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ویراستاران علمی:

حسین خسروپور 

محمدحسین ابراهیم خان

پدیدآورندگان:

فرشاد محمدی - اشکان رحیمی

طراح و صفحه آرا:

 اشکان رحیمی - فرشاد محمدی

معرفی کتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره یکم

در سهای اولیه در رابطه با نوآور یهای تنظی مگری برای امکان فراگیری فی نتک:

دفاتر نوآوری، محیط آزمون تنظی مگری و ر گتک

در دهه گذشته فی نتک به سرعت رشد نموده اسـت. خدمات مالی جدید 

مبتنی بر فناور یهای جدید شــــامل پرداخ تهای تلفن همراه، وا مهای 

نظیر به نظیر (P2P) و اشــکال جدید بیمه و ... به وجود آمده اســت. اگر 

فی نتک به درســتی تنظیم شـــود، م یتواند مزایایی چون فراگیری مالی 

(Financial Inclusion) برای میلیو نها نفر در سـراسـر جهان داشـته باشـد. 

کتاب پیش رو در دو فصـــــل ابتدا نوآوری مالی، فراگیری مالی و نوآوری 

تنظی مگری را مورد بررسی قرار داده و در ادامه ابتکارات تنظی مگری نوآورانه 

در سراسر جهان را معرفی م یکند. این کتاب توسط UNSGSA سـازمان ملل 

و با همکاری CCAF دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۱۹ تالیف شده است.

د یجیتال igital
conomyقتصاد

بهمن ماه ۱۳۹۹

گا هنامه

رونمایی از

 پنجره واحد محی طهای آزمون

 (سندباکس رگوالتوری)
 توسط وزارت اقتصاد

     مراســم رونمایی از پنجره واحد محی طهای آزمون چهارشـــنبه یکم 

بهم نماه با حضـور دکتر دژپسـند وزیر اقتصـاد، دکتر فیروزآبادی رئیس 

مرکز ملی فضـــــای مجازی و دکتر وط نخواه رئيس مركز همكار يهای 

تحول و پيشرفت در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این مراسم دکتر دژپسند ضمن تاکید بر نقش کلیدی اقتصاد هوشمند 

اشاره کرد و فرمودند: «مسـیر اقتصـاد هوشمند مسـیر غیرقاب لبرگشـت 

است. ممکن است شتاب حرکت در این مسیر کند یا تند شود اما حرکت 

در این مسیر برگش تپذیر نیست. ویروس کرونا نیز با همه عی بهایی که 

داشـت یک برکت داشـت و این بود که نقش حیاتی هوشــمندســازی 

اقتصاد را نشان داد و به این مسیر سرعت بخشید.»

در ادامه دکتر فیروزآبادی افزودند اقتصاد در فضـای مجازی باید تقویت 

شود. ایشــان همچنین افزودند که با اجرای طر حهایی مانند سندباکس 

رگوالتوری انرژی زیادی در کشور آزاد م یشود.

دکتر وط نخواه ایجاد پنجره واحد محی طهای آزمون را اقدامی پسندیده 

دانســت و ضمن تشــکر از دکتر دژپســند و دکتر فیروزآبادی به عنوان 

پیشــنهاد راهبردی افزود « رگوالتورها م یتوانند به عنوان یک مشــتری 

هوشمند عمل کرده و با رویکردی فعاالنه چال شهای خود را در این بستر 

ارائه کرده تا کســـب و کارها بتوانند راهکارهای فناورانه و یا نوآوران هی 

خود را برای رفع این چال شها ارائه دهند. با اســــــتفاده از این رویکرد 

م یتوان پیشـــنهاد داد که دستگا هها 

چال شهای خود را در حوزه فــــرآیند 

رگوالتوری و نظارت عرضــــــه کنند و 

کســــــــــب و کارها طی فرآیندی 

راهکارهای پیشــــنهادی خود را ارائه 

تنظی مگری اســــــــــــت.دهند.»   

دکتر عبدالهی، دبیر کارگـروه مدیـریت 

یکپارچه محی طهای آزمون ضـــــمن 

معرفی وبســــایت کارگروه به آدرس 

Irantama.ir گفت: « درخواسـ تهای 

زیادی تا قبل از اعالم رسـمی به کارگروه 

رسیده و امید اسـت پس از معرفی این 

محیط کسب و کارها طرحهای نوآورانه 

خود را به این کارگروه ارائه دهند. 

