
  
 

  

 والسلع هيئة األوراق المالية

اإلفصاح:  حول موجزالتقرير ال

 لماذا ال يكون أمًرا افتراضيًا؟
وهيئة  املالية واالستثمارات األستراليةتقرير مشترك صادر عن هيئة األوراق 

 األسواق املالية اهلولندية 
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  مـقدمة

األصول الرقمية، وهـي أصول قد تأخذ أشكااًل خمتلفة؛ مثل: عمالت، أو سلع، أو أوراق مالية. والسؤال هنا هو: يتناول هذا التقرير موضوع 

 أماكن التداول فـي الـحسبان، هل اهليئات التشريعية؟ ومع أخذ أوجه التشابه بيـنها وبيـن ما هو املوقع الذي حتتـلُّه األصول الرقمية فـي

ميكن للهيئات التشريعية النظر فـي إمكـانية اتباع هنج تنظيمـي بديل؛ مثل: تطبيق إطار عمل قائم أو بعض جوانبه، أو إعفاء املنصة من 

متطلبات معينة، أو فرض متطلبات إضافية أو خمتلفة، أو فرض الـحظر التام على مثل هذه املنصات؟ وجيب أن تراعي هذه القرارات ضرورة 

ستثمرين وتعييي أسواق رأ  املال ال ي تتسم بالازاهة والكـفاءة. ويركزي هذا املستند على خماطر ومسائل معينة قد تنشأ فيما محاية امل

 هذه املبادئ. املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية وأهدافها ذات الصلة والنهج املتبع فـي تقييم تطبيق يتصل مببادئ

 االعتبارات التنظيمية

تساعد على حتديد املخاطر املحتملة واملسائل املتصلة  وعملياهتا، وهو ما يعدُّ بداية جيزدة ، جيب علينا فهم ُبنية منصة األصول الرقميةأواًل

هبذا املوضوع؛ فمن بيـن اخلائص البنيوية ال ي تتسم هبا منصات األصول الرقمية غياب الوسيط. ثانيًا، قد تتصل اخلصائص البنيوية 

وحتويلها، وهو أمر قد يؤثر على كيفية تقيُّد األطراف والتيامهم باملسائل التنظيمية املتعلقة  بعمليات تداول األصول الرقمية األخرى

 باإلفصاح، وهيكل السوق، والرقابة، والتعرُّف على العمالء، ومكافحة غسل األموال، واحلفظ األميـن لألصول، واملقاصة، والتسوية، ورسوم

محاية املستثمرين، والتأكُّد من نياهة األسواق  ال ي وضعتها املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية إىل 33-33دف املبادئ التداول. وهت

املتعلقة بالوسطاء فـي السوق على أهنا ذات صلة  33و 29-32وكفاءهتا وشفافيتها، فضاًل عن تقليل املخاطر التنظيمية. وُينظر إىل املبادئ 

 تداول األصول الرقمية.  ببعض منصات

 ال ي ينبغي وضعها فـي احلسبان:املسائل واملخاطر املحتملة 

 مشغلو املنصات

  مشغل منصة األصول الرقمية ومدى كـفاءته عند البداية وبصورة مستمرة.مالءمـة اهلدف التنظيمي: تقييم مدى 

 مصاحل املستثمرين وهتدزد نياهة األسواق وسالمتها.  املخاطر الرئيسة: قد تعمل املنصة بطريقة تتعارض مع

نظم التداول واإلشراف املستمر عليها، مبا فـي ذلك تقييم مدى مالءمـة مشغل البورصة أو نظام على وجوب ترخيص  33و 33ينصُّ املبدآن 

التداول ومدى كـفاءته، وهو أمر من شأنه التقليل من خماطر عدم امتثال املعامالت هلذين املبدأين عندما يتحمل مشغل املنصة املخاطر 

  املرتبطة بالتسوية، أو الضمان، أو األداء. 

 صول إىل املنصةالو

َضعت معايري مناسبة لتحديد اهلدف التنظيمي: فهم متطلبات الوصول إىل املنصة وعملية الوصول إليها؛ ملعرفة ما إذا كانت املنصة قد َو

 مقّدمـي الطلبات وتقييمهم. 

مقّدمـي الطلبات، أو احتمال قيام  بيـناملخاطر الرئيسة: استخدام املنصة فـي أنشطة إجرامية أو غري قانونية، أو قيام املنصة بالتمييي 

 املستثمرين الذين يستخدمون املنصة مبياولة أنشطة تفوق قدرهتم على حتمُّل املخاطر ال ي تنطوي عليها، أو احتمال أن يشكزل وصول

 مستثمرين معينيـن إىل املنصة انتهاكًا للقوانيـن املعمول هبا فـي جمال األوراق املالية واملشتقات.

