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 مقدمه    1

تأثیر شگرفی بر صنعت  ،شدندر عرصه دیجیتالی كارگیری آنهاهای نوین و گسترش پذیرش و بهتوسعه فناوری

ستراتژی       شرایط، راهکارها و ا ست. بررسی  شته ا های سیستم مالی و بانکی كشورهای مختلف دنیا    مالی و بانکی گذا

ها و مؤسسات مالی و پرداختی های نوین توسط بانکتواند در شکلگیری رویکردهای مناسب در مواجهه با فناوری می

شور مؤثر   شد ك شاوره    . در این گزارش كه توبا شركت م ست و یانگ دهنده خدمات حرفهای و ارائهسط   (EY) 1ای ارن

در صنعت مالی، بانکی و  2های نوظهور و برافکنكارگیری فناوریمنتشر شده است؛ رویکرد كشور هند در گسترشِ به

 به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است.پرداختی 

شدن به استقبال گسترده از دیجیتالی ،حمایت دولتی بیشترهای نوین و بخش خدمات مالی هند با ظهور فناوری

كه در حال ایفاء نقش چشممممگیری در    تکی با ظهور بازیگران فین   ،جانبه  گیری همه دهند. این روند و جهت   ادامه می 

در  EYتک بنابر گزارش شاخص پذیرش و تطابق فین  تر شده است.  تر و جدیزنجیره ارزش بانکداری هستند، پررنگ 

پذیرش و پس از   %52تکی با  كارگیری خدمات فین   ، هند در جایگاه دوم جهانی در زمینه پذیرش و به       2017ل سممما

 پذیرش قرار گرفته است.  %69چین با 

ست. بانک  ای بر روی بانکتکی تأثیر قابل مالحظههای فینظهور شركت  شته ا سنتی  ها كه به روشها دا های 

های دیجیتالی خود   د اكنون یا در حال بهبود و ارتقاء زیرسممماخت     دت كرده بودن برای عملیات و اجرای امور خود عا  

ست  شركت ه سعه این فناوری تکی های فینند و یا به همکاری با  سوی دیگر معیوب  اند. ها روی آوردهبه منظور تو از 

ستاندارد بازل  های موجود و اجرادن كیفیت داراییبو سوی دیجیتالی نیز بانک 3ی ا ست.       ها را به  سوق داده ا شدن 

 های ذیل خواهد بود:ها در هند به منظور دیجیتالی شدن طی خواهند نمود با تمركز به حوزهمسیر دیجیتالی كه بانک

 شودمیها های ظهوريافته در حال ايجاد تحول در زنجیره ارزش بانکفناوری 

های دیجیتالی شخصی منجر به تحول عظیمی در نحوه ترجیحات مشتریان در تعامل با    تکثر دستگاه  

ای در حال ها به طور گسمترده هایشمان شمده اسمت. به منظور پاسمخگویی به این تحول ، بانک    بانک

                                                                 
1 Ernst & Youngای دنیا كه دفتر مركزی آن در لندن انگلستان ای و حرفهدهنده خدمات مشاورهالمللی ارائههای بین: یکی از بزرگترین و معتبرترین شركت

 شده است.واقع 
2 disruptiv 
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( AIها، هوش مصممنوعی )های نوظهوری همچون زنجیره بلوکكارگیری فناوریگذاری در بهسممرمایه

شناخت مشتری »از جمله فرآیند  ( در فرآیندهای كاری متعدد خودRPAاتوماسیون رباتیک فرآیندی )و

 مرزی، بانکداری تجاری و قراردادهای هوشمممندهای بینو بررسممی سممفر مشممتریان، پرداخت « خود

وكارهای یقی بر كسممباند كه هوش مصممنوعی تأثیر عمهسممتند. نتایج مطالعات متعدد برآورد نموده

شت. نکته  صه خدمات مالی       ای كه میخواهد گذا ست كه فعاالن عر شت این ا ست به آن توجه دا بای

سش     می سخی برای پر ست پا سش         بای شند. پر شته با سی دا سا چگونه هوش »هایی همچون های ا

آیا نیاز به    »، «شمممود؟ها می تواند منجر به افزایش حاشمممیه سمممود و كاهش هزینه       مصمممنوعی می

های موجود بهره توان از زیرساخت وجود دارد یا میاین عرصه   در برای توسعه  گذاری جدیدیسرمایه 

 از جمله مسائل مهمی است كه بر آینده بانک و بانکداری مؤثر خواهد بود.« برد؟

 توانند در کنار يکديگر به فعالیت بپردازندتکی میهای فینها و شرکتبانک. 

تکی در هند زمانی بسممیار متداول شممده بود. در ینهای فها توسممط شممركتبحث بر سممر تهدید بانک 

های ای در حال گسممترش همکاریهای هندی با پشممتیبانی بانک مركزی به طور فزایندهنتیجه بانک

شركت  ستند.  خود با این  سی ها ه ست     برر ست مؤید این مطلب ا شده ا هایی كه در این گزارش انجام 

سیاری از نقاط قوت فین  ضعف تکكه ب ضعف ها را پوشش می بانکهای ها،  های دهد و در مقابل نیز 

های تعامل و همکاری ترین مدلها مرتفع خواهد شد. برخی مهمها از طریق همکاری با بانکتکفین

گذاری، جذب و ادغام، توسمممعه داخلی     تکی عبارتند از: سمممرمایه    های فین ها و شمممركت  میان بانک   

 تکی مشترک.محصوالت و برنامه فین

 هبا جرائم اينترنتی برای محافظت از آيند مبارزه 

تال، زیرسممماخت     با    پذیرش ابزارهای دیجی ناوری اطالعات در معرض انواع حمالت    افزایش  های ف

با معرفی كیف پول  های محرمانه قرار می   سمممایبری و نشمممت داده  های موبایلی و   گیرند. همچنین 

یجیتالی دولت، انگیزه بیشمممتری برای های دهای درون اپلیکیشمممنی در نتیجه دسمممتورالعملپرداخت

سیب       ستفاده از آ سوءا سایبری برای  شناخته پذیریمجرمان  ستم    های  سی شده  شده در این  ها فراهم 

گذار به ارائه نفعان كلیدی شمممامل دولت و نهادهای مقررات   اسمممت. برای مقابله با این شمممرایط، ذی 

سایبری بالقوه   خود یهابه منظور محافظت از دارایی یها و فرایندهایچارچوب نیاز در برابر تهدیدهای 

های كالن نقش مهمی ها و دادههای برافکنی همچون هوش مصممنوعی، زنجیره بلوک دارند. فناوری

 نمایند.در محافظت در برابر حمالت سایبری ایفاء می

 های مالی چیره خواهد شددهی جايگزين بر ديگر حوزهبازار پرداخت و وام. 

های گذشممته به واسممطه افزایش در تعداد مشممتریان دیجیتالی،   ی هند، حین سممالفضممای پرداخت 

شدن و بهبود فناوری  های دیجیتالی، شهری تعدد موارد مصرف پرداخت مخارج مصرفی شخصی،    رشد 

ستفاده از داده  ست. نتایج بررسی   با سرعت تکامل یافته های اینترنت تلفن همراه، و ا هایی كه در این ا

دهی جایگزین یل آمده اسمت نشمانگر آن اسمت كه هند آماده انقالبی در امکانات وام   گزارش به تفضم 
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های نوین كارگیری فناوریهای اعتبارسنجی پیشرفته كه از از به  شدن و مدل است. با توسعه دیجیتالی  

هزینه، سمماده و شممفاف، بیشممتر قابل دهی كممنتج شممده اسممت؛ افزایش در محصمموالت و خدمات وام

 است. بینیپیش

سیر پیش  شگفت كارگیری فناوریرود پذیرش و بهرو، در حالیکه انتظار میدر م آوری افزایش خواهد ها به طور 

یافته مشممتریان، انطباق با پذیری در مرتفع نمودن نیازهای تکاملها با مسممائلی همچون چابکی و انعطافبانک ؛یافت

ستانداردهای مقررات  سان  ا سهل در  گذاری مختلف و اطمینان از گذار و تغییر ماهیت آ ستم  و     front- andهایسی

back-end بود. روبرو خواهند 
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 های مالی سرويس یندگرگوو ديجیتال  هاینوآوری    2

هند یک بسممیاری از كشممورهای جهان از جمله  در 

تال  ناوری افزون مبتنی بر رشمممد روز ،انقالب دیجی و  ف

های هوشممممند در حال ظهور های تلفندادهاز اسمممتفاده 

با         اسمممت. طابق خود  مالی همچنان بر ت بخش خدمات 

دهد و این تالش تحوالت سریع دنیای دیجیتال ادامه می

سممرعت رشممد فناوری افزایش نیز یافته  ر دولت وبا فشمما

اسممت. این تحوالت راهکارهای دیجیتال جایگزین برای 

شركت بانک شركت  1های مالی غیربانکیها،  های بیمه و 

های شممود. بانکدر سممراسممر زنجیره ارزش را شممامل می

های بیمه و مؤسسات مالی غیربانکی بطور هندی، شركت

های عملیاتی، توجیه برای دریافت سممرمایه بیشممتر و ارائه برای كاهش هزینه در حال ظهور هایای از فناوریفزاینده

شتری  ستقبال می  تجربه برتر به م شركت   نمایندا سرعت نوآوری بازیگران دیجیتال ) تکی( های فین. عالوه بر این، 

ی و مدیریت ثروت نیز باعث ایجاد      دههای بدیل وام   هایی مانند پرداخت،  مدل     دهنده  خدمات غیرمالیدر زمینه      ارائه 

سل جدید بانکداری مبتنی بر دیجیتال          سیار زیادی برای ظهور ن سیل ب ست. در هند پتان شده ا تالطم در این بخش 

سممرعت وجود دارد. در طول پنج سممال گذشممته، زیرسمماخت بانکداری ، فناوری و چارچوب قوانین در این كشممور به  

شرفت نموده  سترش خدمات      به 2اند. بانک مركزی هندپی ضوابط دیجیتال را برای تقویت و گ سته مقررات و  طور پیو

 بانکی  تدوین و ترویج نموده است.

  

                                                                 
1 Non-Banking Financial Companies )NBFCs( 
2  Reserve Bank of India (RBI) 
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 های اثرگذار در روند تحوالت ديجیتال بانکداریفناوری -1 -2 

و تجزیه و  2ها، كالن داده1كنند شممامل رایانش ابریكه روند تحوالت دیجیتال را مشممخص میهایی فناوری

شیاء 5فناوری مدیریت الیه باز /4آنها، بالچین 3تحلیل سیون فرایند روباتیک 6، اینترنت ا صنوعی  7، اتوما و  8،هوش م

 شوند.می 9یادگیری ماشین

 

  

                                                                 
1Cloud Computing  
2Big Data  
3Analytics  
4Blockchain  
5Distributed Ledger Technology عنوان فناوری چین بهشده( یک نوع معماری بانک اطالعاتی است. بالک: فناوری مدیریت الیه باز )دفتر كل توزیع

 آید. میشده به حساب شده، زیربخشی از دفاتر كل توزیعای ارزهای رمزنگاریزمینه
6Internet  Things (IOT)-of 
7Robotic Process Automation (RPA)  
8.intelligence (AI)Artificial   
9Machine learning  

 های نوین تاثیرگذار در تحول بانکداری: فناوری1 شماره ریتصو
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 رايانش ابری   - 1- 1 -2

اسمممت.  1رنت برای ارائه خدمات فناوری اطالعات      رایانش ابری مدل مبتنی بر اینت  

  ITدهند منابع در این مدل سممرورها از راه دور به یکدیگر متصممل هسممتند و اجازه می  

 17.2 هند در ابری رایانش بازار رود می هم متصممل شمموند. انتظارصممورت مركزی بهبه

 حدود ،2022 سممال تا و كند حاصممل جدید وكارهایاز طریق كسممب درآمد دالر میلیارد

یانش . كند  ایجاد  شمممغل  میلیون 1.1 نه    ابری را ئه گزی یاری  هایی برای برون با ارا سممم

 هند  بزرگ های تعدای از بانک    نماید.  آنها ارائه می   به  را قیمتی ارزان ها، مدل عملیاتی   های غیرمركزی بانک   فعالیت  

در پی افزایش فشار  . كنندمی همکاری خود سیستم   در ابری رایانش انجام برای فناوری هایشركت  با حاضر  حال در

و اسممتانداردهای  2ها مطابق با قوانین بازلها، افزایش نیاز به سممرمایه بانکنسممبت به سممودآوری بیشممتر برای بانک 

 تک در زمینه رایانش ابری افزایش یابد. بافین هایشركت  و هابانک بین همکاری رود می حسابداری در هند، انتظار 

صی    حریم حفظ وجود، این صو ست و باعث می  خ سرورهای  شود بانک كماكان بزرگترین نگرانی در این زمینه ا ها 

 شخصی رایانش ابری را به سرورهای عمومی ترجیح دهند. 

 هادادهکالن  - 2- 1 -2

 ( .variety( و تنوع)velocity(، سرعت) Volumeشود:  حجم) بیان می 3Vها معموال با های كالن دادهویژگی

ن  جاد منبع  ،كالن های داده وریاف یه  و آوریجمع ،ای یل وتجز کان  را ها داده تحل  پذیر ام

 تحلیل  و تجزیه  رفتاری،  تحلیل  و تجزیه  شمممامل  كه  تحلیل،  و تجزیه از . دن سمممازمی

 مورد در تردقیق بینش آوردن دست به برایاست   احساسات   تحلیل و تجزیه و بینیپیش

شتری  ستفاده  م ش  روند جهانی، سطح  در. شود می ا ستفاده  یافزای  در هاتحلیل داده از ا

شیه  بر فشار  و اقتصادی  رشد  كاهش دنبال به بانکداری ست  سود  حا  با هند هایبانک. ا

سائل  شابه  م ستند   روبرو یم ستفاده از  افزایش به منجر كهه سیاری . شود می تحلیل و تجزیه ا  از هند هایبانک از ب

 كاهش  مشمممتری، با  ارتباط  مدیریت   جمله  از كنند، می اسمممتفاده  تحلیل  و تجزیه  انواع كاربردهای   از وسمممیعی طیف

 .غیره و ریسک هاینقشه مدیریت پولشویی، و تقلب با مقابله ،NPA)دارایی غیرفعال) و اعتباری ضررهای

  

                                                                 
1IT  
از  تعدادی مركزی هایارشد بانک از نمایندگان است مركب كمیته . این( است)بازل بال ، كمیتهبانکی درگیر نظارت المللینهاد بین ترینفعال 2

 سویس در شهر بازل آن دایمی دبیرخانه عنوان به المللیبین هایتسویه بانک بار توسط یک ماه معموال هر سه دنیا كه صنعتی عمده كشورهای

 نسخه نهایی آن است. 3ایی از الزامات بانکی را تصویب نموده كه بازل این كمیته مجموعه .گرددمی تشکیل
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 هازنجیره بلوک  - 3- 1 -2

