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 چکیده 

. از این خواهد شد کارهای آن صنعتوهر روندی که در هر نقطه از جهان، بی تردید موجب تغییر و نوآوری در کسبظهور 

ی برخاسته از آن فراهم ها، آمادگی الزم در مواجهه با نوآوریPSD2رو ضروری است تا با بررسی ابعاد روندهای فراگیر مانند 

ه است عبارتند از: بر آن تمرکز نمود PSD2ای حاصل از آن بهره مند شد. حوزه های اصلی که سند هشود تا بتوان از فرصت

دید، بهبود جبازیگران  ده ازتوسعه و یکپارچه سازی بازار پرداخت اتحادیه اروپا، ایجاد نوآوری و رقابت میان بانک ها با استفا

خت حوزه پردا دید درشفافیت در ارائه اطالعات. ورود بازیگران جامنیت و احراز هویت، امکان دسترسی به اطالعات حساب و 

د. ید خواهد شعاملی جدهای نوین مالی و نیز ایجاد ساختار تها و فناوریها با نوآوریسبب باز تعریف روش رویارویی بانک

اد ارزش ای ایجه، فرصتسازی گرددهای جدید در صنعت پرداخت و بانکداری ایران پیادهچنانچه این ساختارها و چارچوب

راز ای نوین احهن روشها به ارمغان خواهد آمد. همچنیبرای مشتریان، پذیرندگان و نیز افزایش مشتری و تراکنش برای بانک

فته و نیز تی انطباق یاسبب شده تا این ساختار تعاملی جدید با الزامات و استانداردهای امنی PSD2هویت ارائه شده در سند 

بستری  ین مالی دری های نوثالث ارائه دهنده فناور نهادهایهای امنیتی نوین استفاده کند تا تعامل با ها و فناوریاز تکنیک

های تمعرفی فرص هش باامن به وقوع بپیوندد و از بروز تقلب و تخلف در پرداخت الکترونیکی جلوگیری به عمل آورد. این پژو

در بستری امن  های نوین مالیدهندگان فناوریهای تعامل با ارائهچارچوببه بررسی  PSD2حاصل از به گارگیری سند 

جهان از  ورهایخواهد پرداخت، بدین ترتیب صنعت پرداخت ایران قادر خواهد بود با به کارگیری آن همگام با دیگر کش

 بهره مند گردد. PSD2روی سند های پیشفرصت

 لی، احراز هویت، بازیگران جدید صنعت پرداختهای نوین ما، فناوریPSD2واژگان کلیدی: سند 
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Abstract 

The emergence of any process anywhere in the world will undoubtedly change and 

innovate in the business of that industry. Therefore, it is necessary to provide the necessary 

readiness to deal with the innovations that come from it by examining the dimensions of 

inclusive trends, such as PSD2, in order to benefit from the opportunities it has gained. The 

main areas that the PSD2 focuses on are: to develop and integrate the EU payment market, 

to innovate and compete among banks by using new actors, improve security and 

authentication, access to account information and transparency in providing information. 

The introduction of new player will redefine the way banks meet with innovations and new 

financial technologies, as well as create a new interactive structure. If these new structures 

and frameworks are implemented in the payment and banking industry of Iran, there will be 

opportunities for creating value for customers, merchant as well as increasing customer and 

transaction for banks. Also, the new authentication methods presented in the PSD2 have led 

the new interactive structure to be adapted to the requirements and standards of the security 

industry, as well as modern security techniques and technologies to interact with third-party 

providers of new financial technologies takes place in a safe place and prevents fraud and 

electronic payment violations. This study, with the introduction of the opportunities 

provided by the PSD2, will explore the framework for interaction with the providers of 

modern financial technologies in a safe environment, thus, the Iranian payment industry will 

be able to use it in synchronous with other countries The world will benefit from the 

development of the PSD2. 

Key words: PSD2, new financial technologies, authentication, new players 
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 مقدمه

مگیری است ایش چشروند کنونی ارائه خدمات بانکی به مشتریان نشان دهنده این است که انتظارات مشتریان در حال افز

تظارات دن انداشت. برآورده نمو و اتکای بانک بر خدمات کنونی دستاوردی جز نارضایتی و کاهش مشتریان را نخواهد

 یک سو ما ازمشتریان مستلزم شکل گیری چشم اندازها و استراتژی های مقتضی توسط بانک و موسسات مالی می باشد. ا

و  نبودهریان ی مشتبانکداری سنتی به علت نوع ساختار و حجم فعالیت های خود قادر به شناسایی و پاسخگویی کلیه نیازها

 ه و گستردهیچیدپ ب و کارها و فناوری های جدید در حوزه مالی، با خدمات نوین و نوآوری خود نیازهایاز سوی دیگر کس

ه زم اتصال بت مستلارائه این خدما اند کهمشتریان را مرتفع کرده و همچنین تقاضاهای جدیدی برای مشتریان ایجاد کرده 

نک از مندی بارهیز بهرهای مالی نوین به سامانه های بانک و نسامانه یکپارچه بانک می باشد. لذا چگونگی اتصال کسب و کا

دل های مر در نوآوری های این کسب و کارها چالشی است که نیازمند راه حلی جامع می باشد. این مهم از رهگذر تغیی

عال درعرصه ف رانجدید الگوهای تعامل و بازیگ کسب و کار بانک و برآورده خواهد شد. از آن جا که مدل های کسب و کار

اشد. در دید بجمالی را دچار تحول می کند، نیاز است تا مقررات و دستورالعمل هایی تدوین شود تا پاسخگوی تحوالت 

د در حوزه پرداخت و را ارائه داده است تا به معرفی بازیگران جدی PSD2واکنش به این تحوالت جدید، اتحادیه اروپا سند 

عریف تی این سند ارگیرود و تعریف مقررات جدید مرتبط با تعامل آن ها بپردازد. الزمه به کنیز اصالح دستورالعمل های موج

خته خواهد ن پرداهاد شده است و در ادامه به شرح آپیشنچارچوب های مکمل اجرایی است که توسط دیگر فعاالن این حوزه 

ن ری های ایجدید جهت بهره مندی از نوآو، بازیگران جدید حوزه پرداخت، مدل های کسب و کار PSD2شناخت سند  شد.

ا هگرفتن آن  ر نظردبازیگران جدید و الگوهای تعامل بانک با این بازیگران جدید، مسائل حائز اهمیتی می باشد که بدون 

بانکداری  صنعت برآورده نمودن انتظارت مشتری و رضایت آن ها حاصل نخواهد شد. هدف از انجام این پژوهش این است که

ز آن بهره احاصل  های فرصتاز رداخت ایران قادر باشد همگام با سایر کشورها خود را با الگوهای جدید منطبق کند و و پ

ارهای ککسب و  برای کارآفرینان فرصت ایجادسودآوری،  برای بانک ها مند گردد. به کارگیری این فرصت ها در نهایت،

 های جدید را به ارمغان خواهد آورد. برای مشتریان ارائه ارزشحوزه پرداخت و در جدید 

عمل می ستورالددر این پژوهش ابتدا به بیان ادبیات موضوع پرداخته خواهد شد. از آن جا که اساس پژوهش حاضر یک 

ین احلیل باشد، اجرای آن مستلزم تحلیل و تفسیر مخاطبان این سند است لذا ضروری است تا رویکردهایی که در ت

مل این ان مکرفته شده بیان گردد. همچنین بررسی و واکاوی اسناد و استانداردهایی که به عنودستورالعمل به کارگ

قاد نکه به اعتل ایبه دلی دستورالعمل ارائه شده اند نیز حائز اهمیت است که بخش مبانی نظری به این مهم پرداخته است.