اعضــــــــــای کارگروه پنجره واحد 

محی طهای آزمون شامل نمایندگانی از 

وزارت از سازمان بورس و اوراقبهادار، 

بانک مرکزی، پلیس فتا، دادســـتانی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

سازمان فناوری اطالعات، سازمان نظام 

صنفی رایانهای، معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، وزارت 

ارتباطات، وزارت صـــــنعت اتحادیه 

کسب و کارهای فضـای مجازی و مركز 

همكار يهای تحول و پيشرفت است.
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فضا یآزمون تنظی مگری چیست؟

تنظی مگری است.

مراحل شرکت در محیط آزمون

 

    یكی از مسائل موجود در حوزه فناور يهاي نوین مالی، خالء قوانين و مقررات مرتبط با این حوزه است که 

م یتواند توسعه و ادامه فعاليت را با مشـــکل روب هرو سازد. از طرف دیگر وضع مقررات بدون درك صحيح از 

فرص تها و تهدیدهاي اینگونه شـرک تها م یتواند آثار منفی در پی داشـته باشـد. در حقیقت م یتوان بیان 

نمود هدف از قوانین و مقررات، صرفا حمایت از توسعه شرک تها نبوده و در اصل ابزاری براي تضمين عادالنه ً

و منصــفانه بودن بازار و جلوگيري از ریســك شكســت بازار است که نتيجه رعایت این قوانین و مقررات در 

بلندمدت م یتواند تقویت اطمينان به حوزه فناور يهاي مالی باشد.

در مواجهه با این چال شها، قانونگذاران در کشـورهای پیشـرفته و درحال توسعه با ارائه نوآور یهای خود به 

این مسائل پاسخ دادند. یکی از این نوآور یهای تنظی مگری، بهره بردن از محیط آزمون تنظی مگری است.

) معرفی شد. این فضـا  FCAفضای آزمون تنظی مگری در سال ۲۰۱۵ توسط مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (

محیطی زنده و امن است که در آن شرک تها م یتوانند نوآوری، محصول، خدمات یا راهکارهای خود را بدون 

اعمال تمامی قوانين و مقررات رایج، اجرا نمایند. فضـا یآزمون ب همنظور  توسعه نوآوري و رقابت و همچنين 

ب همنظور اطمينان از درك صـحيح نهاد ناظر از کارکرد فناوری مالی ایجادشـده اســت تا از این طریق، محيط 

قانونی مناسبی براي توسعه این شرک تها فراهم سازد. بر همین اساس کشورهای دیگر نیز در سا لهای اخیر 

به سرعت به دنبال  ایجاد فضا یآزمون برای سنجش نوآور یهای مالی هستند.  
بررسی واجد شرایط بودن

ارزیابی با توجه به اهداف فضای آزمون 

و معیارهای واجد شرایط بودن

ارزیابی مناسب بودن برای حضور

در فضای آزمون تنظی مگری

ارزیابی
طراحی آزمایش

مد نظر قراردادن

CFT  وAML 

آزمایش
معموال بین ٦ تا ١٢ ماه

نظارت

ارزیابی و نظارت آزمایش

خروج

تصمیم برای پایان یا ادامه فعالیت



۹

۹ کشور

تاز ههای محی طآزمون

را هاندازی محیط آزمون جهانی

تنظی مگران چند كشور محیط آزمون جهانی فی نتك را هاندازی م یكنند.

     بیش از ٢٠ تنظی م گر از کشــــورهایی ازجمله انگلیس، کانادا، ایاالت متحده آمریکا و استرالیا پس از آزمون سال 

گذشته، درگاه ارسال درخواست شرکت در «محیط آزمون» را برای فی نت کهای جهانی باز کرد هاند.

Global Financial Innovation )  تنظیم گران در کنار ســازمان های مرتبط، به عنوان شـــبکه جهانی نوآوری مالی

Network یا به اختصار GFIN) گرد هم آمد هاند. این گروه که اکنون بیش از ٦٠ سازمان عضـو آن می باشند، در ژانویه 

٢٠١٩ با هدف تقویت همکار یهای بی نالمللی در زمینه نوآوری را هاندازی شد.

مرجع راهبرد امور مالی انگلســـتان، (FCA) که در حال حاضر رئیس GFIN است، اخیرا اعالم کرده که امکان ارسال ً

درخواست برای شرکت اولین گروه از کس بوکارها در محیط آزمون تنظی  مگری باز شده است. این موضوع شرک تها 

را قادر م یسازد که «محصـوالت مالی، خدمات، مد  لهای کســ  ب وکاری یا فناوری نظارتی نوآورانه را در بیش از یک 

کشور یا حوزه قضایی» آزمون کنند. 

