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تقت�ضي املادة 11 من القانون التنظيمي )قانون مركز دبي املايل العاملي رقم 1 ل�سنة 2004( ملركز دبي املايل العاملي 

اأن تقوم �ضلطة دبي للخدمات املالية بتزويد رئي�س مركز دبي املايل العاملي بتقرير خطي حول ممار�ضة �ضالحياتها، 

واأداء مهامها ون�ضاطاتها املالية. يجب اإعداد وتقدمي التقرير باأ�ضرع وقت ممكن ب�ضكل معقول يف كل �ضنة مالية واأن 

يكون مرتبطا بال�ضنة املالية ال�ضابقة. هذا هو التقرير ال�ضنوي ال�ضاد�س ل�ضلطة دبي للخدمات املالية وهو يتعلق بال�ضنة 

املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�ضمرب 2010. 

www.dfsa.ae ملزيد من املعلومات حول �ضلطة دبي للخدمات املالية، يرجى زيارة املوقع



تعترب �ضلطة دبي للخدمات املالية اجلهة املنظمة امل�ضتقلة لكافة اخلدمات املالية واخلدمات امل�ضاعدة التي تتم ممار�ضتها 

يف مركز دبي املايل العاملي اأو من خالله، وهو منطقة حرة مالية متخ�ض�ضة اأن�ضاأت يف اإمارة دبي. 

املالية  والأوراق  والئتمانية  امل�ضرفية  واخلدمات  الأ�ضول  اإدارة  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  التنظيمي  التكليف  يغطي 

و�ضناديق ال�ضتثمار اجلماعية وخدمات العهد والئتمان والجتار بال�ضلع امل�ضتقبلية والتمويل الإ�ضالمي والتاأمني وبور�ضة 

الأ�ضهم العاملية وبور�ضة م�ضتقات ال�ضلع العاملية.





�سلطة دبي للخدمات املالية 

ر�ؤيتنا
اأن نكون جهة منظمة مرموقة دوليا ومنوذجا رائدا لتنظيم اخلدمات املالية يف ال�ضرق الأو�ضط.

•

ر�سالتنا
تطوير واإدارة وتنفيذ تنظيم من الطراز العاملي للخدمات املالية �ضمن مركز دبي املايل العاملي.

•

اأ�سلوبنا التنظيمي
التقيد بالتنظيم الذي ي�ضتند اإىل تقييم املخاطر وجتنب العبء التنظيمي غري ال�ضروري.

•

قيمنا
توقع م�ضتويات عالية من اآداب املهنة والنزاهة من �ضلطة دبي للخدمات املالية ومنت�ضبيها.

•

اظهار احلرفية وال�ضتقاللية والفاعلية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق باأداء م�ضئولياتنا.

•

�ضمان العدل الإداري والإجراء الإ�ضت�ضاري والنفتاح التام واحليادية واملحا�ضبة يف اأداء مهامنا.
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ملدراء  اأت��اح  مما  لها  اجلديد  ال�ضناديق  نظام  بو�ضع  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  قامت         •

ال�ضناديق يف مركز دبي املايل العاملي اإدارة ال�ضناديق يف اخلارج ب�ضكل اأكرث مرونة واأدى 

اإىل تقليل التكاليف وو�ضع عدد من الت�ضهيالت التنظيمية الأخرى.

بداأ العمل بنظام املكتب التمثيلي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ومت ترخي�س 7 مكاتب متثيلية.  • 

للمخاطر  ا�ضتعداده  مدى  لتحديد  عملية  بتنفيذ  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  جمل�س  قام    •

التنظيمية، مبا ي�ضمل و�ضع خريطة املخاطر التنظيمية.

ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية املوؤمتر ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر للرابطة الدولية ملراقبي    •

التاأمني يف دبي وذلك يف �ضهر اكتوبر 2010.

ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية ندوة بعنوان »التطورات يف مهنة تدقيق احل�ضابات:    •

نحو اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي » وذلك يف دي�ضمرب 2010.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضهادة عدم ممانعة نهائية ل�ضتخدام م�ضادر خارجية   •

للمهام التجارية ومهام التخلي�س والت�ضوية حيث مت حتويل تلك املهام من نا�ضداك دبي اإىل 

�ضوق دبي املايل.

