارائه گالزارش اولیالهی فالاز سالوم و چهالارم در سالال  ۵ ۵تبیالین شالده بالود کاله
متناسالالالب ب الالالا اق الالالدامات ص الالالورت گرفت الالاله برنامالالاله ریزیه الالالای آت الالالی نی الالالز ص الالالورت
میپ یرد .چهارفازتبیینشده بدین شرح است:
اطالعات
محالوالت:

خدمات کارتی،
اعتباری و ...

صفحه78

توسعه اپلیکیشن و
افزاین کاربر

 HKMAبا ارائه گزارشی در سال  ،۵ ۰۸اصول اولیه ،دامنه اقدامات و محدوده
عملکرد خود ،فازهای تعریفشالده و زمانبنالدی هالر فالاز و نیالز معمالاری اولیاله از
بانکداری باز در هنگکنگ را در  ۰۶صفحه ارائه کرده است.
الزامات ابتدایی نیز در این سند آورده شده است.

در سالال  HKMA ،۵ ۵۰بالاله کمالالن  Accentureگزارشالالی مبنیبالالر ارائالاله پیشالالرفت
کار در فازهالای مختلالف ،مزایالا و چالنهالای موجالود در هالر فالاز ،نیازمنالدیهای
پیش الالالبرد فازه الالالای س الالالوم و چه الالالارم مانن الالالد اس الالالتراتژیهای م الالالدیریت ریس الالالن،
زیرسالالالالالالالاختهای ن الالالالالالالارتی و  ...را در کنالالالالالالالار ارائالالالالالالاله شالالالالالالالاخ هایی از جملالالالالالالاله
تطبیقپ یری و آمادگی توسعه  Open APIمنتشر کرده است.

نکاتحاهزاهمیت

دامات(فازهای تعریفشده)

ج ب مشتری:

اسنادوگزارشها

اطالعات
حساب:

رصد تراکننها،
ترازنامهها و ...

تراکنن:

پرداخت و انتقال

هنگکنگ که بهعنوان یکی از نقاط مهالم در ارائاله نالوآوری در صالنعت مالالی شالناخته میشالد،
بالالا اتخ الالاذ رویک الالرد چاب الالن اتحادی الاله اروپالالا و ان لس الالتان در بانک الالداری ب الالاز و س الالرس دنبال الالهروی
کشالالورهای نزدیالالن بالالهخود ماننالالد چالالین و سالالن اپور از ایالالن رونالالد ،کمالالی از ایالالن ویژگالالی خالالود
عقبنشینی کرده بود؛ در سالال  HKMA ۵ ۰۷بالا توسالعهی ابتکالاری بالهنام Smart Banking
(بانکداری هوشالمند) تالالمیم گرفالت کاله در هفالت حالوزه در ایالن صالنعت بالاری دی الر باله ارائاله
نوآوری و پیشرفت برردازد که حالوزه پالن م آن توساعهبانکاداریباازدر هنگکنالگ میباشالد.
از دی ر ابتکارات بانکداری هوشمند میتوان به توسعه بانکداری م ازی ،سیستم پرداخالت
دی یتال و بهبود ت ربه مشتری در صنعت بانکداری با کاهن قوانین اشاره کرد.
رویکردهای اتخاذشده در هر حوزه ،گزارشهای دورهای ،اسالناد و  ...مربالوط باله هالر بخالن در
وبسایت  HKMAقرار میگیرد (منبع :نهاد اختیارات پولی هنگکنگ).
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آلمان:

PSD2
آلمان ازجمله کشورهای با رویکرد
چابن و رگوالتورمحور و نیز دارای
پلتفرمهای بانکداری باز
توسعهیافته است.

