مبادرات هيئة األوراق المالية والسلع
لتطوير المنتجات والخدمات وفقا ً لالستراتيجية التكنولوجية لإلمارات
تماشيا ً مع مسار التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة
ظهر مصطلح الثورة الصناعية الرابعة في مقال نشره كالوس شواب الرئيس التنفيذي
للمنتدى االقتصادي العالمي العام  2015في مجلة  ،Foreign Affairsثم أصبح ذلك عنوان
المؤتمر العالمي العام ."Industrial Revolution Mastering the Fourth" 2016
وأشار كالوس في مقاله للتحوالت التكنولوجية العميقة والواسعة والمتسارعة عالميا والتي
تستحق أن تسمى بالثورة الصناعية الرابعة.
وفي كتابه بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة" قال كالوس" :إنه مقتنع بأننا في بداية ثورة
تغير بشكل جذري الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتواصل مع بعضنا البعض" و “إن حجم
التحول ونطاقه وتعقيداته ،سيكون مختلفا عما شهدته البشرية من قبل".
ُّ
وتقوم الثورة الصناعية الرابعة على فكرة أن التقنيات الذكية مثل إنترنت األشياء Internet
 of Thingsوالذكاء االصطناعي  artificial intelligenceو blockchainوغيرها من
التقنيات ستُدخل االقتصاد العالمي إلى عصر رقمي جديد يعمل على زيادة كفاءة االعمال
واالستفادة بشكل كبير من اقتصاد المعرفة.
وتسعى الدول لالستفادة من الثورة الرابعة بأقصى درجة ،وتعتبر دولة اإلمارات من الدول
الرائدة في هذا المجال ،حيث قامت حكومة االمارات العام  2017بتشكيل مجلس اإلمارات
للثورة الصناعية الرابعة بهدف وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية واإلشراف على
تنفيذها ،إضافة إلى إطار حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة لها.
وتعتبر "استراتيجية االمارات للثورة الصناعية الرابعة" التي تم اعتمادها األولى من نوعها
عالميا ،وذلك لتوفيرها اإلطار العملي ودعم جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة،
لتحول التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات تخدم الصالح العام .وقد جاء وضع هذه
االستراتيجية تجسيدا لقناعة دولة االمارات بأن الثورة الصناعية الرابعة تمثل منعطفا
بفرص غير مسبوقة وتنطوي على
تاريخيا هاما ومؤثرا لمستقبل دولة االمارات حيث تزخر
ٍ
تحديات عديدة ينبغي اإلعداد والجاهزية لالستفادة منها بالشكل األمثل .وقد بينت هذه
االستراتيجية أن الثورة الرابعة هي ثورة تكنولوجية تدمج كل من التقنيات المادية والرقمية
والحيوية إلنتاج خدمات ومنتجات غير مسبوقة في قطاعات جديدة ،ويشمل ذلك السيارات
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ذاتية القيادة ،الروبوتات المتطورة والتكنولوجيا التي تقوم على البيانات وتربطها بالعالم
المادي من خالل االتصال (انترنت األشياء) ،والتكنولوجيا التي تقوم على علوم الوراثة
والجينات والتعديالت الجينية.
وبهدف دعم نمو قطاع التصنيع في دولة االمارات ونشر الثورة الصناعية الرابعة في
مختلف قطاعاتها ،بما يعكس التزام الحكومة بمواصلة جهود التنويع االقتصادي ،ووضع هذا
القطاع على رأس أولوياتها ،اعتمد مجلس الوزراء سياسة اإلمارات للصناعات المتقدمة
الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها .تقوم السياسة
على ستة مبادئ رئيسة ،هي التنمية المتوازنة بمختلف مناطق الدولة ،والمرونة في الخطط
والسياسات ،والتكامل بين اإلمارات المختلفة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية،
وااللتزام بتحسين جودة الحياة ،والريادة في االبتكار بالصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة
واإلنتاجية وتخفض التكلفة ،وزيادة االعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.
