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 چکیده

بزرگ را  يها از بانک یاريکه توانسته است توجه بس ينوآورانه در صنعت بانکدار هاي یشاز گرا یکیباز به عنوان  يبانکدار
جهت استفاده  APIرا در قالب  یبانک یفتعر خوش هاي یساز سرو يا در سطح جهان به خود جلب کند، مجموعه

 ینبه ا يعالقمند یراخ يها سال ی. طکند یها فراهم م کت ینو ف یشرکت یانمشتر یرنظ یسکنندگان عمده سرو مصرف
بند  ياجرا يدر راستا ی،است. از طرف یافته یشافزا یزن یراندر ا یاطالعات بانک يفناور يها ها و شرکت موضوع نزد بانک

انتقال  ایندکه فر یستشوراي پول و اعتبار، مدت 25/7/1391قانون پولی و بانکی کشور و مصوبه مورخ  12ي  ماده» الف«
 شکل گرفته است. در راستاي ˚شور حساب واحد خزانه در ک یجادا یاستبا هدف تحقق س -بانک  ینبه ا یدولت يها  حساب

 یازهايتحقق ن یی،اجرا يها با دستگاه يبانک مرکز یبهداد به عنوان کانال ارتباط  سازمان یفاز وظا یکی یند،فرا ینا ياجرا
 يمتمرکز بانک مرکز يبه پلتفرم سامانه بانکدار -اصلی خدمات مذکور  ینفعانعنوان ذ به - یدولت يها اتصال سازمان

و  یمورد عمل یکشده در سازمان بهداد به عنوان  یهباز تعب يامکانات بانکدار یدارد تا با معرف یبود. مقاله حاضر سعخواهد 
 در کشور داشته باشد. يفناور ینا ياجرا مسیربر عوامل بازدارنده و توانمندساز در  يمرور ی،تجربه موفق داخل یک

 )JEL: O330( يبرنامه کاربرد یسینو باز؛ واسط برنامه يبانکداربهداد؛ حساب واحد خزانه؛  :واژگان کلیدي

Abstract 

Open-banking as one of the most innovative trends in the banking industry that has become a favorite 
technology by many large banks around the world, provides a range of well-defined banking services in the 
form of APIs to be utilized by major consumers such as corporate customers and FinTech. In recent years, 
some banks and banking IT companies in Iran have interested in acquiring this technology. On the other 
hand, in pursuance of the implementation of paragraph (a) of Article 12 of the Monetary and Banking Law of 
Iran as well as the Money and Credit Council's act approved on 16 Oct. 2012, one of the responsibilities of 
BEHDAD as the single point of contact between the Central Bank of Iran and government agencies during 
the process of transferring public accounts to this bank, is to realize all the platform interoperability needs of 
the agencies as the main stakeholders in this process. This paper aims to explore the features of the open-
banking solution used in BEHDAD as an internal good practical case and to review the challenges ahead as 
well as the opportunities to conquer these challenges, all in the meanwhile studying potential inhibitors and 
enablers in this path. 

Keywords: BEHDAD; Treasury single account (TSA); Open banking; Application Programming 
Interface (API) (JEL: O330) 
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 مقدمه

که  یموضوع ؛شود یمطرح م ییکالکترون يعبور از دهه بانکدار از ست که پسیبحثم ینها مهمترروز ینباز ا يبانکدار
 يها یستمدر استفاده از س يبکشد و آن هم متفاوت بودن انتظارات مشتر یرچالش دهه اخ ینها را به مهمتر بانک تواند یم

تاکنون رشد زیادي یافته و در نزد متخصصان بانکی از یک مفهوم صرفا فنی به  2015بانکداري باز از سال  ست.ا یبانک
در کنار چهار فناوري زنجیره ؛ به طوري که امروزه این موضوع [1] تبدیل شده است وکار کسبراهکاري براي تحقق اهداف 

را تشکیل  2017هاي برتر مورد انتظار مشتریان در سال  بلوکی، اینترنت اشیا، خدمات ابري و تجهیزات پوشیدنی، فناوري
 .[2] اند داده

مانند دستورالعمل دوم  هاي جدید ت که با معرفی مقررات و توصیهیافته طوري تنظیم شده اس بانکداري در کشورهاي توسعه
این  .[8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3] تغییرات چشمگیري را براي پشتیبانی از آن تجربه کندبتواند  PSD2(1( خدمات پرداخت

یتالی کردن خدمات بانکداري خرد و دسترسی آزاد به اطالعات پردازش پرداخت تمرکز دارد. ها بر روي دیج دستورالعمل
توان به  ها را میAPI است. ریپذ امکان API(2( نویسی کاربرد فناوري واسط برنامه استفاده از قیتنها از طرتحقق این امر 

افزار را  ها در نظر گرفت که کارکردهاي یک نرم سازمانافزاري هم داخل سازمان و هم بین  هاي نرم عنوان واسط میان برنامه
ها در عین حال که امکان سهولت استفاده توسط  کنند. ضمنا این واسط افزار دیگر فراخوانی می براي استفاده در نرم

نیز باشند. پذیر، قابل استفاده مجدد و امن  سازند باید مقیاس سرویس فراهم می ها را به صورت سلف دهندگان سیستم توسعه
تاثیر در آینده در دیگر کشورها فراتر از آن  هاي بانکداري باز بر بازارها و استانداردهاي بانکی در این کشورها وAPIتکامل 

هاي بازشان را به مظور فراهم ساختن امکان APIباید نُه بانک بزرگ کشور انگلستان  2018تا ژانویه براي مثال،  .گذارد می
 به اجرا در خواهد آمد PSD2هاي اروپایی تحت  نکی ارائه کنند؛ الزامی که به زودي توسط همه بانکهاي با تبادل داده

[3]. 

