
 

1 
 

 للتكنولوجيا املالية الرقابيةملشروع البيئة التجريبية إطار العمل 

 (Fintech Regulatory Sandbox) 

 املقدمة

لت جلذًم الخىىىلىحُا  أخذثتهاة التي ىبير الراث الخغي ئن مى اكخطادي غً ه املالُت جمخػذالخذماث في ؾٍش

ش والشمٌى  هبير مً خالٌ ىىلىجي خىالخدٌى ال الفشص الىاججت غً ن ولأ ة املالُت، ئالالىفاءو  املاليالخؿٍى

للؿاع غلى ا املششفت الجهت الشكابُت و ٌػذ البىً املشهضي الػماويوبما أن غذًذة، بمخاؾش بت أحي مصحى ج

 املخاؾش املطاخبتوألاخز باالغخباس حسخير مثل َزٍ الفشص لالبخياس ه معإوٌ غً ، فاهاملالي في ظلؿىت غمان

 بزلً 
ً
ض الىفاءة وجمىينلها ومداولت ئًجاد ؾشق الخخىائها، معتهذفا  الػماوي. في اللؿاع املالي بخياساثلا  حػٍض

بُت أحي ؾشح مششوع البِئت الخجٍش الخابؼ لالخخطاس(  Sandbox)( Fintech Regulatory Sandbox) الشكابُت ٍو

ش مىخجاث وخذماث وهمارج أغماٌ للبىً املشهضي الػماوي غمً حهىد البىً لخدلُم َزٍ ألاَذاف و  جؿٍى

 كذ أثبذ حذاسجه في َزا الخذماث املالُت املحلُت كؿاعفي خذًثت ومبخىشة 
ً
 شاتػا

ً
 غاملُا

ً
، خُث أهه ًدبؼ همىرحا

 املجاٌ.

 إلاغفاءاث بػؼمً خالله البىً املشهضي الػماوي  زي ًمىذاخخباس البِئت املغللت ال بأهه  Sandboxالـَػشف و 

باشش غلى املخخباس ئحشاء لا مما ًدُذ لهم جؿبُلاث الخىىىلىحُا املالُت  الزًً ًؿشخىن  1للمشاسهينالشكابُت 

ا مً املذفىغاث و خذماث و  اث املطشفُتالخذم ٌ الغيَر مجمىغت غلى  الُتاملخذماث الب املخػللت 2املبخىشة حلى

 . الظخمشاسفػالُتها وكابلُتها لثباث إلاملخؿىغين مً الػمالء 
ً
بمػنى أهه ظِشمل غمالء  وظُيىن لاخخباس مباششا

                                                           

 املشهضي  البىً مً املىافلت غلى الحاضلين املالُت الخىىىلىحُا لخؿبُلاث املباشش لالخخباس الؿلباث ملذمى1 

 الػماوي

 الحذًثت بالخىىىلىحُا مذغىمت مبخىشة بؿشق  املالُت الخذماث جلذًم 2 
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، َائحشاء ق غلى ؾش و الػملُاث اللُىد غلى أحجام وكُم  بىحىدبأغذاد مدذودة مخؿىغين فػلُين ولىً 

 أو هماتمىخج فػالُت وحىدةئثباث غلى   Sandboxالـوظدعاغذ ججشبت لاخخباس املباشش َزٍ املشاسهين في 

 .البىً املشهضي الػماويجىحُه و  ئششافجدذ وكابلُتها للؿشح اليامل في العىق املحلي  تهماخذم

بادساث اظتراجُجُت مجىظُمُت و ؾش أ ؾشح غلىلبىً املشهضي الػماوي ا عاغذ َزٍ الخجشبتدظوفي هفغ الىكذ، 

حشجُؼ لابخياس في اللؿاع املالي الػماوي مؼ الحفاف غلى لاظخلشاس املالي وغمان جخمخؼ باملشوهت بغشع  خشي أ