وفي هذا اإلطار حرصت هيئة األوراق المالية والسلع على تطوير منتجات وخدمات
األسواق المالية بالدولة لالستفادة من هذه التقنيات المتقدمة ،وذلك في مرحلة يتوقع أن يكون
فيها لهذه التقنيات تأثير بالغ على المؤسسات واالقتصادات ،وأصبح من الضروري على
المسؤولين ورواد األعمال اغتنام الفرصة السانحة لتعظيم الفوائد التي تقدمها هذه التقنيات.
وتقوم رؤية الهيئة على أساس أن االبتكار والتكنولوجيا لديهما إمكانات كبيرة لتحسين كفاءة
األسواق بما فيها أسواق السندات والصكوك ،وتعزيز الوعي لصالح المستثمرين والمتعاملين
في السوق ،وتعزيز الشمول المالي.
وبالنظر ألن العديد من االبتكارات الجديدة قد تنطوي على بعض التحديات والمخاطر الهامة
وخاصة األمن السيبراني ،تحاول الهيئة المحافظة على توازن جيد بين دعم االبتكار والنمو
مع التمسك بأهدافها الرقابية الرئيسية وخاصة حماية المستثمر واالستقرار المالي.
وتجدر اإلشارة في هذا المقام ألهم المبادرات التي تبنتها الهيئة من أجل تطوير المنتجات
والخدمات وفقا لالستراتيجية التكنولوجية التي تبنتها حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
حيث قامت الهيئة بـ:
 إطالق منصة بيئة تنظيمية تجريبية  Fintech Sandboxلتوفير بيئة آمنة لتجريب
أفكار جديدة أو ابتكارات مقدمة من الصناعة أو رواد األفكار توفر القدرة على إيجاد
منافع ألسواق المنتجات والخدمات المالية وعمالءها بحيث تتم تجربتها في بيئة افتراضية
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وفق معايير معينة وضمن نطاق ومدة زمنية محددة ومقيدة ،وفي حال تحققت المعايير
يمكن إطالقها في األسواق.
 اعتماد مجلس إدارة الهيئة مؤخرا للنظام الخاص بأنشطة األصول المشفرة والذي
يهدف إلى تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول األصول المشفرة في الدولة
واألنشطة المالية ذات الصلة بها .ويتمحور النظام حول موضوعين :أولهما طرح
وإصدار وترويج األصول المشفرة في الدولة ،وثانيهما ترخيص األسواق ومنصات
التمويل الجماعي وجميع األنشطة التي تتعلق باألصول المشفرة .وتتطلع إدارة الهيئة من
إصدار هذا النظام إلى استكمال البنية التشريعية بما يتيح تنظيم إصدارات األصول
المشفرة من األدوات الرمزية المالية واألدوات الرمزية السلعية من جانب ،وتنظيم
ترخيص األنشطة المالية التي تتعلق باألصول المشفرة ،وبشكل خاص كل من البورصات
ومنصات التمويل الجماعي والحافظ األمين وغيرها من األنشطة المالية من جانب آخر،
عالوة على تشجيع االبتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة
في الدولة ،وكذلك توفير حماية للمستثمرين في األصول المشفرة ومنع جرائم غسل
األموال وتمويل االرهاب.


طرح الهيئة عدة مبادرات في مجال استخدام تقنية الـ  blockchainو DLT

 Distributor Ledger Technologyو  Machine Learningوتتعاون مع األسواق
في تطوير األفكار الستخدام هذه التكنولوجيا بشكل يخدم عملياتها ويجعلها أكثر أمانا
ويرفع من كفاءتها وذلك في مجال مشاركة المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة
ودراسة إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا في عمليات التداول والتقاص والتسوية وسجل
المساهمين وتطوير فئات أصول جديدة .وهذه التكنولوجيا يمكن استخدامها بشكل كبير في
تطوير أنشطة األسواق المالية.
