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 للتكنولوجيا املالية الرقابيةملشروع البيئة التجريبية إطار العمل 

 (Fintech Regulatory Sandbox) 

 املقدمة

مو اقتصادي عن ن املالية تمخضتالخدمات في طريقة تقديم التكنولوجيا  أحدثتهاة التي كبير الرات التغي إن

نولوجي تكالتحول ال الفرص الناتجة عن ن كلأ ة املالية، إل الكفاءو  املاليالتطوير والشمول  كبير من خالل

لقطاع على ا املشرفة الجهة الرقابية و  يعد البنك املركزي العمانيوبما أن عديدة، بمخاطر بة أتي مصحو ت

 املخاطر املصاحبةواألخذ بالعتبار تسخير مثل هذه الفرص لالبتكار ه مسؤول عن ، فإناملالي في سلطنة عمان

 بذلك 
ً
 العماني. في القطاع املالي بتكاراتل ا تعزيز الكفاءة وتمكينلها ومحاولة إيجاد طرق لحتوائها، مستهدفا

التابع لالختصار(  Sandbox)( Fintech Regulatory Sandbox) الرقابية ويأتي طرح مشروع البيئة التجريبية

تطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال للبنك املركزي العماني ضمن جهود البنك لتحقيق هذه األهداف و 

 قد أثبت جدارته في الخدمات املالية املحلية قطاعفي حديثة ومبتكرة 
ً
 شائعا

ً
 عامليا

ً
، حيث أنه يتبع نموذجا

 هذا املجال.

 اإلعفاءات بعضمن خالله البنك املركزي العماني  ذي يمنحاختبار البيئة املغلقة ال بأنه  Sandboxالـيعرف و 

باشر على املختبار إجراء ال مما يتيح لهم تطبيقات التكنولوجيا املالية  الذين يطرحون  1للمشاركينالرقابية 

على  اليةاملخدمات الب املتعلقة 2املبتكرة حلول الغيرها من املدفوعات و خدمات و  ات املصرفيةالخدم

 . الستمرارفعاليتها وقابليتها لثبات إلاملتطوعين مجموعة من العمالء 
ً
بمعنى أنه  وسيكون الختبار مباشرا

                                                           

 املركزي  البنك من املوافقة على الحاصلين املالية التكنولوجيا لتطبيقات املباشر  لالختبار  الطلبات مقدمو  1

 العماني

 الحديثة بالتكنولوجيا مدعومة مبتكرة بطرق  املالية الخدمات تقديم  2
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على و العمليات القيود على أحجام وقيم  بوجودبأعداد محدودة سيشمل عمالء متطوعين فعليين ولكن 

 فعالية وجودةإثبات على   Sandboxالـ، وستساعد تجربة الختبار املباشر هذه املشاركين في هاإجراء ق طر 

 .البنك املركزي العمانيتوجيه و  إشرافتحت وقابليتها للطرح الكامل في السوق املحلي  تهماخدم أو  هماتمنتج

بادرات استراتيجية متنظيمية و طر أ طرح علىلبنك املركزي العماني ا ساعد هذه التجربةتسوفي نفس الوقت، 

تشجيع البتكار في القطاع املالي العماني مع الحفاظ على الستقرار املالي وضمان تتمتع باملرونة بغرض  خرى أ

 لحماية العمالء. معايير عالية 

 

 ة هليال 

التابع للبنك املركزي العماني متاح للمبتكرين وشركات    Sandboxالـتقديم الطلبات للمشاركة في نظام إن 

الشركات املرخصة باإلضافة إلى غير املرخصة  3يةنبواألج ةاملحليالناشئة التكنولوجيا املالية والشركات 

التمويل والتأجير شركات ومؤسسات الصرافة و  املدفوعات اتومقدمي خدمكاملصارف  السلطنةالعاملة في 

 في شركاء الو 
ً
ار األفك شمليجب أن تو   ي،البنك املركزي العمان والتشريعات الصادرة عن لوائحل القطاع وفقا