اأ�ضبحت �ضلطة دبي للخدمات املالية اأحد املوقعني على مذكرتي تفاهم متعددتي الأطراف    •

– الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني وجمموعة وا�ضعي  وهامتني على امل�ضتوى ال�ضرتاتيجي 

معايري او�ضينيان الآ�ضيوية.

انرتنا�ضيونال  داما�س  ب�ضركة  تتعلق  اإج��راءات  باتخاذ  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  قامت   •

ليمتد وجمل�س اإدارتها ومعظم امل�ضاهمني فيها ب�ضبب الإخالل بالتزامات حوكمة ال�ضركات 

وواجبات اأع�ضاء جمل�س الإدارة. كانت تلك الإجراءات من قبل �ضلطة دبي للخدمات املالية 

قوية حول �ضرورة  ر�ضالة  توجيه  اإىل  واأدت  العاملي  املايل  دبي  الأوىل من نوعها يف مركز 

العربية  والإمارات  العاملي  املايل  دبي  مركز  يف  ال�ضركات  حلوكمة  العليا  املعايري  واأهمية 

املتحدة واملنطقة ب�ضكل عام.

هناأت �ضلطة دبي للخدمات املالية اأربعة مواطنني اإماراتيني على اإكمالهم لربنامج قادة الغد    •

التنظيميون وتعيينهم كمدراء وقامت مببا�ضرة برناجمها للعام اخلام�س مع خم�ضة اأع�ضاء 

اآخرين. 

اأكملت �ضلطة دبي للخدمات املالية بحثها الأول حول م�ضاركة املوظفني بنتائج م�ضجعة للغاية   •

باملقارنة مع اأف�ضل املعايري العاملية.

اأطلقت �ضلطة دبي للخدمات املالية ن�ضخة من موقعها اللكرتوين باللغة العربية يف اكتوبر2010.   •
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اأن   2009 لعام  ال�ضابق  ال�ضنوي  التقرير  بياين يف  لقد ذكرت يف 

املرونة و�ضهولة التكيف هي العبارة التي تتبادر اإىل الذهن كلما 

نظرنا اإىل ال�ضعوبات املالية يف عام 2009 واأنه كان لدي �ضعور 

اإيجابي باأن دبي واملنطقة باأكملها �ضت�ضتفيد من العرب والدرو�س 

التي مت تعلمها.

اأظهر الإقت�ضاد العاملي عالمات من التقدم يف الفرتة التي حلقت الرتاجع والركود. متيل الإقت�ضاديات 

التي يقدمها مركز دبي املايل العاملي يف املنطقة للتمتع بخطى من النمو اأ�ضرع من نظرياتها يف الإقت�ضاد 

املتقدم. ففي منطقة جمل�س التعاون اخلليجي بالتحديد، يتم دعم الإقت�ضاديات برفع اإيرادات املواد 

الهيدروكربونية مما ي�ضجع النتعا�س يف امليزانية والأر�ضدة التجارية. ومن املتوقع حدوث املزيد من 

الت�ضارع يف النمو على امل�ضتوى الإقليمي عام 2011.

ومن هنا، يف عام 2010، اأ�ضعر اأن عبارة النتعا�س هي اأف�ضل عبارة لو�ضف التطورات التي �ضهدناها 

عام 2010. ل زالت دبي حمتفظة مبرونتها و�ضهولة تكيفها واأعتقد اأنها يف طريقها نحو النتعا�س وبناء 

الدويل  الأعمال  املتحدة ملجتمع  العربية  الإم��ارات  دولة  اأظهرت  لقد  ا�ضتدامة.  واأكرث  اأمنت  م�ضتقبل 

قدرتها وكفاءتها يف اإرجاع واإعادة هيكلة ال�ضركات واملمار�ضات املتعلقة بال�ضركات. اإنني اأعلم اأن هذا 

�ضيوؤدي اإىل ك�ضب ثقة امل�ضتثمرين ودعم ال�ضتقرار على املدى الطويل. 

اإن الأو�ضاع الإقت�ضادية يف املنطقة م�ضجعة وي�ضرين القول باأن �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضهدت 

جناحا كبريا يف عام 2010 ح�ضبما هو مبني مبزيد من التف�ضيل يف هذا التقرير. وقد اأنهينا ال�ضنة 

ال�ضاد�ضة من عملياتنا يف �ضبتمرب.

