
  

 

 2023تک در سال  نیف  هایبرخی از حوزه  دیمقررات جد آشنایی با  

 

  مقدمه

و مقررات بر    گانکنند م ی نبودند. تنظ  و رگوالتوری  از کشورها تحت نظارت  یار یدر بس  هاتکنیها، فسال   یبرا
کنار صنعت توسعه    یسنت  یهابانک در  مقررات  اند.  جد  افتهیمتمرکز شده  ابتدا با نسل  در  و    ن ی ف  دی اند 

سازگار تک تنظتک   ن یفاکنون    نداشتند.  ی ها  توسط  اکنون  کشورها  اکثر  در  )رگوالتورهای(کنند م یها   گان 
در بس  و   شوندی م   م یتنظ  ی مل  یمال  ی اصل موارد، برا  یار یمقررات،  داده   قیتطبها  تکن یف   ییپاسخگو  یاز 

 شده است. 

تر هستند، اما کوچک   ار یمعمواًل بس   هاتکن یاست. ف  یتر از موسسات مالده یچ یتک پن یمقررات صنعت ف
)احتمااًل   ییحوزه قضا   نیاحتمااًل در چند  نیچنها هم هستند. آن  دیهمچنان مشمول همان مقررات شد

 کنند.   یرو یکشور پ  ایدر هر منطقه  یاز مقررات مختلف  دیکنند و با یم تی( فعالهیاز مراحل اول

شوند، اشاره  مشمول مقررات جدیدی می  2023تک که در سال  در مقاله حاضر به چهار حوزه اصلی فین 
 کنیم.می 

 DeFiبخش اول: تغییرات رگوالتوری ارزهای دیجتال و 

در سال    (DeFi)رمتمرکزیغ  یمال  امور و  تالیجید  یارزها  م یتنظ  یخود را برا  هدفمتحده،    االتیکه ا  یاز زمان
را بدون به خطر انداختن    یکار   نیتوان چنی چگونه م  قایدق  نکهیدر مورد ا  یادیز   یهاکرد، بحث مطرح    2022

 . تانجام داد، مطرح شده اس این حوزهو استقالل  یخصوص م حیر



  

 

مد  مز یج رشد    ر یکورکوران،  است  ،  1KXارشد  ا  جیرا  ینگران  کی  معتقد  صنعت  وقت  نیدر  که    یاست 
به کندی صورت    یشوند، نوآور   ر یدرگمباحث مبروط به رمز ارزها  در  ها  یو فناور )رگوالتورها(    هاکننده م یتنظ
ندارند   یاژه یو   گاهیجا   گر ید  یرمزنگار   یهایی پول گفته است که دارا  ی المللن یصندوق بگیرد. عالوه بر این،  می 

خواسته است تا قبل از    ورو یمنطقه    یاروپا از کشورها  یکنند. بانک مرکز   ینینشعقب   دیبا   هاکننده م یو تنظ
  پتو را در مورد مقررات کیر  یمتفاوت  نی، قوان2023سال  ان یاروپا در پا   هیاتحاد  یسراسر  ن یشدن قوان یی اجرا

ا کنند.  همچن  االتیهماهنگ  ب   یبرا  نی متحده  م  شتر یمقررات  خزانه  یفشار  و  متحده    االتیا  یدار آورد 
 کند. ی م قیتشو  تالیجید یمقررات ارزها یهابه شکاف   یدگیرس  یرا برا  یدیجد نیقوان

م ادامه  چ  یوقت“:  دهدی او  اول  ز یهمه  اصول  به  م  هیرا  باز  ارزها  ی اصول  د،یگردانی خود  معامالت  در    ی که 
  یی و کارا  تیثبات، امن  ،  مقررات  یاست. معرف  یسنت  یمال  یبه نحوه عملکرد بازارها  هیوجود دارد شب  تالیجید
داشت،    یشتر یب خواهد  همراه  به  میرا  به    تواندو  ب   ،ینوآور منجر  انتخاب  و  شودشتیرقابت   و   نظارت.  ر 