على سبيل املثال: للتكنولوجيا املالية األنشطة التي تقع في إطار قوانين البنك املركزي العماني ) املقترحة

وزارة  منسجل تجاري  الحصول على دفوعات(. ويجب على مقدمي الطلباتحلول املاألنشطة املصرفية و 

 واستيفاء ،املصارف املحلية أحدلدى حساب مصرفي ساري املفعول و  ،وترويج الستثمار التجارة والصناعة

 (. كما هو موضح في استمارة تقديم الطلب) املركزي العمانيالبنك املالئمة الخاصة ب معايير 

كحد - هااستيفائ البيئة التجريبية الرقابيةمقدمي طلبات املشاركة في  على جبشروط التي يفيما يلي الو 

 : طلباتهملنظر في ل -أدنى

                                                           

 السلطنة في األجنبي الستثمار  لقانون  المتثال األجنبية الشركات على يجب 3
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ومثال على ذلك أن يطرح ، فيه لعمالءاللسوق العماني و حقيقية قيمة مضافة  أن يكون التطبيق ذو  -أ

تخفيض أو أن يقدم ذات املنتجات والخدمات املوجودة في السوق مع  مبتكرةات خدم أو  اتنتجمالتطبيق 

 .املستخدمينمن  معينة لشرائحالستخدام توسيع نطاق في توفيرها أو  تعزيز األمنتها أو فتكل

  انيتضمن ينحواضونموذج عمل  دراسة جدوى  -ب
ً
 مستدام تمويال

ً
  تناسب مالية وخطة ا

ً
من فترة الختبار  كال

   التكنولوجيا املالية. تطبيقلواسع النطاق  والطرحاملباشر 

 ية لختبار الفكرة على مجموعةلفعلأو الحاجة ا السلطنةفي  توفيرهاالخدمة التي سيتم  أو جاهزية املنتج  -جـ

ات قد الخدمو  اتاملنتج هذه كون تأن . ويجب على نطاق واسع طرحهاقبل  الفعليينعمالء من ال محددة

نقاط الضعف، و  ختبارات أمن البيانات والختراقوا اإلجهاد اتمثل اختبار  األساسيةات ختبار ال ل تخضع

لتفاصيل املتعلقة بالحد . وبالنسبة لمن ضمن طلب املشاركةتائج هذه الختبارات إدراج ن على أن يتم

البنك املركزي  فسوف يحددها ،ملباشر وقيم املعامالت املاليةلعدد العمالء للمشاركة في الختبار ا األقص ى

 . بطريقة منفردة لكل مشاركالعماني 

 . Sandboxالـ للمشاركة في البنك املركزي العمانيموافقة حين إصدار التي يمكن استخدامها  وارداملتوفر  -د

اإلجراء الكامل  يتم فيها توضيح للتطبيق ةقابل وإنهائه املباشر الختبار  بيئة من للخروج طةخوجود  -ه

التي تم استثناؤها خالل فترة  الرقابيةاملتطلبات  استيفاءكيفية و   Sandboxالـ لالنتقال السلس والخروج من

.ناجح للتطبيق إذا كان الختبار املباشر  لتقنيةالختبار املباشر لـ
ً
  ا

من بيئة الختبار  ة للخروجما في ذلك خطب وكيفية التعامل مع كل منهاخاطر املحتملة شامل للمالقييم الت -و

 يوفر هذا التقييم خطط أن يجبو  ل،المتثا بسبب عدم الختبار ء أو إلغافي حالت الطوارئ  املباشر 
ً
حماية ل ا

 ة. الء بالضمانات والتعويضات الالزمالعم

 هذه الخطةتشمل يجب أن و  ة من العمالء املتطوعين،كون مقبولالعمالء تلتعويض عادلة خطة محكمة و  -ز