و مبتنی بر اجماع است كه به صورت   پایگاه داده توزیع شده زنجیره بلوک،  فناوری

ستی از ركوردها )    ستمر فهر های قبلی كه هركدام به گزینهكند حفظ می( را هاتراكنشم

 از كیی هر این صورت كه به ،هستند  هماهنگ ها با همتراكنش .دهندفهرست ارجاع می 

تغییرناپذیرند و فقط     ها داده د؛شمممومی روزبه  خودكار  طور به  و همسمممان بوده ركوردها 

ها افزود    می به آن عدادی ركورد  ئه  بر عالوه. توان ت یت  ارا  روی بر بیشمممتر كنترل و امن

ند میزنجیره بلوک  ها، داده  و زمان الزم برای انجام معامالت    كاهش ها در بانک   به  توا

 هایپروتکل سممازیپیادهحل زنجیره بلوک در اسممتفاده از راه به شممروع هند هایبانک. كند كمک هاهزینه كاهش

 از نفره 30 كنسممرسممیوم یک. اندهنمود 2كشممور از خارج هایپرداخت انجام و 1(KYC) «ات را بشممناسمشممتری»

 برای د،نشمممومی نامیده Bankchain كه هند در 3های مالی غیربانکیشمممركت و خصممموصمممی و دولتی هایبانک

 مدیریت و هاشركت  دهیوام ریسک  ارزیابی ، گیرنده وام هایشركت  صحیح  بررسی  بلوک،زنجیره حلراه سازی پیاده

ست  گرفته شکل  ،كنندگانتأمین شتراک   را   KYC  سازی  پیاده زنجیره بلوک راهکار رود می انتظار. ا از طریق به ا

  تر سازد.، سادهشبکه در دیگر هایبانک با مشکوک هایتراكنش و پروفایل ریسک مشتریان سازمانی گذاشتن 

 اينترنت اشیاء  - 4- 1 -2

شیاء  سورهای   از ای شبکه  4اینترنت ا صل  سن ست  اینترنت به مت  در تواندمی كه ا

ستگاه  شیاء ) فیزیکی هاید ستگاه  این. شود  تعبیه( ا  آوریجمع را هاداده توانندمی هاد

شن  افراد، با و نموده ستگاه  سایر  و هااپلیکی سر    در هاد شتراک  به وب سرا . بگذارند ا

دست آوردن  در به هابانک به توانندمی اینترنت اشیاء  طریق از شده  آوریجمع هایداده

 مالی نیازهای و خودپرداز كاربردهای مشممتریان، كردن هزینه یالگو اطالعات در مورد

شیاء می . كمک كنند ستایی  بانکداری خدمات توانداینترنت ا قابلیت  ترینساده . دهد ارتقا ارزنده نحو به را هند در رو

  .مذاكره مالی با كشاورزان باشد كشاورزی برای محصوالت شرایط ردیابی تواندمیها برای بانک آن

 

 

                                                                 
1Know your customer  
2Remittance : پولی است كه مهاجرین برای خانواده به اعضای خانواده آنها در كشور خود به كاركنان خارجی از طریق پرداخت پول  پرداخت

 .ارسال می كنند زادگاهشان های خود به كشور
3NBFC  
4IoT  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%B4%D8%AF%D9%87
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 اتوماسیون فرآيند روباتیک  - 5- 1 -2

سیون فرایند روباتیک  سازی  شامل  1اتوما كه حجم باالیی  معمول فرآیندهای خودكار

 اتوماسیون  تا تکراری و دستی  كارهای توسعه  از RPA شود. دارند ولی كم ارزش هستند، می 

 هایبانک از بسممیاری. اسممت توسممعه یافته انسممانی منابع تقویت و هوشمممند فرآیندهای

صی    صو شتری،  خدمات بهبود برای را RPA هند در بزرگ خ سهیل  م ساب  درتغییر ت های ح

سناد  كردن چک و بانکی سنادی   اعتبار صدور  برای مدارک و ا ی بکار شركت  بانکداری درا

 .اندگرفته

  بررسی يک نمونه موردی  - 6- 1 -2

صی    بانک یک صو  طور بهرا طراحی كرده كه  افزارینرمیک روبات  هند، در بزرگ خ

 بانکی عملیات جمله از بانکی، عملیات چندین دررا  كاروكسممب فرآیند 200 از بیش خودكار

 مدیریت انسانی منابع مدیریت و خزانه ،2فاركس و تجارت كشاورزی، تجارت فروشی،  خرده

سخ  زمان تا كنندمی كمک هابانک به افزارینرم هایروبات. كندمی شتری  به دهیپا  را انم

نک  . دن ده افزایش ٪100 تا  را دقت  و داده كاهش  ٪60 تا  فاده  با  دن توانمی ها با  از اسمممت

بات  نه  افزارینرم های رو ند     پردازش را تراكنش میلیون 1 از بیش روزا مای  به  منجر كه ن

 .شودمی مشتری به خدمات پردازش زمان كاهش و بیشتر عملیاتی دقت و كارایی

  

                                                                 
1Robotic process automation  
 فاركس یا بازار تبادل ارز خارجی 2
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 روراه پیش -2 -2 

 

 

 :است چالش معرض این بخش همچنان در و است ظهور مرحله در انطباق با این تغییرات

دنبال   به  ایفزاینده  طور به  هسمممتند،  مواجه  ای با فشمممار سمممرمایه   الزامات  و دارایی ضمممعف كیفیت  به  توجه  با  كه  هایی بانک  

 خودكارسممازی عملیاتی و هایهزینه كاهش منظور به  RPA)و اتوماسممیون فرایند روباتیک) AI)مانند هوش مصممنوعی) هاییفناوری

و  ریزیبرنامه   بانک مركزی هند،    بازوی  یک  جمله  از بانک،   چند . هسمممتند  اطالعات  و ها  داده پردازش روند  بر متمركز بانکی  عملیات 

 حال در. كند تولید هند در شممغل 200000 ، 2021بانک مركزی هند امید دارد كه تا سممال . اندآغاز نموده را آزمایشممی مراحل انجام

ضر  شتیبانی  خدمات در چت سرویس  قالب در RPA و AI خدمات از هند بزرگ در هایبانک حا شتری  پ ستفاده  م  وجود با. كنندمی ا

 مرحله در همچنان آن تطبیق با هستند،( عملیاتی بخش در ویژه به) هافناوری این از استفاده دنبال به ایفزاینده طور به هابانک اینکه

ست  ظهور ست،  ممکن هافناوریاین  برداری از مزایایبهره كهدر حالی. ا سیاری  برای ا و  كسب ارزش  مالی، خدمات های شركت  از ب

 .بردمی زمان برداری كامل از آنهابهره

 بازار رود می انتظار. ممکن خواهد شممد مدت دراز و یا مدت میان در احتماال هند مالی خدمات بخش در هافناوری این انطباق با

 ،KYC عملیات  جمله  از مالی،  عملیات  ( از طریق چندین CAGRرشمممد مركب سممماالنه )   %37،  2024 سمممال تا  هند  در بلوکزنجیره 

 .شوند، ایجاد خواهد نمود می اجرا زنجیره بلوک  طریق از كه هوشمند، قراردادهای و تجاری مالیات فرامرزی، هایپرداخت

های متفاوتی در این زمینه    با چالش   ها بانک   خواهند نمود،  متحول را هند  مالی  خدمات   بخش جدید   های فناوری  كه  حالی  در

ستند. چالش  ست  به چابکی در برابر هایی مانند نیازروبرو ه شتریان،  پیچیده هایدرخوا ستانداردهای  با سازگاری  م  و نظارتی مختلف ا

سر   در انطباق شتر  ارزش ازارائه اطمینان برای جهان سرا ستم   با وجود جدید نوآوری اجرای همچنین به مشتری،   بی  موجود IT هایسی

 .باشد بزرگی چالش تواندمی

 

 

÷ 
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 های نوظهورقايسه بلوغ و تاثیرگذاری فناوریم -3 -2 

 ویژه بر صنعت بانکداری با یکدیگر های قبلی معرفی شد و میزان تأثیرگذاری آن بههای نوظهوری كه در بخشسطح بلوغ فناوری

 

  

 باال
 بلوغ

 سازی(گیری مركب از سطح تجاری)اندازه

 تاثیرگذاری
)مزایای مورد 

سال  5انتظار در 
 آینده(

 پایین
 پایین

 باال

 های نوظهور در ماتریس بلوغ و تأثیرگذاریجایگاه فناوری :2 شماره ریتصو
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مندی از هوش مصنوعی برای بهره  های شناختی وتحلیل داده    3

 تجربه کاربری کامال خودکار در بانکداری ديجیتال

 هیاهوی هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل شناختی

یه و    در سممممال های اخیر تجز

همما بممه عنوان یکی از     تحلیممل داده   

مه   مهم نا كار كسمممبهای  ترین بر  و

كرده اسممممت.      بممانممک هور  ظ  همما 

اسمممر دنیا این وكارها در سمممركسمممب

ضوع را درک نموده  ستفاده  مو اند كه ا

عدی     گام مهم ب از هوش مصمممنوعی 

شان خواهد بود.   آن سفر تحلیلی  ها در 

كه        عات نشمممان داده اسمممت  طال م

، هوش مصمممنوعی ی نزدیک درآینده 

كارها خواهد وتاثیری عمیق بر كسممب

با این وجود در حال حاضممر،  داشممت.

ها كارها به خصممموا بانکوكسمممب

هیمم    تی از ممما ت هوش  درک درسممم

شته و نمی     شناختی ندا صنوعی و تجزیه و تحلیل  ستای افزایش  توانند به آندانند كه چگونه این مفاهیم میم ها در را

سنتی  تحلیلهای بلوغ تجزیه و ی بعدی در بهبود مدلآیا این تنها مرحله كمک كنند. هزینه بازده سود و بهبود  های 

گذاری زیادی كه تاكنون تر از آن، آیا با وجود سرمایهظهور است؟ و یا مهماست و یا یک پارادایم كامال جدید در حال 

گذاری جدید است، هوش مصنوعی نیاز به سرمایه وكارها بر روی ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت گرفتهتوسط كسب

 شود؟ای موجود بنا میهای دادهدارد و یا بر روی زیرساخت

ستم    صنوعی توانایی دری سی ستورالعمل های هوش م سان  افت اطالعات و د ها و ها، یادگیری از تعامالت با ان

های مکمل هوش   فناوری ها را دارند. عالوه بر این،   االت جدید به روش انسمممان   ها و سمممؤ پاسمممخگویی به موقعیت   

صنوعی،   سطه  به 1سازی فرآیند رباتیک مانند خودكارم ستم    وا سی شامل  وانین شوند كه نه تنها از ق هایی میی اینکه 

                                                                 
1Robotic Process Automation  :نظیر افزاری )یندهای نرمآساز، امور و فرافزارهای رباتنرمنویسی یا ه این معنی است که به کمک برنامهب

 های نرم افزاری روبروییمدر این صورت با رباتها( به صورت خودکار انجام شود؛ به طوری که دیگر به نیروی انسانی نیازی نباشد. امور اداری شرکت

. 
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به  های جدید را دارند.امکان یادگیری و انطباق با موقعیت ؛بلکه توانایی شممناسممایی الگوها را نیز دارند كنندتبعیت می

سیون مبتنی بر قوانین، معموال از   ستثناء عنوان مثال رویکردهای اتوما شده   موارد ا شده فرار  ایجاد  در فرآیند تعریف 

 استفاده شود. آن موارد استثناءتواند برای هدف قرار دادن كه هوش مصنوعی می كنند در حالیمی

كند. انتخاب است كه هوش انسانی را تقلید می هاییمهارتها و وسیعی از روش یدامنههوش مصنوعی دارای  

 روش اجرا به میزان پیچیدگی فرآیند، حجم داده و نوع داده ها بستگی دارد.

سازی فرآیندهایی از     این روش برای ز قانون محور )رباتیک(: ست كه خودكار سب ا سب مانی منا مورد نیاز  وكارك

كنند، به خصوا نوعی از  های ساختاریافته استفاده می  است كه به شدت تکراری و مبتنی بر قوانین هستند و از داده   

 كه مبتنی بر دانش تخصصی است.اتوماسیون 

گیری در سطوح باالتر وجود دارد و رد كه نیاز به تصمیمگیزمانی مورد استفاده قرار می  این روش يادگیری ماشین:

ست. حجم داده شین  ها زیاد ا ستفاده از تکنیک این علم منجر به ظهور ما های آماری و هایی با توانایی خودآموزی با ا

 سازی شده است.بهینه

پیچیده مورد نیاز است. این  گیرد كه دقت باالیی در وظایف زمانی مورد استفاده قرار می  این روش يادگیری عمیق:

شاخه  شامل می  روش،  شین را  شبکه  ای پیچیده از یادگیری ما سان   شود كه از  های عصبی برای تقلید عملکرد مغز ان

 كند.استفاده می

تکامل تجزيه و  ابزاری برایهوش مصنوعی و تجزيه و تحلیل شناختی  -1 -3 

 تحلیل

شممود . تجزیه و تحلیل سممنتی در نظر گرفته می هوش مصممنوعی غالبا به عنوان سممطح بعدی در منحنی بلوغ

شاخه  درحالیکه  شناختی  ست كه ابزارهای هوش مصنوعی را برای یک   تجزیه و تحلیل  ای جدید از تجزیه و تحلیل ا

هایی كه عملکرد هوشمممند و برتری دارند، مورد اسممتفاده قرار ی مشممخص به منظور سمماخت برنامهوكاركسممبهدف 

 دهد.می
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یادگیری ماشین

ائهاروپیش بینیانجامها،دادهیمطالعهبرایپیچیدههایمدلوهاالگوریتمازاستفاده
پیشنهادات

تجزیه و تحلیل تجویزی

راموجودطشرایبرایاقدامبهترینپیشگویانهوتوصیفیتحلیل  هایوتجزیهبهتوجهبا
.می دهدپیشنهاد

تجزیه و تحلیل پیشگویانه

یبینپیشوموجوداطالعاتتحلیلبرایسازیمدلوآماروکاویدادهنظیرابزارهاییاز
.کندمیاستفادهآیندههایرویداد

تجزیه و تحلیل توصیفی

استفادهقابلمفیداطالعاتآوردندستبهبرایخامیاوتاریخیهایدادهازایخالصه
بیشترهایتحلیلبرای

جزیه و 
ت

 
ب

س
ل ک

حلی
وت

وکار
 

یم
صم

م ت
لو

ع
ی

یر
گ

 

 های تجزیه و تحلیل: انواع روش3 شماره تصویر

 تجزیه و تحلیل شناختی ابزار هوش مصنوعی

 کندفعال می

 متنی، صوتی، تصویری هایدادهو دریافت  درک

 مداوم یادگیری

 استدالل اعمال
 یینایب

 دستگاه

 پردازش
 زبان

یعیطب  
کیربات  

 صیتشخ
 و گفتار
 یریادگی صدا

نیماش  

 صیتشخ
ریتصو  

 : کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل شناختی1 تصویر
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مندی از مزايای هوش مصنوعی و تجزيه و تحلیل شناختی بهرهالزامات  -2 -3 

 چیست؟

اند و یا در حال انجام این امر به گذاری كردههای كالن داده سممرمایهیا بر روی پلتفرم 1مالیاكثر موسممسممات  

سیاری از آن كار با داده منظور كمک در ستند(، پردازش داده و تجزیه و تحلیل   های حجیم )كه ب ساختاریافته ه ها غیر

 هستند. ی یادگیری ماشینپیشرفتههای سازی الگوریتمو همچنین پیاده 2آنی

باشممند. بنابراین قطعات سممازنده تجزیه و تحلیل شممناختی نیز می  ردهای معرفی شممده برای كالن داده،كارب

سب  سرمایه ها میوكارك شناختی و      توانند از  شده بر روی كالن داده برای تجزیه و تحلیل  ساختی انجام  گذاری زیر

 هوش مصنوعی نیز استفاده نمایند.