با این  ،[9] به شمار آید راهگشاها به عنوان یک مزیت رقابتی در ابتداي امر و  تواند فرصتی براي بانک گرچه این موضوع می
وکار  مدل کسبهاي فناوري، فرهنگ، امنیت و  هایی در زمینه با چالشی آنها را ین تغییراتها به اجراي چن حال، الزام بانک

ب صاح در دست PSD2طبق استاندارد  یبه اطالعات مال یدسترسبه عنوان مثال، اجازه  .[1 ,9] مواجه خواهد ساخت
از  ياریبس که نیموضوع با ا نیمختلف اعطا کند و ا يوکارها ها و کسب را به برنامه یدسترس نیا تواند یم کهحساب است 

 کند جادیادر زمینه محرمانگی اطالعات هم  یمشکالت تواند یاما م کند یرا برطرف م يدر بانکدار انیموجود مشتر يازهاین
[10]. 

API تیامن براي مثال، باز هم به همراه دارند. ییها چالش دهند، یها ارائه م که به بانک يدیبا وجود خدمات جدنیز ها 
درصد از  1/74و  ها تک نیدرصد از ف 5/69 نهیزم نیهاست که در اAPI کارگیري به يها چالش نیاز مهمتر یکیاطالعات 

 یحقوق شخص زیها ن درصد از بانک 5/69و  ها تک نیدرصد از ف 8/72اند.  امر اظهار داشته نیااز ها هراس خود را  بانک
اند که امکان سقوط  هر دو صنعت اظهار داشته ن،ی. عالوه بر ا[11] اند  خود عنوان کرده يها یرا از جمله نگران يمشتر

 .ی خواهد شدتاها وجود دارد که منجر به وارد آمدن خسار توسط خود شرکت دیبا ارائه محصوالت جد یمیمحصوالت قد

 یبانک يها سیدر ارائه سرو ندهیآ يریگ که جهت دهد ینشان م اجراست حالدر جهان در این حوزه در ی که همه اقدامات

1 Payment Services Directive II 
2 Application Programming Interface 
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گرچه  .[12] دهد یم يجد يهشدارها یکیالکترون يما نسبت به عقب ماندن در صنعت بانکدار يها چگونه است و به بانک
 يبرگزار. اند در این عرصه ورود پیداکرده ها برخی بانک، اما [13] ستپدیده کمیابی در بانکداري کشور ما نوآوري
براي ایجاد شرکت توسن » چالش نوآوري«و » تک کافه فین« و شرکت خدمات انفورماتیک »این بانک«هایی نظیر  همایش

براي  هایی ظرفیت که دهد مفید براي مشتریان خاص نشان میهاي کاربردي  برنامه ها و ها در ارائه ایده رقابت بین استارتاپ
ارائه محصوالتی چون زیرساخت بانکداري باز بانک اقتصاد نوین در سال  .هاي کشور به این عرصه وجود دارد ورود بانک

در دو دوره جشنواره  راهکاربرتر به این دو  اطالق عنوان محصولو  در این راستا 1395در سال شرکت توسن و بوم  1394
هاي  حل دهنده راه هاي ارائه هاي تجاري و شرکت موضوع نزد بانک مرکزي، بانکنسبی نشان از اهمیت  [14] دکتر نوربخش

 دارد. در ایران بانکی

ها در زمینه بانکداري  هاي پیش روي بانک ها و فرصت پرداختن به چالشاین مقاله قصد دارد تا با با توجه به اهمیت موضوع، 
را به خصوص این ارائه دهد و تجارب کسب شده در در این حوزه باز در کشورمان، ایران، نتایج اجراي یک پروژه واقعی را 

هاي بانکداري  ها و فرصت پس از مروري بر ادبیات موضوع و شناسایی چالشهاي بعد،  در بخشبدین منظور، اشتراك گذارد. 
که توسط شرکت خدمات در پروژه بهداد به عنوان یک مورد عملی موفق در ایران  آن اب روش مواجههباز در جهان، 

شده  اجراهاي اجرایی کشور  دستگاه ها و سایر رسانی به بانک مرکزي، خزانه کل و خزانه استان انفورماتیک براي خدمت
شده و  بندي جمعهاي تحقیقاتی آینده،  ها و فرصت محدودیتکاربردها، شود. در نهایت، این مقاله با بیان  بیان میاست، 

 یابد. خاتمه می

 ادبیات موضوع

 بانکداري باز

 که [15] ت تمرکز بر مشتري دانستاز حالت تمرکز بر محصول به حال بانکداريصنعت توان تکامل  بانکداري باز را می
، از منظر کارکردي .[1] خواهد شدهاي شخصی  بر روي داده ويانتخاب مشتري و کنترل  حق منجر به شفافیت بیشتر،