با تشـکیل GFIN، سازمان جدید یک آزمون بی نالمللی را به  طور آزمایشـی انجام داد و سند «آموخت هها» را در ژانویه 

سال جاری منتشر کرد. این گزارش نشـان داد که هیچ یک از هشـت شرکت منتخب برای آزمون های بی ن المللی در 

واقع آزمونی انجام ندادند زیرا طرح آزمونی که با معیارهای هر حوزه مطابقت داشته باشد را تهیه نکرده بودند.

طبق این گزارش، محیط آزمون سال گذشته درخواس تهای زیادی را از شرک تهای دارای مد لهای کســــ بوکاری 

رگ  تک و رمزنگاری دریافت کرده است. در میان شرک تهای ر گتک، چند شرکت قصد بررسی این موضوع را داشتند 

که چگونه هوش مصـنوعی و یادگیری ماشین م یتوانند در مبارزه با پولشــویی (AML) و بررسی هویت مشــتری 

(KYC) به شـرک تها کمک کنند. در مقابل، «درخواسـت قابل مالحظ های از سـوی شـرکت  های بزرگ یا بی نالمللی» 

وجود نداشت، که طبق گزارش ممکن است به دلیل مدت زمان نســـبتا کوتاه یک ماهه ارسال درخواست یا به دلیل ً

«مشخص نبودن ارزش شرکت» باشد.

در ادامه،  GFIN چندین ابزار و را هحل ایجاد کرده اســت، از جمله: ســواالت متداول آزمون بین المللی برای کمک به 

شرک تها در درک روند و تمدید زمان ارسال درخواست به ٩ هفته که به شرک تها فرصت بیشـــــــتری م یدهد تا 

فرم های درخواست خود را بررسی و آماده کنند. آخرین مهلت ٣١ دسامبر ٢٠٢٠ تع�ن شده است.

irantama.ir  :منبع
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 تصویب اولین طرح برای حضور در محیط آزمون

انتشــــار برات دیجیتال مبتنی بر دفتر کل توزیع شده اولین طرحی  

است که در کارگروه به تصویب رسید. اکثر درخواس تهایی که در این 

سامانه ثبت شده مربوط به فعالیت در حوزه بال کچین و رمزارز اسـت 

و از این میان تاکنون انتشــــــــار برات دیجیتال مبتنی بر دفتر کل 

توزی عشــــــده در محیط آزمون مجوز فعالیت گرفته اســـــــت.

تاز ههای محی طآزمون
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خالصه وضعیت کشور

،  و  روسیه  هند مالزی
 در حوزه محی طآزمون تنظی مگری (سندباکس لگوالتوری)

شناسنامه فضا یآزمون مالزی

و بسایت: 

myfteg.com
تاریخ شروع: ٢٠١٦ 

اعضا: شامل ١٢ نفر از 

مدیران بانک مرکزی مالزی

متولی: بانک مرکزی 

مالزی (نگارا)

نحوه درخواست برای شرکت در فضای آزمونچه کسانی م یتوانند در فضا یآزمون شرکت کنند؟

همه درخواست ها باید برای مدیر بخش توسـعه 

بانک مرکزی مالزی ارسال شود. مزیت این فرایند 

ارسال درخواست به صورت آنالین است.

زمان درخواست برای فضا یآزمون

متقاضــیان ابتدا باید ارزیابی خود را در مورد عملکرد 

محصول به پایان رسانده باشند و خطرات ناشی از آن 

را شناسـایی کنند. در مرحله بعد چارچوب تنظی مگری 

فضـــای آزمون فناور یهای مالی منتشـــر شده در 

وبسایت myfteg.com را مطالعه نموده و پس از آن 

با مراجعه به وبسـایت بانک مرکزی مالزی مشـخص 

کنند که آیا فعالیت و کســــب وکار مورد نظر توسط 

BNM قانون گذاری شده است یا خیر؟ 

پس از طی مراحل باال متقاضی می تواند درخواسـت 

خود را ثبت کند. 