توا�ضل ال�ضركات املرخ�ضة الفعالة على امل�ضتوى العاملي تو�ضيع اأعمالها يف مركز دبي املايل العاملي 

كبوابة  اأو  لها  رئي�ضي  كمقر  العاملي  املايل  دبي  مركز  باختيار  اجلديدة  ال�ضركات  من  الكثري  وتقوم 

لعملياتها يف املنطقة. اننا متفائلون من اأن حجم الإجناز الكبري وال�ضمعة املحبذة ملركز دبي املايل 

العاملي، وكالهما مبني على البيئة املنا�ضبة لالأعمال واجلهاز التنظيمي املدرو�س ب�ضكل جيد والنظام 

القانوين على اأ�ضا�س القانون العام واملرافق ذات الطراز العاملي، �ضتعمل على ت�ضجيع املزيد من النمو 

املتوا�ضل.

كان هناك الكثري مما ميكن تعلمه من التحديات الأخرية مما �ضجع �ضلطة دبي للخدمات املالية على 

املالئم  من  ذلك،  مع  وان�ضجاما  التنظيمية.  واأولوياتها  وا�ضرتاتيجياتها  اإجراءاتها  يف  النظر  اإعادة 
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يتعلق مبجل�س  اأما فيما  الداخلي  اأدائها  القيام مبراجعة وفح�س  املالية  للخدمات  ل�ضلطة دبي  اأي�ضا 

الإدارة فاإنني على و�ضك تويل عملية مراجعة لالأداء يف عام 2010 �ضيقوم بتنفيذها ايجون زيهندر. 

من املهم لنا معرفة ما نقوم به ب�ضكل جيد وكذلك معرفة النقاط التي نحن بحاجة لتطويرها ونحن 

نتقدم نحو 2011.

اإن التغيري م�ضتمر. تقوم �ضلطة دبي للخدمات املالية و�ضت�ضتمر يف القيام بقيادة التغيري بال�ضكل الذي 

ترى فيه ال�ضركات وتدرك فيه متطلبات احلوكمة لل�ضركات يف املنطقة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضن�ضتمر 

اأي�ضا بالعمل جنبا اإىل جنب مع نظرائنا املنظمني لتطوير معايري ال�ضفافية.

اإدارة �ضلطة متتلك روؤية نحو امل�ضتقبل كما يظهر من خالل  اأ�ضعر بالفخر لكوين رئي�س جمل�س  انني 

معرفتنا  نقل  يف  جلهودنا  التفاوؤل  من  نوعا  الربنامج  هذا  ي�ضيف  التنظيميون«.  الغد  »قادة  برنامج 

للجيل التايل من القادة التنظيميني يف مركز دبي املايل العاملي.

اأود اختتام بياين بالقول باأنني اإن�ضان واقعي ول �ضك لدي يف اأن بيئة العمل �ضتبقى مليئة بالتحديات. 

للخدمات  دبي  �ضلطة  وموظفي  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اإدارة  جمل�س  يف  زمالئي  جميع  واأ�ضكر 

املالية على اجلهود العظيمة التي بذلوها يف احلفاظ على تكليف تنظيمي متني وذو م�ضداقية يف عام 

.2010

ودعم  وجه ممكن  اأف�ضل  على  املالية  للخدمات  دبي  و�ضلطة  دبي  اإم��ارة  لال�ضتمرار يف خدمة  اأتطلع 

املحافظ �ضعادة اأحمد حميد الطاير خالل عام 2011.