ها و  ) توسط بانکخدمات، کارکردها و اطالعاتیعنی گذاري محصوالت بانکی ( اشتراك مربوط به چگونگی بهبانکداري باز 
 هاي کاربردي شخص ثالث با برنامهشان حساب عملیاتو  ها دادهگذاري  اشتراك چگونگی قادر ساختن مشتریان آنها براي به

 .[1] استپذیر  ها) در یک محیط امن و برگشت تک (مثال فین

هاي گذشته در صنعت بانکداري و  ها نوآوري جدیدي نیستند اما استفاده از آنها در سالAPIچنان که پیشتر ذکر شد، 
 50تا  15حدود  2016شود در ابتداي سال  بسیاري از صنایع دیگر رو به افزایش بوده است؛ به طوري که تخمین زده می

ها با  تک ها با هدف جذب رضایت مشتریان و فین سالهاست که بانک .[11] در صنایع مختلف ایجاد شده باشد APIهزار 
و امروزه استفاده از اند  ها، تولید و درآمد به دنبال راهکاري براي همکاري در یک میدان مشترك بوده سازي ایده هدف پیاده

APIبا مشتري، وسعت شبکه،  ارتباط برايامتیازات خاصی  داراي ها بانک. هاي بانکی راهیست براي تحقق این اهداف
نیز ها  تک ها خارج است. فین تک که از دسترس فین هستندگذاري کالن  الخصوص سرمایه گذاري و علی تخصص در قانون

از آن  عموماها  هستند که بانکدارا  را هاي متفاوت توانایی ایجاد محصوالت نوین، سرعت، راهکارهاي زیرکانه و شیوه
ها، افزایش خدمات و افزایش  ي این دو صنعت منجر به افزایش استفاده از اطالعات، توسعه مدلنتیجه همکار .اند بهره بی

ها  تک اي نه چندان دور فین توان انتظار داشت که در آینده بنابراین می. [11] شود که به نفع هر دو صنعت است اعتماد می
توان شامل موارد زیر  باز را می APIخلق ارزش به وسیله  .[16] کشورها مشاهده شونداز این طریق در قلب سیستم بانکی 



                                                                                                        

4 
 

 :[1] دانست

 هاي کاربردي توسط اشخاص ثالث بر روي پلتفرم بانک فراهم کردن امکان ساخت برنامه •
 اشتراك اجتماعی با اهداف بازاریابی •
 هاي مختلف سازي محصوالت و خدمات روي پلتفرم یکسان •
سوي فرانبانک  براي مثال، دهد. پرداخت ارائه می ت بانکداري ودر صنعرا هاي باز APIاولیه استفاده از  هاي نمونه 1جدول 

Cré dit Agricole به استفاده  یبانک يها سیها را در ارائه سرو استارتاپ 2012خود در سال  هاي فروشگاه اپ يانداز با راه
 .کرد قیتشو یبانک انیخاص مشتر يازهاین يبرآورده ساز يبرا دخو APIاز 

 در صنعت بانکداري و پرداخت باز API هاي پیشقدم – 1جدول 

 APIاساس استفاده از  سازمان
PayPal [17] دسترسیهاي تراکنش به سکوهاي دیگر با هدف ایجاد  گسترش سرویس 

Cré dit Agricole [18] محور براي بهبود روابط با مشتریان هاي احراز هویت و کارکردهاي اعتباري مکان ارائه قابلیت 
BBVA [19]  مشتري، فراهم ساختن امکان دسترسی اشخاص ثالث داراي مجوز به سرویس انتقال وجه از طرف

اطالعات پروفایل مشتري
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 معماري بانکداري بازاي از  نمونه – 1 یرتصو

در معماري زیرساخت  ESB(3بانکداري باز استفاده از یک گذرگاه سرویس سازمانی ( اندازي راه ولین گام برايا
شود. استفاده از یک درگاه پروکسی براي  مشاهده می 1اي از این معماري در تصویر  . نمونه[12] هاي بانکی است سرویس

امري  نیز افزارهاي مشتریان یا اشخاص ثالث هاي کاربردي بیرونی و نرم هاي داخلی با برنامه گذاري امن سرویس اشتراك به
با رعایت سرویس توسط اشخاص ثالث  اکتسابردن امکانات آزمون و ها و فراهم ک ناگزیر است. ایجاد ویترینی از سرویس

 است.ه در بانکبانکداري باز مفهوم نیز یکی دیگر از امکانات ضروري براي تحقق اصول احراز هویت 

هاي فنی خودش صالح  گونه که تیم خود را هر آن API اجرا وخود هر بانک بخواهد بانکداري باز را به روش  چنانچهاما 
ن ای مخاطبایتنارضسبب این مسأله با مشکالت عدیده روبرو و این مفهوم چندان دور  سازي کند، در آینده نه دانند پیادهب

).2اند (جدول  این حوزه پیشقدم شده ی درهایی در سطح جهان براي ایجاد استانداردهای تشکل ،از این رو .[12] دخواهد ش

 باز هاي بانکداريAPI استانداردسازي – 2جدول 

 اعضا شرح پیشقدم تشکل
کارگروه بانکداري 
ــتان  ــاز انگلسـ  بـ

[24] 

طرح فنی و  در زمینه )OBSبانکداري باز ( استاندارد
و رسمیت بخشیدن به مسائل حساس مشتریان  زیرساخت