ت فتن فرصدر پی یااین پژوهش  ل خواهد کرد،، این دستورالعمل مختصات صنعت پرداخت را دچار تحوPSD2صاحبنظران 

نین این ردد. همچمند گصنعت پرداخت ایران را قادر می سازد تا از پتانسیل های موجود بهره که استدر این تحول هایی 

  پژوهش به نحوه دستیابی به این فرصت ها نیز خواهد پرداخت. 
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 ادبیات موضوع

جع در این پرداخته خواهد شد و سپس مبانی نظری مر PSD2پیشین در حوزه  در این بخش ابتدا به بررسی تحقیقات

 پژوهش بیان خواهد شد.

 پیشینه تحقیق

پژوهش های ذرد، گنمی  زمان طوالنیتوسط اتحادیه اروپا تا نگارش این پژوهش  PSD2از آن جا که از زمان ابالغ سند 

ین ااول  دسته ،به دلیل گستردگی و حجم باالی این سنداندکی پیرامون این موضوع در سطح جهان انجام شده است. 

ین سند فرصت های پیش روی ا ترسیم چشم اندازنیز و  PSD2به معرفی حوزه های تحت پوشش سند پژوهش ها مربوط 

این سند  ومدتدوین نسخه  و اهداف می باشد، خاستگاه PSDنسخه دوم سند  PSD2با توجه به اینکه سند  پرداخته اند.

به قانونمند  PSD1توجه ویژه ای قرار گرفته است. از این روی در تحقیقات پیشین چنین عنوان شده است که اگرچه  مورد

 خت )پرداختپردا کردن بازار واحد پرداخت اتحادیه اروپا پرداخته است اما نقش واسطی که کسب وکارهای نوآور در حوزه

ن مواجه وجود قانو ا عدمبنظر نگرفته و تعامل و دسترسی این کسب و کارها  کارتی، اینترنت، موبایل و..( ایفا می کنند را در

ت امنی همچنین حضور کسب و کارهای جدید در پردازش های مالی و نیز دسترسی آن ها به اطالعات مشتریان است.

منیتی می ادید ی جاطالعات مشتریان را با خطر خواهد انداخت که خود نیازمند تعریف استانداردها و اجرای خط مشی ها

 ید:بر آن شد تا این خلل را جبران کند و به جهت دستیابی به اهداف زیر تدوین گرد PSD2لذا سند باشد. 

 توسعه و یکپارچه سازی بازار پرداخت اتحادیه اروپا 

 ایجاد نوآوری و رقابت میان بانک ها با استفاده از بازیگران جدید 

 ز اطالعات کاربرانبهبود امنیت و احراز هویت و حفاظت ا 

 امکان دسترسی به اطالعات حساب 

 [2] شفافیت در ارائه اطالعات 

 اهد داشت:برای مشتریان، شرکت های پرداخت و بانک منافع زیر را به همراه خو PSD2در نهایت به کارگیری سند 

 یابی به و دست و کارتغییر در مدل کسب  -بانک: تعامل با محیط بیرونی و فعالیت در خارج از فضای بسته کنونی

ست، شتری اماز آن جا که پرداخت درگاه ارائه خمت یا محصول به  -منافع حاصل از نوآوری های کسب و کارهای جدید

تریان به از مش تعداد بیشتری -مندی بیشتر از کیف پول مشتری خواهد شد.تجربه بهتر مشتری سبب افزایش فروش و بهره

 نتیجه یک پلتفرم برای بانک حاصل خواهد شد.یک زیرساخت دسترسی دارند و در 

 وزه حید در تعریف محصوالت جد -کسب و کارهای پرداخت: دستیابی به یک رویکرد استراتژیک در تحول دیجیتال

 .دریافت نیازمندی های جدید مشتریان -پرداخت

 هادهای پیشن دریافت -تحفاظت و امنیت باالتر اطالعا -مشتریان: سهولت و گزینه های بیشتر در انجام پرداخت

 [3].بیشتر از سایر خدمات و کسب و کارهای غیر پرداخت با توجه به نیاز خود

، PSD2دسته دوم پژوهش های انجام شده در این حوزه نیز توسط شرکت هایی می باشد که به منظور به کارگیری سند 
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ف سرویس های جدید تعامل این دو بخش از صنعت به بانک ها و کسب و کارهای پرداخت راهکار پیشنهاد می دهد و با تعری

مندی از پتانسیل و فرصت های تحول ناشی پرداخت را تسهیل و ساختارمند می کند. از آن جا این پژوهش ها با رویکرد بهره

 هدر بخش های بعدی به معرفی راهکارهای و ارزش های پیشنهادی این شرکت ها پرداخت ،شکل گرفته اند PSD2از اجرای 

  خواهد شد.

 مبانی نظری تحقیق

 PSD2 دستورالعملمفاد 

نظیم مقرارت تعنوان تنظیم شده است. هر عنوان از این سند متمرکز بر  6ماده است که در  117مشتمل بر  PSD2سند 

  :گانه عبارتند ازششو دستورالعمل در یک حوزه خاص شده است. این عناوین 

 یکپارچگی پرداخت در اتحادیه اروپا -1

 یستری شرکت ها پرداخترج -2

 شفافیت در اطالعات -3

 حقوق و امنیت در پرداخت -4

 سندهای تکمیلی برای جزئیات فنی -5

 مقررات بازبینی، گذار و اصالحیه دستورالعمل -6

-انهی سه گحالت هابخش اول این سند به بیان موضوعات اصلی و حوزه های تحت پوشش این سند می پردازد. همچنین 

به ه اروپا اتحادیتا  ی داردمنطقه اتحادیه اروپا در نظر می گیرد و قوانین مرتبط به هرکدام را بیان مای را در معامالت ارزی 

ند نیز معرفی معاف می شو PSD2که از مقررات همچنین در این عنوان حوزه هایی  یک بازار واحد و یکپارچه دست یابد.

  کرده است.