معیارهای ارزیابی چیست؟

مواردی که BNM بررســــــی خواهد کرد که آیا 

عملکرد محصـــــــــول، خدمات یا را هکار برای 

ًمصـر فکنندگان و صنعت کامال نوآورانه به همراه 

مزایا اسـت یا خیر، آیا متقاضـی دارای یک برنامه 

ًآزمایشــــی کامال پیشــــرفته و منابع الزم برای 

پشـتیبانی از سناریوهای آزمون و تخصـص برای 

مدیریت بالقوه اسـت یا خیر. خطرات، و اینکه آیا 

یک برنامه تجاری واق عبینانه پس از خـروج وجود 

دارد یا خیر؟

چه کسانی م یتوانند در فضا یآزمون شرکت کنند؟

موسسات مالی و شرک تهای فی نتک که به دنبال 

ارائه سرویس مالی جدید هســــــتند و  نیاز به 

تنظی مگری برای ورود به بازار دارند.

مدت زمان بررسی درخواس تهاچه کسانی م یتوانند در فضا یآزمون شرکت کنند؟

بانک مرکزی مالزی پس از ۱۵ روز کاری نتیجه را به 

درخواست کننده شرکت در فضـــای آزمون اعالم 

میکند. پس از تا�د اولیه، متقاضـــــــــی باید 

پارامتـــــرهای آزمایش، تع�ن موفقیت یا عدم 

موفقیت در آزمون و یک استراتژی خروج را قبل از 

شروع دوره آزمون مشخص کند.

مدت زمان شرکت در فضای آزمونچه کسانی م یتوانند در فضا یآزمون شرکت کنند؟

دوازده ماه از تاریخ شـــــروع ، مگر اینکه تمدید 

توسط BNM تأ�د شود.

شناسنامه فضا یآزمون هند

و بسایت: 

myfteg.com
تاریخ شروع: ٢٠١۷ 

RBI ،SEBI ،IRDAI 

IFSCA ،Maharashtra

تعداد فضای آزمون: 

۵ عدد

شناسنامه فضا یآزمون روسیه

متولی: بانک مرکزی 

روسیه
تاریخ شروع: ٢٠١۸ 

و بسایت: 

cbr.ru/fintech/regulatory_sandbox/

RBI فضای آزمون

فضای آزمون بانک مرکزی مالزی به دلیل دریافت 

مشـور تهایگســترده از کارشناسان این صنعت 

دارای جزئیات بیشـــــتری نســـــبت به دیگر 

فضــاها یآزمون این کشــور است. این فضــای 

آزمون طیف وسـیعی از حوزه فی نتک را پوشـش 

داده اما برخی حوزه ها مانند رمزارز را نم یپذیرد.

SEBI فضای آزمون

هیئت بورس اوراق بهادار هند تمام شــــرکتهای 

ثبت شـــده براســـاس قانون SEBI ۱۹۹۲  حتی 

شـرکت های فینتکی را واجد شـرایط شــرکت در 

فضای آزمون خود میداند.

IRDAI فضای آزمون

ســازمان تنظیم مقررات و توســـعه بیمه هند به 

صورت ویژه برروی اید هها و محصــوالت در حوزه 

بیمه متمرکز اسـت. این محیط آزمون پارامترهای 

مختلفی برای پایان زمان شرکت در فضـای آزمون 

خود دارد که از جمله م یتوان به عبور ۱۰٫۰۰۰ مش 

مشتری اشاره کرد.

قانون محیط آزمون

در ۳۱ جوالی ۲۰۲۰ دولت روسـیه قوانینی در حوزه 

نوآور یهای دیجیتال به تصـویب رساند که تمرکز 

آن برروی دیجیتالی کردن اقتصــاد روسیه است. 

هدف این قانون برپایی و بهبود فضــــای آزمون 

تنظی مگری در این کشور است.

نحوه درخواست برای شرکت در محیط آزمون

شرک تهای متقاضی، از طریق وبســــایت بانک 

مرکزی روســــیه پس از تکمیل فر مهای مربوطه 

م یتوانند برای شرکت در فضـــــای آزمون اقدام 

کنند.

مدت زمان بررسی درخواس تها

 در مـــرحله اول که ۱/۵ ماه به طول مــــ یانجامد 

نوآوری و ریسـ کهای طرح بدون حضـور مشـتری 

مورد بررســی قرار م یگیرد. همچنین در این مرحله 

جزئیات طرح و سـاختار شـرکت درخواسـت کننده 

بررسیم یشود.

در مرحله دوم در محیط واقعی و با حضور مشتریان 

را مورد  آزمایش قرار م یدهد.