عبد اهلل حممد �صالح

رئي�س جمل�س الإدارة
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لقد علمتنا جتربة الأزمة املالية ب�ضكل دراماتيكي كيف 

ميكن للعامل املايل اأن يفاجئنا بغتة. وقادتنا اآثار هذه 

الأزمة اإىل اإعادة النظر يف �ضيا�ضاتنا الداخلية وعملياتنا 

للتغريات  لال�ضتجابة  موقع  اأف�ضل  لنحتل  التنظيمية 

الدولية.  التطورات  مع  ان�ضجامنا  على   واحل��ف��اظ 

•  كان عام 2010 عاما مليئا بالتحديات والعمل والن�ضاط بل وعاما مليئا بالنجاح وذلك من 

النواحي التالية:

والأ�ضواق وغريها من  ال�ضركات  الفعال على  التنظيمي  الإ�ضراف  متكننا من احلفاظ على    •

الهيئات املنظمة الأخرى؛

•  ا�ضتمرارنا يف العمل كاأحد قادة الفكر من خالل امل�ضاركة الفعالة يف اجلهود الدولية لالإ�ضالح 

التنظيمي؛ و تعزيزنا لقواعدنا واأنظمتنا وطرقنا يف دعم قدرة ال�ضركات على ال�ضتفادة من 

فر�س العمل ال�ضليمة.

اإن طريقتنا املبنية  بقي الأداء العام للهيئات املنظمة من قبل �ضلطة دبي للخدمات املالية م�ضتقرا. 

على تقييم املخاطر والربنامج الذي و�ضعناه لعمليات املعاينة الدورية امليدانية الذي يدعمه الت�ضال 

امل�ضتمر والوثيق بال�ضركات ميكننا من البقاء على ان�ضجام مع م�ضتويات التغيري يف املخاطر املتعلقة 

بال�ضركات. وميكننا اأي�ضا من اتخاذ اإجراءات فورية ملنع امل�ضاكل التي تن�ضاأ �ضواء يف مزاولة الأعمال 

اأو يف الو�ضع املايل.

يف اأوائل عام 2010، قام جمل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية مببا�ضرة عملية مراجعة خارجية لق�ضم 

الرقابة تغطي ال�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات والعمليات. متت اإدارة عملية املراجعة من قبل ال�ضيد كالوم 

ماك كارثي، الرئي�س ال�ضابق ل�ضلطة اخلدمات املالية ، اململكة املتحدة وال�ضيد انطوين دبليوتريفرز، 

�ضريك اأول �ضابق يف براي�س ووترهاو�س كوبرز. ونتجت عن عملية املراجعة مالحظات اإيجابية حول 

جودة موظفي الرقابة وعمليات و�ضبل الرقابة حيث مت بيان ما يلي: »حكمنا هو اأن العمليات امل�ضتخدمة 

اأف�ضل املمار�ضات املتبعة يف اجلهات املنِظمة  يف ق�ضم الرقابة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ت�ضاهي 

الأخرى«.

لقد ت�ضمن التقرير اقرتاحات ا�ضرتاتيجية وت�ضغيلية اأهمها تلك املتعلقة باملوا�ضفات الداخلية لتحمل 

�ضلطة دبي للخدمات املالية للمخاطر. اأجرت �ضلطة دبي للخدمات املالية عملية تقييم �ضنوية للمخاطر 

2010 اأجنزت �ضلطة دبي للخدمات  الداخلية واخلارجية على مدى الأربع �ضنوات املا�ضية ويف عام 

املالية، جنبا اإىل جنب مع جمل�س الإدارة، عملية لالعرتاف ر�ضميا وت�ضجيل مدى ا�ضتعدادها للمخاطر 

التنظيمية  والأن�ضطة  الرقابة  عملية  بتنفيذ  نقوم  تلك،  املخاطر  خ�ضائ�س  مع  ومتا�ضيا  التنظيمية. 

بيان الرئي�س التنفيذي
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واحلر�س على اتخاذ �ضبل متينة لإدارة املخاطر التنظيمية يف �ضلطة دبي للخدمات املالية.

اأ�ضباب الأزمة املالية  خالل ال�ضنة ال�ضابقة، كان هناك الكثري من اجلدل على امل�ضتوى الدويل حول 

العاملية والإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم النتعا�س وجتنب الأزمات امل�ضتقبلية والتقليل منها. يتم 

حاليا اتباع جدول اأعمال طموح لالإ�ضالح من قبل وا�ضعي املعايري الدوليني ملراجعة املعايري واملمار�ضات 

خالل  من  رئي�ضي  وب�ضكل  بفعالية،  اجلهود  تلك  يف  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  �ضاركت  التنظيمية. 