پرداخته است. در این  TPP1نهادهای شخص ثالت یا دریافت مجوز  به مقرراتاین سند است،  که نقطه عطفدوم  عنوان

)ارائه  PISP3)ارئه دهنده خدمات اطالعات حساب( و  AISP2بخش دو نوع الیسنس اصلی را برای خدمات پرداخت به نام 

ائه این دهنده خدمات شروع پرداخت( معرفی کرده است که کسب و کارها می توانند مطابق مندرجات این سند مجوز ار

دریافت کنند. این بخش از سند به شرح الزامات دسترسی به سیستم پرداخت و دسترسی به حساب می پردازد. در خدمات را 

 تحت این عنوان دو نوع دسترسی و خدمات پرداخت را تعریف می کند.  PSD2نهایت سند 

ن دسترسی به اطالعات حساب مشتریان و نیز برای نهادهای شخص ثالث امکااز آن جا که این دستورالعمل بر آن است تا 

 عنوانانجام خدمات شروع پرداخت را فراهم کند نیاز است تا به پرداخت کننده و دریافت کننده اطالعات کافی داده شود، لذا 

                                                 
1 Third Party Provider 
2 Account Information Service Providers 

3 Payment Initiation Service Providers 
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 می دهد.  منتقل شده توسط ارائه دهنده خدمات به کاربر را شرح عاتالاط محتوا، زمان و هزینه الزامات مرتبط با سوم از سند

ا به رهده دارند ن به عچهارم از این دستورالعمل حقوق و وظایفی که ارائه دهندگان خدمات پرداخت در برابر کاربرا عنوان

خش اصلی ب 6شد. تضمین کننده حفاظت از مشتریان است از نقاط برجسته این سند می با عنوانتفضیل بیان می دارد. این 

رایط و ضوابط ش( شرح 2مفاد کلی، معرفی و شرح هزینه های قابل اعمال در این بخش. (1در این عنوان عبارت است از: 

ات مرتبط با نحوه انجام ( الزام3دریافت مجوز انجام پرداخت و نیز نحوه رضایت و یا لغو رضایت کاربران جهت انجام تراکنش. 

ننده رداخت کپکردن مبلغ پرداخت از حساب پرداخت، چگونگی منظور مبلغ  : اعمال دستور پرداخت، برگشت، شاملتراکنش

( 5داری آن ها ( حفاظت از داده های شخصی کاربران در پردازش و نگه4زمان انجام دستور پرداخت   ،به دریافت کننده

ارش دهی وه گزریسک های عملیاتی و امنیتی و نحوه احراز هویت کاربران: احراز هویت قوی و چند عاملی کاربران، نح

 .( رویه های حل اختالف میان کاربران و ذینفعان6امنیتی رخدادهای 

عنوان  در پردازد،ی فنی ببه سند تکمیلی نیاز دارد تا در آن به شرح تفضیلبه دلیل اینکه این پیاده سازی این دستورالعمل 

مطلع  رتبط بام همچنین مقررات .بیان شده است در احراز هویت واگذاری وظیفه تنظیم استانداردهای فنی مقرراتپنجم 

 کردن کاربران از حقوق خود نیز در این عنوان بیان گردیده است.

ین ت چرا که ااخته اسزمان به کارگیری این سند پرددر پایان نیز عنوان ششم به بیان مقررات نهایی جهت بازنگری و نیز 

ق کنند منطب قررات خود را با آنسند یک دستورالعمل جامع در اتحادیه اروپا می باشد که نیاز است کشورهای عضو م

PSD2  .[4] این فرآیند را به عنوان گذار یاد کرده است 

 (RTS1سند استاندارد فنی )

( تنظیم گردیده است، به بیان الزامات اجرایی امنیتی می پردازد. این سند EBA2این سند که توسط مقامات بانکی اروپا )

بخش بعدی  4به بیان شرایط کلی احراز هویت و اعمال قوانین می پردازد و که در بخش اول عنوان تنظیم شده است.  5در 

 عبارتند از:

ساب و حصاحب  ی شامل: معرفی کد احراز هویت، طریقه اعمال و اتصال کد بهمشتر یقو یت)الف( اعمال روش احراز هو

 مبلغ پرداخت، معرفی عناصر موجود در کد احراز هویت. 

کانال  اکنش ومقدار تر یسک،که بر اساس سطح ر یمشتر یقو یتاحراز هو یتیالزامات امن یریاز به کارگ یت)ب( معاف

 تعیین می شود.پرداخت 

صه نتقال مشخشامل ایجاد و ا ؛ان خدمات پرداختکاربر هویتی یتیامن مشخصات یکپارچگیو  ی)ج( حافظت از محرمانگ

 فعال کردن مشخصه ها. ها، تجیهزات و نرم افزارهای احراز هویت، تمدید، لغو یا غیر

ارائه  یرکنندگان و سا یافت، پرداخت کنندگان، درPISP ،AISP، بانک ینارتباط ب یباز و امن برا یاستانداردها یجاد)د( ا

این بخش به بیان الزامات مرتبط با واسط های  .در ارتباط با ارائه و استفاده از خدمات پرداخت دهندگان خدمات پرداخت،

، همچنین مقررات مرتبط با امنیت تبادل داده میان بخش های ارتباطی را نیز بیان می می پردازد و اختصاصیعمومی  ارتباطی

                                                 
1 Regulatory Technical Standards 

2 g AuthorityEuropean Bankin 
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 [5] دارد.

 روش تحقیق

هش با ین پژواتوصیفی و از نوع تحلیلی می باشد.  ،ی اطالعاتورتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آ

رگیری این سند می به تحلیل و ارائه راهکار در به کا PSD2یلی مرتبط با سند توصیف پژوهش ها و اسناد تکماستفاده از 

ناشی از  حوالتپردازد و چالش ها و فرصت های حاصل از آن را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ت

 است و در جست و جوی یافتن پاسخ سواالت زیر است: PSD2اجرای دستورالعمل 

 چیست؟ PSD2ناشی از به کارگیری سند تحوالت اصلی  -

 تعامل بانک با بازیگران و تازه واردان عرصه پرداخت چگونه خواهد بود؟ -

 رصت های ایجاد ارزش ناشی از تعامل با بازیگران و تازه واردان عرصه پرداخت چیست؟ف -

 تهدیدهای ناشی از حضور بازیگران و تازه واردان عرصه پرداخت چیست؟ -

عمل ین دستورالاه سازی در اتحادیه اروپا نمی گذرد، هنوز پیاداجرای این دستورالعمل  صدور دت زیادی ازبه دلیل اینکه م

 دی و ترسیمیشنهابه تجربه عملی دست نیافته است و کلیه پژوهش های انجام شده تا کنون نیز در مرحله ارائه راهکار پ

دامی ان هنوز اقور ایرگیری این سند اتحادیه اروپا می باشد، کشهمچنین به دلیل اینکه محدوده به کار می باشد.چشم انداز 

نیز  تد پرداخو در جهت تعریف و اصالح مقررات مورد نیاز الگوی جدی ننموده مندی از فرصت های آندر راستای بهره

تورالعمل تن دسماز این روی  این امر دقت پژوهش حاضر را با محدودیت روبه رو نموده است.. بررسی به عمل نیامده است