 

 های تجزیه و تحلیلتکاملی ابزارها و روشسیر : 4 شماره تصویر

ها کمک توانند به بانکآيا هوش مصنوعی و تجزيه و تحلیل شناختی می -3 -3 

 کنند؟

عمیق در ترجیح مشمممتریان در نوع ارتباط با   تحولیهای دیجیتال شمممخصمممی منجر به  گسمممترش دسمممتگاه 

ست.    بانک شده ا شان  سخگویی   های سرمایه بانک ،به این نیازبرای پا سترده های گذاریها در حال  د ابر روی ایج ایگ

نیز  جدیدی هایفرصممت تغییر پارادایم این باشممند.رسممانی به مشممتریان خود میتال به منظور خدمتیهای دیجكانال

سرمایه  كندمی فراهم هابانک برای صت كه   جدید ابزارهای و تفکر جدید هایها نیازمند روشگذاری بر روی این فر

ست.  صنوعی و تحلیل        تحلیلی بلوغ های ها باید فراتر از مدلبانک ا ستفاده از هوش م شروع به ا سنتی نگاه كرده و 

 شناختی برای ایجاد تجربه یکیارچه مورد انتظار مشتریان از بانکداری دیجیتال بنمایند.
                                                                 

1 FIs (Financial Institutions) 
2 Real-time 
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 مقايسه تجربه مشتری در بانکداری ديجیتال و سنتی -4 -3 

شعب نقطه    در بانکداری ستند. آن   سنتی،  شتریان ه  برای محوری ها نقطهی ارتباطی كلیدی برای تعامل با م

 باشد:ر مییمدل دارای ایراداتی به شرح ز این. هستند مشتریان مسائل حل و بانکی محصوالت فروش روابط، حفظ

 ی باالی ایجاد و نگهداری شعبهزینه 

 وابستگی به حضور فیزیکی مشتریان در بانک 

 عدم توانایی و یا توانایی محدود در هدف قرار دادن تعداد زیادی از مشتریان به طور مرتب 

 های بانکی برای مشتریانساعات محدود دسترسی به سرویس 

 ی كاركنان و ساعات كاری محدودو ناسازگار به واسطهی كاربری كم كیفیت تجربه 

توانند خدمات بانکی را در دسترس مشتریان قرار دهند.   می با استفاده از بانکداری دیجیتال ها با این وجود، بانک

شتریان امروزه اهداف گوناگونی برای تعامل با بانک  سرویس های خود از جمله بهرهدر نتیجه م و  هامندی از مزایای 

 اركان كلیدی تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال موارد زیر هستند: ها در هر مکان و هر زمان دارند.انجام تراكنش

  

 

بانکداری  
اینترنتی

 هااپلیکیشن
ی موبایلی

شبکه های 
اجتماعی

 هااپلیکیشن
ی پرداخت

چت

پیامک

  های ارتباط با مشتری در بانکداری نوینكانال:: 5 شماره ریتصو
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1Platform Agnostic: افزارهایی اطالق میبه نرم( گردد كه بر روی هر كامییوتری با هر سیستم عاملی, …Linux, Unix, Microsoftكار می ).كند 

 فوری
 شود.پرداخت به صورت آنی فعال میها از باز كردن حساب تا تکمیل بانکداری دیجیتال: اكثر تراكنش

 بر است.ها زمانپردازش عملیات دستی و رسیدگی به درخواست بانکداری سنتی:
 

 هر زمان
 باشند.فعال می 24 /7ها به صورت بانکداری دیجیتال: اكثر سرویس

 های فعالیت سرویس مشتری هستند.های كاری شعب و یا ساعتمحدود به ساعت بانکداری سنتی:

 هر مکان
 تواند درخواست خود را از هر جایی در دنیا ارسال نماید.مشتری می بانکداری دیجیتال:
 شوند و مشتریان باید به شعب مراجعه نمایند.ها معموال از طریق شعب ارسال میدرخواست بانکداری سنتی:

 مشتری محوری
 است. شده طراحی یانمشتر استفاده سهولت های دیجیتال برایویژگی بانکداری دیجیتال:
 اند.شعب با در نظر گرفتن كارایی عملیاتی طراحی شده بانکداری سنتی:

 1مستقل از پلتفرم
حساب را از طرق های متنوعی، مانند پرداخت صورتدهد كه تراكنشبه مشتریان اجازه می بانکداری دیجیتال:

 مختلف به انجام برسانند.
 ی بانکی فعال هستند.ها خارج از شبکهسرویستعداد محدودی از  بانکداری سنتی:

 جامعیت و يکپارچگی
 توانند تمامی ارتباطات خود با بانک را از یک مکان واحد مدیریت كنند.مشتریان می بانکداری دیجیتال:
 استفاده از دفترچه حساب، فرآیندها و افراد متعدد برای ایجاد روابط متعدد بانکداری سنتی:

 : اركان كلیدی تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال1 جدول
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 ای بانکداری ديجیتالدادهمزايای  -5 -3 

های خرید است  آنی و دقیقی مانند عادت هاینماید؛ دادههایی كه دیجیتالی شدن ارائه می پایه و اساس فرصت  

 ؛شمموندآوری میهای عینی كه بدون دخالت انسممان جمعداده كه بر مبنای رفتار مشممتری ایجاد شممده اسممت. این  

های گوناگون ها از كانالدادهتركیب  باشند. های ارتباطی میسرتاسر كانال  ی چگونگی رفتار مشتریان در  دهندهنشان 

 نماید.تر و كامل از مشتریان ایجاد میامکان ارائه تصویری شفاف

 

صنوعی  شناختی در بانکداری دیجیتال وجود دارد كه هدف آن  چندین كاربرد جدید هوش م   و تجزیه و تحلیل 

شتریان ها بهبود تجربه كاربری، افزایش  ست آوردن دركی عمیق 1 درگیرنمودن م شتری و كاهش  ، به د تر از رفتار م

كنند ده میهایی كه از هوش مصنوعی استفا  اصطکاک در تعامالت بانک با مشتریان است. در بسیاری از موارد، ربات    

 است. 2ایو درک زمینهتركیبی اند كه نیازمند تفکر شروع به انجام وظایفی نموده

  

                                                                 
1 Engagement 
2 Contextual understanding 

های همراه و سنسورها به رشد انفجاری دستگاه

آوری های قابل جمعای دادهفزاینده صورت

 ها را افزایش داده است.توسط سازمان

-های مشتریان و سیستمم ارتباط دستگاههنگا

سازی ذخیره آنیها به صورت های بانکی داده

 شوند.می

های گوناگون نظیر ها از طریق پلتفرمداده

های های اجتماعی و اپلیکیشنها، شبکهدستگاه

 شوند.آوری میموبایلی جمع

های داده
 آنی

 دقت باالتر
شدیکپارچه

 ه

حجم زیاد 
هاداده  

با توجه به اینکه تمامی موارد به صورت 

شوند، نیازی به مداخله دستی اتوماتیک ثبت می

 کند.نبوده و احتمال خطا کاهش پیدا می

 كاربرد هوش مصنوعی و تحلیل شناختی در بانکداری دیجیتال: 6 شماره تصویر
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 وتحلیل دادهبا استفاده از تجزیه خدمات مشتری: 2 جدول

های چت برای دريافت سواالت ربات

 مشتريان

ای طبیعی ی مکالمهدهند كه تجربههای چت هوشمند به مشتریان اجازه میربات
شوند، تجزیه ها نمایندگان مشتریان محسوب میداشته باشند و با توجه به اینکه آن

ها و احساسات دهد كه نیازمندیوكارها اجازه میها به كسبو تحلیل متن این چت
 مشتریان را درک كنند.

 مطالعه موردی

از هوش  یک ربات چت كه 2017بزرگترین بانک بخش دولتی هند در سال 
اندازی كرد. نماید، برای پاسخگویی به سواالت مشتریان راهمصنوعی استفاده می

ی بانکیشان مانند یک كارمند بانک این ربات به مشتریان در انجام كارهای روزمره
های عملیاتی بانک در طی كند كه این امر باعث كاهش قابل توجه هزینهكمک می

 زمان خواهد شد.

های در اپلیکیشن دستیار هوشمند

 موبايلی
 را مشتری نیازهای تواندمی بانکداری اپلیکیشن شده در یکیارچه شخصی دستیار
 .كند راهنمایی برنامه طریق از مختلف عملیات اجرای در را هاآن و كند بینیپیش

 مطالعه موردی

های آمریکا ربات هوش مصنوعی به منظور ، یکی از بزرگترین بانک2017در سال 
اندازی نمود. این تر راههای هوشمندانهكمک به مشتریان خود برای اتخاذ تصمیم

سازد دستیار دیجیتال در اپلیکیشن موبایلی بانک وجود دارد كه مشتریان را قادر می
كه از طریق چت صوتی و یا متنی، نیازهای بانکی خود را مدیریت نموده و عادات 

هنگامی كه در ربات یادگیری صورت گرفت پولی بهتری ایجاد نمایند. در عوض، 
تواند رسانی شناختی( می)به لطف هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل پیشگویانه و پیام

به عنوان یک مشاور مالی شخصی در مواردی نظیر اعالم هشدار در مدیریت سرمایه، 
 .های نقدی خدمت ارائه دهدهای پرداختی و پاداشها، عادتیادآوری تاریخ پرداخت

 ربات مسئول پذيرش با زبان مشتری
توانند به مشتریان بانک نه تنها در مسیریابی در شعب بزرگ نما میهای انسانربات

بلکه در حل سواالت معمول مشتریان نظیر كجا میتوانم حساب بانکی باز كنم؟ نیز 
 كمک كنند.

 مورد مطالعاتی

های خود توسعه داده بانکهای بخش دولتی هند دو ربات برای شعب یکی ار بانک
ها از تشخیص گفتار و صورت و حركات تعاملی برای است. یکی از این ربات

ها در مسیریابی كند و به آنآمدگویی به مشتریان به زبان بومیشان استفاده میخوش
كند. ربات دیگر برای تکمیل منابع انسانی و پاسخگویی به در شعب بانک كمک می

های ماده شده به زبان انگلیسی طراحی شده است. سایر بانکسوال از پیش آ 215
 اند.هایی با زبان بومی مشتریان خود توسعه دادهخصوصی نیز ربات
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 وتحلیل دادهبا استفاده از تجزیه ارائه مشاوره به مشتریان: 3 جدول

 گذاریربات مشاور سرمايه

توانند حجم كننده از هوش مصنوعی میهای مشاور استفاده ربات
بینی زیادی از داده را تحلیل  كنند، حركت بازار سهام را پیش

گذاری و سهام  را بر اساس استراتژی یههای سرمانموده و تکنیک
 ها توصیه كنند.معامالتی و پروفایل ریسک مشتریانشان به آن

 مورد مطالعاتی

اندازی یک ور اقدام به راهگذاری مالی در ونکویک شركت سرمایه
كننده از هوش مصنوعی برای كمک به اتخاذ ربات مشاور استفاده
گذاری برای تر در مدیریت پرتفولیوی سرمایهتصمیمات آگاهانه

مشتریان خود نموده است. پلتفرم این كمیانی از هوش مصنوعی 
گذاری برای بررسی و پیشنهاد یک پرتفولیوی متنوع سرمایه

را قادر  1ها و مدیران ثروت خصوصینماید كه بانکمیاستفاده 
برنامه  گذاری خود را كاهش دهند. اینسازد ریسک بازارسرمایهمی
میالدی برای  1960های تاریخی اقتصادی و بازار را از دهه داده

ها تحلیل كرده و به دنبال بازدهی بیشتر، ارائه مشخص كردن روند
بازارهای نزولی و اتخاذ تصمیمات های حفاظتی در استراتژی

 مربوط به اختصاا دارایی است.

 ريزی مالی شخصیبرنامه

ریز شخصی اطالعات مربوط به مشتریان كه از های برنامهربات
اند را تحلیل نموده و آوری شدههای دقیق جمعنامهطریق پرسش
 ها را قادر به دستیابیریزی مالی مناسبی كه آناستراتژی برنامه

 كنند.نماید،  طراحی میبه اهداف مالی خود می

 مورد مطالعاتی

كند تک نیویوركی سرویسی ارائه نموده است كه ادعا مییک فین
در دنیا است.  "مشاورمالی استفاده كننده از هوش مصنوعی"اولین 

مدل این كمیانی كه مبتنی بر هوش مصنوعی است، نیازمند 
)كه این اهداف درهر زمانی كه اهداف مالی بلندمدت مشتریان 

های الزم باشد قابلیت ویرایش شدن را دارند( و همچنین داده
ی زمانی سه ماهه به عنوان ها در یک بازههای آنمربوط به هزینه

هوش  ها به منظور سازگار شدن برنامهورودی است. این داده
نماید. ای مشخص مشتری كمک میمصنوعی با عادات هزینه

هایی نظیر تورم، مالیات و شرایط بازار نیز برای خصسیس شا
شوند. ساله به این مدل اضافه می 80بینی مالی ایجاد یک پیش

این مدل نسبت به تغییرات در امور مالی شخصی و همچنین 
های خود به بینیاقتصاد جهانی به منظور به روزرسانی پیش

هوش ورک باشد. در مركز فریمصورت خودكار سازگار می
قرار دارد كه  2ی عصبی رو به جلومصنوعی این شركت یک شبکه

هایی به حلهای مختلف مشتریان را بررسی نموده و راهپاسخ
 دهد.عنوان پاسخ ارائه می

                                                                 
1Private wealth managers  
2Feed forward  
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 وتحلیل دادهبا استفاده از تجزیه ریابی و فروشبازا: 4 جدول

 پیشنهادات هوشمند آنی
سازی هوشمند و آنی تواند به منظور شخصیمیهوش مصنوعی 

ها كمک های تبلیغاتی و افزایش نرخ پاسخ به این كمیینكمیین
 نماید.

 مورد مطالعاتی

یک بانک چند ملیتی هلندی یک برنامه مدیریت كمیین مركزی 
های بازاریابی خود طراحی نموده است. این برای بهبود كمیین

های فعلی و تاریخی حلیل دادهبرنامه از هوش مصنوعی برای ت
تعامالت با مشتری و ارائه پیشنهاد محصول به صورت فردی برای 

به صورت  كه شخصی پیشنهادات كند .اینهر مشتری استفاده می
های چندگانه ارتباط با مشتری به كانال طریق از و شده ایجاد آنی
 به پاسخ نرخ افزایش قادر به را بانک است، شده داده تحویل وی

 های تبلیغاتی خود نموده است.كمیین

 

 وتحلیل دادهبا استفاده از تجزیه ارائه سرویس خودكار به مشتری: 5 جدول

 ارائه پیشنهاد وام تا تسويه به صورت خودکار

تواند یک فرآیند كامال خودكار كه در آن به هوش مصنوعی می
شود و كل چرخه از ارائه می مشتریان پیشنهاد دریافت یک وام

-پاسخ تا تسویه حساب با سرعت و بدون دخالت انسان انجام می

 شود را تسهیل نماید.