 ند یگوی را که م  ییدها یو ترد  کندی م  تی ارز تقو  یشکل اضاف  ک ینقش آن را به عنوان    نی بهتر همچن  حکمرانی
هم به  تیانتخاب و امن حق در مورد دادن ز یهمه چ ت،ینها   در  .است، ساکت خواهد کرد  یمانند غرب وحش

 .”است حوزه کیرپتو تازه واردان بازار   یموجود و هم برا گرانیباز 

 تال ی جی د  یدر فضا  انیمتصد  برای  شتر یمقررات ب بخش دوم: 

است  یبر یسا   داتیکه تهد  ییآنجا   از  افزایش  حال  در  امن  روز به روز  فزاسایبری    تیو  طور  مورد   یا  ندهیبه 
ها و مقررات مورد یها، فناور ینوآور   نخود را از ارتباط با آخیر  یسنت  یموسسات مال  ،گرفته استتوجه قرار  

از مدیران    ،Borovojsنیاز ببینند. در همین رابطه  توانند بی نمی   خود  یهاستم یس  یساز   منی ا  یبرا  از ین
آشفته    یسنت  یموسسات مال  یبرا  ژهیبه و   2022دهد که سال    یم  حی، توض2Transact365  ارشد شرکت

 .بوده است

و دقت الزم مجازات شدند. همانطور   تی عدم رعا   لیکه مؤسسات بزرگ به دل  م یطرف، ما شاهد بود  کی  از 
و    یتجار   یها  تیفقدان نظارت موثر بر فعال  لیگروپ به دل  یت یس  یپوند  ونیلیم  12.5  مهکه در مورد جیر

  ی فی عملکرد ضع  ییمبارزه با پولشو  یالزم برا  یها  ی که در بررس HSBC یبرا  یپوند   ون یلیم  63.9  مهجیر
 .داشت، رخ داد

به  ) اند  ثبات آمده   یب یبا اقتصادها یی به کمک کشورها  ی سنت  یکند که موسسات مال ی او خاطرنشان م  اما
از کاهش شد  ژهیو  انگلستان پس   ات یکاهش مال  یهاهیبه دنبال اعالم  نگیاسترل  متیق  دی مداخله بانک 

 (.دولت

و مشتیر  کسب اعتماد به اشکال سنت  یدر تالش برا  انو کارها  موسسات،   نیا  یهستند. برا  یمال  یحفظ 
باشند.  alt-fi نفوذ به بازار ش یدر معرض خطر افزا  ایکنند   یاعتماد را به سرعت بازساز   نیمهم است که ا

شکل  ارزها   ن یگز یجا   یمال  یهااگر  سال    تالیجید  یمانند  مثابت  2022در  قباًل    ماندند،یتر  است  ممکن 
 

1KX    کندیمکمک    وکارهاکسب  یبرا  یعمل یر ی گ میبه تصم   ،یخ تایر  یهاداده لیو تحل  هیتجز   و فردمنحصبره یساز یبا غن. 
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رونق گرفته    یبه خوب  پتو . همانطور که گفته شد، بخش کیرم یبود alt-fi رش یدر پذ  یدیشد  ش یشاهد افزا
به موسسات    باورشانکه    یافراد  یاعتماد از سو  شی و افزا  یرشد، آگاه   یرا برا  یدیجد  یهااست و فرصت 

 .است، باز کرده است  افتهیکاهش   یتجار 

کرده    ر یگ  بر سر یک دوراهیکه    یکس  گذارد،ی م  ر یکننده تأثبر مصرف   ماً ی مستق  هایی ا ی پو  نیا"  :  دیافزای م  او 
  ی زندگ  نهیباال است، با بحران هز   2022در سال  ژهیاعتماد کند. خطرات به و  یبه چه کس  در ایزمینهاست که 

 "برخوردار است.  ییباال  تیاز اهم تیعاقالنه و امن یگذار ه یما که سر   یمعن نیبه ا  ا،یتاندر بیر

 یبانک  یفضا  یبرا  یمقررات مبارزه با کالهبردار بخش سوم: 