صفحه79

بالالهطورکلی کشالالورهای عاالالو اتحادیالالهی اروپالالا از قالالوانین PSD2
تبعیالالالت میکننالالالد( XS2A .مقالالالررات دسترسالالالی بالالاله حسالالالاب)
براساس  PSD2به تمامی شرکتهای ثالث امکان دسترسی
به اطالعات حساب بانکی فرد برای ان ام پرداخت را میدهد.
کشالالور آلمالالان نیالالز در زمینالاله توسالالعه قالالوانین و اجالالرای آن و نیالالز اتخالالاذ رویکالالرد
چابن بهخوبی عمالل کالرده اسالت و لال ا پلتفرمهالای توسالعهیافتهای نیالز دارد.
هرچن الالد چالنه الالایی مانن الالد ریس الالن س الالایبری و ع الالدم اعتم الالاد مش الالتریان ب الاله
کاهن سرعت رشد بانکداری باز من ر شده است.
متناسب با گزارش منتشرشالده ازسالوی  IBMتعالداد کمالی از مؤسسالات مالالی
 ۷کمپااااانی
فراتالالالالر از قالالالالوانین اتخاذشالالالالده خلالالالالق ارزش میکننالالالالد و باااایشاز 
تحتن ر قوانین موجود فعالیت میکنند.
از دی الر نهادهالالای قانونگال ار و پروتکلهالالای دارای فعالیالالت گسالالترده در آلمالان
میتوان به  BaFin ،Berlin Groupو )HBCI( FinTSاشاره کرد.

نهادهاوا داماتمرتب
FinTS

خدمات تراکنن مالی که درگ شالته بالا نالام  HBCIشالناخته میشالد ،یالن پروتکالل
مستقل از بانن است که بهعنوان انجمنبانکهایآلمانشناخته میشالود و در
حالالوزه بانکالالداری آنالیالالن ،تالالالش بالالرای استانداردسالالازی قالالوانین و ارائالاله ابتک الارات در
حوزه بانکداری فعالیت میکند (منبع.)dbpedia:

BaFin

( BaFinفالالدرال نالالاظر بالالر خالالدمات مالالالی آلمالالان) کالاله در ارتبالالاط تن اتنالالگ بالالا بان الن
مرکزی آلمان قرار دارد و دفتر مرکزی آن در فرانکفورت میباشالد ،نالاظر بالر ثبالات و
یکر الالارچ ی ق الالوانین ،اس الالتانداردها و خالالالدمات بالالالانکی و بیم الالهای در کشالالالور آلمالالالان
میباشد (منبع.)bafin.de:

Berlin
Group

قوانین  XS2Aمرتبط با بانکداری باز که تحتن ر  PSD2شکل گرفته اسالت ،من الر باله
ای الالاد انت الالارات ب الالاال و نیالالالز وع الالدهی اف الالزاین رقابالالالت ب الالین ارائهدهن الالدگان خالالالدمات و
فینتنهالالا ،افالالزاین رضالالایت مشالالتریان نهالالایی و  ...میشالالود .بالالا هالالدگ تسالالهیلپ یری
بانکالالداری بالالاز و بهتالالر اجالالرا شالالدن فرآینالالد ،مشالالوقهایی از جملالاله گالالروه بالالرلین،STET ،
استاندارد بانکداری باز و  ...در کشورهای مختلف شکل گرفته است (منبع.)LinkedIn:

اسنادوگزارشها

در سند منتشرشده در سال  ۵ ۰۸توسط فدرال ناظر بر خدمات مالالی آلمالان،
در بخن محدوده اختیارات و استراتژیهای ایالن م موعاله باله بانکالداری بالاز و
امکان ارائه رویکردهای نوین در این حیطه اشاره شده است.

گروه برلین بهطور پیوسته گزارشهایی در خالالوص قالوانین و مالوارد مختلالف
در اکوسیستم بانکداری باز منتشر میکند .در آخرین ورژن منتشرشالده نیالز
دربالالالالارهی آخالالالالرین قالالالالوانین ،ارزش افالالالالزودهی خلقشالالالالده توسالالالالط اکوسیسالالالالتم
بانکداری باز آلمان و مالوبات این گروه صحبت شده است.