 مورد مطالعاتی

های بخش خصوصی هند در شرف ترین بانکیکی از بزرگ
فروشی خود و حذف استفاده وكار وام خردهدیجیتالی كردن كسب

طور سنتی پردازش یک وام  از كاغذ با استفاده از فناوری است. به
كشد كه این فرآیند دارای مراحلی شامل روز طول می 10تا  7بین 

، تایید سایر اسناد و پرداخت 1درخواست وام، بررسی اداره اعتبار
نهایی به مشتری است. هدف بانک این است كه با دیجیتالی 

دقیقه كاهش  30كردن این فرآیند، زمان انجام آن را به كمتر از 
د و به مشتریان اجازه دهد تا با استفاده از موبایل خود و یک ده

رسان متداول، به صورت فوری مجوز مشروط اپلیکیشن پیام
سازی های شخصیحلتواند راهدریافت نمایند. هر مشتری می
ها و الزامات واجد شرایط بودن شده بر روی محصوالت، قیمت

 دریافت نمایند.

 رت بیمهپردازش خودکار ادعای خسا
تر كند و نیاز تواند فرآیند ادعای بیمه را سریعهوش مصنوعی می

موارد حذف نماید و بدین طریق  %100به تحقیقات انسانی را در 
 ی پردازش ادعای خسارت بیمه را كاهش دهد.هزینه

 مورد مطالعاتی
های استرالیا افشا نموده است كه در حال ترین بانکیکی از بزرگ
های مبتنی های تشخیص تصویر و پیشرفتفناوریكار بر روی 

بر واقعیت مجازی برای استفاده در پردازش ادعای خسارت بیمه 

                                                                 
1Credit bureauدهدطالعاتی در خصوص توانایی تسویه مبلغ وام از سوی گیرنده وام ارائه میدهندگان اها و دیگر وام: سازمانی است که به بانک.  
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های هوش مصنوعی كه در ها را به سیستمباشد تا آنخود می
گسترش داده است، اضافه نماید. این بانک قبال با  2017سال 

مشاركت یک شركت پیشرو در هوش مصنوعی شروع به تست 
افزار كامییوتری برای تشخیص خودكار مقصر در تصادفات منر

افزار هوش مصنوعی در خودرو نموده است. از آن زمان این نرم
فرآیند ادعای خسارت بیمه دیجیتال برندهای متعدد این شركت 

گیرد. این شركت همچنین یکیارچه شده و مورد استفاده قرار می
صویر برای ارزیابی نوع در حال كار بر روی استفاده از تشخیص ت

و میزان آسیب و همچنین واقعیت مجازی است كه ارزیابان 
های سازد تا خسارت را ارزیابی كرده و دادهخارجی را قادر می

ها در حال افزایش های خودكاری كه تعداد آنمتری را از خودروتله
 است به دست آورند.
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 جرائم سايبری و حفاظت از آينده -    4

سترش با   یهایورافن رشیپذ گ

خت  یز د،ی جد  ناوری ها رسمممما  ی ف

نواع مختلف          اطالعممات  در معرض ا

سک  ست  ها قرار گرفتهری عنوان  به. ا

 مینقض حر ،یبریمثال، حمالت سممما 

 ای  یتجار  نام و  ها داده یخصممموصممم

گاه      جاری بن یب شمممهرت ت  ،ها تخر

ی و انممواع مممالمم هممایخسممممارت

از  وكمماركسممممبهمما در برداری كاله 

های حوزه  های متعدد ریسمممک  نمونه 

 روند. فناوری اطالعات به شممممار می    

 یکیارچه   جهان این  در ن،یعالوه بر ا

شم و همگرا،  سترده   تالیجید اندازچ گ

 هاسممازمانمتعلق به  ییهر دارا بوده و

كند. در حالیکه آنها خود را یک گره در شبکه است. و این برای مجرمان سایبری یک فرصت بزرگتر فراهم می بیانگر

سیار حرفه  شده تا تهدیدات را    ای از دید بقیه پنهان كردهب سایبری بیش از پیش حس  اند. در این میان نیاز به امنیت 

 وكار دور كنیم.خطر آن را از كسبشود، شناسایی نموده و حتی هنگامی كه كسی متوجه آن نمی

 تهدیدات در نظر داشته باشند:سطح ها باید بلوغ سایبری خود را در سه در همین راستا سازمان

  :سايبری رايج سوی عوامل نه چندان حرفه  حمالت  گیرد و از ابزار هک ای انجام میاین نوع از حمالت از 

 شود. ها نیز بهره گرفته میمتداول و نقاط ضعف رایج در شبکه سازمان

    :شرفته سايبری پی شممود و آنها از ای سمماخته و پرداخته میاین نوع حمالت از سمموی افراد حرفه حمالت 

 كنند.وز دنیا برای حمالت سایبری خود استفاده میمتدهای پیشرفته و پیچیده ر

 های جدید را هدف قرار داده و از نقاط ضممعف آنها كه : این نوع حمالت فناوریحمالت سااايبری نوظهور

 كنند.طور كامل شناسایی و رفع نشده است، استفاده میهنوز به
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سترش  شد كاربران اینترنت، این        گ ستان در میان ر شدن در بخش خدمات مالی هندو سریع پذیرش دیجیتالی 

صاد دیجیتالی به معنی افزایش           سمت اقت ست. حركت به  سایبری متعددی قرار داده ا صنعت را در معرض حمالت 

سازمان های صورت گرفته توسط افر  ی مشتریان و تراكنش میزان اطالعات الکترونیکی ذخیره شده  ها و نهادهای اد، 

 دولتی است.

های جرائم سایبری و  ی فعلی با پیچیدگیی تهدیدهای سایبری در حال تکامل است: در حالیکه گستره   گستره 

 انواع ریسک همراه بوده است.
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 تهدیدها  نقاط ضعف

 دسترسی غیرمجاز

 برداری فیشینگکاله ی مربوط به کنترل امنیتاطالعات منقضی شده

 بدافزارها
 حمالت سایبری منجر به سرقت اطالعات مالی

 یا دیتا IPحمالت سایبری منجر به سرقت 
 حمالت سایبری داخلی

 انگار و یا ناآگاهکارمندان سهل

 (2017-2013دهندگان )برند از منظرپاسخ: تهدیدها و نقاط ضعف درک شده كه ریسک وقوع حمالت را باال می7 شماره تصویر
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ای مجرمان غیر حرفه

 کار(:)کپی

شما بدین خاطر مورد 

اید که در حمله قرار گرفته

نقطه اینترنت بوده و یک 

 ضعف داشتید

               ای )هکرها(: مجرمان حرفه

شما بدین خاطر مورد حمله 

اید که در اینترنت قرار گرفته

بوده و اطالعات ارزشمندی 

 داشته اید

جاسوسی شرکتی )عوامل 

 خرابکار درونی(:

کارمند فعلی و یا قبلی شما 

قصد اخاذی به وسیله 

 اطالعات ارزشمند را دارد.

یافته ائم سازمانجر

های خالفکار )گروه

 ای(:حرفه
شما بدین خاطر مورد حمله 

اید که اطالعات قرار گرفته

 ارزشمندی داشته اید

 
 

تهدید پیشرفته و پیوسته 

(APT:) 
بخاطر هویتتان و یا کاری که 

دهید و یا ارزش معنوی انجام می

اموالتان مورد هدف قرار گرفته 

 اید

 

جاسوسی شرکتی، 

دستکاری بازار، 

مزیت رقابتی، 

اهداف نظامی و 

 سیاسی

پول نقد، کارت 

اعتباری، هویت، 

اطالعات ورودی 

 ارزشمند
انتقام شخصی، 

 دستکاری قیمت
پول، تخریب 

شهرت، دالیل 

سیاسی اجتماعی 

 و محیطی

سرگرمی، 

آزمایش، مزاحمت، 

 هاخروجی داده رسوا ساختن

آوری جمع

 اطالعات

برداری بهره

 اولیه

دستور و 

 افزایش امتیاز کنترل

 APTچرخه 

 

 : درجات مختلف حمله سایبری8 شماره تصویر
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 کاوی مورد -1 -4 

مواجه شد كه در آن اطالعات   2016سیستم بانکداری هندوستان با یک رشته حمالت سایبری عظیم در سال        

ست كه به        میلیون كارت  3.2 ستان بوده ا شور هندو سرقت رفت. این حمله بزرگترین اطالعات مالی در ك بانکی به 

اطالع بودند. گزارشات ها تا زمانی كه از طریق شکایات مردمی خبردار شدند، از این موضوع بی   رود و بانکسرقت می 

های نک مورد نظر به سممرعت كارتداد و باهای اعتباری در كشممور چین میمردمی خبر از اسممتفاده غیرمجاز كارت

به وقوع پیوسته بود اما در سیتامبر    2016های مشکوک نمود. حمله سایبری مذكور در ژوئن   جدید را جایگزین كارت

 بود كه نهادهای مالی از آن مطلع شدند. 2016

 اند.قرار گرفتههای خودپرداز بارها هدف مجرمان ها: ماشینATMحمالت بدافزارها به 

های زیادی كه از طریق یرهای خالفکاری متعددی تا كنون به منظور كالهبردا: تیم1گ و ویشمممینگفیشمممین

 اند.ایمیل و تلفن صورت گرفته است، دستگیر شده

ستگاه   بانک 2017های كامییوتری: در ماه مه های اینترنتی با ویروساخاذی ستان باید تمامی د های های هندو

ATM  كشمممور  150)كه در   2"میخوای گریه كنی "كردند تا از ویروس شمممبکه فناوی اطالعات      خود را خاموش می

شده بود( در امان می  شدند تا   سوی بانک مركزی هند ها از ماندند. عالوه بر این تمامی بانکجهان نیز گزارش  ملزم 

 برای مقابله با آن ویروس را اجرا كنند. 3In-CERTهای دستورالعمل

                                                                 
 شنود اطالعات مالی و سوء استفاده از آن 1
2 Wanna cry 
 تیم پاسخگویی فعالیتهای اضطراری کامپوتری هندوستان 3
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 اصلی روندهایها و چالش -2 -4 

 های متنوع در دنیای ديجیتالپیدايش ريسک -3 -4 

ها رقم زده است. در پاسخ به   ی تهدیدهای سایبری در حال رشد بوده و یک چالش جدی برای سازمان   گستره 

اند كه چگونه به این تهدیدات پاسممخ دهند و از خود دفاع كنند. در حالیکه در الیان آموختهها در طول سممآن، سممازمان

وفق  فناوریاند تا امنیت سایبری خود را با روند  ها ملزم شده اند، سازمان هندوستان قوانین مرتبط در حال توسعه بوده  

 دهند، تمركز خود را بر روی حاكمیت دیجیتال معطوف كنند.

، كلمات عبور مشتریان 1های بانکیالت سایبری در بخش بیمه و صنعت مالی اغلب توسط تروجانمهای حخأل

های افزاری وب و كالهبرداری، حمالت نرم3DDOSایجاد شممده بود. حمالت  2های خودپردازو اسممکیمینگ ماشممین

 دهد.تشکیل میدرصد كل حمالت سایبری را در صنعت مالی  88های اعتباری به تنهایی مربوط به كارت

                                                                 
 اندهای بانکی طراحی شدههایی كه برای از كار انداختن سیستمویروس 1
 های پرداختسرقت اطالعات كارتابزاری برای  2
 تالش برای خارج كردن ماشین و منابع شبکه از دسترس كاربران مجازش 7

1 توسط  كرده نشت  اطالعات: اول روزShadow Broker كنی گریه میخوای" ویروس برای اسلحه  به" 

سارات  به منجر كه شد  تبدیل سات مالی و بانک   . گردید مالی صنعت  به زیادی خ س ها در پی از این رو مو

 اند.های دفاعی مرتبط و موثر بودهبکارگیری مکانیزم

ATM، و سوئیفت UPI: برقراری برای متنوع قوانین تصویب نیازمند و است مجرمان برای جذاب اهداف 

  .بستر سه هر امنیت

هاسازمان اكثر و بوده حیاتی امری هاسازمان امنیت تأمین برای انسانی عامل :مشتری و کارمند آگاهی 

 .كنندمی ارائه خود كاركنان و مشتریان به را الزم سایبری هایآموزش

ستم    تبدیل حال در مالی هایسازمان : سايبری  آوریتاب ستم    به خود فعلی هایسی  و چابک هایسی

 .هستند سایبری تهدیدهای برابر در مصون

 توسط  سایبری  مجرمان كه هستند  واقف نکته این به مالی سسات  ؤم :واقعی تهديدهای سازی شبیه 

 نواحی تا كنندمی سازی شبیه  را متعددی سایبری  حمالت هاسازمان  این بنابراین. اند شده  محدود قوانین

 .كنند شناسایی را حساس

حال در هاسازمان و اندنموده تصویب را اطالعات حفاظت قوانین گوناگون هایدولت :اطالعات حفاظت 

 .دهند وفق قوانین آن با را خود تا هستند خود عملیاتی فرآیندهای روی بر كار

ها پتانسیل قابل توجهی برای این فناوری، چین، هوش مصنوعی و يادگیری ماشینیبالک

 ها دارند.دهی یک انقالب در سازمانسامان
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های نوآورانه به صممورت ( اسممت و سممرویسICTبخش بانکی عمدتا وابسممته به فناوری اطالعات و ارتباطات )

ها نیز در حال تغییر شود. با تغییر انتظارات مشتریان سیستم عملیاتی بانک     ای به مشتریان در این حوزه ارائه می دوره

افزارهای موبایلی و خدمات تحت شمموند. با ظهور نرمه مشممتریان خود میب ینها ملزم به ارائه خدمات نوبوده و بانک

 كند.وب، احتمال وقوع حمالت سایبری در آینده افزایش پیدا می

 مورد کاوی -4 -4 

هایی آلوده دریافت   ای سمممایبری قرار گرفته بود. كارمندان این بانک ایمیل      یک بانک دولتی در هند مورد حمله     

شد و به هکرها        کی از ایمیلكرده بودند و هنگامی كه ی شبکه بانکی آزاد  شد، یک بدافزار در  سط كاركنان باز  ها تو

سند و معامالت بین        سوئیفت بر سی  ستر میلیون دالر در این  170المللی را دچار اخالل كنند. اجازه داد به كدهای د

 ت متحده تمامی پول ردیابی گردید.فرآیند به نیویورک منتقل گردید اما با پیگیری دولت هند و نهادهای دولتی ایاال

 آوری سايبریتاب -5 -4 

ها با رشد فناوری و تهدیدهای تر شدن حمالت سایبری در حال رشد است. اکثر سازمانهای سایبری با پیچیدهگستره ریسک

فشارهای  خألهاامنیتی در شبکه اطالعاتی آنها شکل گرفته است. این  خألاند خود را تطبیق دهند و یک همراه آن نتوانسته

ها را تضمین کنند. در بازار آن دسته کند تا بیش از پیش امنیت سایبری سازمانمضاعفی به دولت، ذینفعان و بازار وارد می

وکار کنند، پیشرو خواهند بود. رهبران کسبکه استراتژی خود را بر مبنای امنیت سایبری تنظیم می وکارکسباز صاحبان 

  های امنیتی سازمان هستند.خألاسایی تهدیدها و رفع بهترین افراد برای شن

 

  

درصد75 درصد35

درصد12درصد38

کنندگان از شرکت

های حفاظت سیاست

اطالعات خود را ناکارآمد 

 کنند.بیان می

کنندگان احراز از شرکت

هویت خود را ضعیف قلمداد 

 کنندمی

کنندگان با از شرکت

های شناسایی تهدیدها برنامه

و تامین امنیت سایبری 

 داشته اندسروکار ن

کنندگان برنامه از شرکت

شناسایی نقاط ضعف در 

 سازمان ندارند
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 دفاع در برابر حمالت سايبری پیشرفته -6 -4 

طلب بوده و به دنبال جلوگیری از تمامی حمالت سایبری باشند، باید به همان   ها به اندازه كافی جاهاگر سازمان 

. در چنین به وقوع خواهد پیوستبین نیز باشند و اعتقاد داشته باشند كه حمالت سایبری پیشرفته سرانجام      اندازه واقع

یاتی بوده تا تمهیدات الزم برای جلوگیری از حمالت بعدی امری ح ،موردی كشف مجرای نفوذ به محض وقوع حمله

 اندیشیده شوند.