نظیر رضایت، احراز هویت و مجوزدهی، بررسی، اعتبارسنجی 
 و حاکمیت

 هاي متنوع عضو با زمینه 121

شــوراي پرداخــت 
 [25] اروپا

 CAPSو  PSD2 ،CAPSسه الیه  در CAPSچارچوب 
Plus 

Equens SE ،Nets ،VocaLink ،
SIBS ،PayPal ،Fidor ،Bankgirot ،

Isabel Group ،Open Bank Project  
 پروژه بانکداري باز

[26] 
API ها و  باز و فروشگاه برنامه براي ساخت برنامه

هاي نوآورانه بر اساس اطالعات تراکنش صاحب  سرویس
 حساب

 TESOBEزیر نظر 

ــاز API مبتکــر  کنسرسیومی تحت تشکل لینوکسجامعه فنی با تمرکز بر ایجاد، تکامل و ترویج قالب مستقل از  ب

3 Enterprise Service Bus 
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 باز فروشنده، قابل حمل و منبع [27]
پرداخــــت بــــاز 

IXARIS [28] 
دهندگان به منظور ساخت  باز براي توسعه اکوسیستم متن

 ها سازي در بانک ویژههاي پرداخت قابل  برنامه
 EU Horizon 2020حمایت شده توسط 

ــاز  تبــادل مــالی ب
)OFX( [29] 

افزار و بانک در مواردي  استانداردي براي تبادل داده میان نرم
ها، شروع پرداخت و انتقال و  تراکنشنظیر دسترسی به داده 

 اخیرا احراز هویت چندعاملی

توسط در ایاالت متحده  1997تاسیس سال 
Microsoft ،Intuit  وCheckFree ؛

 بانک 5500بیش از  در استفادهمورد 
خدمات تـراکنش  

 )FinTSمـــالی (
[30] 

براي امکاناتی نظیر  هاي بانکی پروتکل باز عمومی براي واسط
هاي روتین بانکی، مدیریت ثروت، اوراق و تجمیع  سرویس

 حساب از مؤسسات مختلف

در آلمان؛ مدیریت  1995تاسیس سال 
 توسط انجمن بانکداران آلمان

ــاري   ــبکه معم ش
صنعت بانکـداري  

)BIAN( [31] 

ي داخلی و ها گرا براي واسط استاندارد معماري سرویس
خارجی به منظور اطمینان از قابلیت همکاري بین 

 هاي مختلف هاي نفاوري اطالعات بانک سیستم

زیادي از مؤسسات مالی مطرح با  يتعداد
هاي بزرگ فناوري اطالعات  مشارکت شرکت

 SWIFTو 
و  پذیرندههاي کارت بین  استاندارد پردازش دوطرفه تراکنش [32] گروه برلین

 صادرکننده
کشور  12شرکت خدمات کارت از  28

 اتحادیه اروپا
گروه پرداخت وب 

W3C [33] 
هاي موجود یا جدید بخ  موارد کاربري و نیازهاي سیستم

 در وبمنظور تسهیل پرداخت براي کاربران و پذیرندگان 
در  هاي مختلف متخصص از سازمان 130

 سطح جهان

 هاي بانکداري باز ها و فرصت چالش

هاي این حوزه نزد  هایی مواجه است. چالش ها و چالش بانکداري باز نیز مانند هر فناوري دیگر در سیر تکامل خود با فرصت
، [35 ,34 ,15 ,12 ,10 ,5] اشخاص ثالث براي تعاملها و  ها معطوف به استفاده از استانداردهاي مورد توافق بانک بانک

هاي قدیمی براي  ، نیاز به تغییر فناوري در سامانه[34 ,15 ,10 ,9 ,1] هاي امنیتی و محرمانگی اطالعات مشتریان ریسک
تبعات ناشی از  و [34 ,10 ,9 ,1] وکار کسبپشتیبانی از امکانات فنی جدید و همچنین موارد ناشی از تغییر نگاه و مدل 

هاي  شرح مختصري از هریک از چالش 3در جدول  است. [6 ,1] ارهاي شخص ثالث بر بخش خاصی از باز تمرکز برنامه
 مرتبط با این فناوري ارائه شده است.

 بر اساس ادبیات موضوع باز هاي بانکداري چالش – 3جدول 

 راهکار شرح چالش
  نیاز بـه اسـتاندارد  
[5, 10, 12, 

15, 34, 35] 

گذاري  اشتراك استاندارد فنی مناسب براي تعریف، به
 هاAPIو استفاده از 

پذیري و امنیتی  ایجاد استانداردهاي تعامل
 گذار هاي حاکمیتی و قانون توسط بخش

هاي ناشـی   چالش
 ,1]  از تغییـرات 

9, 10, 15, 34] 

تغییرات ناشی از ساختار، بهبود کارکردها، 
روزآوري زیرساخت و نوسازي ابزارهاي کنترل و  به

هاي مورد نیاز مشتري براي تطابق  امنیت و آموزش
 با این تغییرات

هاي خوش تعریف APIطراحی و ساخت 
ترین اثرات را به که از تغییرات داخلی کم

 تحمیل کنند APIکننده از  استفاده

ریســک شــهرت و 
 برند قابـل اعتمـاد  
[1, 9, 10, 34] 