 لمعايير ل عدم المتثالو الخدمات وعدم كفاءة تقديم  األموال خسارةبما في ذلك جميع أنواع املخاطر 
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والعميل  Sandboxالـ املشارك في في التفاق بين الخطة هإدراج هذيجب وغيرها. و العمالء  ةلحمايالضرورية 

 .وتحال املنازعات في هذا الصدد إلى املحاكم املختصة في السلطنة ،املتطوع

ختبار خالل فترة ال ومعايير النجاح التي سيتم استخدامها  مجموعة دقيقة من مؤشرات األداء الرئيسية -ح

 .ة أدناهوضحاملسير العمل املباشر وفي تقارير 

 .Sandboxالـ وعلى نطاق واسع بعد الخروج الناجح من السلطنةفي  لطرح التطبيقاألهلية  -ط

 ة.ية املصرفيساسوالبنية األ البنك املركزي العماني  لدىالحالية والتسوية املدفوعات نظم  لتوافق معا -ي

والتي يمكن أن  ة،قبات باستثناء العقبات التنظيميقد اجتازت جميع العيجب أن تكون الفكرة املقدمة 

، يةساسوائح األ اللتجاوز ل Sandboxالـ يجوز استخدام ر. ول فترة الختبار املباشخالل  Sandboxالـ يستثنيها

 اإلرهاب. تمويل و  األموالمكافحة غسيل  قوانين، و برانيالسي مناأل و  ، (KYC) "عميلك مثل "اعرف

 

 االلتحاق بالبيئة التجريبية الرقابية مراحل

التابع للبنك املركزي    Sandboxالـ البيئة التجريبية الرقابيةاملقدمة للمشاركة في نظام  طلباتيتم قبول ال

تطبيقات لاملرحلة األولى  وستخصص م.2٠2٠ أكتوبر  15 من ذلك ابتداءً و  ،أساس متجددالعماني على 

 :Sandboxمراحل اللتحاق بالـ فيما يليو  .املدفوعاتحلول وخدمات ب ذات الصلة املالية التكنولوجيا

 :الطلبتقديم  -١

 اللكتروني للبنك  وقععلى امل ةاملتوفر استمارة تقديم الطلب  استخداممقدم الطلب جب على ي

املعلومات كافة وتضمين النموذج هذا املركزي العماني لتعبئة البيانات املطلوبة ثم إرسال 

إلى  من قبل املصرح لهم بالتوقيع ةومختوم ةموقع الة تقديميةسر  إلى، إضافة األخرى  واملستندات

  sandbox@cbo.gov.om  يالبريد اإللكترون

mailto:sandbox@cbo.gov.om
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  تحويلها لحساب  لاير عماني )غير قابل لالسترداد( يتم 2٠٠قدرها  مو رس دفعيجب على مقدم الطلب

تأكيد  بعد تلقي ، وذلك٠423٠1٠7٠288٠٠19بنك املركزي العماني لدى بنك مسقط برقم ال

إلى البنك املركزي  إيصال دفع الرسوم ديميجب تقو  ي.م الطلب من البنك املركزي العماناستال 

 . الطلبإلنجاز نفس البريد اإللكتروني املذكور أعاله( على العماني )

 بتقييم طلب املشاركة حسب معايير األهلية املذكورة  العماني لبنك املركزي ا سيقوم 
ً
 وسيقوم آنفا

  3٠ خاللالرفض  املوافقة املبدئية أو بالرد على مقدم الطلب ب
ً
 وبناءً ، قديم الطلباريخ تمن ت يوما

حصول على األخرى املطلوبة من مقدم الطلب لل واملستنداتالشروط  تحديد كافة ذلك سيتم على

 .Sandboxالـلمشاركة في املوافقة النهائية ل

  واملستندات املطلوبة وأن يقوم باستيفاء كافة  املعلوماتكافة  قدميأن  قدم الطلبمعل يجب

  3٠الشروط املذكورة خالل 
ً
        .من تلقي املوافقة املبدئية يوما

   

 شروط االختبار وتحديد املوافقة -٢

  سيعمل البنك املركزي العماني مع مقدم الطلب على إنهاء تصميم بيئة الختبار والتفاق على

الستثناءات الرقابية التي ستمنح له بعد استيفائه كافة الشروط املذكورة في املوافقة املبدئية 

 وتقديمه لكافة املعلومات واملستندات املطلوبة.