PSD2  ه برفت و گو نیز اسناد، چارچوب ها و استانداردهای مکمل آن به عنوان بخش اصلی پژوهش مورد بررسی قرار

ده رائه دهنتوسط شرکت های ااز این دستورالعمل، راهکارهای ارائه شده حاصل منظور یافتن فرصت های ایجاد ارزش 

با تکیه  پژوهش به منظور افزایش دقت و صحت در یافته های در پایان نیز و نیز مدل های کسب و کار بررسی شد. سرویس

ر قرا بررسی مورد بر روش تحقیق دلفی، پنلی از صاحب نظران این حوزه تشکیل شد و یافته های پژوهش از نقطه نظر آن ها

 ردید.گرفت. در نهایت نیز به منظور حصول اطمینان از پایایی داده ها نیز ضریب کاپا محاسبه گ

 یافته ها و نتایج

 لزاماترائه انیز ا و ارائه دهنده خدمات پرداخت شخص ثالث به عنوان بازیگران جدید صنعت پرداختمعرفی نهادهای 

رداخت می باشد که موجب تحول صنعت پ PSD2دستورالعمل اصلی  کاربران، اجزای ی جهت حفاظت از اطالعاتامنیت

از . متعاقب بردازدابتدا به بیان فرصت های حاصل از ورود نهادهای شخص ثالث می پ خواهد شد. لذا در این بخش از پژوهش

ملیات جام عشدن دسترسی شرکت های شخص ثالث به اطالعات حساب مشتریان و نیز امکان شروع پرداخت توسط آن ها، ان

ز صلی ناشی ادات ابه بیان تهدی و نیز اطالعات مشتریان با ریسک هایی مواجه خواهد شد، از این روی قسمت دوم این بخش

خواهد  نیز معرفیز تهدیدات الزامات امنیتی مورد نیابروز می پردازد و به منظور کاهش و جلوگیری از  PSD2به کارگیری 

 دسترسی نهادهای شخص ثالث به بانک ارائه خواهد شد. چارچوبی جهتدر پایان این بخش نیز  .شد

 PSD2ری فرصت های حاصل از به گارگی: 1بخش 

گردد. از منجر می تواند به تحول در مناسبات صنعت پرداخت واگذاری دو نوع از خدمات مهم بانک به نهادهای ثالث 
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شرکت که در یک یا چند  است ارائه اطالعات تلفیقی یک یا چند حساب پرداخت مختص یک کاربر AISPفعالیت های مهم 

شروع ( 1بدین طریق می باشد:  PISPحوه ارائه خدمات توسط همچنین ن .دیگر نگهداری می شود( PSP1) پرداخت

منظور  (PSPشرکت پرداخت )درخواست به یک حساب پرداخت در یک این ( 2 انجام می شود. پرداخت با درخواست کاربر

  .خدمات می پردازد ارائه کاال و بالفاصله به ( دریافت کننده اطمینان حاصل می کند پرداخت شروع شده و3 می شود.

کار مدل کسب و آن ها بانک ها بنا به استراتژی های خود از نهادهای شخص ثالث استفاده می کنند و در نهایت با توجه به

 و شرکای تجاری خود را انتخاب خواهند نمود. سطوح استفاده از نهادهای شخص ثالث عبارتند از: 

 د شد.جر خواهفرآیندها و یکپارچگی معماری منپشتیبانی از سرویس ها و استفاده عملیاتی؛ این سطح به چابکی  -1

 استفاده از ابزارها و تکنولوژی؛ مانند موبایل یا اینترنت اشیاء -2

 افزایش و جذب مشتریان جدید توسط دسترسی به کانال های نهادهای شخص ثالث -3

 نوآوری و ارائه سرویس جدید؛ از طریق پورتال توسعه دهندگان و همکاری با دیگری کسب و کارها -4

 مدل های کسب و کار در تعامل با نهادهای شخص ثالث

نک ها با که با تحول در قواعد و روابط حاکم بر صنعت پرداخت، منجر به تحول در مدل های کسب وکار خواهد شد. چرا

مالت گذر تعاو خدمات جدیدی را تعریف کنند و از ره محصوالتقادر خواهند بود تا شرکای جدیدی در تعامل هستند و 

ز تکنولوژی های ابیشتر از آنکه  PSD2حاصل از اجرای سند و منافع دید ارزش های جدیدی را ارائه دهند. لذا تحوالت ج

ه در کسب کار ، ناشی از تغییر در مدل کسب و کار می باشد. از همین روی در ادامه دو مدل کباشدنشأت گرفته جدید 

 به کارگرفته می شود معرفی خواهد شد. PSD2اجرای 

 مدل اگریگیتور: -1

 دیتول ینههز یستبانک مجبور ن بنابراین شود. یخدمات مو کننده محصوالت  یعتوز یکبه  یلمدل بانک تبد یندر ا  

ند توا یبانک م همچنین کند. یخود استفاده م یشرکا یستممنظور از اکوس ینرا متحمل شود و بد یقمحصول با تطب

 یانمشتر یاده هاداست تا بانک به  یازمنظور ن ینکند، بد یباز محصوالت ترغ یگسترده ا یفبه ط یرا به دسترس یانمشتر

گی های از ویژ هد.درائه کانال مناسب آن را ا یقو از طر کند یهتوص یانبه مشتر یداشته باشد تا بتواند به طور موثر یدسترس

الی نیز غیر م بود با کسب و کارهایمهم این مدل دسترسی به منابع داده ای می باشد. در این مدل بانک قادر خواهد 

 مالی منبع ی غیرهمکاری کند، چرا که تحلیل داده های حساب مشتریان و تراکنش های آن ها می تواند برای کسب و کارها

می تواند  خرید خوبی برای ارائه پیشنهاد متناسب به مشتری باشد. بنابراین دسترسی به اطالعات حساب یا تراکنش های

 رای تحلیل داده و پیرو آن ایجاد ارزش جدید فراهم کند.فرصتی را ب

 مدل پلتفرم: -2

 یشود و پلتفرم ها یشترب یاثرات شبکه ا یستبا یمنظور م بدین خود را باز کنند. یعتوز یدارند تا کانال ها یازبانک ها ن

اووت این مدل با مدل تف شود. یعمود یکپارچگیبه دست آورده شود و  یدبا یادیز یها یی، دارایدی ایجاد شودجد

می شود. اما در مدل اگریگیتور مسیر  و هموارتر یعسبب ارائه سری ایجاد می شود و عمود اگریگیتور این است که یکپارچگی

                                                 
1 Payment Service Provider 
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)از  سعه دهندگانطوالنی و سلسه مراتبی از داده به سایر کسب و کارهای طی می شود. در مدل پلتفرم اکوسیستمی از تو

ایجاد شده که یا زنجیره تأمین جدیدی با مالکیت بانک  تک ها و کسب و کارهای نوین، فینندگان(طریق پورتال توسعه ده

 [7]و  [6]پدید می آید و یا اینکه با ترکیب محصوالت ارزش جدیدی ارائه گردد. 