 لحماًت الػمالء. مػاًير غالُت 

 

 ة لهليلا 

ً وششواث    Sandboxالـجلذًم الؿلباث للمشاسهت في هظام ئن  الخابؼ للبىً املشهضي الػماوي مخاح للمبخىٍش

الششواث املشخطت باإلغافت ئلى غير املشخطت  3ُتىبوألاح تاملحلُالىاشئت الخىىىلىحُا املالُت والششواث 

ل والخأحير ششواث ومإظعاث الطشافت و  املذفىغاث اثوملذمي خذمواملطاسف  العلؿىتالػاملت في  الخمٍى

 في ششواء الو 
ً
ػاث الطادسة غً لىاةذل اللؿاع وفلا اس ألافي شملٍجب أن حو   ي،البىً املشهضي الػماو والدشَش

غلى ظبُل املثاٌ: للخىىىلىحُا املالُت ألاوشؿت التي جلؼ في ئؾاس كىاهين البىً املشهضي الػماوي ) امللترخت

جب غلى ملذمي الؿلباثخلٌى املألاوشؿت املطشفُت و  وصاسة  مًسجل ججاسي  الحطٌى غلى ذفىغاث(. ٍو

ج لاظدثماس الخجاسة والطىاغت  واظدُفاء ،املطاسف املحلُت أخذلذي خعاب مطشفي ظاسي املفػٌى و  ،وجشٍو

 (. هما َى مىضح في اظخماسة جلذًم الؿلب) املشهضي الػماويالبىً املالةمت الخاضت ب مػاًير

بُت الشكابُتملذمي ؾلباث املشاسهت في  غلى جبششوؽ التي ًفُما ًلي الو  هدذ - هااظدُفائ البِئت الخجٍش

 : ؾلباتهملىظش في ل -أدوى

                                                           

 
 العلؿىت في ألاحىبي لاظدثماس للاهىن  لامخثاٌ ألاحىبُت الششواث غلى ًجب3
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ومثاٌ غلى رلً أن ًؿشح ، فُه لػمالءاللعىق الػماوي و خلُلُت كُمت مػافت  أن ًيىن الخؿبُم رو -أ

جخفُؼ أو أن ًلذم راث املىخجاث والخذماث املىحىدة في العىق مؼ  مبخىشةاث خذم أو اثىخجمالخؿبُم 

ض ألامًتها أو فجيل ا أو  حػٍض  .املعخخذمينمً  مػُىت لششاةذلاظخخذام جىظُؼ هؿاق في جىفيَر

  انًخػمى ينحواضوهمىرج غمل  دساظت حذوي  -ب
ً
ال  معخذام جمٍى

ً
  جىاظب مالُت وخؿت ا

ً
مً فترة لاخخباس  هال

   الخىىىلىحُا املالُت. خؿبُملواظؼ الىؿاق  والؿشحاملباشش 

ت املىخج  -حـ االخذمت التي ظِخم  أوحاٍَض  ُت الخخباس الفىشة غلى مجمىغتلفػلأو الحاحت ا العلؿىتفي  جىفيَر

جب غلى هؿاق واظؼ ؾشخهاكبل  الفػلُينػمالء مً ال مدذدة اث كذ الخذمو  اثاملىخج َزٍ يىن جأن . ٍو

غلى هلاؽ الػػف، و  خخباساث أمً البُاهاث ولاختراقوا إلاحهاد اثمثل اخخباس  ألاظاظُتاث خخباس ال ل ذخػػ

 لخفاضُل املخػللت بالحذ ألاكص ى. وباليعبت لمً غمً ؾلب املشاسهتخاةج َزٍ لاخخباساث ئدساج ه أن ًخم

البىً املشهضي الػماوي  فعىف ًدذدَا ،ملباشش وكُم املػامالث املالُتلػذد الػمالء للمشاسهت في لاخخباس ا