  ةمقدم الطلب بإجراء الختبارات التقنية لتطبيقه بغرض الربط مع نظم املدفوعات الوطنيسيقوم 

لدى البنك املركزي العماني، ولذا فإن الوقت الذي ستستغرقه هذه الخطوة سيعتمد على جاهزية 

التطبيق التقنية وقابليته للربط مع نظام املدفوعات والتسوية، وإن عدم اجتياز هذه الختبارات 

 .Sandboxرفض التحاق مقدم الطلب بالـلتقنية يعني ا

 15ملقدم الطلب خالل  املوافقة النهائية سيقوم البنك املركزي العماني بإعطاء  
ً
نجاح من  يوما

التطبيق في الختبارات التقنية واعتماد قدرته على دخول بيئة الختبار املباشر واستيفاء كافة 

 الشروط.
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  جاهز يجب أن يكون مقدم الطلب 
ً
يوًما من استالم املوافقة  15 خاللعمليات الختبار املباشر  لبدء ا

 .النهائية من البنك املركزي العماني

 

 :الختبار املباشرا -٣

 أشهر ٦ بإمكان مقدم الطلب إجراء الختبار املباشر خالل مدة أقصاها.          

 الـالختبار، وبإمكان املشاركين في  حتياجاتحسب اللتمديد  قابلةة دذه املهSandbox  تقديم

 باشر.الختبار امل تمديد فقط بعد بدءالطلب 

  الداعمة قبل شهرين كحد  الثباتاتبيجب تقديم طلبات التمديد للبنك املركزي العماني مشفوعا

وافقة البنك املركزي ملباشر. ويكون هذا الطلب بمأقص ى قبل التاريخ املحدد مسبقا لنتهاء الختبار ا

 العماني. 

  باختيار لهم ح كما ل يسمالختبار املباشر ل ينالعمالء املستهدف شريحةتحديد  مقدم الطلبيجب على

           أفراد معينين. 

 خدماتهم وفقا للطلب املقدم واملوافقة  زام بامليزات األصلية ملنتجاتهم أو اللت ملشاركينيجب على ا

يجب كما  ،أثناء الختبار املباشرأخرى أي ميزات . إلضافة ملركزي العمانيالصادرة عن البنك ا

 لطرحها. البنك املركزي العمانيالحصول على موافقة  Sandboxلـاي املشاركين ف على

 

   :تقييمال -٤

 امليداني واملكتبياملحرز، بما في ذلك التفتيش  التقدممدى و  باشر ييم املستمر لعملية الختبار املتقال 

 الستثناءاتدخل ضمن حيز  تل  الرقابية التيالبنك املركزي العماني على املتطلبات الذي يجريه 

            .Sandboxبـ الـالخاصة 
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  الـ  املشاركين في علىيجبSandbox  جدول بياني يشير حول تقدم العمل يتضمن شهري تقديم تقرير

يجب قياس شر. و نهاية كل شهر من الختبار املباأيام بعد  7ة أقصاها خالل مدأداء املشروع إلى 

 واملدرجة في الطلب. هذا األداء مقابل مؤشرات األداء الرئيسية املذكورة أعاله 

 ة.خروج مؤقتة محدثخطة الرابع  للشهر  التقرير الشهري  أن يتضمن يجب  

 الـ في ملشاركينيجب على اSandbox  ا بعد يوم 15الشامل خالل مدة أقصاها  تقرير التقييم رفع