رود، ها نیز به شمممار می( كه مسمملول اصمملی دفع حمالت سممایبری سممازمانSOC) 1یک مركز عملیاتی امنیتی

 دهشدهد تا هکرهای پنهان شده شناسایی های تحت نظر خود انجام میامروزه مانورهای حمالت سایبری به سازمان

 باشد:و حمالت آنها قبل از وقوع خنثی گردند. این عملیات كه به دفاع اكتیو مشهور است شامل چهار بخش می

 صورت ویژه از آنها محافظت  ههای ارزشمند باید شناسایی شوند و ب    در هر سازمان، دارایی ها: بندی دارايیاولويت

 افزاری باشد.سختتواند اطالعات حساس و یا یک قطعه شود. این دارایی می

 :گیری از قدرت و سممرعت توان با بهرهها نیازمند اسممت و میدفاع اكتیو به ابزاری مانند تحلیل مدلسااازی فرآيند

 تر مدلسازی نمود.های آن را هرچه دقیقها و هوش مصنوعی فرآیند عملیاتی و شکافماشین

 :گران و استفاده از توانایی آنها در شناسایی نقاط ضعف با همکاری نزدیک با تحلیل آگاهی از تهديدات پیشرفته

 وكار یک تصویر واضح از وضعیت كلی سازمان به دست خواهد آمد.كسب

 :های امنیتی شبکه از اهمیت خاصی تمرین و ترسیم سناریوهای احتمالی مختلف در نمایان كردن شکاف دفاع اکتیو

 برخوردار است. 

  

                                                                 
1 Security Operations Center 
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 انداز آيندهچشم -7 -4 

 داده در امنیت سايبری کالن -8 -4 

مین امنیت أبه تها در دسترس است كه دائما در حال تولید بوده و نیاز   اقیانوسی از اطالعات كاربران برای بانک 

سهیل می تحلیل دارد.  صد تهدیدها را ممکن می داده این امر را ت گیری از تحلیل داده در سازد. مزایای بهره كند و ر

 امنیت سایبری عبارت است از:

 ها در زمانی محدودكنترل حجم عظیم داده 

 ردیابی تهدیدها در بستر آنالین و آفالین 

 كاربرها شناسایی تهدیدها با تحلیل رفتاری 

  

 بالک چین

سمت      انتظار می شد فناوری و تغییر مداوم در تمامی ق شاهد ر صنعت بانکی همچنان  شد.  رود  های خود با

های قانونی محکم و فرآیندهای     ها( نیز باید خود را با چارچوب      گذاران و بانک   ذینفعان كلیدی )دولت، قانون    

چین مانند هوش مصنوعی، بالک  های جدیدفناوریمدون بیش از پیش برای خطرات احتمالی آینده آماده كنند 

  ثیر قرار خواهند داد.أای نه چندان دور تحت تكاوی نیز امنیت سایبری را در آیندهو داده

 

 های مقابله با حمالت سایبری: روش9 شماره ریتصو
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 مین امنیت سايبریأچین در تگیری از بالکبهره -9 -4 

 مین امنیت سایبری موثر باشد:أهای زیر در تتواند با روشچین میبالک

 :1 های عمومی متکی به یک سممازمان مورد اعتمادزیرسمماخت حفاظت اطالعات (CAبرای ذخیره ) سممازی

شب      صل بودن اطالعات در یک  ستند. به دلیل مت که به یکدیگر، هرگونه تغییر در اطالعات و جعل اطالعات ه

 آنها به راحتی قابل رهگیری است.

   ( حفاظت در برابر حمالتDDoS:)       این نوع حمالت سمممایبری كل شمممبکه را برای مدتی از دور خارج

ستفاده از  كنند. بالکمی را دهد كه مدیریت آن كه این امکان را به مالکان دامنه در شبکه می DNS ®2چین با ا

 دهد.خود به عهده گیرند، عمال به گروه یا شخص سوم اجازه به دست گرفتن كنترل كل شبکه را نمی

   :سانی چین برای آن عامل انسممانی بزرگترین تهدید برای امنیت سممایبری اسممت و بالککاهش مداخله ان

 ای اندیشیده است.چاره

دوسممتان نیز تسممت ناند بانک مركزی هاز نمودهچین را آغهای هندوسممتان از مدتی قبل اسممتفاده از بالکبانک

 چین را برای تبادالت بانکی گزارش نموده است.بالک فناوریآمیزی از موفقیت

 مین امنیت سايبریأگیری از هوش مصنوعی در تبهره -10 -4 

سایبری    صلی در كنترل حمالت  سریع در حجم اطالعات تولید    ،یک مانع ا شد  ست كه برای كنترل     ر شده ا

مین امنیت سایبری مزایای زیر را به دنبال أان زیادی باید صرف شود. اما استفاده از هوش مصنوعی در ت  دستی آن زم 

 خواهد داشت:

 .عدم نیاز به تحلیل انسانی برای شناسایی حمالت سایبری 

 تواند الگوهای جدیدتری از تهدیدهای سایبری ترسیم كند.با شناسایی هر حمله سایبری، هوش مصنوعی می 

 گردد.رین تغییر در فرآیند شبکه توسط هوش مصنوعی كنترل میكوچکت 

با  امنیتی خود مطلع شمموند. خألهای ها ازكشممید تا سممازمان روز طول می 99طور میانگین هب 2016در سممال 

 شوند.تر شناسایی میكارگیری هوش مصنوعی در مدیریت ریسک سازمانی، تهدیدهای امنیتی راحتبه

  

                                                                 
 كندرا صادر می (های كلید عمومیگواهی )های دیجیتالگواهی یک شخص حقیقی یا حقوقی است كه 1
 ها، یا منابع دیگرگذاری برای كامییوترها، سرویسممراتبی نایک سیستم سلسه 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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 موردکاوی -11 -4 

سایبری خود می     بانک بینیک  صنوعی برای بهبود امنیت  سعه هوش م سترالیایی در حال تو شد. با به  المللی ا با

ها در شمناسمایی و خنثی نمودن حمالت سمایبری، تهدیدهای امنیتی در شمبکه به     اشمتراک گذاشمتن تجربیات بانک  

  حداقل خواهد رسید.

 شدن برای آيندهآماده -12 -4 

های استراتژیک ها باید قدمهندوستان، دولت و بانکبرای كسب اطمینان از وجود امنیت در صنعت بانکی 

های جدید به صنعت بانکی بوده و باید یک مکانیزم فناوریرا یکی پس از دیگری بردارند. دولت ملزم به انتقال 

 .نمایدهای احتمالی پیشرفته اتخاذ دمدیریت بحران برای مقابله با تهدی
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 دهد!!!ترونیک و پرداخت: ديجیتالی شدن جواب میهای عصر الکنوآوری    5

صنایع كلیدی   كه به شود  محسوب می پرداخت یکی از 

یک و         با شمممرایط عصمممر الکترون سمممرعت در حال انطباق 

ناوری   کارگیری ف خت    ب های  های نوین اسمممت. رشمممد پردا

به سممموی تغییرات        عت  كت صمممن به حر الکترونیکی منجر 

در كشور هند، همگام   زیرساختی شده و زیرساخت پرداخت را   

با دنیا، دستخوش تحول كرده است. در كشور هند، پذیرندگان 

های پرداخت توجهی روش و مشممتریان آنها با مجموعه قابل

ند. این امر      الکترونیکی و نوآوری جه هسمممت های بومی موا

سرمایه  ست:    موجب ایجاد عالقه در جامعه  شده ا گذاران نیز 

های مورد توجه كتطی یک سمممال گذشمممته، برخی از شمممر

گذاری خصمموصممی بخشممی از   خارجی و واحدهای سممرمایه

 اند.سرمایه خود را بر صنعت پرداخت در هند متمركز ساخته

 پرداخت الکترونیکی، يک سبک زندگی شده است -1 -5 

های اخیر پرداخت الکترونیکی در هند تحت تأثیر افزایش تعداد مشممتریان خدمات الکترونیکی، رشممد طی سممال

شبکه     هزینه شدن  شخصی، افزایش موارد كاربری و عوامل حمایت از پرداخت الکترونیکی، محلی  های پرداخت های 

های شممبکه تلفن همراه، با سممرعت زیادی در حال تحول اسممت. در حالی كه در گذشممته   و كاربری و ارتقاء فناوری

ضور فع    ها تنها ارائهبانک شاهد ح صنعت  صه پرداخت  دهنده خدمات مالی بودند، امروزه  ال بازیگران غیربانکی در عر

باشممد. این امر )الکترونیکی شممدن پرداخت در هند( مرهون افزایش ضممریب نفوذ گوشممی تلفن همراه، كاهش نیز می

 باشد.های سازمانی میهای مخابراتی تلفن همراه، رشد تجارت الکترونیکی و حمایتهزینه

های حمایتی پرداخت نیز سرعت گرفته است.   با ارتقاء زیرساخت  های الکترونیکی در هندرشد انطباق با پرداخت 

سرعت      سی به اینترنت همراه پر ستر شی  ،تلفن همراه )هزینه  Gتركیبی از د ضه گو های تلفن همراه مجهز ها با عر

شركت    اییارانه G4به اینترنت  سط  سه ملی ادهار        تو شنا ست(،  شده ا صفر نزدیک  ستم     1های مخابراتی به  سی و 

ها، اند. از منظر بازیگران بازار؛ بانکهند را در مسمممیر توسمممعه پرداخت الکترونیکی به جلو پرتاب كرده 2خت واحدپردا

شدن         شركت  سوی الکترونیکی  سازمانی موتور محركه حركت هند به  سات غیربانکی، دولت و واحدهای  س ها و مؤ

سوی یک هدف   مندی از ابزارهستند كه با وضع قوانین و مقررات حمایتی و بهره   سازمانی، همگی به  های تجاری و 

                                                                 
1Aadhaar  ، باشد.میهای بیومتریک شهروندان از اطالعات فردی و شناسه متشکلرقمی است و  12کد ملی ساکنین کشور هند که یک کد 
2UPI, Unified Payment Interface ، سازد. این سیستم پرداخت آنی در هند که انتقاالت بین بانکی بر بستر ارتباطات تلفن همراه را میسر می

  باشد.گذاری و نظارت بر آن میداری هند مسئول قانونسیستم توسط شرکت ملی پرداخت در هند طراحی شده است و خزانه
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 دارند.واحد قدم برمی

، شمماهد كشممش و پذیرش قابل توجهی UPI 1رابط پرداخت متحد های بومی در حوزه پرداخت، به ویژهنوآوری

المللی نیز در حال توسممعه های بینهای پرداخت، بلکه پلتفرمهای هندی و شممركتتنها بانکده اسممت. در نتیجه نهبو

ستر   شند. انتظار می می UPIموارد كاربری پرداخت )تراكنش( بر ب ستر  با منجر به اثر  UPIرود كه انجام تراكنش بر ب

عظیم در پرداخت الکترونیکی هند شممود، كاربرانی كه برای انتقاالت بین بانکی از این شممبکه اسممتفاده    2ایشممبکه

ند افراد دیگر )طرف دیگ می خت دعوت می    كن که پردا به شمممب با حضمممور افراد و      ر تراكنش( را  یب  بدین ترت ند؛  كن

ستم پرداخت تعریف می     تراكنش سی شتری از  شتر، موارد كاربری بی شکل  های بی های گیری تراكنششود كه منجر به 

صی    شده برای نوع مبادالتی می   شخ اند و كردهیهای نقدی فعالیت مگردد كه تا پیش از این بر پایه تراكنشسازی 

 دهد.آنها را به سوی پرداخت الکترونیکی سوق می

 های پرداخت الکترونیکی در هند بر پایه چهار شاكله اصلی بنا شده است:توسعه پایدار زیرساخت

 های )مبادالت( جدیدحركت به سوی پرداخت الکترونیکی در گروه 

 گرمحیط سازمانی حمایت 

  كارت پرداخت و شبکه پرداخت با كارترشد مستمر استفاده از سیستم سنتی 

 های پرداخت بومیكارگیری گسترده روشبه 

 

 

حركت به سوی پرداخت 
های الکترونیکی در گروه

 )مبادالت( جدید

 گرمحیط سازمانی حمایت
از سیستم رشد مستمر استفاده 

سنتی كارت پرداخت و شبکه 
 پرداخت با كارت

های به كارگیری گسترده روش
 پرداخت بومی

ها بسیاری از انواع تراكنش
)مبادالت( كه قبالً بر پرداخت 
نقدی بنا نهاده شده بودند، در 
حال به سمت پرداخت 

باشند، به عنوان الکترونیکی می
آهن از مثال خرید بلیط راه
ای، جاده گیشه، عوارض

 های شهرداریپرداخت

دولت هند یک هدف 
 25برانگیزاننده برای ایجاد 
 2018بیلیون تراكنش در سال 
 تعیین كرده است.

های كارت اعتباری و تراكنش
نقدی )از منظر تعداد و حجم 

های اخیر مبلغی( در طی سال
 رشد چشمگیری داشته است.

های پرداخت نوین مانند روش
های پول كیف ،3بهارات كیو آر

QR سیستم انتقال شخص به ،

 UPIبر بستر  (P2P)شخص 
و انتقال شخص به پذیرنده 

(P2M)  به میزان زیادی
 افزایش ارتقاء یافته است. 

ای در این زمینه اثر شبکه
موجب افزایش میزان كاربری و 

های پذیرش پرداخت
 باشد.الکترونیکی می

های پرداخت كاهش هزینه
امکان دسترسی الکترونیکی، 

گروه بیشتری از جامعه به این 
شود. گونه خدمات را موجب می

نقل و انتقاالت الکترونیک سنتی 

(Wire Transfer) 

طی سال گذشته  UPIسیستم 
شاهد رشد چشمگیری بوده 

 است.

