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 خلفية

  هبدف مساعدة الشركات العاملة  2015أطلقت لـجنة األوراق املالية واالستثمارات األسترالية مركزًا لالبتـكار فـي مارس

وتطبيقه من دون زعزعة ثـقة املستثمرين واملستهلـكني فـي النظام التنظيمـي  فهمعلى فـي جمال التـكنولوجيا املالية 

 القطاع املايل.

  ُيتيح مركز االبتـكار للشركات امُلبتـكرة فرصة فهم الـكيفية اليت ميكن من خالهلا للتنظيم أن يؤثِّر عليها، كما أنه يساعد

 . اللجنة على مراقبة التطورات املتعلقة باالبتـكار، وفهمها، واالستجابة هلا

  ُيساعد مركز االبتـكار الشركات العاملة فـي جمال التـكنولوجيا املالية عن طريق تسهيل وصوهلا إىل كبار املوظفـني فـي

اللجنة هبدف تبسيط إجراءات الترخيص، فضاًل عن تزويد هذه الشركات بإرشادات بصورة غري رمسية؛ ملساعدهتا على سد 

 .  أية ثغرات فـي املعرفة أو فـي املوارد

واألسلوب الذي تتبعه اللجنة فـي التعامل  هذا التقرير املوجـز ملخصًا حول العمل الذي قام به مركز االبتـكار حىت اآلن يقدِّم

 مع التطورات اليت يشهدها قطاع التـكنولوجيا املالية.

  األسترالية واالستثمارات المالية األوراق للجنة التابع االبتـكار مركز عمل نطاق

 .العمل مع اجلهات التنظيمية الدولية عن طريق عقد اجتماعات دورية وتوقيع اتفاقيات تعاون 

  .العمل مع قطاع التـكنولوجيا التنظيمية 

  تركِّز اجلهات التنظيمية األسترالية على الدور احملوري الذي تقوم به الشركات العاملة فـي جمال التـكنولوجيا املالية فـي

ات املالية وأسواق رأس املال، فضاًل عن وضع إرشادات حول كيفية انسجام التطورات اجلديدة مع اإلطار إعادة تشكيل اخلدم

 التنظيمي اخلاص باللجنة. 

 الهدف الرئيسي لمركز االبتكار

سالمة يتمثل اهلدف الشامل ملركز االبتـكار فـي إجياد التوازن الصحيح بني االبتـكار وخماطر حتقيق نتائج ضعيفة على صعيد 

 املستهلكيـن واألسواق مع تشجيـع أسواٍق تقدِّم خدمات مالية بصورة مهنية وعادلة ومن خالل بيئة رقمية.

 االبتـكار مركز به يقوم الذي بالعمل المتعلقة المستجدات

 الفرص المتاحة في مجال التكنولوجيا المالية
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  على تسهيل تطوير منتجات وخدمات جديدة من شأهنا تلبية تعمل التقنيات اجلديدة واحملسنة وتزايد القدرات الـحاسوبية

 احتياجات املستهلكيـن فـي القطاع املايل واملتعامليـن فـي السوق بصورة أكثر كـفاءة وأكثر فاعلية من حيث التـكلفة.

 .وتؤمن اللجنة بأن  هلذه التطورات أيضًا القدرة على تعزيز الشمول املايل، وسد ثـغرات التمويل، وتطوير القدرات املالية

 للتـكنولوجيا القدرة على حتقيق ثالثة أمور، هي:

 خفض تـكاليف تقدمي اخلدمات واملنتجات وحتسني كـفاءهتا. .أ 

 متكيـن العمالء مـن التعامل مع مقدِّمي اخلدمات واملنتجات بصورة مباشرة وأكثر سالسة ومرونة. .ب 

 ة أفضل لقاعدة العمالء لديها.متكيـن الشركات مـن تقدمي قيمة أفضل للمقترحات وجترب .ج 

 المالية؟ التـكنولوجيا مجال فـي العاملة الجديدة الشركات بتنظيم األسترالية واالستثمارات المالية األوراق لـجنة ستقوم كيف

 ولـكن من عراقيل تشكِّل حتديًا لإلطار التنظيمي القائم،  مرور الوقت؛ لذا، فإنه من الطبيعي مواجهة تتغيُّر التـكنولوجيا مع

معايري تقدمي اخلدمات أو زعزعة الثقة فـي قطاع اخلدمات املالية، بغض النظر  املهم جدًا أال يؤدي ذلك التغيُّر إىل ختفيض

 عن الفرص اليت ُيتيحها.

 ت يوجد اختالف كـبري بيـن الشركات اجلديدة العاملة فـي جمال التـكنولوجيا املالية والشركات املوجودة، حيث أن الشركا

الناشئة كثريًا ما تـكون مواردها حمدودة من حيث الوقت واملال وقدرهتا على احلصول على املشورة املهنية، كما أهنا قد 

 تفتقر أيضًا إىل اخلربة الالزمة للتفاعل مع اللجنة؛ كوهنا شركات جديدة.