۷ ۶

خالصه وضعیت کشور

،  و  روسیه  هند مالزی
 در حوزه محی طآزمون تنظی مگری (سندباکس لگوالتوری)

شناسنامه فضا یآزمون مالزی

و بسایت: 

myfteg.com
تاریخ شروع: ٢٠١٦ 

اعضا: شامل ١٢ نفر از 

مدیران بانک مرکزی مالزی

متولی: بانک مرکزی 

مالزی (نگارا)

نحوه درخواست برای شرکت در فضای آزمونچه کسانی م یتوانند در فضا یآزمون شرکت کنند؟

همه درخواست ها باید برای مدیر بخش توسـعه 

بانک مرکزی مالزی ارسال شود. مزیت این فرایند 

ارسال درخواست به صورت آنالین است.

زمان درخواست برای فضا یآزمون

متقاضــیان ابتدا باید ارزیابی خود را در مورد عملکرد 

محصول به پایان رسانده باشند و خطرات ناشی از آن 

را شناسـایی کنند. در مرحله بعد چارچوب تنظی مگری 

فضـــای آزمون فناور یهای مالی منتشـــر شده در 

وبسایت myfteg.com را مطالعه نموده و پس از آن 

با مراجعه به وبسـایت بانک مرکزی مالزی مشـخص 

کنند که آیا فعالیت و کســــب وکار مورد نظر توسط 

BNM قانون گذاری شده است یا خیر؟ 

پس از طی مراحل باال متقاضی می تواند درخواسـت 

خود را ثبت کند. 

معیارهای ارزیابی چیست؟

مواردی که BNM بررســــــی خواهد کرد که آیا 

عملکرد محصـــــــــول، خدمات یا را هکار برای 

ًمصـر فکنندگان و صنعت کامال نوآورانه به همراه 

مزایا اسـت یا خیر، آیا متقاضـی دارای یک برنامه 

ًآزمایشــــی کامال پیشــــرفته و منابع الزم برای 

پشـتیبانی از سناریوهای آزمون و تخصـص برای 

مدیریت بالقوه اسـت یا خیر. خطرات، و اینکه آیا 

یک برنامه تجاری واق عبینانه پس از خـروج وجود 

دارد یا خیر؟

چه کسانی م یتوانند در فضا یآزمون شرکت کنند؟

موسسات مالی و شرک تهای فی نتک که به دنبال 

ارائه سرویس مالی جدید هســــــتند و  نیاز به 

تنظی مگری برای ورود به بازار دارند.

مدت زمان بررسی درخواس تهاچه کسانی م یتوانند در فضا یآزمون شرکت کنند؟

بانک مرکزی مالزی پس از ۱۵ روز کاری نتیجه را به 

درخواست کننده شرکت در فضـــای آزمون اعالم 

میکند. پس از تا�د اولیه، متقاضـــــــــی باید 

پارامتـــــرهای آزمایش، تع�ن موفقیت یا عدم 

موفقیت در آزمون و یک استراتژی خروج را قبل از 

شروع دوره آزمون مشخص کند.

مدت زمان شرکت در فضای آزمونچه کسانی م یتوانند در فضا یآزمون شرکت کنند؟

دوازده ماه از تاریخ شـــــروع ، مگر اینکه تمدید 

توسط BNM تأ�د شود.

شناسنامه فضا یآزمون هند

و بسایت: 

myfteg.com
تاریخ شروع: ٢٠١۷ 

RBI ،SEBI ،IRDAI 

IFSCA ،Maharashtra

تعداد فضای آزمون: 

۵ عدد

شناسنامه فضا یآزمون روسیه

متولی: بانک مرکزی 

روسیه
تاریخ شروع: ٢٠١۸ 

و بسایت: 

cbr.ru/fintech/regulatory_sandbox/

RBI فضای آزمون

فضای آزمون بانک مرکزی مالزی به دلیل دریافت 

مشـور تهایگســترده از کارشناسان این صنعت 

دارای جزئیات بیشـــــتری نســـــبت به دیگر 

فضــاها یآزمون این کشــور است. این فضــای 

آزمون طیف وسـیعی از حوزه فی نتک را پوشـش 

داده اما برخی حوزه ها مانند رمزارز را نم یپذیرد.

SEBI فضای آزمون

هیئت بورس اوراق بهادار هند تمام شــــرکتهای 

ثبت شـــده براســـاس قانون SEBI ۱۹۹۲  حتی 

شـرکت های فینتکی را واجد شـرایط شــرکت در 

فضای آزمون خود میداند.

IRDAI فضای آزمون

ســازمان تنظیم مقررات و توســـعه بیمه هند به 

صورت ویژه برروی اید هها و محصــوالت در حوزه 

بیمه متمرکز اسـت. این محیط آزمون پارامترهای 

مختلفی برای پایان زمان شرکت در فضـای آزمون 

خود دارد که از جمله م یتوان به عبور ۱۰٫۰۰۰ مش 

مشتری اشاره کرد.