لت مىفشدة ليل مشاسن  . بؿٍش

 . Sandboxالـ للمشاسهت في البىً املشهضي الػماويمىافلت خين ئضذاس التي ًمىً اظخخذامها  ىاسداملجىفش  -د

إلاحشاء اليامل  ًخم فيها جىغُذ للخؿبُم تكابل وإنهاةه املباششلاخخباس  بِئت مً للخشوج ؿتخوحىد  -ٌ

ا خالٌ فترة  الشكابُتاملخؿلباث  اظدُفاءهُفُت و   Sandboxالـ لالهخلاٌ العلغ والخشوج مً التي جم اظخثىاَؤ

.هاجح للخؿبُم ئرا وان لاخخباس املباشش لخلىُتلاخخباس املباشش لـ
ً
  ا

مً بِئت لاخخباس  ت للخشوجما في رلً خؿب وهُفُت الخػامل مؼ ول منهاخاؾش املحخملت شامل للماللُُم الخ -و

 ًىفش َزا الخلُُم خؿؿ أن ٍجبو  ٌ،لامخثا بعبب غذم لاخخباسء أو ئلغافي خاالث الؿىاسب  املباشش
ً
حماًت ل ا

ػاث الالصمالػم  ت. الء بالػماهاث والخػٍى

ؼ غادلت خؿت مدىمت و  -ص  َزٍ الخؿتحشمل ٍجب أن و  ت مً الػمالء املخؿىغين،يىن ملبىلالػمالء جلخػٍى

 لمػاًيرل غذم لامخثاٌو الخذماث وغذم هفاءة جلذًم  ألامىاٌ خعاسةبما في رلً حمُؼ أهىاع املخاؾش 
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ت  ا. و الػمالء  تلحماًالػشوٍس والػمُل  Sandboxالـ املشاسن في في لاجفاق بين الخؿت ٍئدساج َزٍجب وغيَر

 .وجداٌ املىاصغاث في َزا الطذد ئلى املحاهم املخخطت في العلؿىت ،املخؿىع

خخباس خالٌ فترة لا ومػاًير الىجاح التي ظِخم اظخخذامها  مجمىغت دكُلت مً مإششاث ألاداء الشةِعُت -ح

ش   .ت أدهاٍىضحاملظير الػمل املباشش وفي جلاٍس

 .Sandboxالـ وغلى هؿاق واظؼ بػذ الخشوج الىاجح مً العلؿىتفي  لؿشح الخؿبُمألاَلُت  -ؽ

ت املذفىغاث هظم  لخىافم مؼا -ي  ت.ُت املطشفُظاظوالبيُت ألا البىً املشهضي الػماوي  لذيالحالُت والدعٍى

والتي ًمىً أن  ت،لباث باظخثىاء الػلباث الخىظُمُكذ احخاصث حمُؼ الػًجب أن جيىن الفىشة امللذمت 

، ُتظاظىاةذ ألا اللخجاوص ل Sandboxالـ ًجىص اظخخذام ش. والفترة لاخخباس املباشخالٌ  Sandboxالـ ٌعخثىيها

ل و  ألامىاٌميافدت غعُل  كىاهين، و براويالعُ مًألا و  ، (KYC) "غمُلً مثل "اغشف اب. جمٍى  إلاَس

 

 الالتحاق بالبيئة التجريبية الرقابية مراحل

بُت الشكابُتامللذمت للمشاسهت في هظام  ؿلباثًخم كبٌى ال الخابؼ للبىً املشهضي    Sandboxالـ البِئت الخجٍش

خؿبُلاث لاملشخلت ألاولى  وظخخطظ .م2020 ربمعٌد 10  مً رلً ابخذاءً و  ،أظاط مخجذدالػماوي غلى 

 :Sandboxمشاخل لالخداق بالـ فُما ًليو  .املذفىغاثدلٌى وخذماث ب راث الطلت املالُت الخىىىلىحُا