 الوصول إىل املنصة عن طريق وسيط يعيز محاية املستثمرين ويدعم املهـام التنظيمية املتمثلة فـي الرقابة على عمليات التداول واإلشرافإن 

 ل.  عليها، فضاًل عن التحكم فـي عملية الوصول. ويعمل هذا األمر أيضًا على ضمان مالءمة املنتجات ويعدُّ مسؤواًل عن احلفظ األميـن لألصو
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الهلا خوتوجد اعتبارات معينة تتعلق مبا يلي: فئات املتعامليـن الذين ُيسمح هلم بالوصول إىل منصة األصول الرقمية، والـكيفية ال ي يتم من 

)عملية اختاذ القرار وآلية فرض تطبيق هذين القرارين(، وكيفية هلؤالء املتعامليـن بالوصول إىل املنصة أو منعهم من الوصول إليها  السماح

يها، علتعليق الوصول إىل املنصة أو إلغاء الوصول إليها، وما إذا كانت هناك أية قيود أو اختالفات فيما يتعلق بالوصول إىل املنصة والتداول 

مكافحة غسل األموال، وما إذا مت إجراء تقييم فيما يتعلق مبدى مالءمة وما إذا مت إجراء عمليات املراجعة املتعلقة بالتعرُّف على العمالء و

  العمالء، وما إذا كانت هناك أية قيود مفروضة على التداول. 

 تضارب املصاحل

بيـن  عارضاهلدف التنظيمي: أن يفهم املتعاملون فـي السوق طبيعة العالقة ال ي جتمع بيـن املنصة ومشغلها، فضاًل عن طبيعة أي تضارب أو ت

 مصاحل املنصة ومشغلها.

املخاطر الرئيسة: عدم وعي املستثمرين بالتضارب املحتمل الذي قد ينشأ بيـن مصاحلهم ومصاحل املنصة أو مشغلها، أو عدم فهمهم لذلك 

 التضارب. 

ـي ذلك فـي مواضع عدم متاثل املعلومات( قيام مشغل املنصة، أو من يتبعه، بالتداول حلسابه اخلاص )مبا ف قد تتضمن جماالت املصاحل املحّددة

 أو قيام املنصة بتقدمي النصح واملشورة للمستثمرين. 

 عمليات التداول

ضها عاهلدف التنظيمي: فهم هيكل التداول على املنصة، وسبل توفري السيولة، ونوع األوامر ال ي ميكن إدخاهلا وكيفية تفاعل هذه األوامر مع ب

ملعلومات ال ي تتم إتاحتها للمستثمرين وللسوق بصفة عامة فيما يتعلق ببنية املنصة )مبا فـي ذلك الرسوم(، وحتديد ا بعضًا، فضاًل عن معرفة

 ما إذا كانت تلك املعلومات دقيقة وكافية، والتأكُّد من أن األعمال اإلعالنية أو التروجيية للمنصة وخدماهتا ليست مضللة. 

دي تشغيل املنصة إىل حدوث اضطراب فـي عمليات التداول، وهو ما ميكن أن ُيعيى إىل: مسائل تتعلق املخاطر الرئيسة: من املحتمل أن يؤ

دة، يببنية السوق وال ي تؤدي إىل عدم كفاية السيولة، وأنواع األوامر غري املناسبة، وغياب الرقابة على املخاطر للتخفيف من التقلبات الشد

  املنصة، مبا فـي ذلك كيفية مطابقة األوامر. وعدم استيعاب املستثمرين لـكيفية عمل 

، ًااملفيد فهم عمليات التداول ال ي يتم تنفيذها على املنصة؛ مثل: املعلومات املتعلقة ببنية السوق، وتفاعل أنواع األوامر مع بعضها بعض ومن

 ومصادر السيولة، والضوابط املوضوعة للتخفيف من التقلبات، والرسوم؛ إذ تعدُّ هذه مجيعها اعتبارات مـهمة فـي تقييم نياهة منصة تداول

 ألصول الرقمية وسالمتها.   ا

 نياهة األسواق

اهلدف التنظيمي: معرفة األحكام ال ي متت صياغتها للمحافظة على نياهة األسواق، فضاًل عن تقييم مدى كفاية هذه األحكام وكيفية 

 ات االحتيال والتالعب. متابعة االلتيام هبا وفرض تطبيقها؛ لتحديد ما إذا كانت التداوالت ال ي تتم على املنصة ُمعّرضة لعملي

مال أو احت املخاطر الرئيسة: احتمال أن تـكون التداوالت ال ي تتم على املنصة ُعرضة لعمليات االحتيال والتالعب ال ي تُضر باملستثمرين،

 تقات. لقوانيـن مل يتم فرض العمل هبا بصورة فاعلة فـي جمال األوراق املالية واملشال ميكن الكشف عنها حدوث انتهاكات 

 التأكُّد من وجود قواعد وآليات رقابة وتنفيذ كافية لردع االنتهاكات ال ي حتدث فـي األسواق.  إن أحد العناصر الرئيسة للنظام هو

 آليات الـكشف عن األسعار   

 اهلدف التنظيمي: معرفة املعلومات ال ي تتم إتاحتها جلميع املتعامليـن فـي السوق فيما يتعلق بالـكشف عن األسعار )وحتت أية شروط تتم

 إتاحة هذه املعلومات(. 
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اول وبعدها، وقد ال الـكشف عن األسعار أقل كـفاءة فـي ظل غياب القدر الكافـي من الشفافية قبل عمليات التد املخاطر الرئيسة: قد يصبح

 يتمكن املستثمرون من تنفيذ أوامرهم على أفضل وجه.