قانون محیط آزمون

در ۳۱ جوالی ۲۰۲۰ دولت روسـیه قوانینی در حوزه 

نوآور یهای دیجیتال به تصـویب رساند که تمرکز 

آن برروی دیجیتالی کردن اقتصــاد روسیه است. 

هدف این قانون برپایی و بهبود فضــــای آزمون 

تنظی مگری در این کشور است.

نحوه درخواست برای شرکت در محیط آزمون

شرک تهای متقاضی، از طریق وبســــایت بانک 

مرکزی روســــیه پس از تکمیل فر مهای مربوطه 

م یتوانند برای شرکت در فضـــــای آزمون اقدام 

کنند.

مدت زمان بررسی درخواس تها

 در مـــرحله اول که ۱/۵ ماه به طول مــــ یانجامد 

نوآوری و ریسـ کهای طرح بدون حضـور مشـتری 

مورد بررســی قرار م یگیرد. همچنین در این مرحله 

جزئیات طرح و سـاختار شـرکت درخواسـت کننده 

بررسیم یشود.

در مرحله دوم در محیط واقعی و با حضور مشتریان 

را مورد  آزمایش قرار م یدهد.



۳۱ کشور
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 تصویب اولین طرح برای حضور در محیط آزمون

طبق دستورالعمل صادر شـده برای فعالیت محی طهای آزمون یا سـندباک سها، پنجره  

واحد محی طهای آزمون یا ایران َتما، درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواســـت تا 

صدور مجوز اید ههای کســــــــ بوکارهای نوآورانه در محیط آزمون است که توسط 

دبیرخانه کارگروه مدیریت یکپارچه محی طهای آزمون یا ســندباک سها ایجاد شـــده 

است. در این پنجره واحد  تاکنون ۶ طرح نوآور برای حضــــــــــور در سندباک سها 

درخواسـت خود را ثبت کرد هاند. اکثر درخواسـ تهایی که در این سـامانه ثبت شــده 

مربوط به فعالیت در حوزه بال کچین و رمزارز است و از این میان تاکنون انتشــار برات 

دیجیتال مبتنی بر دفتر کل توزی عشــده در محیط آزمون مجوز فعالیت گرفته اســـت.

تاز ههای محی طآزمون



۹

۹ کشور

تاز ههای محی طآزمون

را هاندازی محیط آزمون جهانی

تنظی مگران چند كشور محیط آزمون جهانی فی نتك را هاندازی م یكنند.

     بیش از ٢٠ تنظی م گر از کشــــورهایی ازجمله انگلیس، کانادا، ایاالت متحده آمریکا و استرالیا پس از آزمون سال 

گذشته، درگاه ارسال درخواست شرکت در «محیط آزمون» را برای فی نت کهای جهانی باز کرد هاند.

Global Financial Innovation )  تنظیم گران در کنار ســازمان های مرتبط، به عنوان شـــبکه جهانی نوآوری مالی

Network یا به اختصار GFIN) گرد هم آمد هاند. این گروه که اکنون بیش از ٦٠ سازمان عضـو آن می باشند، در ژانویه 

٢٠١٩ با هدف تقویت همکار یهای بی نالمللی در زمینه نوآوری را هاندازی شد.

مرجع راهبرد امور مالی انگلســـتان، (FCA) که در حال حاضر رئیس GFIN است، اخیرا اعالم کرده که امکان ارسال ً

درخواست برای شرکت اولین گروه از کس بوکارها در محیط آزمون تنظی  مگری باز شده است. این موضوع شرک تها 

را قادر م یسازد که «محصـوالت مالی، خدمات، مد  لهای کســ  ب وکاری یا فناوری نظارتی نوآورانه را در بیش از یک 

کشور یا حوزه قضایی» آزمون کنند. 

با تشـکیل GFIN، سازمان جدید یک آزمون بی نالمللی را به  طور آزمایشـی انجام داد و سند «آموخت هها» را در ژانویه 

سال جاری منتشر کرد. این گزارش نشـان داد که هیچ یک از هشـت شرکت منتخب برای آزمون های بی ن المللی در 

واقع آزمونی انجام ندادند زیرا طرح آزمونی که با معیارهای هر حوزه مطابقت داشته باشد را تهیه نکرده بودند.