 شرعت الهيئة بالتعاون مع الجهات األخرى المعنية في وضع إطار قانوني وتنظيمي
متكامل للتمويل الجماهيري  /الجماعي  Crowdfundingوأهم مالمح مشروع النظام
المقترح ،ترخيص نشاط «مشغل منصة تمويل جماعي» .ويتضمن النظام حماية حقوق
الممولين من خالل منصة التمويل الجماعي ،وكذلك ضمان وضع إجراءات رقابية تكفل
سالمة التطبيق وتقليل المخاطر ،والحرص على معرفة مشغل النظام بالمتعاملين معه من
خالل نماذج «اعرف عميلك»  ،KYCمع مراعاة أن تطبق الهيئة أفضل الممارسات
العالمية في إعداد النظام.
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 تشارك الهيئة بفعالية في مجموعة االبتكار المالي العالمية  ،GFINوهي مجموعة
مكونة من الهيئات المالية المهتمة بتطوير ودعم االبتكار والتطور التكنولوجي في
الخدمات المالية بما يخدم مصالح المستثمرين واألسواق .وتعتبر المجموعة منصة
لمشاركة الخبرات والمعلومات والتجارب العملية والتعاون في دراسة طلبات الشركات
التي تقدم على اختبار أفكارها المبتكرة عبر الحدود .كما تشارك الهيئة في عدة مجموعات
فرعية تعنى بالتكنولوجيا الرقابية  Suptechوالتكنولوجيا التنظيمية  ،Regtechوتقوم
بتوفير المعلومات والمدخالت من منظور الصناعة والحكومة والسوق في دولة
اإلمارات.
 كذلك بدأت الهيئة بإعداد خطة واستراتيجية كاملة لتبني التكنولوجيا الرقابية بشكل
فعال مع تبني أفكار مبتكرة لتوظيف الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة وتعلم اآلالت
في تطوير أنشطتها الرقابية .وقد ساهمت المشاريع المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقابية
التي كانت بدأت الهيئة في تطبيقها في االستمرار في تنفيذ مهامها التنظيمية والرقابية عن
بعد وبفعالية خالل أزمة اإلغالق التام بسبب وباء كورونا.
وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أن الهيئة ،وضمن خطة االستعداد للخمسين ،قد أخذت
بعين االعتبار األثر المتوقع للتوجهات العالمية التكنولوجية (التكنولوجيا العميقة-األسواق
االفتراضية-المنصات العالمية عابرة الحدود-الحوسبة الضخمة) على القطاع المالي .ومن
المتوقع أن توثر هذه التغيرات على أساليب التمويل من خالل األصول االفتراضية
والمنصات العالمية بما يعطي المرونة ويقلل تكلفة التمويل .وكذلك على استحداث قطاعات
جديدة وتوفير فرص عمل جديدة باإلضافة الى توفير خدمات وحلول استثمارية غير تقليدية.
أخيرا أود التنويه إلى أن جاهزية المؤسسات وسرعة تكيفها مع التغيرات هو أهم أسباب
النجاح في االستفادة من أي تغيرات مستقبلية .وقد شهدنا هذا العام تحديات كبيرة واجهتها
مختلف المؤسسات والجهات في ظل جائحة كورنا واختبرت فيها قدرتها على استمرارية
العمل بشكل كامل في ظل عمليات االغالق .وقد أحرزت هيئة األوراق المالية والسلع نجاحا
الفتا على صعيد ضمان استمرارية العمل ،وبشكل كامل ،من خالل تفعيل منظومة العمل
عن بُعد  Remote accessالتي تم تطويرها واعدادها في السابق ،وقد ترافق ذلك مع تبني
مبادرة التفتيش عن بعد على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ،باإلضافة الى عدد من
المبادرات التي أسهمت في مزاولة الهيئة مهامها بكفاءة وفعالية خالل فترات اإلغالق المادي
الذي كان االختيار المتاح حينئذ أمام المؤسسات والجهات.
______________________________________________________________
صفحة  4من 4
د .عبيد الزعابي ،الثورة الصناعية الرابعة ،ورشة عمل حول السياسات والفرص أمام دول مجلس التعاون