ت وعدد لومامن املهم فهم نطاق املعلومات قبل التداول وبعده، مبا فـي ذلك الفئات ال ي تتم إتاحة املعلومات هلا، والوسيلة املتبعة فـي نشر املع

 ا  ُموَّحد بالتعاون مع املنصات األخرى داخل البالد وخارجها.مرات نشرها، فضاًل عن ما إذا تتم إتاحة البيانات على أس

 نياهة النظام

 اهلدف التنظيمي: أخذ خطوات هتدف إىل التأكُّد من أن نظم التداول والنظم اخلاصة مبشغل املنصة تتسم باملتانة واملرونة وتعمل بازاهة،

 مبا فـي ذلك إدارة املخاطر املتعلقة بأمن الفضاء اإللكتروين.

املخاطر الرئيسة: من املمكن وقوع اضطرابات فـي عمليات التداول نتيجة مسائل تتصل بالنظام نفسه، فضاًل عن كـون نظام التداول وأصول 

 العميل أو معلوماته ُعرضة لالختراق أو السرقة.

ا بالنسبة إىل املنصات ال ي حتوز األصول تعدُّ مرونة النظام، ومصداقيته، ومتانته، وأمنه مسائل هامة تتصل حبماية املستثمرين، السيم

الرقمية أو ال ي يتم تداول هذه األصول عليها؛ فقد وردت تقارير عن تعرض النظم اخلاصة مبنصات معينة أو حمافظ املستثمرين لالختراق 

 واخللل، وقد قادت بعضها إىل وقوع خسائر كبرية فـي أصول املستثمرين.

فة ما إذا كان قد مت تأسيس نظام التداول داخليًا أو قد مت ترخيص أي جيء منه أو احلصول عليه من قبل وباإلضافة إىل ذلك، تعدُّ مـعر

   أي طرف ثالث أمرًا مهمًا؛ لفهم كيفية قيام املنصة بضمان اجلودة ومراقبة أداء امليودين من األطراف الثالثة.

 احلفظ األميـن ومتطلبات التسوية واملتطلبات املالية

 عاهلدف التنظيمي: فهم دور املنصة فـي حيازة األصول الرقمية، والوقت الذي يتم فيه تسليم األصل إىل العميل بصورة ال رجعة فيها، والوض

الذي يكون عليه األصل قبل ذلك الوقت، وحتديد ما إذا مت وضع إجراءات كافية حلماية أصول املستثمرين، وفهم كيفية قيام املنصة بتقييم 

 ا املايل، فضاًل عن كيفية قيامها مبراقبة املخاطر املالية عن طريق رأ  املال أو التأميـن أو غري ذلك. وضعه

مشغل املنصة أو طرف ثالث، وخماطر التعرض للسرقة، وعدم كفاية رأ   املخاطر الرئيسة: محاية أصول املستثمرين عند حيازهتا من قبل

 املال لتغطية العمليات.

لتسوية واملقاصة ذات املصداقية والكـفاءة، فضاًل عن احلفظ األميـن ألصول املستثمرين، حيثما ينطبق ذلك، من بيـن العوامل تعدُّ عمليات ا

 األساسية حلماية املستثمرين وضمان تعييي أسواق تتسم بالازاهة والكفاءة. 

 نصةاألوراق املالية أو غريها من املنتجات املالية ال ي ُيمكن تداوهلا على امل

 اهلدف التنظيمي: فهم املعايري ال ي تضعها املنصة فيما يتعلق باألصول الرقمية ال ي يتم تداوهلا عليها. 

املخاطر الرئيسة: قد تفتقر املنصة إىل معايري كافية فيما يتعلق بالسماح بتداول األصول الرقمية عليها، وهو ما قد جيعل املستثمرين 

قد ال يكون املستثمرين على دراية باألصول الرقمية ال ي ميكنهم تداوهلا على املنصة واملخاطر ال ي تنطوي عرضة ملخاطر االحتيال مثاًل. و

على عمليات التداول بصورة  على ذلك، وقد ال تتمكن املنصة من حتديد "املّطلعيـن" على اجلهات املصدرة لألصول الرقمية أو من الرقابة

 قدرة على فرض العمل بقوانيـن األوراق املالية واملشتقات.كافية، وهو ما قد يؤدي إىل غياب ال

 ل، مبا فـيومن بيـن أحد االعتبارات املهمة ال ي ينبغي أخذها فـي احلسبان أنواع األوراق املالية واملنتجات ال ي يتم تداوهلا فـي أماكن التداو

ن متطلبات اإلدراج وأوضاع التداول. وقد ترغب اجلهات التنظيمية فضاًل ع—كلما كان ذلك مناسبًا—ذلك املبادئ املتعلقة بتصميم املنتجات
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وفرض االلتيام هبذه املعايري، فضاًل عن عرض املعلومات ال ي تقوم  فـي دراسة كيفية قيام املنصة بوضع املعايري املتعلقة باألصول املؤهلة

 املنصة بإتاحتها للجمهور العام حول املنتجات ال ي يتم تداوهلا. 

 