طبق این گزارش، محیط آزمون سال گذشته درخواس تهای زیادی را از شرک تهای دارای مد لهای کســــ بوکاری 

رگ  تک و رمزنگاری دریافت کرده است. در میان شرک تهای ر گتک، چند شرکت قصد بررسی این موضوع را داشتند 

که چگونه هوش مصـنوعی و یادگیری ماشین م یتوانند در مبارزه با پولشــویی (AML) و بررسی هویت مشــتری 

(KYC) به شـرک تها کمک کنند. در مقابل، «درخواسـت قابل مالحظ های از سـوی شـرکت  های بزرگ یا بی نالمللی» 

وجود نداشت، که طبق گزارش ممکن است به دلیل مدت زمان نســـبتا کوتاه یک ماهه ارسال درخواست یا به دلیل ً

«مشخص نبودن ارزش شرکت» باشد.

در ادامه،  GFIN چندین ابزار و را هحل ایجاد کرده اســت، از جمله: ســواالت متداول آزمون بین المللی برای کمک به 

شرک تها در درک روند و تمدید زمان ارسال درخواست به ٩ هفته که به شرک تها فرصت بیشـــــــتری م یدهد تا 

فرم های درخواست خود را بررسی و آماده کنند. آخرین مهلت ٣١ دسامبر ٢٠٢٠ تع�ن شده است.

irantama.ir  :منبع
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فضا یآزمون تنظی مگری چیست؟

تنظی مگری است.

مراحل شرکت در محیط آزمون

 

    یكی از مسائل موجود در حوزه فناور يهاي نوین مالی، خالء قوانين و مقررات مرتبط با این حوزه است که 

م یتواند توسعه و ادامه فعاليت را با مشـــکل روب هرو سازد. از طرف دیگر وضع مقررات بدون درك صحيح از 

فرص تها و تهدیدهاي اینگونه شـرک تها م یتواند آثار منفی در پی داشـته باشـد. در حقیقت م یتوان بیان 

نمود هدف از قوانین و مقررات، صرفا حمایت از توسعه شرک تها نبوده و در اصل ابزاری براي تضمين عادالنه ً

و منصــفانه بودن بازار و جلوگيري از ریســك شكســت بازار است که نتيجه رعایت این قوانین و مقررات در 

بلندمدت م یتواند تقویت اطمينان به حوزه فناور يهاي مالی باشد.

در مواجهه با این چال شها، قانونگذاران در کشـورهای پیشـرفته و درحال توسعه با ارائه نوآور یهای خود به 

این مسائل پاسخ دادند. یکی از این نوآور یهای تنظی مگری، بهره بردن از محیط آزمون تنظی مگری است.

) معرفی شد. این فضـا  FCAفضای آزمون تنظی مگری در سال ۲۰۱۵ توسط مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (

محیطی زنده و امن است که در آن شرک تها م یتوانند نوآوری، محصول، خدمات یا راهکارهای خود را بدون 

اعمال تمامی قوانين و مقررات رایج، اجرا نمایند. فضـا یآزمون ب همنظور  توسعه نوآوري و رقابت و همچنين 

ب همنظور اطمينان از درك صـحيح نهاد ناظر از کارکرد فناوری مالی ایجادشـده اســت تا از این طریق، محيط 

قانونی مناسبی براي توسعه این شرک تها فراهم سازد. بر همین اساس کشــورهای دیگر نیز در سالهای اخیر 

به سرعت به دنبال  ایجاد فضا یآزمون برای سنجش انوآور یهای مالی هستند.  
بررسی واجد شرایط بودن

ارزیابی با توجه به اهداف فضای آزمون 

و معیارهای واجد شرایط بودن

ارزیابی مناسب بودن برای حضور

در فضای آزمون تنظی مگری

ارزیابی
طراحی آزمایش

مد نظر قراردادن

CFT  وAML 

آزمایش
معموال بین ٦ تا ١٢ ماه

نظارت

ارزیابی و نظارت آزمایش

خروج

تصمیم برای پایان یا ادامه فعالیت
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ویراستاران علمی:

حسین خسروپور 

محمدحسین ابراهیم خان

پدیدآورندگان:

فرشاد محمدی - اشکان رحیمی

طراح و صفحه آرا:

 اشکان رحیمی - فرشاد محمدی

معرفی کتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره یکم

در سهای اولیه در رابطه با نوآور یهای تنظی مگری برای امکان فراگیری فی نتک:

دفاتر نوآوری، محیط آزمون تنظی مگری و ر گتک

در دهه گذشته فی نتک به سرعت رشد نموده اسـت. خدمات مالی جدید 

مبتنی بر فناور یهای جدید شــــامل پرداخ تهای تلفن همراه، وا مهای 

نظیر به نظیر (P2P) و اشــکال جدید بیمه و ... به وجود آمده اســت. اگر 

فی نتک به درســتی تنظیم شـــود، م یتواند مزایایی چون فراگیری مالی 

(Financial Inclusion) برای میلیو نها نفر در سـراسـر جهان داشـته باشـد. 