 ضمان بث الثقة فـي أوساط املستثمرين  الفرص املتاحة فـي جمال االبتـكار مع يتمثل هدف اللجنة فـي التركيز على تسخري

 واملستهلكني جتاه اخلدمات املالية املقدمة.

 األسترالية واالستثمارات المالية األوراق للجنة التابع االبتـكار مركز

 طرق رئيسية، هي: يهدف مركز االبتـكار إىل مساعدة الشركات العاملة فـي جمال التـكنولوجيا املالية ببضعة

 الوصول إىل كبار املوظفني فـي اللجنة؛ للمساعدة على تبسيط العمليات.إتاحة  .أ 

 إرشادات بصورة غري رمسية؛ للمساعدة على سد أية ثغرات فـي املعرفة أو فـي املوارد. تقدمي .ب 

 مساعدة الشركات على فهم اإلطار التنظيمي اخلاص باللجنة بشكٍل أفضل. .ج 

 األسترالية واالستثمارات المالية األوراق لجنة تتبعه الذي النهج
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 يساعدنا مركز االبتـكار على حتقيق ما يلي:

العمل مع جمتمع التـكنولوجيا املالية عن طريق حضور األحداث اليت ينظِّمها املشتغلون بالصناعة فـي مراكز االبتـكار  .أ 

 واستضافة هذه األحداث، فضاًل عن توفري مساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة.

 األعمال امُلبتـكرة عن طريق تقدمي مساعدات بصورة غري رمسية. مناذج أمامبتسهيل األعمال ية قيامها تبسيط كيف .ب 

توفري معلومات أساسية على املوقع اإللـكتروين اخلاص مبركز االبتـكار، وهو موقع يعدُّ "حمطة شاملة" ميكن من خالهلا  .ج 

 احلصول على املعلومات واخلدمات.

فريق عمل مـركز االبتـكار  والقضايا املتعلقة باالبتـكار عن طريق اعتماد هنج متناسق. ويتم ذلك من خاللتناول املسائل  .د 

 الذي يضمُّ كبار موظفي اللجنة.

يتم التشاور مع اخلرباء من خالل اللجنة االستشارية للتمويل الرقمي؛ للمساعدة على نشر التوعية حول كيفية قيام  .ه 

 الستثمارات األسترالية بتركيز جهودها فـي هذا اجملال. جلنة األوراق املالية وا

  تقدِّم اللجنة عروضًا تقدميية فـي اجتماعات تتعلق بالتـكنولوجيا املالية وفـي أحداث مماثلة يتم تنظيمها فـي مجيع

لت العروض السابقة أحناء أستراليا. وتناقش هذه العروض املبادرات الرئيسية اليت يتم إطالقها فـي هذا اجملال. وقد تناو

جلنة تضم أربع جهات أخرى ُمخولة بالتنظيم املايل فـي  مركز االبتـكار الذي أطلقته اللجنة والنظام التنظيمي )املـكوَّن من

فضاًل عن طرح وجهة نظر اللجنة حول التـكنولوجيا التنظيمية. وعالوة  أستراليا( والسياسية العامة واملتطلبات التنظيمية،

احلرص على تواجد كبار املوظفيـن فـي االجتماعات واألحداث ذات الصلة؛ لإلجابة على األسئلة اليت يتم على ذلك، 

 طرحها. 

  موظفًا من كبار موظفي اللجنة فـي عضوية جمموعة من اللجان املعنية بالتـكنولوجيا املالية ويلقون خطبًا حول  27يشارك

سائل املتعلقة باالبتـكار فـي أستراليا واخلارج. وميكن الـحصول على هذه اخلطب النهج الذي تتبعه اللجنة فـي التعامل مع امل

 من املوقع اإللـكتروين ملركز االبتـكار.

  االبتـكار مركز حققها التي النتائج

  2015منها على مساعدات بصورة غري رمسية. ومنذ مارس  125كيانًا، حصل  168عمل مركز االبتـكار منذ نشأته مع ،

رخصة جديدة لتقدمي اخلدمات املالية فـي أستراليا ورخصًا  33منحت جلنة األوراق املالية واالستثمارات األسترالية 

 طلبات تغيري. 10ائتمانية، فضاًل عن 
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  وحىت هذه اللحظة، حصلت الشركات اجلديدة العاملة فـي جمال التـكنولوجيا املالية واليت عملت مع مركز االبتـكار على

 خص بصورة أسرع من تلك اليت مل تعمل مع املركز.الر

 (DFAC) الرقمي للتمويل االستشارية اللجنة

 األوراق املالية واالستثمارات األسترالية بتأسيس اللجنة االستشارية للتمويل الرقمي هبدف توعية اجلمهور  قامت جلنة

. وجتتمع هذه اللجنة بصورة ربع سنوية؛ لتطلعها على حول كـيفية قيامها بتركيز جهودها داخل قطاع التـكنولوجيا املالية

 العمل الذي تقوم به مع القطاع ويتغري أعضاؤها بصورة دورية؛ لضمان احلصول على جمموعة واسعة من اآلراء. 