نکاتحاهزاهمیت
همانطور که پین از این بیان شد بسیاری از ارائهدهندگان داده و کمرانیهای مربوطه تحت
قوانین  PSD2عمل میکنند و تعداد کمی از باننها ارزش افزودهای فراتر از ملزومات دارند.
از جمله باننهالایی کاله خالدمات گسالتردهتر و تکاملیافتالهتری ارائاله میدهنالد ،کاله میتالوان باله
موارد زیر اشاره کرد:

IBM, 2020
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برزیل :خروج
از بانکداری
سنتی و

حرکت
بهسوی
بانکداری
نوین

کشور برزیل برای افزاین رقابت
در بازار مالی و بهبود خدمات
ارائهشده ،قانونگ اری در
بانکداری باز را در سال  ۵ ۵۰آغاز
کرد.

صفحه80

برزیالالالل بالالالا هالالالدگ افالالالزاین فاالالالای رقالالالابتی ،ارائالالاله خالالالدمات و
محالالالالالوالت شخالیسازیشالالالالده توسالالالالط مؤسسالالالالات مالالالالالی و
فینتنها ،گسترش مشارکت در بازار مالی برزیل و افزاین
نوآوری ،از سال  ۵ ۵۰بهسمت بانکداری باز حرکت کرده است.
در تعریف کلی این رویکرد اتخاذشده توسط بانکمرکزیبرزیلآمالده اسالت
که بهاشالتراکگ اری دادههالا ،خالدمات و محالالوالت توسالط مؤسسالات مالالی و
تحت لیسانس ،زیرن ر و با اجازهی مشتریان تا جاییکه ن رانی ای اد نشالود
و بهروشالالی ایمالالن و چابالالن بالاله ادغالالام و یکرالالارچ ی زیرسالالاختها و پلتفرمهالالا
کمالالن کنالالد ،میتوانالالد مزایالالای بسالالیاری داشالالته باشالالد کالاله پینتالالر بیالالان شالالد و
دراین راستا فاز اول بانکداری باز با ین تأخیر چندماهه بهدلیل کوویالد ۰۹-از
فوریهی  ۲ ۲آغالاز شالده اسالت .زمانبنالدی شالروع فالاز دوم نیالز از اواسالط سالال
 ۵ ۵۰تخمین زده شده است.

ا

دامات(فازهای تعریفشده)

بانالالن مرکالالزی برزیالالل درراسالالتای توسالالعه بانکالالداری بالالاز بالاله مطالعالالهی  PSD2و
ق الالالوانین توس الالالعهیافته در آس الالالیا میپالالالالردازد و س الالالرس در انته الالالای سالالالالال ۵ ۰۹
پیننویسی از برنامه توسعه بانکالداری بالاز و قالوانین آن منتشالر میکنالد و از
مؤسسالالات م الالالی ،فینتنهالالا ،س الالایر شالالرکتها و م الالردم میخواهالالد ن الالرات و
نکات خود را به بانن مرکزی ابالغ کنند.

پس از اعمال تغییرات الزم برای بهبالود مراحالل و قالوانین اولیاله ،بانالن مرکالزی
نسالخهی جدیالالدتری را منتشالالر میکنالد کالاله در آن بالاله دسالتهبندی باننهالالا بالرای
تعیین نحوه حاورشان در بانکداری باز پرداخته است و نیز برای مؤسسات
مالی دو خدمت کلی  Payment Initiationو حساب جالاری را تعریالف میکنالد

(مؤسسالالاتی کالاله ایالالن دو خالالدمت را ارائالاله دهنالالد در لیسالالت اولیالالهی بانکالالداری بالالاز قالالرار
میگیرند).

