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 مقدمه

گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات شود که به مدد بهرههایی اطلاق میای از نوآوریبه مجموعه 1فناوری مالی

، در کنار موسسات های هوشمندو نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشی های اجتماعیشبکه چونهای نوظهوری و پدیده

ه سازی شده و مشتری محورتر بستتر، سفارشیرا به صورتی جذاب از خدمات آنهابخشی تمام یا مالی و اعتباری رسمی، 

یا  ، خدمات مالی پایه، استاندارد ومشتریانیا  کنند. فناوران مالی با تمرکز بر بخش مشخصی از بازاربندی و عرضه می

 مشتریان داشته باشد. هایکه انطباق بیشتری با نیازمندی کنندمی دهی ای شکلها را به گونهعمومی بانک

ما آنچه ا مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ هایگران بازارای نوست که تنظیمفناوری مالی پدیده

ها و مسیرهای ارایه بالقوه شدید آن بر اصول، روش 2که به تدریج در مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده

توسط سیاستگذاران و اتخاذ  3صورت سنتی است. از این رو اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو خدمات بانکی به

 های بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد.مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیبهایی برای بهرهسیاست

ی و مسایل بومی، چارچوبی را برای سیاست این سند با طرح موضوع و بررسی جوانب مختلف امر از جمله تجربه جهان

 کند.می ترسیمکلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

 

 طرح موضوع

 های مالی را تسهیل کرده است:چند روند عمومی در فناوری رشد سریع فناوری

 رگ،های فناوری بزبه معنی ایجاد امکانات پردازش و ذخیره سازی انبوه توسط شرکت 4الف( پردازش ابری

 گیری همانند انسان اما توسط ماشین،سازی و تصمیمبه معنی تحلیل، تصمیم 6و هوش زیستی 5ب( هوش مصنوعی

 های هوشمند،7ها و ابزارکپ( پردازش شخصی از طریق ابزارهای هوشمند نظیر گوشی

 ،10و ارزهای رمزینه 9، ظهور دفاتر توزیع یافته8ت( توسعه فناوری پردازش توزیع یافته نظیر زنجیره بلوک

 .11هادادههای اجتماعی و ظهور پدیده کلانهای بدون ساختار اما با محتوا در شبکهث( تولید حجم انبوهی از داده

                                                           
1 Financial Technology - FinTech 
2 Disruptive 
3 Paradigm Shift 
4 Cloud Computing 
5 Artificial Intelligence 
6 Bionic Intelligence 
7 Gadgets 
8 Blockchain 
9 Distributed Ledgers 
10 Cryptocurrency 
11 Big Data 
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های فناوری و کسب و کارهای نوپا، در نهایت ها و توسعه کاربردهای آن توسط شرکترسد برآیند این فناوریبه نظر می

شد با توجه به رهای آینده دچار دگردیسی اساسی کند، بر این اساس و مالی را ظرف سال سیما و محتوای نظام پولی و

گران برای دو هدف اساسی در زمانی کوتاه های عمومی توسط تنظیم، اتخاذ سیاستهای اخیرمشاهده شده در سالسریع 

 اهمیت دارد:

 پرهیز از هرج و مرج و آشفتگی در بازارهای پولی و مالی، .1

 ها برای ارایه خدمات بهینه به مردم.ری بهینه از نوآوریگیبهره .2

ه گران، همگامی مناسب مقررات با تحولات فناورانبا توجه به رشد و تغییر سریع فناوری، مساله بزرگ پیش روی تنظیم

به  وری خاصالمللی تنظیم آنها مد نظر است، انتزاع محیط مقرراتی از فنااست. از این رو در مقرراتی که در سطح بین

ای خود هگران بازارهای مالی در سراسر جهان در حال تنظیم و اعلام سیاستعنوان یک اصل پذیرفته شده است. تنظیم

 در این خصوص هستند.