 :سه مورد از ارزش هایی که بانک می تواند در تعامل با سایر کسب و کارها ارائه دهد عبارت است از

 هادات حمایتی:پیشن

 رویی ام های خودو برای  بانک ها می توانند از پیشنهاد وام به مشتریان دیگر صنایع بهره برند، مانند تبلیغات خودرو

 که قبال ثبت شده است. 

  وام  نندگانکموسسات آموزشی برای افرادی که وام دانشجویی دریافت می کنند و پیشنهاد امالک برای دریافت

 می کند. فراهم ، تعطیالت و سایر اتفاقات پر هزینه زندگی، فرصت هایی را برای خدمات بانکیمسکن. بازنشستگی

 :هدف گیری مشتری 

 .به سترسی د نک یکبابه طور مثال  توانایی هدف قرار دادن مشتریان خاص بانک را برای دیگر صنایع فراهم می کند

مانی که ز حوینبانک پیشنهاد دهد. به خودپرداز حل کسب و کارهای محلی ارائه می دهد تا به مشتریان نزدیک م

 هد. ارائه د وابه  یک پیشنهادب و کار آن منطقه می تواند ، کسمی یابدمشتری را در نزدیکی خود خودپرداز که 

 به عنوان سرویس:داده 

  ها نتبانک ها نه  ها و دیگر صنایع ارزشمند است دسترسی دارند.بانک ها، به اطالعات مالی مشتری که برای شرکت

 داده های مشتریان، بلکه تحرکات بازار را نیز گردآوری می کند.

 اص خاص در محلی خ به بازار ارزشمند باشد، به طور ورودمی تواند در استراتژی های  ،دسترسی به چنین داده هایی

 [8] می کنند.از شهر که مشتریان هدف در آن جا زندگی 

 PSD2در به کارگیری تهدیدات و الزامات امنیتی : 2بخش 

 ه به پیادهککارهایی بسیاری از راهروندهای پرداخت بیشتر به سمت پرداخت با موبایل متمایل شده است و به دلیل اینکه 

ژه ای یت وییل از اهممی پردازند در بستر موبایل اجرا شده است، شناخت تهدیدات امنیتی در بستر موبا PSD2سازی 

 برخوردار است.

ایلی نتی و موببا وجودی که میان کانال های پرداخت اینتر :پرداخت موبایلی وپرداخت اینترنتی  الف( تهدیدات در

جود لب کمتری ویل تقارتباط می باشد، رویکردها و ابزارهای آن ها متفاوت است. به دالیل زیر در کانال های پرداخت موبا

 دارد:

 تراکنش های موبایلی از تراکنش های اینترنتی پایین تر است. حجم 

 یل ند و پروفاکحساب  کانال های موبایلی نیاز دارند تا کاربر در یک سرویس پرداخت در یک اپلیکیشن موبایلی ایجاد

ترنتی ال های اینانه ککاربر و تاریخچه تراکنش ها در اپلیکیشن موبایل قابلیت مشاهده بیشتری دارد، در حالی که دسترسی ب

 به سرویس های رجیستری وابسته است و میزان داده هایی کمتری در آن موجود می باشد. 
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  ،به دلیل اینکه محیط اینترنت مبتنی بر مرورگر می باشد، و کانال های موبایل از چندین کانال استفاده می کنند

کل تر می باشد. شرگر موبایل، تقلب موبایلی پیچیده تر و منظیر گوشی، سیستم عامل، شبکه وایرلس، اپلیکیشن موبایل و مرو

علی رغم این پیچیدگی پرداخت موبایلی در معرض ریسک هایی چون بدافزار موبایل، اپلیکیشن جعلی، تقلب در کیف پول 

 می باشد. 1دیجیتال و تصاحب حساب

انال در تمام ک تقلب را پذیرندگان می بایستها، با توجه به رشد روزافزون پرداخت های موبایلی و تفاوت در کانال های آن 

 د. های ردیابی کنند و میان روندهای تقلب شناخته شده در کانال های آنالین و موبایلی تمایز قائل شون

 هایی که پرداخت موبایلی را هدف قرار می دهد عموما در حوزه های زیر متمرکز شده اند:تهدید  :حوزه های تهدید

 ان موبایل: نصب برنامه های مخرب و بدافزار، فیشینگ و مهندسی اجتماعیتهدیدهای کاربر

 تهدید دستگاه موبایل: دسترسی غیر مجاز، دستگاه مفقودی یا سرقت شده 

 تهدید اپلیکیشن پرداخت و کیف پول: مهندسی معکوس، دستکاری اپلیکیشن پرداخت و استفاده از روکیت

 انی و حمالت بازپخشتهدید پذیرنده: بدافزار، حمله مرد می

 داده ها اتصال تهدیدهای ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک پذیرنده: در معرض خطر قرار گرفتن سیستم پرداخت و

 تهدید ارائه دهندگان شبکه پرداخت: در معرض خطر قرار گرفتن سرویس توکن و انکار سرویس

 ه مجوز، و داده های توکنتهدید صادر کننده: در معرض خطر قرار گرفتن فرآیند ارائ

تن ار گرفتهدید ارائه دهندگان اپلیکیشن پرداخت: در معرض خطر قرار گرفتن داده های حساس، در معرض خطر قر

 [9] پروفایل کاربر در ابر، در معرض خطر قرار گرفتن توکن و انکار حمله های سرویس

 بارتند از:که از منظر کارشناسان امنیت شامل ریسک های بزرگ ع حوزه هایی

ایجاد/ افتتاح حساب؛ فرآیند ایجاد حساب باید به صورت امن پیاده سازی سازی شود تا از تقلب تصاحب حساب جلوگیری 

شود. می بایست قابلیت های چندگانه دستگاه موبایل )شناسایی هویت، مکان جغرافیایی، بیومتریک و...( به کارگرفته شود، 

می باشد. شرکت ها باید پروفایل مشتریان را نگهداری کنند تا با استفاده از الگو های ضروری  KYC 2همچنین پیاده سازی 

 شناسایی، قوانین و ماشین یادگیری، نمونه های تصاحب حساب را دریابند.

ئه کنند. ارا رقت میسنفوذ در داده ها؛ مهاجمان به جای اینکه اطالعات کارت را به دست آورند اطالعات شخصی هویتی را 

از  وسایی کنند ا شنارهندگان راهکارهای امنیتی می بایست، روش هایی که آن ها می توانند این اطالعات را به دست آورند د

 آن بروز آن جلوگیری کنند.

ذاری نمی گرمایه پذیرندگان کسب و کارهای کوچک؛ جلوگیری از تقلب را بخشی از کسب و کار خود نمی دانند و در آن س

ت ین می بایسنابرابرند تا راهکارها را خریداری کنند یا به ارائه دهنده شخص ثالث برون سپاری کنند. کنند و تمایل دا

 [10] راهکارهایی توسعه یابند که آن ها هدف قرار داده و برای آن ها به صرفه باشد.