هاي امنیتی نظیر جعل هویت، استفاده غیر  نگرانی
 قانونی از اطالعات، نقض حریم خصوصی و امثال آن

و اطالعات شخصی افراد تامین امنیت وجوه 
 ها و سازمان
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ریسک عدم تعادل 
 ,1] شخص ثالث

6] 

و بـه تبـع آن از    توجه به گروه خاصـی از مشـتریان  
 دست دادن بخشی از مشتریان عادي

تمرکز بر استراتژي تسریع در عملکرد بانک 
 به عنوان ارائه کننده عملی خدمات مالی

 

تر خدمات و ارائه  ، توزیع گسترده[35 ,8 ,5 ,1] وکارهاي مالی هاي بیشتر در خدمات و کسب عالوه، امکان ارائه نوآوري به
هاي  مربوط به تقلب و امثال آن به دلیل استفاده از داده هاي و همچنین کاهش ریسک [35 ,1] تر خدمات بهتر و باکیفیت

 کند. ها را به استفاده از این فناوري نوین ترغیب می رود که بانک هایی به شمار می ترین فرصت از اصلی [8 ,1] مشترك
 ارائه شده است. 4فناوري در جدولن ا در رابطه با ایه هاي پیش روي بانک فهرستی از فرصت

 بر اساس ادبیات موضوع باز هاي بانکداري فرصت – 4جدول 

 شرح فرصت
 ,1]  نوآوري بیشتر در خدمات

5, 8, 35] 
هاي خدمات موجود؛ حرکت به سوي فضاهاي جدید ارائـه محصـول و    سفارشرش تگس

 خدمت
 ,1] تـر و بهتـر   توزیع گسترده

35] 
هاي دیجیتال  فراهم ساختن یک مدل ارائه خدمات مشترك در تعامل با پلتفرم

 ها و سایر بانکها)  تک (فیناشخاص ثالث 
ذینفع واحد و پولشویی ناشی از اشتراك امن اطالعات بین کاهش ریسک تقلب،  [8 ,1] کاهش بیشتر ریسک

 ها بانک

 حساب واحد خزانه

یافته نظیر  است که از چندین دهه پیش در بسیاري از کشورهاي توسعهیک سیاست مالی  TSA(4( حساب واحد خزانه
اما  ،[36] گرفته میرد استفاده قرار ایاالت متحده، انگلستان و فرانسه و نیز کشورهاي درحال توسعه مانند هند و اندونزي مو

دولتی  هاي سازماناز همه  مالی براي تثبیت تمام جریانات [37] توسط دولت فدرال نیجریه 2012شکل جدید آن در سال 
 .[38] ه استبه یک حساب واحد در بانک مرکزي نیجریه معرفی شد

 اجرایی موضوع نامه آیین 2ساله پنجم جمهوري اسالمی ایران، ماده  قانون برنامه پنج 94در اجراي ماده نیز  کشور مادر 
سازي و هوشمندسازي عملیات مالی دولت (توسعه  پروژه شفافاجراي قانون محاسبات عمومی کشور و در راستاي  74ماده 

با هدف ایجاد شفافیت، توسط وزارت اقتصاد و دارایی و  استقرار طرح حساب واحد خزانه ،داري الکترونیک)استقرار خزانهو 
جمهوري در بانک مرکزي واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز ه مدیریت نقدینگی و ایجاد بستر وصول درآمد ب

 مده است.هاي اجرایی به اجرا در آ براي دستگاهاسالمی 

 دهد که با وجود دولتی و غیر دولتی نشان می هايبانک نزد هاي دولتیهاي درآمدي سازمان نگاهی به آمار و ارقام حساب
-بانک هايحساب مانده غیردولتی، هايبانک در مقایسه با دولتی هاي بانک دولت نزد درآمدي هايحساب برابري 10 تعداد
 هايدستگاه هايحساب مانده میانگین واقع در .است دولتی غیر هايبانک نزد هاحساب مانده برابر 7/3 فقط دولتی هاي

 در توازن فقدان این .است دولتی هايبانک برابر 8/2 از بیش دولتی غیر هايبانک نزد غیر دولتی عمومی نهادهاي و دولتی
 و دولتی هايدستگاه حساب مانده میانگین بیشتراست؛ به طوري که ايهزینه هايحساب میان در دولتی هايحساب توزیع

4 Treasury Single Account 
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 .[39] است دولتی هايبانک برابر 3/7 از بیش غیر دولتی هايبانک نزد غیر دولتی عمومی نهادهاي

 هاي سازمان هاي حساب نگهداري به موظف مرکزي بانک کشور، بانکی و پولی قانون 12 ي ماده الف بند طبق، رواین  از
 است مؤسساتی همچنین و ها شهرداري دولتی، هاي شرکت دولت، به وابسته و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه، یعنی دولتی

 براي حساب انواع نگاهداري در این راستا، دستورالعمل .باشد فوق موارد به متعلق ها آن ي سرمایه نصف  از بیش که
 شوراي در 25/7/1391 مورخ غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و دولتی هاي شرکت و مؤسسات اجرایی، هاي دستگاه