کل توان به شها را میگیرد. برخی از این فناوریفناوری مالی دامنه وسیعی از محیط و خدمات بازارهای مالی را در بر می

 ندی کرد:زیر دسته ب

 خدمات پرداخت مشتمل بر: .1

 های عادی الکترونیکی از طریق افزایش سطح پوشش پذیرندگی،تسهیل پرداخت .1-1

 ها(،های ریز مقدار مبتنی بر پردازش برونخطی )خارج از دفاتر بانکپرداخت .1-2

 ها.های مبتنی بر رمزینه پولپرداخت .1-3

 ،12خدمات اطلاعات حساب .2

 ،13خدمات تسهیلات انبوه .3

 ،14تسهیلات نفر به نفرخدمات  .4

 ،15خدمات تامین مالی انبوه .5

 16خدمات تطبیق با مقررات و ضوابط .6

 

 

 

 

                                                           
12 Account Information Services 
13 Crowd Lending 
14 Peer to Peer Lending 
15 Crowd Funding 
16 Regulatory Technology - RegTech 
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 و مسایل بومی هاچالش

های این فهرست، گنجد، لیکن در هر یک از شاخهواضح است که کل سپهر فناوری مالی در فهرست فوق نمی

وضع مقررات برای آنها را به یک چالش  های گوناگونی قابل تشخیص است که همین امر سیاستگذاری وزیرفناوری

کند. همچنین باید به مسایل بومی کشور، نظیر پدیده موسسات غیرمجاز و تورم مزمن توجه داشت تا در اساسی بدل می

 تعیین ضوابط، محملی برای توسعه بازار پولی غیرمجاز در قالب فناوران مالی ایجاد نشود.

، موجب گردید تا برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات المللیطح بیندر س آوازه موفقیت این نوع از خدمات

اقدام  ،کشورهاسایر های مورد استفاده در های اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، با اقتباس از نمونهبدون توجه به زیرساخت

انونی مختصات قه اثرات کلان اقتصادی و خدمات مشابه در کشور کنند. از آنجا که این خدمات بدون توجه باندازی به راه

سرنوشتی نظیر موسسات مالی که  باعث خواهد شد شفاف ضوابط و مقرراتها، چارچوب عدم وجود، شوندمیه یارابومی 

هدف  بااید ب . لذا بانک مرکزیغیر مجاز گریبانگیر این فعالان و مشتریان آنها شود الحسنههای قرضو اعتباری و صندوق

ها و چارچوب، تدوین لازمهای نسبت به توسعه زیرساخت ،همراه با حفاظت و ممانعت از بروز عوارض سوء،حمایت 

 مقتضی به عمل آورد. اقدام ،حذف مقررات زائد در عین های جدیددستورالعمل

 

 اقدامات انجام شده

 نهیها، زمبه بانک یت انتقال وجه کارتخدما یقدم با صدور مجوز واگذار نیدر اولها، با توجه به روندهای موجود و چالش

 بایقرکه ت فناوران مالیاز  یگریگروه د تیفراهم شده است. در مرحله بعد چارچوب فعال فناوران مالی از یبرخ تیفعال

، کسب و کارنوع از  نیا تیو چارچوب فعال دهیآغاز گرد شود،یواسط پرداخت را شامل م یهاکسب و کارتمام انواع 

 کیرونپول الکت فیک یریکارگهوشمند همراه و به یبر ابزارها یمبتن یهاعلاوه چارچوب پرداخته شده است. ب یسامانده

 .داردخود قرار  یانیدر مراحل پا زین

 ازیات مورد نامکان نیو تام یبانیمراکز پشت زیکشور ن یهااز بانک یاریبس شود،یانجام م یآنچه در بانک مرکز موازات به

کنترل شده  یرا در فضا دیجد یهادهیها و اطرح ،ییاجرا یندیدر فراو نوپا و نوظهور را فراهم ساخته  یهاکسب و کار

توانند که ب ندیآیم رونیآزمون موفق ب نیاز ا ییهاکسب و کاراست که تنها  یعیباند. طو امن اجرا و مورد آزمون قرار داده

 .ندیافزایب یارزش یبر خدمات قبل ایکرده  جادیا دیها خدمات جدبانک یبرا
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 پیشنهاد سیاستی

های نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوریبر اساس بررسی

، به المللی ترسیم شده است. در این سیاستگذاری برای آن بر مبنای تجربیات بینجایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات

و   17اهتعریف نقش –نتی برای نهادهای بازار پول بوده است که رویکرد س –جای تعریف نهادی و ارایه مجوز برای آن 

برای آنها مد نظر قرار کرفته است؛ بدون این که بانک مرکزی را درگیر تعریف و صدور مجوزهای  18های کاریچارچوب

 گوناگون و متغیر کرده و مسوولیت سنگین نظارت بر انبوهی از فناوران مالی را متوجه آن کند.

چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی  –در ساختار نقش 

ناوران گذارد. ارتباط فتبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می

ی برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتبار

شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که موسسات اعتباری ارزیابی می

 برند.کنند، بهره میفناوران مالی برای آنها مهیا می

 یفضا رشایجاد و گست در ، بنابرایناست یبانک نیب یهاامانهسایجاد و سرپرستی  یمتول ،ییاز منظر اجرا یمرکز بانک

 یتوسعه استفاده از شبکه عموم در چارچوبتسهیل  علاوه بر تعیین ضوابط، ی، اقدامات بانک مرکزفناوران مالی یکار

 .است و تبادل اطلاعات بین بانکی پرداخت

 نیبه ا یاطلاعات محرمانه بوده و لذا دسترس وجز داخت،پر یابزارها رندگانیدر شبکه پرداخت اطلاعات دارندگان و پذ

مجوز به  لیو تبد ییاز مقررات زدا زانیبه آن معنا است که با هر م نیاست. ا مقررات و ضوابط خاصاطلاعات تابع 

 .شودتوسط بانک مرکزی تعیین و کنترل میبه اطلاعات محرمانه  یدسترستعیین ضوابط همچنان  ،ییچارچوب اجرا

های کلی مدیریت ریسک، زیرساخت بنا به صلاحدید خود و با رعایت چارچوب اندبوده مجازو موسسات اعتباری  هابانک

 یهاکرده و به شرکت یسپارخود را از طرق مختلف برون یبانک اتیو عمل هاتیاز انواع فعال هر یکو خدمات فنی 

 مالکها بانک کنند. بدیهی استآن واگذار  ریاطلاعات و ارتباطات و نظا یحوزه فناور مانکارانی، پفناوران مالینوظهور، 

اطلاعات  نیا ، دستکاری یا سوء استفاده ازانتشار ،خود بوده و در برابر افشا انیمشتر یاطلاعات بانک ها وداده یو متول

یر بوده و هیچ عامل یا فرایندی نظ آنها اریاطلاعات تنها در اخت نیانتقال ا ای عیتوزاختیار  نیپاسخگو هستند؛ بنابرا

های ها، اطلاعات و داراییها و موسسات اعتباری در خصوص حفاظت از دادهسپاری، موجب سلب مسوولیت بانکبرون

 های محتمل نیست.مشتریان آنها در مقابل ریسک

 مانع خلق پول ،سازگار بوده و تامین مالی تروریسم ییشوبا پول مبارزه ضوابطبا  دیبا یدر حوزه بانکفناوران مالی  تیفعال

  های ارزی کشور باشد.بدون ضابطه شده و تابع مقررات و سیاست

 

                                                           
17 Roles 
18 Framework 
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 نمود: ترسیمدر حوزه فناوران مالی را به شرح زیر  یبانک مرکز توان رئوس سیاستمیطور خلاصه به

 یهانکبا قیاز طر دیها باکسب و کارگروه از  نیباشد، صاحبان ا یبانک تیدر حوزه فعال کسب و کارچنانچه مدل  .1

مصوبات  ایی بر مبنبانک یهاتیفعالتشخیص  ملاک .ندیخود اقدام نما کسب و کارو توسعه  جادیکشور نسبت به ا

 پول و اعتبار است. یشورا

ه فناوران خود را بهای گذاران و سایر مشتریان، برخی فعالیتتوانند با حفظ مسوولیت خود در قبال سپردهها میبانک .2

 مالی برونسپاری کنند.