کتاب پیش رو در دو فصـــــل ابتدا نوآوری مالی، فراگیری مالی و نوآوری 

تنظی مگری را مورد بررسی قرار داده و در ادامه ابتکارات تنظی مگری نوآورانه 

در سراسر جهان را معرفی م یکند. این کتاب توسط UNSGSA سـازمان ملل 

و با همکاری CCAF دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۱۹ تالیف شده است.

د یجیتال igital
conomyقتصاد

بهمن ماه ۱۳۹۹

گا هنامه

رونمایی از

 پنجره واحد محی طهای آزمون

 (سندباکس رگوالتوری)
 توسط وزارت اقتصاد

     مراســم رونمایی از پنجره واحد محی طهای آزمون چهارشـــنبه یکم 

بهم نماه با حضـور دکتر دژپسـند وزیر اقتصـاد، دکتر فیروزآبادی رئیس 

مرکز ملی فضـــــای مجازی و دکتر وط نخواه رئيس مركز همكار يهای 

تحول و پيشرفت در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این مراسم دکتر دژپسند ضمن تاکید بر نقش کلیدی اقتصاد هوشمند 

اشاره کرد و فرمودند: «مسـیر اقتصـاد هوشمند مسـیر غیرقاب لبرگشـت 

است. ممکن است شتاب حرکت در این مسیر کند یا تند شود اما حرکت 

در این مسیر برگش تپذیر نیست. ویروس کرونا نیز با همه عی بهایی که 

داشـت یک برکت داشـت و این بود که نقش حیاتی هوشــمندســازی 

اقتصاد را نشان داد و به این مسیر سرعت بخشید.»

در ادامه دکتر فیروزآبادی افزودند اقتصاد در فضـای مجازی باید تقویت 

شود. ایشــان همچنین افزودند که با اجرای طر حهایی مانند سندباکس 

رگوالتوری انرژی زیادی در کشور آزاد م یشود.

دکتر وط نخواه ایجاد پنجره واحد محی طهای آزمون را اقدامی پسندیده 

دانســت و ضمن تشــکر از دکتر دژپســند و دکتر فیروزآبادی به عنوان 

پیشــنهاد راهبردی افزود « رگوالتورها م یتوانند به عنوان یک مشــتری 

هوشمند عمل کرده و با رویکردی فعاالنه چال شهای خود را در این بستر 

ارائه کرده تا کســـب و کارها بتوانند راهکارهای فناورانه و یا نوآوران هی 

خود را برای رفع این چال شها ارائه دهند. با اســــــتفاده از این رویکرد 

م یتوان پیشـــنهاد داد که دستگا هها 

چال شهای خود را در حوزه فــــرآیند 

رگوالتوری و نظارت عرضــــــه کنند و 

کســــــــــب و کارها طی فرآیندی 

راهکارهای پیشــــنهادی خود را ارائه 

تنظی مگری اســــــــــــت.دهند.»   

دکتر عبدالهی، دبیر کارگـروه مدیـریت 

یکپارچه محی طهای آزمون ضـــــمن 

معرفی وبســــایت کارگروه به آدرس 

Irantama.ir گفت: « درخواسـ تهای 

زیادی تا قبل از اعالم رسـمی به کارگروه 

رسیده و امید اسـت پس از معرفی این 

محیط کسب و کارها طرحهای نوآورانه 

خود را به این کارگروه ارائه دهند. 

اعضــــــــــای کارگروه پنجره واحد 

محی طهای آزمون شامل نمایندگانی از 

وزارت از سازمان بورس و اوراقبهادار، 

بانک مرکزی، پلیس فتا، دادســـتانی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

سازمان فناوری اطالعات، سازمان نظام 

صنفی رایانهای، معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، وزارت 

ارتباطات، وزارت صـــــنعت اتحادیه 

کسب و کارهای فضـای مجازی و مركز 

همكار يهای تحول و پيشرفت است.

   

Digitaleco@cpdi.ir :ارتباط با ما
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