 :عبارت اند از اعالم شده استرو به رشد  2018: روش های تقلبی که در سال روند روش های تقلب

  ن بار دانلود میلیو 4برنامه مخرب در گوگل پلی تا  50اپلیکیشن های مخرب: تحقیقات نشان می دهد که حداقل

 میلیون دستگاه را آلوده کرده اند. 36شدند و 

                                                 
 استفاده از اعتبارها و هویت سرقت شده جهت ایجاد حساب 1
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 ونی و اربران قانفته، کربات حمله کننده: ربات ها به طور مداوم پیشرفت می کنند و با استاده از تکنولوژی های پیشر

 .ی کنندافراد را جعل می کنند تا به طور متقاعد کننده ای از دفاع سایبری و کنترل های تقلب عبور مرفتار 

  قلید از ا با تتشبیه سازها: مهاجمان نمونه یک اپلیکیشن را در دستگاه موبایل شبیه سازی شده اجرا می کنند

 کاربران قانونی در موبایل های واقعی حمالت را انجام دهند.

 ه شامل یک ین حملبا هک کردن یک دستگاه کنترل آن را به دست گیرند تا حمله را انجام دهد. در واقع ا مهاجمان

 ]11[ .دستگاه و اپلیکیشن قانونی است که بدون دانش کاربر انجام می شود

 امنیت اطالعات الزامات ب( 

رفی کلیه الزامات ی باشد این بخش به معم PSD2از آن جا که امنیت و حفاظت از اطالعات کاربران از اهداف اصلی سند 

را در  PSD2مورد جهت تأمین امنیت کاربران پرداخته شده است. کسب و کارهایی که در سطح جهان دستورالعمل های 

وده اند. در پایان نیز اشاره نم 4تا  1راهکارهای خود به کار گرفته اند جهت تضمین حفظ امنیت کاربران به رعایت الزامات 

ا تنیاز است  تریانز استانداردهای امنیتی مرجع در ایران ذکر گردیده است. جهت هر گونه تبادل داده مربوط به مشیکی ا

 الزامات امنیتی زیر اجرا گردد.

1- 2PSD- یمشتر یقو یتدر احراز هو یفن یاستانداردها (SCA1) 

ر احراز بست که ا یمشتر یقو یتاحراز هودستورالعمل به آن پرداخته شده است الزامات  ینکه در ا یجمله موضوعات از

 یدأک( تاربران ویت کهانتخاب حداقل دو عامل از عناصر سه گانه زیر به عنوان عناصر مورد نیاز جهت احراز ) یدوعامل یتهو

 کند: یم را در دسته های زیر طبقه بندیعامل ها  یدارد و برا

 یا ند طولداند(، مان یکه فقط کاربر م یزیان دانش )چشده به عنو یطبقه بند یمشتر یقو یتعناصر احراز هو( 1

و  یدل کلطو یتم،ورمانند مشخصات الگ :که تنها کاربر دارد( یزی)چ یتشده به عنوان مالک یعناصر طبقه بند( 2 یچیدگی،پ

 یم کاربر که زیی)چ ویژگی وجودی شده به عنوان یعناصر طبقه بند یدستگاه ها و نرم افزار ها (3اطالعات، و  یآنتروپ

 حفاظت قالب. یها یژگیو و یومتریکسنسور ب یتم،مانند مشخصات الگور: باشد(

تراکنش  یکند، ک یم یداپ یخود دسترس ینپرداخت کننده به حساب آنال یککه  یدفعات یاستاندارد در تمام ینبه ا بنا

د اده ها وجووء استفس یرسا یاتقلب  یسکر شود که در آن یکانال از راه دور اجرا م یک یقکه از طر یتیهر فعال یاپرداخت 

شود. کد  یرفتهپذ PSPتوسط  یکبارتنها  یدبا یتکند، کد احراز هو یم تفادهاس یتدهد از کد احراز هو یدارد را انجام م

 نیاشد. همچنبشخص کننده م یافتتراکنش بوده و در یزانکه مختص به م یباشد به نحو یاارتباط پو یدارا یدبا یتاحراز هو

اعتبار  دییو تأ جادید: اباش راهکارهایی ینبراساس چن یدشوند، با یبرآورده م یتیکه الزامات امن یتا زمان یتاحراز هو یکدها

 یارگمواد رمزن یا و /  ایدهبا استفاده از کل یبر رمزنگار یمدارک معتبر مبتن یرسا یا یجیتالد یبار مصرف، امضاها یکپسورد 

 .یتز هوشده در عناصر احرا یرهذخ

 الزامات یتآن رعا دارد و بنا به یدتأک یشخص یتیامن یاعتبارها یکپارچگیو  یبر حفظ محرمانگ یناستاندارد همچن این

 باشد. یم یلغو ضرور ید،تجد یل،در تحو یتیامن

                                                 
1 Strong Customer Authentication 
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راه  از یت هااخر پردد یتامن یشمنافع افزا ینب یدبا یفن یاستانداردها ینا ینترنتی،ا یبهبود اعتماد در تراکنش ها جهت

در  یتوهاحراز  یراب ییها یتاستاندارد معاف ینتعادل برقرار کند. لذا در ا یدسترس یتکاربر پسندانه و قابل یازهایدور و ن

 یتحراز هوامات ااز الز یبخش یاهمه  یینپا یسکبا ر یکاربران، در تراکنش ها سهولت ینظر گرفته شده است تا در راستا

 شود. یتشامل معاف

شود، به  یائه مارائه دهندگان شخص ثالث ار یقاز طر یگسترده ا یمال یها یسسرو PSD2 ینن جا که بنا به قوانآ از

امات امه ها الزبرن ودستگاه ها  یاناست تا در ارتباط م یضرور ینباشد، بنابرا یم یازن ییواسط ها یقارتباط از طر یجادا

 برقرار شود. یارتباط یبخش ها یتامن اصی،اختص یرابط ها ی،ارتباط یمرتبط با واسط ها

2- eIDAS- یکیالکترون ییاعتماد و شناسا یها یسمقررات سرو 

eIDAS تشامل الزاما باشد، یاعتماد م یسو الزامات سرو یکالکترون یتهو ییشناسا یاز استانداردها برا یمجموعه ا 

 مهر یکی،ونلکترا یامضا یط،اعتماد واجد شرا یها یسبر آن، سرو ینظارت یاعتماد، سازمان ها یسارائه دنده سرو یتیامن

  دارد. یدأکت یتو شفاف یهمکار یتمقررات بر قابل ینباشد که ا یو ... م یآن، برچسب زمان یو اعتبار سنج یکیالکترون

3- GDPR- کاربران یحفاظت از اطالعات شخص ینقوان 

. باشد یم یصعات شخالزامات مرتبط با پردازش اطالآن ها باشد و شامل  یمقررات در مورد حفاظت از داده و محرمانگ این

 یقز طرعات احفاظت از اطال"بر  یمبتن یدکنند با یرا اداره م یکسب و کار که اطالعات شخص یندهایفرآ یبترت ینبد