                                                                 
1 Unified Payments Interface :سیستم پرداخت آنی در هند 

2Network effect ،افزایش میزان کاربری یا ارزش یک محصول یا خدمت با افزایش تعداد کاربران آن 
3BhratQR ،برای انتقال وجه سیستم پرداخت یکپارچه در هند 

 : اركان اصلی توسعه زیرساخت پرداخت الکترونیکی در هند6 جدول
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های تراكنش با كارت )هزینه
 نقدی(

)3IMPS,2RTGS,1NEFT( 
نیز در مسیر رشد قرار گرفته 

 است.

 

های صادره توسط لعملدستورا
برای  4شركت پرداخت ملی هند

های پرداخت اندازی سیستمراه

، QR ،UPIنوین )

Aadhaar ،Payments) 

-ها با تمركز بر بهبود كانالبانک

های ارائه خدمات به مشتریان و 
سازی تجربه كاربری بهینه

مشتریان حقوقی كوچک و بزرگ 
-ها( گامفروشی و شركت)خرده

-را در راستای بیهای مؤثری 

ها عیب و نقص نمودن تراكنش
 اند.برداشته

چندین بانک و بازیگران 
و موارد  حلغیربانکی راه

كاربری متعددی را بر بستر 

UPI  توسعه دادند كه منجر به

 UPIاستفاده گسترده از شبکه 
 شده است.

 

وزارت راه و ترابری هند بر 
افزایش استفاده از پرداخت 

های دروازه الکترونیکی در

RFID .تمركز كرده است 

  

 

صنعت پرداخت الکترونیکی در هند مؤثر بوده       سعه  شکل دادن و تو صلی در  اند، از رده در حالی كه این اركان ا

به همراه بهبود سطح دسترسی به شبکه اینترنت گوشی تلفن همراه با تعرفه پایین،  5های قدیمیخارج شدن اسکناس

 اند.به این روند سرعت بخشیده

ای از رانندگان   آوری عوارض جاده كه برای جمع  Fastags 6به عنوان مثال، سمممیسمممتم پرداخت الکترونیکی     

هاست. های قدیمی دریافت عوارض در جادهاندازی و جایگزین شدن سیستمطراحی شده است، به سرعت در حال راه   

هزار نفر در 60را از  Fastagsبر روی خودروهای جدید، تعداد كاربران       Fastagsهای  قانون نصمممب اجباری چی     

رود مأموریت شممهر هوشمممند افزایش داد. انتظار می 2018به بیش از یک میلیون نفر در فوریه  2016دسممامبر سممال 

شمممهر هوشممممند در این كشمممور، موج دیگری از تحول  100ای برای ایجاد تریلیون روپیه 04/2دولت هند با بودجه 

های درآمدی جدید در صممنعت پرداخت های پرداخت را در این كشممور رقم زند و لذا منجر به ایجاد جریانزیرسمماخت

ال برای ایجاد شممود. به عنوان نمونه، یک شممركت طراحی كیف پول موبایلی در هند با پروژه شممهر هوشمممند بهوپ  

كند. این رابطه میان شممهرداری بهوپال و شممركت كیف پول سممیسممتم پرداخت الکترونیک در این شممهر همکاری می

 سازد تا مالیات و قبوض انرژی، مانند برق و آب را، الکترونیکی پرداخت نمایند. موبایلی، شهروندان بهوپال را قادر می

                                                                 
1National Electronic Fund Transfer ، حساب با زمانبندی در تسویه انتقال وجهروش آنالین 
2Real Time Gross Settlement ،وجه با تسویه آنی )واریز آنی( روش آنالین انتقال 
3Immediate Payment Service ،سازی بر روی گوشی تلفن همراهسرویس انتقال وجه آنی درون شبکه بانکی با قابلیت فعال 
4NPCI, National Payment Corporation of India  
 های قدیمی خود کرد.ده خارج نمودن برخی از اسکناسسال گذشته بانک مرکزی و دولت هند اقدام به حذف و از ر 5
باشد و پرداخت از طریق سیستم ای در هند که شامل یک چیپ نصب شده بر روی شیشه جلو خودرو میسیستم پرداخت الکترونیکی عوارض جاده  6

 گردد.کسر می Fastagsانداز متصل به گیرد. وجه از حساب پسانجام می RFIDبدون تماس 
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 : تعداد پایانه فروش )هزار(10 شماره تصویر

های های فروشگاهی( در بیرون از ایستگاه  های پوز )پایانه، طی دو سال گذشته حضور فیزیکی دستگاه    به عالوه

 به طور اساسی بهبود یافته است.  1هند 2و گروه  1مترو و و شهرهای گروه 

های پرداخت برای   پذیرندگان، افزایش اسمممتفاده از كارت      برای پرداخت  2های نقدی  های كارت  كاهش هزینه  

شت غیرنقدی )خرید( و بهبود كیفیت پایانه تراكنش شانه  های بردا هایی برای بقا و تقویت روزافزون های فروشگاهی ن

 عصر بدون پول نقد در هند است. 

ها، توسممعه موارد كاربری و جای گرفتن در  نیز موفق به جذب كاربران، تراكنش UPIه طور مشممابه، شممبکه   ب

سیاری از موارد كاربری دیگر به         ست. ب شده ا شهروندان  ست كه از آن جمله       UPIفرهنگ پرداخت  شده ا ضافه  ا

اشمماره نمود و 3با ارسممال فاكتور توان به پرداخت تاكسممی، پرداخت قبوض، پرداخت مشممتری به پذیرنده و پرداختمی

، موجب UPIكند. بسممیاری از بازیگران غیربانکی نیز با ارتقاء و ترویج كشممش زیادی را در میان مشممتریان ایجاد می

 اند.گستردگی عظیم آن شده

 ماه 12طی  UPIه كارگیری گسترده ب: 11 شماره ریتصو

                                                                 
 شوند.گروه تقسیم می 3بندی سیاسی و جغرافیایی، شهرهای هند به تقسیم در 1
2Card Debit  
3Payment-Pull گردد.ها که در آن ابتدا فاکتور به همراه لینک پرداخت برای بدهکار ارسال می، نوعی پرداخت مرسوم بین شرکت 

 

های حجم  تراکنش

 ماهیانه )میلیون(
های تعداد  تراکنش

 ماهیانه )کرور(
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های قديمی: کاتالیزوری برای رشد پرداخت اسکناساز رده خارج شدن  -2 -5 

 الکترونیکی

های نقدی در   های قدیمی از رده به پرداخت با كارت      بسمممیاری از كاربران در زمان خارج شمممدن اسمممکناس      

ماه از زمان  12های نقدی بعد از چند ماه تثبیت شممده و حتی بعد از ها روی آوردند. رشممد اسممتفاده از كارتفروشممگاه

سکناس خروج  سایر روش  ا ست. برای  ستفاده، حتی به   UPIهای نوین پرداخت مانند ها، مثبت نیز بوده ا شد میزان ا ، ر

 گیر است.صورت ماهیانه، بسیار چشم
 : رشد عناصر پرداخت الکترونیکی در هند7 جدول

 پارامتر
 میلیون 10كمتر از 
 2016اكتبر -2016ژانویه 

 میلیون 5بیش از 
مارس -2016نوامبر 

2017 

 وضعیت ثبات
دسامبر -2017آوریل 

2017 

تعداد خالص كارت اعتباری اضافه شده در 
 هر ماه )هزار(

459 500 631 

متوسط ماهیانه استفاده )هزینه پرداخت شده( 
های اعتباری در سطح صنعت از كارت

 )بیلیون روپیه(
240 305 368 

های كارتمتوسط ماهیانه تراكنش از 
 اعتباری در سطح صنعت )میلیون(

77 106 113 

ارزش هر تراكنش كارت اعتباری در سطح 
 صنعت )روپیه(

3100 2900 3200 

متوسط ماهیانه هزینه پرداخت شده از هر 
 كارت اعتباری در سطح صنعت )روپیه(

9400 10600 11300 

 5/3 7/3 3 متوسط ماهیانه استفاده از هر كارت اعتباری

تعداد خالص كارت نقدی اضافه شده در هر 
 ماه )میلیون(

5/10 7/4 7/7 

-متوسط ماهیانه هزینه پرداخت شده از كارت

 های نقدی در سطح صنعت )تریلیون روپیه(
40/2 98/1 69/2 

ست، چندین فرصت مشتق     در حالی كه كلیت پرداخت الکترونیکی به صورت گسترده   شده از  ای در حال رشد ا

شممود، تخمین و های مهم كه در نتیجه پرداخت الکترونیکی فراهم میحال ظهور اسممت. یکی از فرصممت  آن نیز در

 ها و محاسبه اعتبار آنهاست.های مالی برای مشتریان و شركتمحاسبه جریان
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های الکترونیکی نقش بسزايی اندازی و ترويج پرداختها نیز در راهبانک -3 -5 

 اند.ايفا کرده

سابقه استفاده های ممکن، حمایت و فشار دولت و افزایش بیپرداخت الکترونیکی از فناوری حالی كه تحویلدر 

ها را در این میان نادیده گرفت. در طی دو سمممال      از اینترنت خطوط تلفن همراه بهره برده اسمممت، نباید نقش بانک     

ویژه با ورود بازیگران جدید به  های پرداخت را، بهگذاری خود بر توسممعه زیرسمماختها میزان سممرمایهگذشممته، بانک

باشند، افزایش داده  های پول الکترونیک در حال رقابت میعرصه پرداخت الکترونیکی كه بر سر تصاحب سهم كیف     

 است. برخی از این اقدامات قابل توجه عبارتند از:

       :های  ری با پلتفرم ای در حال توسمممعه یا همکا    ها با روند فزاینده    بانک   ارائه راهکارهای پرداخت يکپارچه

خصوصی پرداخت الکترونیکی به منظور ارائه خدمات یکیارچه پرداخت تحت پوشش یک زیرساخت متحد جهانی      

ساخت   می شند. این پلتفرم یکیارچه تمامی زیر شركت      با سط  شور كه تو های پرداخت الکترونیکی قابل ارائه در ك

پول بهارات كیوآر و  ، كیفUPIیستم پرداخت ادهار،  ، س BHIM 1ملی پرداخت هند توسعه داده شده است، از جمله   

دهد. این موضممموع منافع تمامی ذیفنعان، به ویژه پذیرندگان كه مجبور های نقدی/اعتباری، را پوشمممش میكارت

شته است. در سال    نیروهای خود را برای دریافت پول از مشتریان به روش  های گوناگون آموزش دهند، را در بر دا

ستگاه پایانه فروش )پوز( تمام الکترونیک )با برند  ، اولی2017 شود( را عرضه نمود؛   شناخته می  DiGiPOSن نوع د

 باشد. های پرداخت الکترونیکی در كشور هند را دارا میدستگاه پوزی كه قابلیت پذیرش تمامی روش

  ستگاه گذاری بانکسرمايه ستگاه   ها بر د ساخت د ست: های خودپرداز های پوز بیش از زير  ا

های خودپرداز های فروشمممگاهی و كاهش تعداد دسمممتگاه   گذاری بر روی پایانهها در حال افزایش سمممرمایهبانک

های قدیمی و كاهش میزان استفاده از دستگاه خودپرداز پس از اجرای طرح از رده خارج كردن اسکناس باشند.  می

روند كمک كرده اسممت. به جای برداشممت وجه نقد از های خودپرداز نیز به این های عملیاتی باالی دسممتگاههزینه

 های فروشگاهی خرید كنند. های اعتباری/نقدی از پایانهتوانند از كارتهای خودپرداز، مشتریان میدستگاه

 ستم پرداخت بدون تماس )بزن و برو(   های پرداخت از راه نزديک )بدون تماس(: روش سیاری   2سی در ب

تفاده قرار گرفته اسممت )پرداخت عوارض، حمل و نقل عمومی، ...(. در ماه می سممال  ها در هند مورد اسمماز زمینه

با همکاری یک بانک خصوصی هندی اقدام به اجرای    یک شركت ارائه خدمات مالی آمریکایی چند ملیتی  2017

داخت از های پرنمود. سایر روش  3ای در عوارضی بزرگراه مانسار  طرح آزمایشی پرداخت بدون تماس عوارض جاده 

ند. پرداخت   راه نزدیک )بدون تماس( نیز به دلیل بروز برخی تغییرات در بازار مورد اسمممتقبال عموم قرار گرفته           ا

NFC 4 های قرار گرفته اسمت و به یکی از امکانات رایج، حتی در گوشمی   ای در مسمیر پیشمرفت  بدون هیچ وقفه

 همراه در سطح جهانی تبدیل شده است. های پیشرو در عرضه تلفنتلفن همراه ارزان قیمت و شركت

                                                                 
1Money for Interface Bharatدر هند ، اپلیکیشن موبایلی پرداخت یکپارچه  
2Tap & go  
3Manesar  
4Near Field Communication  ،پرداخت از راه نزدیک و بدون تماس 
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 های فروش در هند: تعداد خودپردازها در مقایسه با پایانه12 شماره تصویر

   

 
های بدون تماس و طریق كارتسازد تا پرداخت از ، پذیرندگان آفالین را قادر میNFCپرداخت 

های فروشگاهی مجهز به ای همچون سامسونگ پی را بوسیله پایانههای موبایلیهای پرداختاپلیکشین
شود بینی میمجهز بوده و پیش NFCهای فروش مدرن به فناوری را بیذیرند. اغلب پایانه NFCفناوری 

 ک )بدون تماس( نیز شود.های از راه نزدیكه این امر موجب افزایش حجم تراكنش

 

-و اپلیکیشن RFIDهای های هوشمند، توكناز طریق كارتای، پرداخت عوارض و ترانزيت جاده

های شود كه قانون جدید دولت مبنی بر تجهیز تمامی خودروهای جدید به توكنبینی میهای موبایلی. پیش
FASTag .باعث سرعت بخشیدن به رشد پرداخت الکترونیکی شود 

 

 از تقلید به هوشمند همراه تلفن هایگوشیهای مغناطیسی: ها از طريق تراشهانتقال امن داده
كنند و امکان پرداخت بدون تماس های مغناطیسی از خود ساطع میپرداخت مغناطیسی، سیگنال هایكارت

 آورد.را نیز فراهم می NFCهای فروش بدون در پایانه

 

و  UPIکد،  QRبهارات  اند عبارتند از:بدون تماس كه به منصه ظهور رسیدههای پرداخت سایر روش

 پرداخت با سیستم ادهار

 

  

 

 : پرداخت از راه نزدیک8 جدول
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با هدف گرفتن    1بارگذاری ساایسااتم پرداخت الکترونیکی ادهار     

ستايی:   كه یک سممیسممتم پرداخت الکترونیکی اسممت و توسممط  APESمناطق رو

صی در مناطق             شخ سط نمایندگان م ست، تو شده ا شركت ملی پرداخت هند ارائه 

های    باشمممد. از طریق این دسمممتگاه   اندازی می روسمممتایی در حال بارگذاری  و راه    

های  خودپردازهای كوچک، مردم روسممتا )كه قبالً شممماره تلفن همراه آنها به حسمماب

ساب خود را        بانکی ست( قادر خواهند بود درب منزل خود مانده ح شده ا صل  شان مت

 بررسی كنند، به حساب خود پول نقد واریز و یا از آن برداشت نمایند.  