نکاتحاهزاهمیت

بانالن مرکالزی برزیالل ( )Banco Central do Brasilاز سالال  ۵ ۰۸رویکالرد مثبالت و
رگوالتالور محالور خالالود باله مقولالالهی بانکالداری بالاز را اعالالالم کالرده اسالالت امالا شالالروع
فرآیند از سالال  ۵ ۵۰میباشالد .پایالان فالاز چهالارم نیالز انتهالای  ۵ ۵۰تخمالین زده
میشود .چهارفازتبیینشده بدین شرح است:
)اراهااهی دسترساایعمااومیبااهدادههااای مؤسسالالات مالالالی شالالرکتکننده در بانکالالداری بالالاز کالاله مالالرتبط بالالا
دادههای حسابهای سررده ،پسانداز و پرداختها و عملیات اعتباری میباشد.

)۲بهاشاااترا گذاری اطالعااااتثبتناااام مش الالتریان و نمایندگانش الالان ب الالا س الالایر مؤسس الالات ش الالرکتکننده در
بانکداری باز که مرتبط با دادههای حساب ،پرداخت و عملیات اعتباری میباشد.
)۳بهاش الالتراکگ اری خااادماتشاااروعتاااراکنش و
پرداخ الالالالت و نی الالالالز ارس الالالالال پیشااااانهاداتعملیاااااات
اعتباری بین مؤسسات مالی

اسنادوگزارشها

)۴گسااااترشدامنااااهی دادههااااا شالالالالامل عملیالالالالات
ارزی ،سرمایهگ اری ،بیمه و سایر موارد

در سال  ۵ ۵اعالم شده است که بازار مالی برزیل تحالتن ر پالنج بانالن بالزرب و اصاللی ایالن
کشور قرار دارد .عالوهبراین طبق گزارشات منتشرشالده ۶ ،درصالد از مالردم برزیالل همشنالان
حساب بانکی و کارت بالانکی ندارنالد و معالامالت و پرداختهالای خالود را بهصالورت نقالد ان الام
میدهنالد .ایالن موضالوع باعالث میشالود کالاله بسالیاری از مالردم باله وامهالای اعتبالاری و خالالدمات
شخالیسازیشالالده دسترسالالی نداشالالته باشالالند و افالالراد دارای حسالالاب هالالم بالالاالترین نر هالالای
بهره و کارمزد را برردازند .رویکرد فعلی بانالن مرکالزی برزیالل حرکالت بهسالمت سیسالتم مالالی
نوین از جمله بانن م ازی ،گسترش فینتنها و بانکداری باز برای ای الاد افالزاین رقابالت
و بهبود بازار مالی این کشور میباشد.
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هند:

رابط
پرداخت
یکرارچه
()UPI

رویکرد هیبریدی که بهمعنای
توسعه همزمان قوانین و
اکوسیستم بانکداری باز میباشد،
اولویت اول کشور هند است.

صفحه81

در سالالال  ۵ ۰۶بان الالن مرک الالزی هندوسالالتان ب الالهعنوان بخش الالی از
ابتکار پول نقد کمتالر باله شاورایملایپرداخاتهناد()NPCI
اجازه داد تا ین سیستم پرداخت آنی برای پرداختهای
بینبانکی راهاندازی کند .در نتی ه رابپرداختهایبینبانکی()UPIابالداع
شالالالد کالالاله بالالاله کالالالاربر اجالالالازه دسترسالالالی بالالاله حسالالالابهای بالالالانکی خالالالود از طریالالالق
اپلیکیشالالن پرداخالالت (مالالثال ً  )Google payرا میدهالالد؛ در ادامالاله ایالالن فرآینالالد
بحث مدلها و همکاریهای مبتنیبر  APIآغاز شد.
کشالالور هنالالد خالالود را در مقولالالهی بانکالالداری بالالاز دارای یالالن رویکاااردهیبریااادی
میداند که به هر دو سمت رگوالتوری و فعاالن بازار اجازه فعالیالت و توسالعه
ابتکالالار را میدهالالد .عالوهبالالراین اکوسیسالالتم بانکالالداری بالالاز در تالالالش اس الت کالاله
تنوع و تعداد بازی ران را افزاین دهد و به ورود فعاالن بازار بیماله و امنیتالی
کمالالن کنالالد .پیرامالالون مقولالالهی خالالدمات و Use caseهالالای بانکالالداری بالالاز نیالالز،
احرازهویتدیجیتالازمهمترین خدمات برای این کشور شناخته میشود.

