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جزئیات مدل فعلی بانکداری در ایران
(بانکداری جامع؟)ضعف ها و ضرورت ایجاد مدل جدید بانکداری

Universal Banking Model Financial Supermarket

تولید محورـ محصول محور

آنها باز  جذب سپرده با نرخ های مشخص و یکسان برای تمامی مشتریان ـ و همچنین ارائه تسهیالت به•

هم با نرخ های مشخص و ثابت و دریافت کارمزد از پاره ای محصوالت 

سودآوری بسیار و پائین در مقایسه با استانداردهای جهانی  •

تسلط شعبه به عنوان کانال اصلی ارتباط با مشتری و توسعه هرچه بیشتر شبکه شعب•



Banking Channel Evolution
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مشتریانعدم بخش بندی 

.استبندی مشتریان یکی از موتورهای اصلی رشد برای سازمان های مشتری محور بخش •

عملیاتیبودن مدیریت ریسک متمرکز 

وقوعبعد از بازرسی ـ •

زنجیره تأمین منفصل

.محصوالت توسط واحدهای جداگانه تولید و جداگانه عرضه می شود•

نبودن هم افزائی ـ فروش متقاطع و غیره•

تداخل فروش و ریسک اعتباری



معیارهای نادرست برای رتبه بندی بانک ها

سهم بازار از سپرده ها•
POSـ ATMتعداد مشتریان ـ شعب ـ•

وثیقه گرائی بانک ها در اعطای تسهیالت

(از طریق ایجاد درآمدتوجه به قدرت بازپرداخت عدم )•

توسعه سیستم های غیریکپارچه

سیستم های نرم افزاری جزیره ای•
از هم گسیختگی و عدم ارتباط بین سامانه ها •
دریافت سخت و وقت گیر گزارش ها•



حسابداری مالی به جای مدیریت مالی

حسابداری مدیریت حسابداری مالی

محاسبه بهای تمام شده
محصوالت بودجه ای

و ارزیابیبرنامه ریزی
و کارابزار تصمیم گیری مهم مربوط به کسب

چارت حساب ها
حساب هاکدینگ

صورت های مالی



مدیریت وظیفه ای

F1 F2 F3 F4زمان حالP1 مشتری

P2مرحله اول  مشتری

P3مشتری پایان مرحله 

CO1 CO2 CO3 CO4

COs go to the background

processes come to foreground

Process 

Owner
Customer



بانکداری جامع مشتری محور

product customer



بخش بندی مشتری/ مدیریت مشتری
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ساختار بانکداری جامع



RBSسهم درآمدهای بهره ای و غیربهره ای در هر بخش از کانال های درآمدی 
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RBSسهم درآمدهای بهره ای و غیربهره ای در هر بخش از کانال های درآمدی 

سهم تقریبی از درآمدهای بهره ای سهم تقریبی از درآمدهای غیر بهره ای



RBSسهم درآمدهای بهره ای و غیربهره ای  از کل درآمدهای بانک 

45%
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RBSسهم درآمدهای بهره ای و غیربهره ای  از کل درآمدهای بانک 

سهم تقریبی از درآمدهای مشاع

سهم تقریبی از درآمدهای غیر مشاع



UBSسهم درآمدهای بهره ای و غیربهره ای در هر بخش از کانال های درآمدی 
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UBSسهم درآمدهای بهره ای و غیربهره ای در هر بخش از کانال های درآمدی 

سهم تقریبی از درآمدهای غیربهره ای سهم تقریبی از درآمدهای بهره ای



UBSسهم درآمدهای بهره ای و غیر بهره ای از کل درآمدهای بانک 

18%

82%

UBSسهم درآمدهای بهره ای و غیر بهره ای از کل درآمدهای بانک 

سهم تقریبی از درآمدهای مشاع

سهم تقریبی از درآمدهای غیر مشاع



Barclaysسهم درآمدهای بهره ای و غیر بهره ای از کل درآمدهای بانک  PLC
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Barclays PLCسهم درآمدهای بهره ای و غیر بهره ای از کل درآمدهای بانک 

درآمدهای مشاع

درآمدهای غیر مشاع



بانکداری شرکتی
CIBM

اهمیت بانکداری جامع برای بانک های ایران از نقطه نظر سودآوری

پاسخ نیازهای مشتریان

سیستم بانکی و تقسیم بندی مشتریان و اهمیت بانکداری شرکتی برای توسعه اقتصادی کشور و

سودآوری بانک ها

 عه ساختاری در جذب سرمایه و توس( بین الملل)نقش بانکداری شرکتی به همراه بانکداری جهانی

بخش خصوصی و  اقتصاد کشور



بانکداری شرکتی
CIBM

رچه ای از یک  چگونه بانکداری شرکتی ـ بانکداری جهانی و بانکداری تأمین سرمایه، بخش های یکپا

مدل کسب و کار هستند؟

 ایران در رقابتی بانک هایمهارتاهمیت بانکداری جامع و به ویژه بانکداری شرکتی برای تقویت

برابر بانک های بین المللی در دوران پس از تحریم و ورود بانک های بین المللی به ایران

کداری  بررسی قابلیت های مورد نیاز بانک های ایران برای ایجاد یک مدل کسب و کار و موفق بان

شرکتی و نقش راهبردی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران



موضوعات سخنرانی روز اول

بانکداری شرکتی

بخش بندی مشتریان و شناسایی مشتریان با باالترین ارزش دوره عمر

کارمزدیچرا شرکت های بزرگ از مهمترین مشتریان برای بانک ها به حساب می آیند؟ بررسی مالحضات درآمدهای بهره ای در برابر

نیاز سنجی شرکت های بزرگ و توسعه محصوالت و خدمات متناسب برای ایشان

نقش مدیران ارتباط با شرکت ها در بانکداری شرکتی

چرا شرکت های بزرگ شریک کسب وکار بانک ها هستند و فقط مشتری بانک  ها به حساب نمی آیند؟

تند؟چگونه بانکداری شرکتی ـ بانکداری جهانی و بانکداری تأمین سرمایه، بخش های یکپارچه ای از یک کسب و کار هس

بررسی قابلیت های مورد نیاز بانک ها برای ایجاد یک مدل کسب و کار موفق بانکداری شرکتی

 Investment Banking –Global Banking-ALCO-Treasury-Risk-BAL



موضوعات سخنرانی روز دوم

رقابت با بانک های خارجی در دوران پساتحریم

چرا ایران به بانک های خارجی نیاز دارد و باید به آنها خوشامد بگوید

نقش بانک های خارجی در انتقال و جابجایی سرمایه چگونه است

انک های  بررسی تمرکز رقابتی بانک های خارجی در دوران پساتحریم و پویایی های رقابتی برای ب

داخلی

برابر  همکاری در: مدل کسب و کار برنده ـ برنده برای بانک  های ایرانی در برابر بانک های خارجی

رقابت

الزامات، ضرورت ها و اقدامات مورد نیاز برای برقراری امکان مشارکت با بانک های خارجی



با تشکر از حوصله شما 