 هیرذخ یازنام س یب یا یبا استفاده از مستعارساز یدبا یشخص اطالعاتکه  یمعن ینبه ا "فرض باشد یشو به طور پ یطراح

 فرض در نظر گرفته شود. یشبه طور پ یشود و حداکتر محرمانگ

 ها یتموجود یتاحراز هو یندر چارچوب تضم یتیامن یها یکتکن - 29115DIS یزوا -4

و  یعد فنبز دو ارا  یتشده است، احراز هو ین( تدویزو)ا یالملل ینب یاستاندارد که توسط سازمان استانداردساز این

( 1د: دار یم یانبحله را در سه مر یتالزامات احراز هو یندیفرآ یکردیبا رو یدهد. در بعد فن یر مقرا یمورد بررس یسازمان

اعتبار،  یجادشامل ااعتبار ) یریت( مد2( یسترثبت سوابق، رج یت،هو ییدتأ هویت،و شروع، اثبات  یکیشنثبت نام )شامل اپل

اعتبار،  یازس یرهر، ذخعتباا یاعتبار، فعال ساز ینزومات اعتبار، تضمو مل یونداعتبار ، پ یهاول یاعتبار، مقدار ده یندفرآ یشپ

ثبت  یت،حراز هو)شامل ا یتموجود یت( احراز هو3اعتبار، ثبت سوابق(  یضتعو یا یداعتبار، تجد یساز یرفعالو غ یقتعل

 انداردها واست یرنند ساپرازد و ما یها م یتموجود یهکل یتاحراز هو یاستاندادر به بررس ینا یگرد ییسوابق(. از سو

 لتا از اصاست تا یضرور یتاحراز هو یندفرآ یافراد بسنده نکرده است و از آن جا که ط یتدستورالعمل ها به احراز هو

 ینمچستاندارد ها یناباشد.  یم یتحائز اهم یزاستاندراد ن ینحاصل شود، پرداختن به ا یناناطم یزدستگاه ها و اعتبارها ن

گرفته  ه کارب یسکدر سطوح مختلف ر یتاحراز هو یتواند برا یکند که م یمطرح م یناناطم یرا برا یاسطوح چهارگانه 

 شود. 

 یراندر ا یکیالکترون یها ی( در گواهPKI1) یعموم یدکل یرساختز یاستانداردها -5

به آن اشاره شده   PSD2که در دستورالعمل  یشخص یتیامن یو اعتبارها یآن جا که انتقال و ارسال اطالعات شخص از

 یرمزنگار یها یتمو ماژول ها و الگور یکیالکترون یها یاست تا ملزومات گواه یباشد، لذا ضرور یم یرمزنگار یازمنداست ن

                                                 
1 Public Key Infrastructure 
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 یبه عنوان متول یشه،ر یکیالکترون یصدور گواه یاستاندارد که توسط مرکز دولت این. یرداطالعات و اعتبارها مدنظر قرار گ

موجب استاندارد  یو باال دست یهاستاندار پا یکتواند به عنوان  یاست، م یدهگرد یمتنظ یران،در ا یکینالکترو یصدور گواه

 یدکل یرساختز یکپارچگیاستاندارد سبب  ینگردد که استفاده از ا یتاحراز هو ینداطالعات در فرآ یروند رمزنگار یساز

 یاز گواه یلیپروفا ابتدا است: یدهگرد یمدر چند بخش تنظ یلاستاندارد م اینگردد.  یم یتاحراز هو یدر راهکارها یعموم

باطل  یها ینموده است، مانند ملزومات گواه یانها را ب یلآن ملزومات مرتبط با پروفا یروکرده و پ یرا معرف یکیالکترون یها

 ینشده است. همچن یفمر یرمز نگار  یها یزمها و مکان یتمسند سپس الگور ینکننده. در ا یزمتما ینام ها یاشده و 

 [1] سند به آن پرداخته است. یناست که ا یاردجمله مو از یزن یرمزنگار یسخت افزار یو ماژول ها زنگاریرم یپورتکل ها

 PSD2و بالک چین 

ضای کسب ا در فهشخص ثالث تازه وارد بودن آن  توسط نهادهای ئه خدماتابه دلیل اینکه یکی از چالش های حضور و ار

ای ن در سال هک چیبال مبتنی بر به آن ها با مسئله حائز اهمیتی می باشد. توسعه فناوری هایداخت است، اعتماد و کار پر

 ت مبتنی برم مقررای از اعتماد به نهادهای شخص ثالث فراهم آورد. همچنین تنظیزنجیره ابرای ذینفعان  ،می تواند اخیر

  .جرا باشداقابل ، می تواند توسط قابلیت های بالک چین هستند ی که با هم در تعاملمیان اجزای PSD2دستورالعمل 

 PSD2در به کارگیری  شخص ثالثنهاد های نحوه دسترسی : 3بخش 

باز شدن دسترسی به حساب های بانک نیازمند کانال دسترسی به اطالعات بانکی می باشد. الزمه استفاده از این کانال نیز 

 CAPS1وی که اتصال نهادهای شخص ثالث و بانک ها به این بستر فراهم گردد. وجود بستر یکپارچه می باشد به نح

 موارد زیر قابل ذکر می باشد: CAPSاز اهداف چارچوب  چارچوبی است که به پیشنهاد این بستر یکپارچه می پردازد.

  ارائه زیرساخت عملیاتی جهت اجرا و پیاده سازیPSD2 

 ده به اجزای ارائه فرآیند و تکنولوژی استاندارد شPSD2 

 ایجاد بستر رقابت میان تازه واردان و فین تک ها و بانک ها 

  با توجه به روش های روش های دسترسی مجزایAISP  وPISP هد شد.مانع از جزیره ای شدن و آشفتگی خوا 

می  CAPS2یک جزء جدید به نام ارائه دهنده خدمات و  AISP ، PISPشامل سه جزء قبلی بانک،  CAPSاجزای 

دارای سه الیه متفاوت می باشد که استفاده از هر کدام سطحی از منافع و قابلیت ها را برای اجزاری  CAPSباشد. چارچوب 

 متصل به الیه فراهم می کند. این سه الیه به ترتیب قابلیت عبارتند از:

 : PSD2الیه انطباق با  -1

  ک سرویس استاندارد ایجاد می کند.که ی بانکو  نهاد ثالثارائه راهکار اتصال مرکزی برای هر 

 کاهش یا حذف نیاز به اتصال چدگانه 

  موجود و جدید برای ایجاد سرویس های جدید و نوآورانه به منظور منافع  نهادهای ثالثارائه دسترسی مورد نیاز

                                                 
1 related Services-Payment/2Convenient Access to PSD 

2  SP CAPS 
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 کاربران

 تعهدات قراردادی در این الیه وجود نخواهد داشت 

 تا نیازمندی های دسترسی در  می تواند از این الیه استفاده کند بانکPSD2 .را انجام دهد 

 در جهت مطلوبیت های اضافی تمهیدات خود وجود ندارد نهاد ثالثو  بانک راهی برای محدود کردن. 