اسنادوگزارشها
صالالندوق بینالملل الالی پالالول در گزارش الالی منتشرشالالده در س الالال  ۵ ۵۰بالاله بررس الالی
رویکرد اتخاذشده توسط هند نسبت به بانکداری باز پرداختاله اسالت .در ایالن
گزارش در ابتدا محدوده و صنعت مالی هند مورد بررسی قرار گرفته و سرس
مدل بانکداری باز و مقایسهی آن با سایر کشورها آورده شده است.

بانن مرکزی هند ( )RBIدر سال  ۵ ۵۰با انتشار بیانیالهای بالا بنالدهای مختلالف
رویکرد خود ،اقدامات ،معماری اولیه و نتایج حاصلشده را منتشر کرد.

اکوسیستمبانکداریباز

نکاتحاهزاهمیت

هنالد بالالا اتخالالاذ یالالن رویکالالرد هیبریالالدی نسالبت بالاله اکوسیسالالتم و بالالا ای الالاد فاالالا
برای رگوالتوری و بازار (باننها ،فینتنها و  )...در تالش برای ارتقای نالوآوری
است .در این راستا باننها همکاری خود با فینتنهالا را گسالتردهتر کردنالد و
نیر در حال تالش برای توسعهیپلتفرمخودهم میباشند.
درحال حاضر با ورود و گسترش پلتفرمهای ت میعکننده حساب ،ایالن حالوزه
وارد مرحلالالهی بعالالدی از رشالالد خالالود شالالده اسالالت و نیالالز افالالزاین سالالرمایهگ اری
سرمایهگ اران روی فینتنها را ت ربه میکند.
عالوهبالالراین توسااعهزیرساااختهایدیجیتااالعمااومینیالالز از سالالمت دولالالت در
حال تسهیل و پیشروی میباشد.

در تال الالالالالالالالویر روب الالالالالالالالهرو اکوسیس الالالالالالالالتم
ترسیمشالالده بالالرای بانکالالداری بالالاز هنالالد
قابل مشاهده میباشد.
عالوهبالالراین India Stack ،طرحالالی
ب الالالالرای یکرارچهس الالالالازی و ای الالالالاد ی الالالالن
بسالالالتر نرمافالالالزاری واحالالالد بالالالرای تمالالالام
مشاغل ،دولت و مردم هنالد بالین از
ده سالالال اسالالت کالاله در حالالال پیشالالروی
میباشد و در ابعادی قابلیت تسهیل
و توسعه بانکداری باز را نیز دارد.

آلمان

دارای اسناد
رسمی نهایی
منتشرشده

آلمان

هنگکنگ

نهاد قانونگ ار:
بانن مرکزی

دارای اسناد
رسمی نهایی
منتشرشده

برزیل
هند

در این تالویر به
توسعهیافت ی اکوسیستم
بانکداری باز چند کشور
مورد بررسی در ارتباط با
قانونگ اری ،توسعه
پلتفرمها و نقن بانن
مرکزی در بانکداری باز
اشاره شده است.
هنگکنگ

میزان توسعه پلتفرمها

نهاد قانونگ ار:
بانن مرکزی

تحلیل ایلیا،

صفحه82

ان لیس

۰۴

دارای اسناد
رسمی نهایی
منتشرشده

اکوسیستم
توسعهیافته

هند

نهاد قانونگ ار:
بانن مرکزی

اکوسیستم
بانکداری باز
توسعهیافته

نهاد قانونگ ار:
بانن مرکزی

برزیل

مقایسهای از
اقدامات ان ام
شده در پنج
کشور

دارای اسناد
رسمی نهایی
منتشرشده

اکوسیستم
بانکداری باز
توسعهیافته

میزان قانونگ اری

ان لیس
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نهاد قانونگ ار:
بانن مرکزی