 شرکت غیردولتی، دولتی، هاي بانک ي کلیه به 10/8/1391 مورخ 210843/91 شماره نامه طی و تصویب اعتبار و پول
 .شده است ابالغ توسعه اعتباري ي مؤسسه و بانک پست دولتی

 سازمان بهداد

انگلستان، هند، تایلند، آنچه در برخی کشورها مانند  مشابه، مرکزي بانکتوسط  وظیفه بانکداري دولتدر راستاي اجراي 
 فرایند در اجرایی هاي دستگاه بااین بانک  ارتباطی کانال عنوان به بهداد  سازمانشود،  انجام می آفریقاي جنوبی و کنیا

به عنوان مشتریان اصلی خدمات  ایشان نیازهاي  کلیه کننده برطرف و پاسخگو مرکزي بانک به دولتی هاي  حساب انتقال
 گیرد: اکنون ارائه و پشتیبانی خدمات زیر توسط سازمان بهداد صورت می در این زمینه، هم .استبانکی 

 هاي الکترونیکی دولت) (بستر هدایت داده هاي اجرایی به پلتفرم بهداد اتصال دستگاه •

 آزمایشی و عملیاتی خدمات بانکی در دو محیط APIعرضه  •

 درگاه پرداخت اینترنتی •

 تجمیع قبوض خدماتی •

 ها سازمان داري الکترونیکیبانک •

 (بانکواره) الکترونیکی خزانه صدور دستور پرداخت •

 مرکز تماس و میز خدمت •

این تصویر نحوه ارتباط  نشان داده شده است. 2معماري مفهومی پلتفرم بهداد براي ارائه و پشتیبانی خدمات فوق در تصویر 
هایی  هاي بهداد و سرویسAPIاجزاي مختلف این پلتفرم با یکدیگر و با سامانه متمرکز بانک مرکزي را در قالب استفاده از 

هاي بهداد متشکل از متدهاي چند  شامل گروهی از سرویس APIکند. عالوه بر این یک  گذارند بیان می که به اشتراك می
هاي اجرایی تعبیه شده  به منظور عرضه خدمات بهداد به دستگاه SOAPاده شده تحت پروتکل وب سرویس توسعه د

 اند. ها، تسهیم و اخذ صورتحساب از آن جمله هایی براي کارسازي شناسه است. وب سرویس
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 معماري مفهومی پلتفرم بهداد – 2 یرتصو

 

یندهاي اکمترین بار تغییرات در فرشامل تحمیل اولیه  اتو انتظار هانیازدر این معماري و ساختار وظایف سازمان بهداد، 
نیز به صورت برخط و تحقق امکان نظارت بر درآمدهاي دولت  هاي اجرایی، دستگاهو مرکزي جاري ادارات مختلف بانک 

. تعریف الگوي جامع شناسه پلتفرم برآورده شده استاین در چگونگی برقراري ارتباط با هاي اجرایی  دستگاهمدیریت 
این نیاز صورت گرفته و امکان  تحققهایی است که در راستاي ترین فعالیتیکی از مهم هاپرداخت و تراکنش براي سازمان

 .نموده استگیري، تحلیلی و مدیریتی را فراهم  استفاده از طیف متنوعی از ابزارهاي گزارش

لی اطالعات، نگاهی داشته باشیم به آنها در شبکه م عرضههاي باز بهداد و نحوه API بخش در ادامه قصد داریم با تمرکز بر
تجارب موفق خود را در این زمینه  ،یاد شده در این مقاله و به عنوان یک مورد عملیهاي  ها و فرصت روش مواجهه با چالش

 بیان کنیم.

 روش تحقیق

و اخذ نتایج قابل اعتماد در یک محیط واقعی، از روش مطالعه موردي  موضوعدر تحقیق حاضر، به منظور بررسی عمیق 
آنها مؤثرند، تسهیل  از آن جهت که افراد در رخ دادن  ها را استفاده شده است. مطالعات کیفی و تشریحی، درك پدیده

هاي  ترین روش کیفی براي تحقیق در زمینه سیستم توان متعارف و به همین دلیل، روش مطالعه موردي را می بخشند می
مجموعه متنوعی از شواهد و مدارك اعم از . بویژه، زمانی که امکان دستیابی به [40] اطالعاتی و فناوري اطالعات دانست

مستندات، مشاهدات و مصاحبات فراهم باشد، تحقیقات مطالعه موردي به خوبی با موضوعات مرتبط با مباحث فناوري 
 .[41] هاي اطالعاتی، جفت و جور خواهند بود اطالعات و سیستم

و با در نظر گرفتن محدودیت مطالعه بر روي تنها یک  ند عمومی این نوع از تحقیقاتمراحل مختلف این تحقیق مطابق فرای
هاي ایجاد بانکداري باز در جهان شناسایی شده و  ها و چالش پس از مرور ادبیات موضوع، فرصتبدین صورت است که  واحد

گردیده  مطالعه موردي انجام، ي دادهآور جمعهاي وکارطراحی سازو  واحد مطالعهسازمان بهداد به عنوان انتخاب پس از 
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در این تحقیق به دو تکنیک مشاهده  [41] وري داده در مطالعات مورديآ هاي چهارگانه براي جمع ان تکنیکاز می است.
هاي شناسایی شده در خصوص  ها و فرصت بدین معنی که هریک از چالش مستقیم و مرور سوابق بسنده شده است.