مرکز بزرگ    نیدوم  -   ا یتانبیر  ،یمال  ی نرخ تقلب در فضا  شیاز افزا  یر یجلوگ  یاز تالش برا   یعنوان بخش  به
 .است یکالهبردار   برای جلوگیری از  ی مل یاستراتژ  کی یمعرف یدر حال بررس -جهان  تکن یف

از تقلب در   یر یشگیپمسئول  هلمز،    لیدان  ،یتقلب مل  یاستراتژ   یحزب کارگر برا  یهاپاسخ به درخواست   در 
از   یناش   انی ز   رایالزم است ز   یاقدام   نیکه چن  دهدیم   حی، توض Feedzai3کوچک و متوسط در  یهاشرکت 

 .ابدییم  شی تقلب سال به سال افزا

ذکر شده    یمل  تیامن  یبرا  یهاست که به عنوان خطر مدت  رودیاز دست م  یکه در اثر کالهبردار   ییها پول 
 شودی آشکارتر م  م،یشو یم  یشتر یب  یاقتصاد  یهای که وارد سخت  یگر یان داز هر زم  شیاست، اما اکنون ب

 .کنندگان به همان اندازه مخرب استآن بر خود مصرف  راتیکه تأث

 شنهاد یاما پ  رند،یگیبر عهده م   ینظارت  راتییتغ  حوزهبار را در    نشتیر یها معمواًل ببانک“:  دهدیادامه م  یو 
  ی تالیجید  ستم یها و اکوساز پرداخت   گر ید  ی هااز بخش   یار ی که بس  رد یبگ  دهیرا ناد تیواقع  نیا  دینبا   حه یال

 ” .دارند یدینقش کل  یکالهبردار   کیوجود دارد که در طول 

که در ماه   (PSR) پرداخت  یها  ستم یکننده س  م ی مقررات تنظ  ندهد که آخیر  یم  ح یدر ادامه توض  هولمز 
از هر زمان  شی ب  ی کند تا به صورت جمع  ی ها را مجبور مبانک   ،  رایمثبت است، ز   یاعالم شد گام  2022اکتبر 

 از نظر هولمز: .کنندفعالیت   یگر ید

پها  بانک    »اگر  واقع  یشنهادیمقررات  به  را  خود  مصرفن کن  لیتبد  تیراه  حما د،  از  ی شتر یب  تیکنندگان 
در    یبه طور اساس  دی ها با بانک   ن،ی . عالوه بر ادهندمیپول از دست  که کمتر    یمعن  نیبه ا  شوند، یمند مبهره 

برا  کردیرو  پرداخت   ی خود  بر  م   یی ها نظارت  خارج  خود  بانک  از  پرداخت  و   شوند،ی که  دیر  یی ها بر    افت که 
 نظر کنند.«  د یتجد  ز ین  کنندی م

 BNPLهای خرد تنظیم قوانین جدید در حوزه وام 

نشده   یفضا کنترل  افزااست  ینطوفا  راً یاخ BNPL عمدتًا  با  از    ،یزندگ  یهانهیهز   و   تورم  ش ی.  پس 
 ایم.بوده   های خردمردم به وام  شتر یآوردن ب یشاهد رو   ،ی کرونار یگهمه 

 
3Feedzai   است.   یهوش مصنوعدر حوزه   یمال  میرهبر بازار در مبارزه با جرا 



  

 

موارد   یبرا ی زمیآوردن به آن به عنوان مکان  یخود و رو   یفور   یهانهیبا کاهش هز  BNPL رود کهی م  انتظار 
 .با اقبال بیشتری رو به رو گردد   ،یضرور 

مواجه خواهند شد.   یتر رانه یگسخت   ینظارت  یهاهیبا رو   های خردوام   دهندگان، ارائه2023اواسط سال    تا
م  BNPLدهندگان  ارائه  د،یجد  یهادستورالعمل  ملزم  بررس  کندیرا  رو   یق یعم  یاعتبار   یهای تا   ی را 

دهندمصرف انجام  اطم  ،کنندگان  آن   نانیتا  که  کنند  محاصل  بگ  توانندیها  ا رندیوام  بر  عالوه   ن، ی. 
 شوند.   دییتا   یتوسط اداره رفتار مال  د یبا   ز ی دهندگان نوام 
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