دارای اسناد
رسمی نهایی
منتشرشده

اکوسیستم
بانکداری باز
توسعهیافته

اکوسیستم
بانکداری باز
توسعهیافته
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خالصهای بر
اقدامات
کشورهای
منتخب (از
ن اهی دی ر) در
زمینه

بانکداری
باز

نهاد بانکداری باز
( )OBIEتوسط
CMA9

نهادمتولی

 4فاز در سالهای -2019
 2020شامل اطالعات
محالوالت ،ج ب
مشتری ،اطالعات
حساب و تراکنن

برنامهها

ا داماتتسهیلقری

اسناد

نهاد اختیارات پولی
هنگکنگ
()HKMA

BaFin

(فدرال ناظر بر خدمات
مالی آلمان)

بانن مرکزی برزیل

بانن مرکزی هند

Berlin Group

(تعیین کننده
استانداردهای پرداخت)

اشاره به بانکداری باز
به عنوان یکی از
محورهای استراتژین
در سند BaFin 2018

 4فاز دسترسی عمومی به
دادهها ،به اشتراکگ اری
دادههای ثبتنام ،ارائه
خدمت Payment
 Initiationو submission
of credit transaction

راهاندازی Open
Banking App
and Product
Store

اتخاذ رویکرد هیبریدی
قانون و بازارمحور

India Stack

راهنما

استاندارد بانکداری باز
راهنمای اصول بانکداری باز
نقشه سفر مشتری

اصول ،الزامات و معماری
بانکداری باز

ترویجی

Open Banking, preparing
for lift off

گزارش مشترک با Accenture

اطالعرسانی

گزارش ساالنه عملکرد

اصول و برنامههای بانکداری باز
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(ان من باننهای آلمان)
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نمالالالالایی از اقالالالالدامات اصالالالاللی
کش الالالالالالالالالورهای منتخ الالالالالالالالالب در
زمینه بانکداری باز همشون
انتخ الالالالالالالاب نه الالالالالالالاد مت الالالالالالالولی،
برنام الالالالالهها ،تس الالالالالهیلگری و
انالواع اسالناد قابالل مشالاهده
است.
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فرابوم،