سال   ستم پرداخت ادهار، كه      2017در مارس  سی ، یک بانک خصوصی هندی 

سخه پذیرنده   ست، را راه  AEPSن ستم پرداخت ادهار )ا   ا سی  ) 1دهار پیاندازی نمود. 

شی      ست كه بر روی گو شن موبایلی ا ستم    یک اپلیکی سی های تلفن همراه مجهز به 

های غیرنقدی سممازد پرداختشممود و پذیرندگان را قادر میعامل اندورید نصممب می

شتریان می    شتریان را بیذیرند. در مقابل م شماره كاربری خود    )الکترونیکی( م ست  بای

بانکی كه حسمماب فرسممتنده در  آن قرار دارد( و اثر  در اپلیکیشممن ادهار،  نام بانک )

شت برای احراز هویت را ارائه دهند. همچنین دولت از بانک  ست    انگ ضا كرده ا ها تقا

شعبه از حدود   ستم ادهار ثبت نام به عمل آورد و     35تا هر  سی پذیرنده برای دریافت 

ند. چندین بانک نیز های غیرنقدی مشممتریان را بیذیربدین ترتیب آنها بتوانند پرداخت

كارگیری سممیسممتم ادهار پی با سممیسممتم پرداخت خود  سممازی یا بهاقدام به یکیارچه

 اند.نموده
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ها و گستره تکپرداخت در نقطه آغاز راه است: ظهور فین    6

 دهی در هندآلترناتیوهای اعتبار و وام

ظهور فناوران مالی یا به عبارتی      

صنعت  های فینشركت  تکی، دورنمای 

هان      مالی،   خت را در ج بانکی و پردا

تغییر شمممکل داده اسمممت. با اینکه در     

سعه     سیاری از كشورهای تو یافته و در ب

حال توسمعه، خدمات پرداختی همچون  

های پول برای كاربران مشممتاق و كیف

مند به فناوری، شممناخته شممده و عالقه

مورد پذیرش قرار گرفته اسمممت؛ اما در 

کانیزم    نه م ماتی همچون    زمی خد  ها و 

دهی و اسممتقراض همچنان مسممیر  وام

نه       مات و گزی خد ئه  های مختلف و  ارا

ندی          یازم به ن جه  با تو فاوت،  های  مت

 مختلف افراد هموار نیست.

 %18-10نرخ سود 

 

 % 30-25نرخ سود 

 

 % 24-16نرخ سود

 
 ها و مؤسسات مالی اعتباریبانک

موما با امتیاز اعتباری باالی ع

700 

لزام وجود سوابق اعتباری و ا

 تجاری

استقراض غیررسمی/  بازار مغفول مانده

متیازات اعتباری ناموجود یا ا

 600كمتر از 

های موما نیازمند وامع

 مدت كوتاه

_700-600عتباری امتیاز ا
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های پیشین در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات، اكنون هند از جمله كشورهایی است كه با توجه به پیشرفت 

های نوپای   های موفق فراوانی از شمممركت  باال وارد شمممده اسمممت. نمونه   های مالی با قدرت و توان    در حوزه فناوری 

دهی های مختلف و متنوع وامپردازند اما ارائه خدمات و گزینهتکی در حوزه پرداخت در این كشممور به فعالیت میفین

د. بررسمممی آیمندان به توسمممعه و كارآفرینان این كشمممور اقیانوس آبی به حسممماب میو اعتبار همچنان برای عالقه

دهد دهی و استقراض بر مبنای مدل اعتبارسنجی و درصد سود اعطایی به آنها در كشور هند نشان می       های وامشیوه 

شش می      كه خدمات بانک ضیان را پو سات اعتباری هند تنها بخش اندكی از متقا س كه در حدود دهد در حالیها و مؤ

های دوسممتانه و دریافت وجه از دوسممتان و خانواده، صممندوقهای اسممتقراض ابتدایی همچون از افراد از شممیوه 90%

دهنده زیرساخت واسط جهت ارتباط   تکی به عنوان ارائهبرند و این امر راه را برای ورود فعاالن فینخانوادگی بهره می

 سازد.هایی هموار میگیرنده در چنین روشدهنده و وامو مدیریت فرآیند استقراض میان وام

ای را فراهم هزینههای كمشممموند كه وامهای دیجیتالی اتالق میبه پلتفرم1دهی جایگزینوام وكارهایكسمممب

سط بانک آورند كه برای بخش بزرگی از بازار مغفولمی سات مالی معتبر   مانده تو س ستیابی     ،ها و مؤ سانی قابل د به آ

شركت    ست. این  ست  ،دهی مدرنهای واما شرفته     كننده وام راارزش و اعتبار درخوا ستفاده از تجزیه و تحلیل پی با ا

های دیجیتالی اعم از موبایلی و نمایند. عالوه بر این رشد اندازه و حجم پرداخت ها و منابع داده نوآورانه تعیین میداده

سی به داده   اینترنتی برای وام ستر سک اعتباردهی فراهم    دهندگان جایگزین امکان د شتری را برای ارزیابی ری های بی

شركت می ستفاده می آورد. از آنجاییکه این  سبت به روش نمایند؛ پرداختها از راهکارهای دیجیتالی ا های های وام ن

شتری انجام می       سهولت بی سرعت و  سطه تعدد در گزینه گیرد. وامسنتی با  های پرداخت، انعطاف گیرندگان نیز به وا

 بیشتری را تجربه خواهند نمود.

  

                                                                 
1 Alternative lending business 
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 (P2Pبه فرد )دهی فرد بازار وام -1 -6 

ستند. این پلتفرم   پلتفرم وام سترش ه ها یک بازار آنالین را برای ایجاد ارتباط دهی فرد به فرد در دنیا در حال گ

های  كند. پلتفرم گیرندگان، در ازای دریافت كارمزد ثابتی فراهم می       میان افرادی كه تمایل به وام دادن دارند و وام       

صی و مکانیزم  های اخاز الگوریتم P2Pدهی وام صا سک وام ت گیرندگان دهندگان و وامهای امتیازدهی برای ارزیابی ری

های امتیازدهی مورد اسممتفاده از كنند. دادهدهنده اسممتفاده میو بررسممی و محاسممبه نرخ ریسممک بازگشممت برای وام

ساب  شبکه ح شتری به منظور انداز  های كاربری  ستگاه تلفن همراه م گیری قابلیت اعتماد، ههای اجتماعی، تاریخجه د

های ارزیابی اعتبار ها در غیاب دادهكند. این مدل و دادهگیرنده را ارزیابی میقدرت خرید و احتمال قصور از سمت وام  

ستفاده قرار می معمول و سنتی جهت ارزیابی وام  های سنتی  گیرد. نقطه تمایز این روش نسبت به روش گیرنده مورد ا

 دهی وجود دارد:ها است. دو مدل كلی در بازارهای وامو كاهش هزینه 1پذیرییاسمعمول سرعت بیشتر، مق

 در این مدل پلتفرممدل پرداخت مسااتقیم : P2P كننده وام  را به طور مسممتقیم به دهنده و درخواسممتوام

صیل   یکدیگر مرتبط می شته و    سازد. این مدل برای افراد تح سن كم كه توانایی درک بازار آنالین را دا كرده با 

 توانند تبادالت آنالین را به خوبی انجام دهند؛ تمركز نموده است.می

      های  تفرم: در این مدل، پل مدل پرداخت با کمک همکارP2P     نهاد محلی یا  به یک همکار )سمممازمان مردم

صل می   شاور مالی كوچک( مت ست  م آوری مبالغ را در ازاء دریافت كارمزد های وام، پرداخت و جمعشود تا درخوا

 كننده وام انجام دهد.دهنده و درخواستبرای دو طرف وام

نمایندكه   دهی را ارائه می اختیار دارند، انواع متنوعی از وام  پذیری و امکاناتی كه در     ها با توجه به انعطاف     تک فین

 در نمودار زیر معرفی شده است.

 

 

                                                                 
1 scalibility 
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 تکیدهی فین: بازار وام14 شماره تصویر

  

وام دهی مستقیم

.این فین تک ها دارای پلتفرم هایی هستند كه دارای مجوز ارائه وام هستند•

در كشور هند به تازگی شروع به رقابت با بانک ها در عرصه وام دهی در این بخش NBFCشركت مالی غیربانکی •
نموده اند

فرد-به-وام دهی فرد

ع مالی فرد با استفاده از پلتفرم های آنالین، افرادی را كه به دنبال جذب مناب-به-ارائه دهندگان خدمات وام دهی فرد•
.مایندهستند را به افرادی كه تمایل به ارائه منابع مالی خود تحت عنوان  قرض یا وام به دیگرانند مرتبط می ن

. برای ارزیابی ریسک و متعهد نمودن افراد استفاده می كند« امتیازدهی اعتباری متناوب»چنین بازاری از •

محلی برای مقایسه/ بازار

.بازار دیجیتالی كه ارائه دهندگان و گیرندگان وام را به یکدیگر مرتبط می سازد•

.عموما در این بازار، ارائه دهندگان وام را بانک ها یا مؤسسات مالی هستند•

مبتنی بر صدور صورت حسابتبادالت

أخیر در تسویه صدور رسید به شركت ها و كسب وكارهای كوچک و متوسط مبتنی بر پلتفرم موبایل كه اغلب به موجب ت
.پرداخت ها در مباحث مدیریت مالی و جریان نقدینگی با مشکالتی روبرو هستند كمک می كند

 ها می توانند به تازگی شركت های فین تک در حال ارائه پلتفرم هایی به چنین كسب وكارهایی هستند كه از طریق آن
.  رسانندگردش خود به فروش بصورت حساب و دیگر اقالم قابل دریافت را با ارئه تحفیف برای توسعه سرمایه در 

جمع سیاری

.جمع سیاری به معنی جمع آوری منابع مالی از گروه گسترده ای از سرمایه گذاران است•

رقرار نموده و از سرمایه گذاران با استفاده از پلتفرم جمع سیاری می توانند با دیگر سرمایه گذاران دیگر پروژه ارتباط ب•
.پیشرفت پروژه اطالع یابند

امتیازدهی اعتباری

ظور اعطاء استفاده برخی از شركت های ارائه دهنده وام و اعتبار از تحلیل داده پیشرفته و منابع داده ای نوآورانه به من•
امتیاز اعتباری برای مشتریان و كاربران آنها
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 های امتیازدهی اعتبارمدل -2 -6 

اعتبار افراد به وجود آمده اسمممت.    های جایگزین برای امتیازدهی    ای برای ایجاد روش امروزه تقاضمممای فزاینده  

ستفاده قرار می   روش گیرد؛ ارزش اعتباری افراد را از طریق سوابق  های سنتی كه اغلب توسط بخش بانکداری مورد ا

از افراد را در دسممتیابی به اعتبار نادیده  %90نمایند. این روش در حدود های اعتباری تعیین میبازپرداخت وام و كارت

 گیرد.می

ستخراج شده از سایت   های امتیازدهی اعتباری نوین از دادهدر مقابل، مدل ها، های اجتماعی، داده دستگاه های ا

ستفاده می های اجتماعی و صورت وضعیت حساب   كاربری رسانه های ردپاهای دیجتیالی، حساب  نمایند. های بانکی ا

برداری ها مورد بهرهبه منظور ارزیابی  توانایی و تمایل مشتریان برای بازپرداخت وام  1های اختصاصی  سیس الگوریتم 

 شود.خاذ میات 2مبتنی بر قاعده گیریتصمیم گیرند. تصمیم نهایی سیس از طریق یک موتورقرار می

 «اآلن خريد کن، بعدا پرداخت کن»مدل ضد کیف پول  -3 -6 

تکی در بمبلی هند برای كاربران و مشممتریان خود اعتباری را بدون هیچ هزینه اضممافه ارائه  یک شممركت فین

دهد. از آنجاییکه این شممركت ای ارائه میها با پایه دو هفتهدهد و یک صممورتحسمماب تجمیعی از كلیه تراكنش می

سیاری از پلتفرم فین توانند از این كیف پول بدون نیاز های آنالین موجود مشاركت نموده است؛ مشتریان می   تکی با ب

 به استفاده یا اجرای چند تراكنش كارتی در هر نقطه فروش بهره ببرند.

 دهی ديجیتالروی استقراض و وامراه پیش -4 -6 

میلیون شممركت كوچک و متوسممط وارد عرصممه  50از بر مبنای گزارش بانک جهانی تنها در كشممور هند بیش 

ها اند را هدف قرار دادند. بررسی ها پوشش داده نشده  دهی شده و بخش عظیمی از بازار استقراض كه توسط بانک   وام

شان می  ست   ن شتریان و درخوا شی های خردهكنندگان وام، وامدهند كه در حیطه م سال  فرو از كل  %18، 2020ها تا 

 هی را در اختیار داشته باشند.دبازار وام

دهی، به سمموی دیجیتال شممدن این بخش ها به منظور مدیریت هجوم تعداد بسممیار زیاد رقبا در بخش وامبانک

                                                                 
1Proprietary algorithms  

2based decision engine-rule  

شتری برای اخذ اعتبار م

 فرستددرخواست می

 دسترسی به اطالعات مشتری

های منابع سنتی مانند اداره

 بررسی اعتبار و اطالعات افراد

 منابع داده جایگزین

پردازش وام با استفاده 

گیری از موتور تصمیم

عدمبتنی بر قوا

 موافقت اتوماتیک

حداكثر تا حد موافقت 

 شدهپدیرفتهدر نوع تراكنش 

 رد درخواست

 پذیرش غیراتوماتیک

 های امتیازدهی اعتباری نوین: مدل15 شماره ریتصو
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ها افزایش یافته است. در نتیجه این  تر وامتر و با فرآیند شفاف اند. انتظار مشتریان نیز برای دریافت سریع  گام برداشته 

نشمممده روی های تضممممیننک به ارائه اعتبارات نانو )با مبلغ كم(، از پیش تأیید شمممده،آنی و وامتغییرات، برخی از با

 های این محصول به شرح موارد ذیل است:اند. ویژگیآورده

 درآمد شهریوامی برای اقشار كم 

 های بدون تضمین با سقف مبلغ مجدود برای هر فرد ارائه وام 

   سریع وام در عرض سان به مبلغ وام از طریق یک كارت پیش    ساعت  2-1پرداخت  سی آ ستر پرداخت با امکان ، د

 های فروشیا انجام تراكنش از طریق پایانه ATMبرداشت وجه از طریق 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

توانند در کنار يکديگر زنده بمانند و ها چگونه میتکها و فینبانک -5 -6 

 ؟کننديکديگر را تکمیل 

هایی كه به راهکارهای سممنتی عملیات ها گذاشممته اسممت. بانکها تأثیر عظیمی بر روی بانکتکپیدایش فین

ایی و رشممد و پرورش فرهنگ های دیجیتالی توسممط خود و به تنهاند باید میان گزینه ارتقاء زیرسمماختعادت كرده