 :الطلبثقديم  -١

 ً لالىترووي للبىً  ىكؼغلى امل ةاملخىفش اظخماسة جلذًم الؿلب  اظخخذامملذم الؿلب جب غلى

املػلىماث وافت وجػمين الىمىرج َزا املشهضي الػماوي لخػبئت البُاهاث املؿلىبت ثم ئسظاٌ 

ئلى  مً كبل املطشح لهم بالخىكُؼ تومخخىم تمىكػ سظالت جلذًمُت ئلى، ئغافت ألاخشي  واملعدىذاث

ذ إلالىتروو   sandbox@cbo.gov.om  يالبًر
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  ا  مى سظ دفؼًجب غلى ملذم الؿلب اٌ غماوي )غير كابل لالظترداد( ًخم ٠٢٢كذَس لها لحعاب  ٍس جدٍى

م جأهُذ اظخال  بػذ جللي ، ورل0423010702880019ًبىً املشهضي الػماوي لذي بىً معلـ بشكم ال

غلى ئلى البىً املشهضي الػماوي ) ئًطاٌ دفؼ الشظىم ذًمٍجب جلو  ي.الؿلب مً البىً املشهضي الػماو

ذ إلالىترووي املزوىس أغالٍ(   . الؿلبإلهجاص هفغ البًر

 بخلُُم ؾلب املشاسهت خعب مػاًير ألاَلُت املزوىسة  الػماوي لبىً املشهضي ا ظُلىم 
ً
 وظُلىم آهفا

  ٠٢ خالٌالشفؼ  املىافلت املبذةُت أوبالشد غلى ملذم الؿلب ب
ً
خ جمً ج ًىما  وبىاءً ، لذًم الؿلباٍس

حطٌى غلى ألاخشي املؿلىبت مً ملذم الؿلب لل واملعدىذاثالششوؽ  جدذًذ وافت رلً ظِخم غلى

 .Sandboxالـلمشاسهت في املىافلت النهاةُت ل

  واملعدىذاث املؿلىبت وأن ًلىم باظدُفاء وافت  املػلىماثوافت  لذمًأن  لذم الؿلبمغل ًجب

  ٠٢الششوؽ املزوىسة خالٌ 
ً
        .مً جللي املىافلت املبذةُت ًىما

   

افقة -٢  شروط الاختبار وثحديد املو

  ظُػمل البىً املشهضي الػماوي مؼ ملذم الؿلب غلى ئنهاء جطمُم بِئت لاخخباس ولاجفاق غلى

لاظخثىاءاث الشكابُت التي ظخمىذ له بػذ اظدُفاةه وافت الششوؽ املزوىسة في املىافلت املبذةُت 

 وجلذًمه ليافت املػلىماث واملعدىذاث املؿلىبت.

  تملذم الؿلب باحشاء لاخخباساث الخلىُت لخؿبُله بغشع الشبـ مؼ هظم املذفىغاث الىؾىُظُلىم 

ت  لذي البىً املشهضي الػماوي، ولزا فان الىكذ الزي ظدعخغشكه َزٍ الخؿىة ظُػخمذ غلى حاٍَض

ت، وإن غذم احخُاص َزٍ لاخخباساث  الخؿبُم الخلىُت وكابلُخه للشبـ مؼ هظام املذفىغاث والدعٍى

 .Sandboxسفؼ الخداق ملذم الؿلب بالـلخلىُت ٌػني ا

 ٥١مللذم الؿلب خالٌ  املىافلت النهاةُت ظُلىم البىً املشهضي الػماوي باغؿاء  
ً
هجاح مً  ًىما

الخؿبُم في لاخخباساث الخلىُت واغخماد كذسجه غلى دخٌى بِئت لاخخباس املباشش واظدُفاء وافت 

 الششوؽ.
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  َض حاًجب أن ًيىن ملذم الؿلب 
ً
ًىًما مً اظخالم املىافلت  ٥١ خالٌغملُاث لاخخباس املباشش  لبذء ا

 .النهاةُت مً البىً املشهضي الػماوي

 

 :ختبار املباشرالا  -٣

 أشهش ٦ باميان ملذم الؿلب ئحشاء لاخخباس املباشش خالٌ مذة أكطاَا.          