  يأيت أعضاء اللجنة االستشارية للتمويل الرقمي من عينة متثـل جمتمع التـكنولوجيا املالية ومن األوساط األكادميية

 وأوساط املستهلكيـن. وحيضر هذه االجتماعات مراقبني من وزارة الـخزانة وجمموعة من اجلهات املخولة بالتنظيم املايل.

  تتعاون اللجنة االستشارية للتمويل الرقمي تعاونًا وثيقًا مع جهات تنظيمية أخرى؛ لفهم التطورات ومساعدة الشركات

 تعمل فيها.امُلبتـكرة على توسيع نطاق األسواق اليت 

 هي؟ ما -التنظيمية والمتطلبات العامة السياسة

  إن إحدى املبادرات الرئيسية اليت يقودها مركز االبتـكار واليت هتدف إىل مساعدة الشركات العاملة فـي جمال التـكنولوجيا

األساس  هذه السياسات فـي". وتعدُّ Regulatory Sandboxالتنظيمية  واملتطلبات العامة السياسة املالية هي وضع إطار "

تنظيمات "تقـلُّ فيها القيود والقواعد"؛ ما يسهِّل من اختبار مناذج األعمال امُلبتـكرة. ويتم عرض اإلطار الذي مت إطالقه فـي 

 على قطاع التـكنولوجيا املالية فـي أستراليا وجيري تطبيقه حاليًا من قبل إحدى الـكيانات.  2016ديسمرب 

 لـجنة األوراق املالية واالستثمارات األسترالية إىل هذا احلل بعد إجراء مشاورات واسعة مع العامليـن فـي قطاع  توصلت

لفهم القضايا والعراقيل اليت تواجهها الشركات امُلبتـكرة اجلديدة اليت ؛ 2017و 2016التـكنولوجيا املالية فـي عامي 

 ترالية.تسعى إىل دخول أسواق اخلدمات املالية اأٍلس

 التنظيمية " واملتطلبات العامة يستند اإلطار اخلاص بالسياسةRegulatory Sandbox إىل تقدمي إرشادات إضافية"

املنتجات أو اخلدمات  وإعفاءات حمدودة فـي جمال الترخيص. ويتألَّف هذا اإلطار من ثالثة خيارات واسعة الختبار

 امُلبتـكرة اجلديدة؛ وهي:

لة إضافية حول كيفية ممارسة جلنة األوراق املالية واالستثمارات األسترالية لسلطتها التقديرية، تقدمي إرشادات وأمث .أ 

 وفقًا للسياسات املتبعة، هبدف تقييم الكـفاءات التنظيمية للجهات اليت تتقدِّم بطلب الترخيص.
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ت التنظيمية للجهات احلاصلة على تعديل سياسة جلنة األوراق املالية واالستثمارات األسترالية فيما يتعلق بالكفاءا .ب 

 الترخيص، السيما فيما يتعلق بالشركات املؤمتتة بشكل كبري واحملدودة النطاق.

تطبيق إعفاءات حمدودة فـي جمال الترخيص على مستوى الصناعة هبدف السماح للشركات املستوفية للشروط باختبار  .ج 

خصة لتقدمي اخلدمات املالية أو رخصة ائـتمانية، بشرط شهرًا دون الـحصول على ر 12خدمات حمددة ملدة تصل إىل 

 توافر وسائل محاية املستهلكيـن.

تـكنولوجيا  التنظيمية ال

 بصورة أكـثر  االمتثال التـكنولوجيا التنظيمية هي توظيف التـكنولوجيا احلديثة؛ لتلبية املتطلبات التنظيمية ومتطلبات

استخدام الذكاء االصطناعي، ومعاجلة اللغات الطبيعية، وتقدمي  التـكنولوجياكفاءة وفاعلية. ومن املمكن أن تتضمن هذه 

 البيانات، وسن القوانني والقواعد التنظيمية، فضاًل عن تقنيات حتليل البيانات الكبرية.

 ديدة يتضمن النهج الذي تقترح اللجنة اتباعه فـي املستقبل للتعامل مع التـكنولوجيا املالية تأسيس جمموعة اتصال ج

معنية بالتـكنولوجيا املالية، ومواصلة االختبارات التكنولوجية فـي املستقبل، واستضافة األحداث اليت هتدف إىل إجياد 

 احللول للمشاكل.

  تؤمن جلنة األوراق املالية واالستثمارات األسترالية بأن لقطاع التـكنولوجيا املالية قدرات هائلة ملساعدة املنظمات

 بناء ثقافة االمتثال، وحتديد الفرص التعليمية، وتوفري الوقت واملال فيما يتعلق باملسائل التنظيمية.واملؤسسات على 

 .وتؤمن  للتطورات املتعلقة بالتـكنولوجيا املالية قدرات هائلة لدعم طريقة العمل التنظيمي والعمل مع املشتغلني بالصناعة

التنظيمية مساعدة املنظمات على بناء ثقافة االمتثال، وحتديد  اللجنة، على وجه اخلصوص، بأنه ميكن للتـكنولوجيا

من  الفرص التعليمية، وتوفري الوقت واملال فيما يتعلق باملسائل التنظيمية فـي الوقت الذي تعمل فيه على التحسني

 خمرجات االمتثال للمستهلكني.

 

 

 

 