تکی انتخاب كنند. در بسممیاری از های فیننوآورانه داخلی یا رشممد غیرارگانیک از طریق جذب یا همکاری با شممركت

های پرداخت، هوش ویژه در حوزهتکی بههای فینها با شممركتكشممورهای جهان همچون هند روند همکاری بانک

های كالن مالی و گیریل فراگیری است. مراجع سیاستگذاری و تصمیم    به سرعت در حا  یادگیری ماشین مصنوعی و  

ها حمایت نموده و بر این باورند تکها و فینهای مركزی كشورها از توسعه همکاری میان بانک  بانکی از جمله بانک

 .تری را برای دو طرف همکاری به همراه خواهد آوردهای نتایج هوشمندانهكه این همکاری

تری از مشمممتریان، شمممبکه توزیع و داده برای بررسمممی توانند دسمممترسمممی به مجموعه گسمممتردهها میبانک

های ها، شممركتتکی فراهم آورند. در كنار اسممتفاده از برند بانکهای فینهای جدید را برای شممركتمفاهیم/الگوریتم

گذاری و ریسک بهره یبرند. از سوی دیگر، ه قانونها در مواجهه با موارد مربوط بتوانند از راهنمایی بانکتکی میفین

های آورد. شممركتهای جدیدتر در زمان بسممیار كوتاه را فراهم میتکی امکان اسممتفاده از فناوریهای فینشممركت

 هاهمکاری تضمین فناوری جذب مشتریان

 ذب مشتریان دیجیتالیج

سازی فرآیند ادهس

مستندسازی و دریافت 

 اطالعات از مشتریان

تجربه  سازیادهس

كاربری، دریافت و 

ضمین توسعه الگوریتم و ت

 امتیازدهی

 گیری خودكارصمیمت

 متیازدهی رفتاریا

  رزیابی ارزش اجتماعیا

 ITکیه بر زیرساخت ت

گیری چابک وتور تصمیمم

 سیستم مدیریت وام

وتور تحلیلی به منظور م

ایجاد پروفایل و 

 گذاری بهتر مشتریانهدف

 

مکاری به منظور دریافت ه

 داده از منابع مشتریان

مکاری در امکان استفاده ه

 از اعتبار دیجیتالی

 

 ها: فرآیند ارائه اعتبار توسط بانک16 شماره تصویر
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های نوین را مند به فناوریتر و عالقهتکی همچنین دسترسی به نیروی انسانی مستعد و مجموعه مشتریان جوان     فین

 پذیر نمایند.ها امکانکبرای بان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هابانک

 نقاط قوت

 جموعه دارایی و مشتریان عظیمم

 های ارزانسترسی به بودجهد

 رند و شهرت ماناب

 گذاریجربه مواجهه با دولت و مقامات قانونت

 اختار مدیریت ریسک مستقر و پاربرجاس

 نقاط ضعف

 بر فرآیندهای نامناسب برای فرهنگ نوآورییراثم

 اختار پرهزینهس

 گیری كّنددم چابکی و تصمیمع

 نقاط ضعف

 جموعه كوچک و محدودی از مشتریانم

 ودجه محدود و پرهزینهب

 دمات محدودخ

 رند ناآشنا ب

 گذاریواجهه محدود با موارد قانونم

 جربه محدود در مدیریت ریسکت

 اهتکفین

 نقاط قوت

 ابک و متمركز بر نوآوریچ

نسانی جوان، مستعد و با كیفیت در اجموعه نیروی م

 فناوری

ارای خدمات تخصصی كه منجربه مركزیت مشتری د

 شود. بیشتری می

تر با استفاده از آخرین گیری سریعرآیندها و تصمیمف

 های دیجیتالیفناوری

 هاتکها و فینبانکهای همکاری برای : الزامات و فرصت17 شماره تصویر 
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 هاتکها و فینهای همکاری و تعامل بین بانکمدل -6 -6 

توانند از طریق پنج مدل كلی در فرآیند توسممعه با یکدیگر تک به صممورت كلی میهای فینشممركتها و بانک

 درگیر شوند.

  

 گذاریسرمايه

های آپها و شرایط مختلف بر روی استارتها سرمایه خود را با عنوانبانک

 كنند:گذاری میتکی سرمایهفین

سازمانی یا یافته درون های اختصااگذاری خطرپذیراز سرمایهسرمایه

 گذاری استراتژیکبازوهای سرمایه

گذاری خطرپذیر مستقلهای سرمایهبودجه 

وكار خودگذاری از منبع ترازنامه مالی كسبسرمایه 

 توسعه داخلی محصوالت

تکی را در داخل سازمان سرعت توسعه محصوالت و خدمات فینها بانک

 های اجرای این مدل عبارتند از: بخشند. گاممی

تکی كه برای نوآوری ارزش قائل بوده و یجاد یک فضا و چارچوب فینا

 دهدبه آن امتیاز می

های جدید را در عین انتخاب یک مدل عملیاتی نوآوری كه ایده

 سازد وكار مرتبط میسازی نوآوری با ریسک؛ به نیازهای كسبمتعادل

 

 مشارکت و همکاری

تکی مشاركت های فینبه واسطه انواع متنوعی از قراردها، با شركتها بانک

 نمایند: می

هاتکهای توسعه یافته توسط فینبرداری از محصول یا پلتفرمبهره 

یافته مشترک )برای مثال گذاری مشترک یا خدمات توسعهسرمایه

 تک برای توسعه بازار دیجیتال(مشاركت با فین

ها و راهکارهای ه برای توسعه و تست فناوریهمکاری به صورت یک شبک

 نوین

تکی و بانک های فینقراردادهای حقوقی بین شركت 

 

 جذب و ادغام

گذاران ها در كنار اعضای برنامه )شامل سرمایهنقش همکارانه با دیگر بانک

تواند بر تأثیرگذاری دیجیتالی بانک تکی میجذب و اكتساب یک شركت فین

 آید. یر میانبری برای توسعه یک فناوری جدید به حساب میبیفزایند و مس

 تکی مشترکبرنامه فین

 گذاران ها در كنار اعضای برنامه )شامل سرمایهنقش همکارانه با دیگر بانک

 

 هاتکها و فینهای مشاركت و همکاری بین بانک: مدل18 شماره تصویر
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نوع   معايب   مزايا

 گذاریسرمايه

 همکاری

 جذب و ادغام

توسعه داخلی 

 محصول

دسترسی سریع به راهکارهای نوآورانه 

 نوآورانه و استعداد داخلیحل مسلله فقدان فرهنگ 

كاهش زمان ورود به بازار 

برانگیز باشدتواند چالشارزشگذاری صحیح می 

ها توسط طرف سومسوءاستفاده و سوءمدیریت داده 

عدم انحصاری بودن رابطه 

كنترل بهتر بر روی فناوری، منابع و استعدادها 

انحصاری بودن 

پذیری سهولت در توسعه و مقیاس 

افزایش زمان تا رسیدن به بازار 

های های مربوط به ساختار سنتی و سیستمچالش

 موروثی

بر بودن توسعه و نگهداری فناوری و هزینه

 استخدام متخصص

پذیری برای تناسب سطح كاركنان بر انعطاف

 مبنای توانمندی منابع

های اسیانسری كه گری و برنامههای مربیفرصت

 نماید. رفته را ایجاد میتکی پیشیک شبکه فین

 فرصت برندسازی محدود )از آنجاییکه در موارد

 سهیم هستند(

 به طور بالقوه بازگشت سرمایه اندک خواهد بود در

 صورتی كه بخش محدودی با دیگران تسهیم شود

 ممکن است یک كار سمبلیک و نمادین دیده شود 

گذاری قابلارتباط مجدد با مشتریان بدون سرمایه 

 مالحظه در زمان و منابع

های در حال ظهوری كسب مزیت از پروژه فناوری

 چین همچون بالک

تک برنامه فین

 مشترک

هاامکان تقابل و درگیری فرهنگ 

چالش یافتن شریک قابل اطمینان 

مسائل مربوط به امنیت داده و حریم خصوصی 

 همواره یک رابطه انحصاری نخواهد بود 

 بازارهای جدیدمسیر سریع به 

سازی و ورود به بازارسرع در آماده 

انحصاری بودن 

 فرصت اندک برای  -مشتریان جدید با هزینه

 فروش جانبی محصوالت

ایجاد تمایز در بازار و محصوالت 

دسترسی به استعداد و فرهنگ نوآورانه 

دشواری در ارزشگذاری 

 دشواری در ایجاد یکیارچگی به دلیل تفاوت در

تواند منجر به تنش در روابط ا كه میهفرهنگ

 گردد

دشواری نگهداشت استعدادها 

 های یکیارچگی راهکارهای جدید در سیستم

 تواند منجر به افزایش هزینه گردد.موجود می

ایجاد تمایز در بازار و محصوالت 

 هاتکها و فینهای مشاركت و تعامل بانکمزایای انواع مدل: معایب و 9 جدول
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 فناوری و فراگیری آن در حوزه مالی -7 -6 

ضمام بانک        ست به ان سترده از نهادهای اعتباری ا شبکه گ شور هند دارای یک   1شده ریزیهای تجاری برنامهك

(SCBs   سی محلی قابل مالحظه ستر شعب    میشعبه فراهم   144001ای را از طریق ( كه د شبکه  آورد. با وجود این 

ست. بیش از        از جمعیت  %40گسترده، اكوسیستم خدمات مالی هنوز از لحاظ پوشش و جامعیت دچار نقص و تأخیر ا

وكارهای كوچک به نهادهای مالی رسمی مرتبط نیستند. هر از كسب %90طور تخمینی ها مرتبط نیستند و بهبه بانک

شوم به تدریج    صویر  سترسی به خدمات      چند این ت شتیبانی از اقدامات دیجیتالی توسط دولت، به جامعیت د با بهبود پ

رود كه دوبرابر شمممدن تخصمممیص بودجه برنامه     نفعان خواهد انجامید. انتظار می     مالی و ارائه مسمممتقیم مزایا به ذی    

كشور و در نتیجه افزایش  های دیجیتالی در اینبه تقویت بیشتر زیرساخت 2018دیجیتالی هند در برنامه بودجه سال 

 جامعیت و دسترسی به خدمات مالی بیانجامد.

 فناوری به مثابه يک توانمندساز  - 1- 7 -6

تنها در بهبود دسترسی به خدمات مالی بلکه در بهبود سطح آگاهی فناوری در هند در حال ایفای نقش مهمی نه

ستم      سی ست. تکامل اكو شهری   های موبو افزایش نرخ جذب تلفن 2Aadhaarافراد ا ستایی و نیمه  ایل در مناطق رو

هند به افزایش جامعیت و دسممترسممی به خدمات مالی در این كشممور كمک نموده اسممت. عالوه بر این سممیاسممت    

ساب   JAM 3گانهسه  ستم    PMJDYهای شامل ارتباط ح سی شبکه  Aadhaarبا اكو های موبایلی دولت را در انتقال و 

ستقیم   سا  740م ست. فناوری   ذی 350های بمیلیارد روپیه هندی به ح ساخته ا -microهایی همچون نفع، توانمند 

4ATMs  5وtab banking ضاعت در دورترین  به عامالن بانکی برای آوردن خدمات بانکی به درب منازل افراد كم ب

ستگاه     بخش ست. این د شور كمک نموده ا سط كلیه  های روپیههای خودپرداز كوچک حتی از كارتهای ك ای كه تو

ای كند و از این طریق برای بخش گستردهگیرد را پشتیبانی میمورد استفاده قرار می Jan Dhanهای ارندگان حسابد

 از جامعه محروم مناسب هستند.

                                                                 
1scheduled commercial banks  
 شناختی و بیومتریک ساكنان هند است فرد كه در بردارنده اطالعات جمعیتمنحصربه رقمی12هویتی كد  2

3 Jan Dhan-Aadhaar-Mobileدان )برنامه جامعیت مالی كه توسط دولت هند برای افزایش دسترسی ساكنان های جان: اقدامی توسط دولت هند برای اتصال حساب

ها ها به منظور انتقال مستقیم سوبسیدها و یارانههندی Aadharهای های موبایل و كارترمیتنس، اعتبار و بیمه اجرایی شد(، شماره های بانکی،هند به خدمات مالی از جمله حساب
 طراحی شد.

 .های بانکی متصل شودبه شبکه بانکی به منظور انجام تراكنش GPRSتواند از طریق شده كه میهای فروش اصالحهایی شبیه پایانهدستگاه 4
 استفاده از تبلت برای ارائه خدمات بانکی در محل مشتری 5
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های هوشمممند در كنار كاهش سممریع قیمت آنها،  عالوه بر این موارد، افزایش نرخ پذیرش و اسممتفاده از تلفن

دوردسممت، به منظور ایجاد  اپراتورهای شممبکه موبایلی را برای ارائه شممبکه تبادل داده و موبایلی پرسممرعت به مناطق

ارتباط آنی و دسممترسممی سممریع به افراد، ترغیب نموده اسممت. در نتیجه اسممتفاده از اینترنت موبایلی حتی در مناطق  

شی از مجمع اینترنت و موبایل هند و        ست. بنابر گزار سرعت در حال فراگیری ا ستایی هند به  المللی، بین 1IMRBرو

رود كه رشممد دهند. انتظار میاز كاربران روسممتایی دسممتگاه موبایل را برای دسممترسممی به اینترنت ترجیح می   92%

ستایی بر مبنای افزایش محبوبیت اپلیکیشن   ادامه   UPI—Aadhaar enabledهای بانکداری موبایلی در مناطق رو

 یابد. 

هایی همچون را در افزایش جامعیت ارائه خدمات مالی در حوزهتکی در هند همچنان نقش خود های فینشركت

های نماید. دسممترسممی كدهای هویت های دیجیتالی، امتیازدهی اعتبار و رمیتنس ایفاء می، پرداخت2تأمین مالی خرد

دهی و بازیابی اطالعات اعتباری را ساده نماید. وام  3e-KYCهایی همچون رویه  Aadhaar IDsدیجیتالی  به شکل  

های كوچک و كوچک و ای شممركتای نیازهای بودجهفرد و تأمین مالی خرد در حال حاضممر به طور فزاینده-به-فرد

 متوسط را هدف قرار داده است.
  

                                                                 
 وكار كه دفتر مركزی آن واقع در بمبلی هندوستان است.شركت تحقیقات بازار و مشاوره كسب 1
2microfinance  
3Know Your Customer -E :فرآیند الکترونیکی شناسایی مشتری  

 2013: سهم از مشتركین اینترنت وایرلس هند تا پایان سال 20 شماره تصویر  2016 : سهم از مشتركین اینترنت وایرلس هند تا پایان سال20 شماره تصویر
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 (اری )میلیون دالر آمریکاگذهای محبوب برای سرمایه: حوزه21 شماره تصویر

 

  دهیوام
 پرداخت 

 پرداخت موبایلی

 فناوری بانکی

 فناوری بیمه
 افزارینرم

 گذاریفناوری سرمایه

 تأمین مالی مشتریان

 تأمین مالی شركتی

 تبادالت ارزهای خارجی

 هندگذاری خطرپذیر در تکی مبتنی بر سرمایه: قراردادهای فین22 شماره تصویر

 تعداد قراردادها سرمایه )میلیون دالر(