 َالـلاخخباس، وباميان املشاسهين في  خخُاحاثخعب اللخمذًذ  كابلتة ذزٍ املSandbox  جلذًم ؾلب

 باشش.لاخخباس امل خمذًذ فلـ بػذ بذءال

  هدذ  االثباجاثبًجب جلذًم ؾلباث الخمذًذ للبىً املشهضي الػماوي مشفىغا ً الذاغمت كبل شهٍش

خ املحذد معبلا الهتهاء لاخخباس ا يىن َزا الؿلب بمأكص ى كبل الخاٍس ىافلت البىً املشهضي ملباشش. ٍو

 الػماوي. 

  دتجدذًذ  ملذم الؿلبًجب غلى باخخُاس لهم ذ هما ال ٌعمالخخباس املباشش ل ينالػمالء املعتهذف شٍش

           أفشاد مػُىين. 

 خذماتهم وفلا للؿلب امللذم واملىافلت  زام بامليزاث ألاضلُت ملىخجاتهم أولالت ملشاسهينًجب غلى ا

ًجب هما  ،أثىاء لاخخباس املباششأخشي أي ميزاث . إلغافت ملشهضي الػماويالطادسة غً البىً ا

 لؿشخها. البىً املشهضي الػماويالحطٌى غلى مىافلت  Sandboxلـاي املشاسهين ف غلى

 

   :تقييمال -٤

 املُذاوي واملىخبياملحشص، بما في رلً الخفخِش  الخلذممذي و  باششُُم املعخمش لػملُت لاخخباس املخلال 

ه   لاظخثىاءاثذخل غمً خيز  جال الشكابُت التيالبىً املشهضي الػماوي غلى املخؿلباث الزي ًجٍش

            .Sandboxبـ الـالخاضت 
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  الـ  املشاسهين في غلىًجبSandbox  ش حذٌو بُاوي ٌشير خٌى جلذم الػمل ًخػمً شهشي جلذًم جلٍش

ٍجب كُاط َزا شش. و نهاًت ول شهش مً لاخخباس املباأًام بػذ  ٧ة أكطاَا خالٌ مذأداء املششوع ئلى 

 واملذسحت في الؿلب. ألاداء ملابل مإششاث ألاداء الشةِعُت املزوىسة أغالٍ 

 ش الشهشي  أن ًخػمً ًجب   ت.خشوج مإكخت مدذثخؿت الشابؼ  للشهش الخلٍش

 الـ في ملشاسهينًجب غلى اSandbox  ش الخلُُم سفؼ ا بػذ اهتهاء ًىم ٥١الشامل خالٌ مذة أكطاَا  جلٍش

ش  ،باششفترة لاخخباس امل  ًير الىجاحملػا ششوعاظدُفاء امل ُتخٌى هُف اثباجاثبدُث ًخػمً الخلٍش

 
ً
         . املحذدة معبلا

 ش ب ًج   خىحه املعخلبليالو اتي الخلُُم النهسفؼ جلٍش
ً
الىؿاق وفًلا  للؿشح واظؼبالخفطُل خؿت  شامال

 .لىخاةج لاخخباس املباشش

 

 الخروج من الاختبار: -٥

 خين ئلى  خخباسأوشؿت لا ئًلاف وافت  املشاسنغلى ، ًجب باششالخخباس املاملػخمذة لفترة الذ اهتهاء بػ

 . البىً املشهضي الػماوي جىضُت خٌى الؿشح واظؼ الىؿاق للخؿبُم مً كبل ئضذاس

  في املىافلت املبذةُتاملػخمذة لخؿت وفلا لباشش أوشؿت لاخخباس املئنهاء ًخم.           