يير ملعا شروعاستيفاء امل يةحول كيف اثباتاتبحيث يتضمن التقرير  ،باشرانتهاء فترة الختبار امل

  النجاح
ً
         . املحددة مسبقا

 توجه املستقبليالو ائي التقييم النهرفع تقرير ب يج  
ً
النطاق وفًقا  للطرح واسعبالتفصيل خطة  شامال

 .لنتائج الختبار املباشر

 

 الخروج من االختبار: -٥

 حين إلى  ختبار ل أنشطة اإيقاف كافة  املشاركعلى ، يجب باشرالختبار املاملعتمدة لفترة الد انتهاء بع

 . البنك املركزي العماني توصية حول الطرح واسع النطاق للتطبيق من قبل إصدار 

  في املوافقة املبدئيةاملعتمدة لخطة وفقا لباشر أنشطة الختبار املإنهاء يتم.           

 ت ناجمة عن الخروج غير املصرح به من الختبار املباشر بنك املركزي العماني أية التزامال يتحمل ال

كان سببه إل إذا فرض العقوبة على شركة التكنولوجيا املالية على هذا الخروج  فيويحتفظ بالحق 

املسؤولية الكاملة تجاه العمالء املتطوعين  Sandboxالـ في شاركويتحمل امل  .توقعةمتحديات غير 

 . غير ناجحجراء أي اختبار وتعويضهم 

  أو إنهاء الختبار املباشر في أي وقت إذا لم مؤقت إيقاف حتفظ البنك املركزي العماني بالحق في ي

التي قد تؤثر على العمالء  غير املواتيةأو في حالة الظروف املطلوب  شكلالباملخاطر يتم تخفيف 

 .الذين يستخدمون املنتج أو الخدمة في الختبار املباشر
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  3٠ بإصدار توصية خاللالبنك املركزي العماني سيقوم  
ً
 للتطبيقواسع النطاق  الطرحبشأن  يوما

 من املشارك. تقرير التقييم الشامل استالمعد ب

  في حال رغب املشارك في  بالترخيص بالبنك املركزي العمانيإلى الدوائر املعنية ترسل هذه التوصية

           .للطرح واسع النطاق لتطبيقهامل شترخيص بالحصول على  Sandboxالـ

 الشفافية واإلفصاح

مقدمي طلبات املشاركة نشر أي معلومات ذات صلة عن البنك املركزي العماني بالحق في  حتفظي

نقل وذلك ل، أو الصحافة الورقية أو اإللكترونية وكالت األنباءأو  اإللكتروني للبنك وقعاملعلى  Sandboxالـ

متعلقة بحقوق معلومات  دون الكشف عن أيالجهات اإلشرافية الدولية األخرى،  املعرفة والتعاون مع

 .والفكريةخاصة اللكية امل

مع  خطة تواصل جيدة تطبيقهميختبرون  الذين Sandboxالـ املشاركين في يجب أن يكون لدى

ويجب أن تتضمن خطة التواصل كافة  ل،ختبار املباشر خالل جميع املراحالنهائيين في ال  املستخدمين

عدم نجاح  املخاطر واملسؤولية في حالباشر باإلضافة إلى شروط وبيئة الختبار املاملتعلقة بعلومات امل

 . الختبار

 تسهيالت واملرافق ال

مرفق )املوقع،  باشر مرافق الختبار املاإلحاطة بأن البنك املركزي العماني لن يوفر  يجب على املتقدمين

بل من قبل املتقدمين أنفسهم، ويجب أن تكون هذه املعلومة موضحة في استمارة ( إلختخزين البيانات 

 الطلب تحت بند املوارد.

الربط مع نظام املدفوعات  مثل البنك املركزي العمانيلتسهيالت األخرى املطلوب توفيرها من قبل نسبة لوبال

الكيانات املالية األخرى في البنية األساسية فيجب تحديد ذلك في استمارة  الوطني أو الندماج معوالتسويات 

 الطلب. 