ها بانک قیبه شبکه پرداخت از طر شانیا یاستفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترس ازمندین کسب و کارچنانچه مدل  .3

 خدمات پرداخت فراهم خواهد شد. نیا گانارائه کنندو 

 .نیستندخلق پول را دارند  تیکه قابل یمجاز به ارائه خدماتفناوران مالی  کسب و کار یهامدل .4

 گیری و استفاده از وجوه سپرده نیستند.فناوران مالی مجاز به سپرده کسب و کار یهامدل .5

انجام عملیات ارزی توسط فناوران مالی صرفاً تحت پوشش موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین،  .6

 ست.های ارزی بانک مرکزی میسر امقررات و دستورالعمل

 هانتقال وجوه ب ریلازم است مبدا، مقصد، زمان و مس ،یبانک ریو غ یکار اعم از بانک و کسب یهار همه انواع مدلد .7

 .ردیقرار گ یبانک مرکز اریاختصورت لزوم در طور کامل ثبت و در 

 ییآن مدل شناساکار گرفته شده در ه کار بر اساس نوع ابزار ب و کسب یهااز مدل کی هر یاتیعمل سکیر زانیم .8

 است. یالزام کسب و کاراز انواع مدل  کیمربوط در هر  ییو اجرا یتیچارچوب امن تیشده و رعا

 امینتضشده و ارائه  ییشناسا یگردش مال زانیکار بر اساس م و کسب یهااز مدل کی هر اعتباری سکیر زانیم .9

 است. یکار الزام و از انواع مدل کسب کیمربوط به هر  سکیجهت پوشش ر ازیمورد ن قیو وثا

رائه از ا شیبوده و پ یکارها، ضرور و از کسب کی( هر ییهمه استفاده کنندگان )کاربران نها تیو اهل تیاحراز هو .10

 انجام شود. دیبا شانیهرگونه خدمت به ا

 .مشخص گردد دیبا یمال یکار حوزه فناور و کسب یهامدل نفعانیذ یاقتصاد تینوع فعال .11

 کسب یهااستفاده کنندگان مدل ی )فیزیکی یا مجازی(مکان و ییایجغراف تیمورد استفاده، موقع یبا توجه به ابزارها .12

 و در هر بار استفاده از خدمات مشخص گردد. تیدر زمان عضو دیکار با و
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 اجرا راهبرد و زمانبندی

 تعیین شده است:های فناوران مالی ها و چارچوببا توجه به وضعیت موجود، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست

  های مالی پرداخت و تطبیق،(: ضوابط مربوط به فناوری1396فاز اول )تا پایان سال 

  بلوک،های زنجیره ها و فناوری(: ضوابط مربوط به رمزینه پول1397فاز دوم )تا نیمه اول سال 

  (: ضوابط مربوط به تامین مالی و ارایه تسهیلات.1397فاز سوم )تا پایان سال 

آنها  هایهای زیر به همراه تاریخ اعلام چارچوببا عنایت به تحلیل وضعیت موجود در صنعت فناوری مالی کشور، نقش

  بینی شده است:توسط بانک مرکزی برای فاز اول به شرح زیر پیش

 

 های فناورانهای فوق مجموعه چارچوبی تدوین و ابلاغ شده )و خواهد شد( که اختیارات و مسوولیتز نقشبرای هر یک ا

کند. بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری و ارایه دهندگان مالی و موسسات مالی طرف قرارداد با آنها را تبیین می

وده و موسسات اعتباری و ارایه دهندگان خدمات پرداخت ها نظارت نمخدمات پرداخت دارای مجوز بر اساس این چارچوب

 کنند.مجاز نیز به نوبه خود بر عملکرد فناوران مالی طرف قرارداد با آنها نظارت می

 

* * * 
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ی مال

ی فناور
ش ها

نق

96تیرماه آغازکنندگان و گردآورندگان دستور پرداختپرداخت ساز

96مهر راهبران شبکه پذیرندگان جزءپرداخت یار

96مهر ارایه دهندگان ابزارهای پرداخت و پذیرش ریزمبلغپرداخت بان

96دی ارایه دهندگان خدمات مدیریت حساب مستقل از بانکحساب یار

96پایان سال خدمات تطبیق عملکرد موسسات مالی با مقرراتضابطه یار