 ث هاحمت غً الخشوج غير املطشح به مً لاخخباس املباشش بىً املشهضي الػماوي أًت التزاماال ًخدمل ال

دخفظ بالحم  وان ظببه ئال ئرا فشع الػلىبت غلى ششهت الخىىىلىحُا املالُت غلى َزا الخشوج  فيٍو

خدمل امل  .خىكػتمجدذًاث غير  املعإولُت الياملت ججاٍ الػمالء املخؿىغين  Sandboxالـ في شاسنٍو

ػهم   . غير هاجححشاء أي اخخباس وحػٍى

  ً أو ئنهاء لاخخباس املباشش في أي وكذ ئرا لم ًخم مإكذ ئًلاف دخفظ البىً املشهضي الػماوي بالحم في

التي كذ جإثش غلى الػمالء الزًً  غير املىاجُتأو في خالت الظشوف املؿلىب  شيلالباملخاؾش جخفُف 

 .ٌعخخذمىن املىخج أو الخذمت في لاخخباس املباشش
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  ٠٢ باضذاس جىضُت خالٌالبىً املشهضي الػماوي ظُلىم  
ً
 للخؿبُمواظؼ الىؿاق  الؿشحبشأن  ًىما

ش الخلُُم الشامل اظخالمػذ ب  مً املشاسن. جلٍش

  في خاٌ سغب املشاسن في  بالترخُظ بالبىً املشهضي الػماويئلى الذواةش املػىُت جشظل َزٍ الخىضُت

           .للؿشح واظؼ الىؿاق لخؿبُلهامل شجشخُظ بالحطٌى غلى  Sandboxالـ

 الشفافية وإلافصاح

ملذمي ؾلباث املشاسهت وشش أي مػلىماث راث ضلت غً البىً املشهضي الػماوي بالحم في  دخفظً

ىلل ورلً ل، أو الصحافت الىسكُت أو إلالىتروهُت وواالث ألاهباءأو  إلالىترووي للبىً ىكؼاملغلى  Sandboxالـ

لىُت مخػللت بدلىق املمػلىماث  دون الىشف غً أيالجهاث إلاششافُت الذولُت ألاخشي،  املػشفت والخػاون مؼ

تخاضت ال  .والفىٍش

مؼ  خؿت جىاضل حُذة جؿبُلهمًخخبرون  الزًً Sandboxالـ املشاسهين في ًجب أن ًيىن لذي

جب أن جخػمً خؿت الخىاضل وافت  ل،خخباس املباشش خالٌ حمُؼ املشاخالنهاةُين في لا  املعخخذمين ٍو

غذم هجاح  املخاؾش واملعإولُت في خاٌباشش باإلغافت ئلى ششوؽ وبِئت لاخخباس املاملخػللت بػلىماث امل

 . لاخخباس

افق ال  تسهيالت واملر

ً )املىكؼ،  باششمشافم لاخخباس املإلاخاؾت بأن البىً املشهضي الػماوي لً ًىفش  ًجب غلى املخلذمين مشفم جخٍض

جب أن جيىن َزٍ املػلىمت مىضحت في اظخماسة الؿلب جدذ ( ئلخالبُاهاث  بل مً كبل املخلذمين أهفعهم، ٍو

 بىذ املىاسد.

ا مً كبل يعبت لوبال الشبـ مؼ هظام املذفىغاث  مثل البىً املشهضي الػماويلدعهُالث ألاخشي املؿلىب جىفيَر

اث  الىُاهاث املالُت ألاخشي في البيُت ألاظاظُت فُجب جدذًذ رلً في اظخماسة  الىؾني أو لاهذماج مؼوالدعٍى

 الؿلب. 