پلتفرمنوآوریباز

آینده پلتفرمهای بانکداری باز در ایران ،افق 1410

فرابوم

پلتفرم نوآوری باز
پلتفالالالرم ب الالالوم طالالالی سالالالالهای متمالالالادی بالالاله پیادهس الالالازی
سالالرویسهای متنالالوع متناسالالب بالالا نیالالاز بالالازار و گسالالترش
باننه الالای س الالرویسدهنده پرداخت الاله اس الالت ک الاله اکن الالون
میتالالوان بالاله بالالین از  350نهالالاد ثالالالث سالالرویسگیرنده،
بالالالالغ بالالالر  22بانالالالن سالالالرویسدهنده ،بالالالاالی  4میلیالالالون
تالالالالراکنن موفالالالالق در پیالالالالن روزانالالالاله 13 ،دسالالالالته متنالالالالوع
سالرویس و بالین از  API 200پیادهسازیشالده بالهعنوان
بخشی از مهمترین دستاوردهای آن اشاره نمود.
فرابالالوم بالالا دامنالاله سالالهامداری شالالرکت توسالالن و باننهالای
بزرب کشور شامل بانن ملی ،ملت ،ت ارت و صنعت و
معدن ،به عنوان ین کسالبوکالار مالدل پلتفالرم خالدمات
سالالرویسدهنالالدگان بالالانکی و سالالازمانی (سالالمت عرضالاله) را
دریاف الالت نم الالوده و ب الالهمن الالور به الالرهب الالرداری ت الالاری ،ای الالن
خدمات را در اختیار نهادهای ثالالث و توسالعهدهنالدگالان
(سمت تقاضا) قرار میدهد .به دلیل تنوع و گسالتردگی
باننها و سازمانها در سمت عرضه ،خدمات و
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راهکاره الالالای متن الالالوعی ب الالالرای پوش الالالن نیازه الالالا و توس الالالعه
محالول نهادهای ثالث و توسعهدهندگان فراهم شالده
است .خدمات جامع پلتفالرم فرابالوم باله گونالهای طراحالی
شده که قابل بهرهبرداری توسط مدلهالای کسالبوکالاری
مختلالالالف از قبی الالل  B2B2C ،B2C ،B2Bو  B2Gو دی الالر
مدلها میباشد.
زیرسالالاخت نالالوآوری فرابالالوم بالاله عنالالوان یالالن اکوسیسالالتم
کسالالبوکار هوش الالمند در اتالالالال بالالا سیسالالتم بانک الالداری
متمرکالالز بانالالنهالالا و سالالازمانها ،بسالالتری را بالالرای نهادهالالای
ثالالالث و توسالالعهدهندگان نرمافالالزار فالالراهم میکنالالد کالاله بالالا
دسترسی باله سالرویسهای بالانکی و سالازمانی ،ایالدههای
نو و خالقانه خود را جامه عمل بروشانند .با تحقالق ایالن
امالالر عالوهبالالر تولیالالد انالالواع مختلالالف برنامالالههای کالالاربردی و
توس الالعه محال الالول توس الالط متقاض الالیان خ الالدمات فراب الالوم،
امکان اتالال نرمافزارهای ت اری و مالالی (در حالوزههالایی
مانن الالد حس الالابداری ،م الالالی ،حق الالوق و دسالالالتمزد ،ب الالورس،
بیمه) به سامانه متمرکز بانن فراهم میشود.
در حالالال حاض الالر  ،محالالالوالت فرابالالوم شالالامل ایالالن مالالوارد
میباشند:

 پلتفرم بانکداری باز

رتبهبندی ایران

 سامانه برداشت مستقیم پیمان
 احراز هویت
 اعتبار سن ی
همشنالالالین اهالالالم سالالالرویسدهن ان آن بالالاله شالالالرح روبالالالرو
است.
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شرکتایلیا،
مجموعهایپیشرودرعرصهمشاورهمدیریتدرایران
شرکت بینالمللی مشاوره مدیریت ایلیا از سال  1386به ارائه خدمات حرفهای پژوهن و مشاوره میپردازد .خدمات ایلیا در
زمینه طراحی و توسعه کسبوکار ،مطالعات بازار ،طراحی و پیادهسازی استراتژی ،بهبود عملکرد ،تحول دی یتال ،پیادهسازی
راهکارهای نوآوری ،مدیریت سرمایههای انسانی و توسعه سازمانی است .پویایی و یادگیری در ایلیا ،حاصل درک عمیق از نیاز
مشتریان و طراحی راهکارهای متناسب با تأکید بر ارتقای سط استاندارد خدمات مشاوره مدیریت در کشور است.

بخشصنعتمالی
بخن صنعت مالی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا بر نوآوری در صنعت مالی تمرکز دارد که این نوآوری میتواند از مسیر
تحول دی یتال ،بازطراحی مدل و توسعه کسبوکار ،طراحی و تدوین استراتژی ،نقشهراه ،آیندهن اری و نهادینهسازی
رویکردهای نوآوری باز تحقق یابد.
ما ن ارندگان این گزارش ،مشتاقانه منت ر دریافت هرگونه بازخورد و دیدگاه شما مخاطبان ارجمند هستیم.

وحید شامخی

امیرحسین دومانی

عاو هیئت مدیره ،شرکت مشاوره مدیریت ایلیا
shamekhi@ilia-corporation.com

تحلیلگر ارشد ،شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

عاطفه حسینی
مشاور ارشد ،شرکت مشاوره مدیریت ایلیا
hoseini@ilia-corporation.com

doomani@ilia-corporation.com

www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com
021-2188651729
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