 .استانداردهای فنی قانونی در این الیه ایجاد می شود 

 :CAPSالیه چارچوب  -2

  اساس قوانین مندرج در  در چارچوب استانداردی که برنهادهای ثالث نیاز به ثبت نامPSD2 د شده و نیزایجا 

 به آنجزئیات بیشتری افزودن 

  کاربرتعریف واضح قوانین کسب و کار و عملیاتی به منظور ترویج بهتر سرویس و اعتماد بیشتر 

  پوشش دهی با( سطوح مورد قرارداد در سرویسSLA1،) و حقوق ذینفعان احزار هویت 

 ترویج مشارکت ن و باز بود 

 :پالس CAPSه الی -3

 است که در  چیزی این الیه شامل سرویس های اضافه بر آنPSD2 می شود. مشخص شده است و منجر به نوآوری 

 درسارائه دامنه گسترده تری برای سرویس های جدید، به جز حساب های پرداخت. مانند تأیید سن و آ 

  سرویس هایCAPS  ارئه  تلفبانک های مخ مات مختلفی درنباشد و خد با یک الگو بانک هامی تواند در همه

 شود.

ی وجود خواهد شد. از مزایا CAPSسبب وجود پویایی در دسترسی اجزای  CASPچندین ارائه دهنده خدمات وجود 

 عبارتند از:  CAPSارائه دهندگان متعدد 

  از چند ارائه دهنده  نهادهای ثالثامکان استفادهCAPS 

  ارائه دهندگانCAPS انطباق  به وسیله الیهPSD2 هی می باشند.دارای خط مشی، واسط پایه و فرآیندهای مشاب 

  ارائه دهندگانCAPS ند.بر سطح سرویس، دسترسی، عملکرد و دیگر معیارهای کسب و کار رقابت می کن 

 (،حیط تست و..م ارائه می دهد شامل جعبه ابزار )انجمن توسعه دهندگان، CAPSقابلیت های چهارگانه ای که چارچوب 

نرم  سط هایزبان مشترک )ایجاد درک مشترک، ارائه استاندار مشترک در وا، سرویس )چارچوب عملی انطباق( زیرساخت

 [12]  افزاری، انتقال پیام و اطالعات و...(
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 جمع بندی

که ز آن جا در صنعت پرداخت ایران است. ا PSD2 دستورالعمل پژوهش حاضر در جستجوی منافع حاصل از پیاده سازی

امات ؛ نظیر الزباشد این دستورالعمل در اتحادیه اروپا ارائه شده است، برخی از الزامات مندرج در آن ویژه آن منطقه می

می دارد  استگاه عموخسند  مرتبط با یکپارچگی ارز در معامالت صورت گرفته در اتحادیه اروپا. اما سایر الزامات مندرج در این

واجه است. مانون یی می پردازد که در صنعت پرداخت رواج یافته است اما با عدم یا نقص قبه تنظیم مقررات در حوزه ها

خت فعالیت ت پرداتک ها( در صنعحضور و فعالیت کسب و کارهای نوین که با فناوری های جدید و نوآوری خود )مانند فین

ضور این در پاسخ به ح PSD2 رالعملدستو می کنند، منجر به شکل گیری مناسبات جدیدی در صنعت پرداخت شده است.

 از آن جا که دازد.کسب وکارها توسعه یافته است تا به تنظیم مقررات مرتبط با فعالیت بازیگران جدید صنعت پرداخت بپر

صورتی که  د، دراین کسب و کارها به دلیل شناخت نیازمندی های مشتریان و به کارگیری نوآوری قادر به سودآوری هستن

رج از تگاه در خان خاسند از نوآروی های آن ها بهره مند گردد می تواند در سود حاصل از آن سهیم شود. اگرچه ایبانک بتوا

دآوری و ت، سومرزهای ایران شکل گرفته است اما روندهای پیشین نشان می دهد که کسب و کارهای نوآور به سبب جذابی

نفعت ذا ایجاد ملابد. ن الگوبرداری شده و در ایران نیز توسعه می ینیز برآورده نمودن نیازهای مشتریان، توسط کارآفرینا

گر ی از سویی دیالگوبرداری از کسب و کارهای نوآوری توسط کارآفرینان ایران از یک سوی و PSD2راهکارهای منطبق بر 

یابد. اگرچه  ضرورتو منافع حاصل از آن در صنعت پرداخت ایران نیز  PSD2سبب شده است تا شناخت ابعاد دستورالعمل 

ی است اما ان ضرورمتناسب با آن در صنعت پرداخت ایر قوانین ملیتنظیم  ،جهت اجرای راهکاری منطبق با این دستورالعمل

 ز اینابررسی مسائل حقوقی خارج از حوزه این پژوهش بوده و این پژوهش به شناخت فرصت ها و تهدیدهای ناشی 

اهد ح باقی خوذیصال سنده کرده است و پرداختن به مسائل قانونی مرتبط بر عهده مراجعدستورالعمل و نیز نحوه اجرای آن ب

ن ها به آو دسترسی  ثالثشخص حضور نهادهای  PSD2نشان داد از مشخصه های مهم سند  ی این پژوهشیافته هاماند. 

صال و سط اتکه این امر تو توسط آن ها می باشد اطالعات حساب مشتریان در بانک و نیز اجرای خدمات شروع پرداخت

ی سب و کارهاکنیز  ودسترسی به سامانه های بانکی فراهم می گردد. به دلیل اینکه نتیجه این اتصال می بایست برای بانک 

مبتنی بر  و کار شناخته شود و مدل های کسبجدید سودآور باشد، ضروری است تا راه های ایجاد ارزش در این دسترسی ها 

شی از به ار ناکگیرد. از همین روی این پژوهش به معرفی راه های ایجاد ارزش و نیز مدل های کسب و  ایجاد ارزش شکل

ا ص گردد تپرداخته است. از طرف دیگر ضروری تا نحوه دسترسی نهادهای شخص ثالث به بانک نیز مشخ PSD2کارگیری 

 یری به عملجلوگ و از اتصال های از هم گسیخته این کسب وکارها در چارچوبی ساختارمند و یکپارچه به بانک متصل شوند

توصیف گردید. در  ، نحوه اتصال نهادهای شخص ثالث به بانک نیزCAPSآید، لذا در این پژوهش با معرفی چارچوبی به نام 

ر ی بد امنیتتهدی ونهایت به دلیل اینکه با باز شدن راه های اتصالی بانک به سمت کسب و کارهای جدید، سبب بروز ریسک 

منیتی های ااطالعات حساس مشتریان خواهد شد. همچنین ابزارهای جدید دسترسی مانند موبایل نیز موجب بروز تهدید

امنیتی  زاماتجدید شده است. در نتیجه در این پژوهش به معرفی تهدیدهای پیش روی اکوسیستم جدید پرداخت و نیز ال

 جهت مقابله با این تهدیدها پرداخته شد.جدید 
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