ها یا  هایی که براي پشت سر گذاشتن چالش بانکداري باز در سازمان بهداد مورد بحث و بررسی قرار گرفته، استراتژي
ي جهانی نیز صورت ها اي با توصیه ها مد نظر قرار دارد بیان شده است. همچنین در این خصوص مقایسه استفاده از فرصت

 گرفته است.

 ها و نتایج یافته

دهند.  هاي اجرایی تشکیل می هاي بهداد را عمدتا دستگاه کنندگان سرویس چنان که پیشتر ذکر شد در حال حاضر مصرف
شامل طیف  APIگیرد، یک  هاي متقاضی قرار می اختیار سازماندر اکنون عالوه بر سرویس درگاه پرداخت اینترنتی که  هم

هاي فناوري  هاي اجرایی و شرکت ها در سه دسته کلی شناسه واریز، صورتحساب و تسهیم نیز به دستگاه متنوعی از سرویس
بر روي بستر امن شبکه ملی اطالعات پیشنهاد  هایشان مستقیم با سامانهاطالعات طرف قرارداد آنها براي برقراري ارتباط 

 .شده استهاي یاد شده شرح داده  ها و فرصت ورد استفاده در بهداد براي مواجهه با چالشدر ادامه، راهبردهاي م شود. می

 ها چالش

 به استاندارد ازین

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، به رغم توجه اخیر سایرکشورها به مقوله استانداردسازي براي توسعه بانکداري باز، 
ها و مؤسسات تحقیقاتی و فعاالن حوزه فناوري  گذار یا شرکت اي قانونتاکنون استاندارد خاصی در ایران توسط نهاده

هاي پرداخت در بهداد، بندهاي  در ارائه سرویسارائه نشده است. با این حال، در این زمینه اطالعات و بانکداري الکترونیکی 
 نیز وکنندگان خدمات پرداخت  در خصوص تأمین PSD2دستورالعمل  دوم فصلاز  36و  35، 33، 29، 28، 23، 21 ،20

 مد نظر قرار گرفته است.کنندگان  راجع به پرداختاین دستورالعمل  سوم فصل زا 58تا  56و بندهاي  49تا  46بندهاي 
هاي پرداخت مورد  این استاندارد نیز در رابطه با احراز هویت تراکنش چهارم فصلاز  96 بند و 72تا  66همچنین بندهاي 

از فصل پنجم دستورالعمل  106 بندنگاهی به مطالب  در خصوص قوانین حاکمیتی پرداخت نیز نیم توجه قرار گرفته است.
PSD2 .وکار  کسب هاي هاي سرویس ذیل دامنه دامنهتعاریف نیز از  ي بهدادها تعریف سرویس براي صورت گرفته است

قرار  BIANاستاندارد  4,0انداز سرویس نسخه  چشمل در که در حوزه عملیات متقابل محصوو مدیریت حساب پرداخت 
 استفاده شده است.عملیات و اجرا وکار تجارت بانکی در حوزه  هاي سرویس ذیل دامنه کسب و همچنین دامنهدارند 

 راتییاز تغ یناش يها چالش

با سازمان بهداد به منظور مدیریت تغییرات ضروري و حداقل نمودن تاثیرات سازمانی بر بانک مرکزي و فرایندهاي آن، 
توسط شرکت خدمات انفورماتیک در محل بانک هاي اجرایی کشور  ارائه و پشتیبانی بهتر خدمات ارائه شده به دستگاههدف 

ها و مرکز تماس و میز  امل دو حوزه ارائه خدمات یاد شده به سازمانشتأسیس شده است. فرایندهاي اصلی بهداد مرکزي 
هایی  از لحاظ فناوري نیز سعی شده است تا با ارائه سرویس خدمات ارائه شده به ایشان است.از خدمات براي پشتیبانی 

، هستندي بانک مرکزي افزار هاي نرم وکار و سیستم کمترین تاثیرپذیري از تغییرات احتمالی کسبداراي تعریف که  خوش
هاي فنی در پورتال بهداد و هم  هاي فنی الزم هم از طریق انتشار دستورالعمل این تغییرات مدیریت شود. همچنین آموزش

 شود. کارشناسان سازمان بهداد ارائه میبا حضوري جلسات از طریق پاسخگویی تلفنی و 
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 شهرت و برند قابل اعتماد سکیر

ها و  ، شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساخت اصلی براي تعامل با سازمانها جوه و اطالعات سازمانو تیامن نیتامبه منظور 
بهداد، خدماتی نظیر  APIهاي اجرایی در نظر گرفته شده است. عالوه بر  تبادل اطالعات میان بانک مرکزي و دستگاه

ن در ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی از مکانیزم شود. همچنی ها نیز بر روي این شبکه ارائه می اینترنت بانک سازمان
SSL  شود میاستفاده با استفاده از گواهی نماد دوطرفه. 

 عدم تعادل شخص ثالث سکیر

هاي اجرایی بزرگ و کوچک بوده و قابل  ایست که پاسخگوي نیازهاي هر دو گروه دستگاه هاي بهداد به گونه طراحی سرویس
 قادر است نیازهايدار، فاقد مبلغ، تسهیم و سپرده)  ارائه به هر دو گروه است. همچنین چهار مکانیزم تعریف شناسه (مبلغ

 مرتفع سازد. یدرآمدهاي سازمان هاي اجرایی را در زمینه وصول دستگاه همه

 ها فرصت

 در خدمات شتریب ينوآور

هاي اجرایی مد نظر قرار داشته؛ چنان  در استقرار پلتفرم و ایجاد سازمان بهداد همواره نوآوري در ارائه خدمات به دستگاه
هاي  تر شده است. شناسایی فرصت بهداد به تدریج و با گذر زمان تکامل یافته و غنی APIهاي ارائه شده در  که سرویس

هاي  بهبود خدمات سابق و ارائه خدمات جدید به شکل یک فعالیت مستمر و بر اساس بازخورد دریافت شده از دستگاه
ستی از نیازهاي جدید براي توسعه شود. نتیجه این مطالعات به شکل فهر کنندگان خدمات انجام می اجرایی به عنوان مصرف

هاي  و پس از توسعه از طریق پورتال بهداد به اطالع دستگاه گیرد در اختیار گروه تولید شرکت خدمات انفورماتیک قرار می
 .رسد اجرایی می

 تر و بهتر گسترده عیتوز

API ضمنا  دهد. هاي اجرایی پیشنهاد می اهافزاري دستگ هاي نرم بهداد یک مدل ارائه خدمات مشترك را در تعامل با پلتفرم
همچنین در تعامل با . ها وجود ندارد از لحاظ محل جغرافیایی و اندازه سازمان APIهاي این  محدودیتی در ارائه سرویس

اکنون از یک سازوکار واحد در قبال کلیه  هاي خدماتی هم ها در مواردي نظیر تجمیع و تسویه قبوض سازمان سایر بانک
  شود. ي عامل استفاده میها بانک

 سکیر شتریب کاهش

ها به این پلتفرم  با اتصال سازمانهستند،  برخطهاي بانک مرکزي در تعامل  هاي بهداد مستقیما با سامانه از آنجا که سرویس
. همچنین امکان یابد کاهش میاي  به طور فزایندههاي خزانه  به حسابنها آ دولتی هاي ناشی از دیرکرد واریز وجوه ریسک

ها فراهم خواهد بود. همچنین امکان  امکانات اینترنت بانک سازمانکنترل مبالغ پرداختی از طریق شناسه واریز و 
 .استهاي کنترلی بانک مرکزي فراهم  گذاري مبالغ از طریق سامانه صحه
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 بندي جمع

باشد. توجه بانک مرکزي و  گیري می ج در حال شکلنیز به تدری ،ایران ،بانکداري باز فناوري نوینی است که در کشور ما
پژوهشکده پولی و بانکی به این فناوري تا حدیست که آن را به عنوان یکی از محورهاي هفتمین همایش ساالنه بانکداري 

 هاي فناوري افزاري و کسب جوایزي توسط شرکت است. ارائه محصوالت نرم در نظر گرفتههاي پرداخت  الکترونیک و نظام
 دعاست.ین این همایش نیز اثباتی بر این مهاي پیش اطالعات بانکی فعال در این حوزه در دوره

ست و از سوي ها پیش روي بانکاندازي بانکداري باز  هایی براي راه از آنجا که همچون هر فناوري دیگر، از یک سو فرصت
عیین و تدقیق این شرایط گام مؤثري در حرکت بابرنامه ، لذا تهایی همراه خواهد بود با چالش این فناوريکارگیري  دیگر به

ها در این مسیر محسوب خواهد شد. همچنین به عنوان یک نمونه عملی، نتایج کسب شده در سازمان بهداد در این  بانک
فناوري کارگیري  اندازي و به آمیز مرتبط با راه هدف از این مقاله، ارائه نتایج عملی و موفقیت خصوص گزارش شده است.

کننده از  اي از مشتریان سازمانی استفاده بانکداري باز توسط شرکت خدمات انفورماتیک براي بانک مرکزي و طیف گسترده
هاي تجاري براي  هاي بانکی بانک مرکزي بوده است؛ به این امید که بتواند تا حدود زیادي مورد استفاده بانک سرویس

 ع شود.حرکت به سوي این فناوري در آینده واق

با عنایت به هاي مذکور در تنها یک سازمان ایرانی که  ها و فرصت مطالعه چالشکارگیري این فناوري و  بررسی نتایج به
و دولتی  هاي در رده سازمانتنها  کنندگان اي از مصرف سرویس براي مجموعه سازي فراهم توانسته است در تحکم قانون

لذا  رود. ، بزرگترین محدودیت این تحقیق به شمار میبه موفقیت دست یابدهاي اجرایی جمهوري اسالمی ایران  دستگاه
هاي کمی و کیفی گردآوري شده از طیف  ضروریست در آینده تحقیقاتی با محوریت موضوع حاضر و با استفاده از داده

ع بانکی قابل عرضه در این حوزه انجام شود. ارزیابی تاثیر راهکارهاي ها در خصوص خدمات متنو تک ها و فین وسیعی از بانک
تواند به  هاي بانکداري باز در چنین فضاي تحقیقی می ها و فائق آمدن بر چالش ها در اتکا به فرصت مورد استفاده بانک

 عنوان یک فرصت تحقیقاتی آتی در نظر گرفته شود.
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