العمل مع العديد من وا�ضعي املعايري الدوليني. ان�ضمت �ضلطة دبي للخدمات املالية كع�ضو يف جمموعة 

بازل ال�ضت�ضارية التي اأ�ض�ضتها جلنة بازل لالإ�ضراف امل�ضريف للح�ضول على مدخالت لل�ضيا�ضات من 

اأهم دوائر الخت�ضا�س النا�ضئة يف ال�ضوق.  وقدمت �ضلطة دبي للخدمات املالية الكثري من املدخالت 

حول القرتاحات املتعلقة بتعزيز متطلبات راأ�س املال وال�ضيولة )بازل III( وتطوير حوكمة املوؤ�ض�ضات 

تتنا�ضب مع منطقة اخت�ضا�ضنا  املالية بتطبيق معايري دولية  تلتزم �ضلطة دبي للخدمات  امل�ضرفية. 

وبيئتنا الت�ضغيلية. 

اإن العديد من ال�ضركات املرخ�ضة هي فروع اأو �ضركات تابعة لهيئات اعتبارية تقع يف مناطق الخت�ضا�س 

يف الدول الأم والتي يجدر اأن نذكر منها اململكة املتحدة و�ضوي�ضرا والهند والوليات املتحدة. وبالتايل 

ما بني  العالقات  املعلومات حتكم  للم�ضاركة يف  تفاهم  اتفاقيات ومذكرات  لدينا  تكون  اأن  املهم  من 

اأن�ضطتنا الرقابية لتقييم املخاطر ورقابتها. لقد  الدولة الأم والدولة امل�ضيفة مبا ميكننا من تن�ضيق 

قمنا يف عام 2010 بتوقيع مذكرة التفاهم الثنائية اخلم�ضني وبا�ضتيفاء متطلبات اثنني من وا�ضعي 

املعايري متعددي الأطراف حيث اأ�ضبحنا اأحد املوقعني على مذكرات تفاهم متعددة الأطراف مع كل 

من جمموعة وا�ضعي معايري او�ضينيان الآ�ضيوية والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني. ت�ضمن مذكرات 

التفاهم متعددة الأطراف مع الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني التعاون وتبادل املعلومات لت�ضهيل الرقابة 

الفعالة على �ضركات التاأمني واإعادة التاأمني الفعالة على امل�ضتوى الدويل. تتوفر قائمة بجميع مذكرات 

www.dfsa. التفاهم ومذكرات التفاهم متعددة الأطراف التي قمنا باإبرامها على املوقع اللكرتوين

ae/Pages/AboutUs/WhatWeDo/InternationalCooperation/MOU.aspx

نعترب  اكتوبر حيث  العربية من موقعنا اللكرتوين يف  الن�ضخة  باإطالق  تبليغكم  ب�ضكل خا�س  ي�ضرين 

الت�ضال بلغة هذه املنطقة اأحد اجلوانب الهامة لإقامة احلوار مع الأ�ضواق الإقليمية على نطاق اأو�ضع. 

الواقع كانت املالحظات  املنطقة ويف  بالت�ضال يف هذه  املتعلقة  اأهدافنا  اأي�ضا  املبادرة  وتتناول هذه 

اإيجابية للغاية.

اأعتقد باأننا �ضن�ضتمر بال�ضعور يف عام 2011 باآثار ال�ضدمة بعد الأزمة املالية من عام 2008 اإىل عام 

2010. �ضتبقينا هيئات الإ�ضالح التنظيمي الدولية على اطالع تام بامل�ضائل املتعلقة بذلك ل�ضتمرارنا 

بدعم هذه امل�ضائل وامل�ضاركة فيها.  واأتوقع روؤية مركز دبي املايل العاملي وهو يعمل على تعزيز العرتاف 

به كمركز مايل عاملي ودعم اأعماله الرئي�ضية يف عام 2011. بالإ�ضافة اإىل ذلك، اأتوقع قيام ال�ضركات 

املعروفة التابعة ملركز دبي املايل العاملي والتي بداأت بالتو�ضع يف اأن�ضطتها وتو�ضيع عرو�س خدماتها يف 

عام 2010 باجلمع ما بني قوة الدفع وقوة اجلر يف عام 2011. ومن ناحية عمليات التحول اجلغرافية، 

اأعتقد باأن الهند �ضت�ضبح اأكرث امل�ضاهمني يف اإيجاد ح�ضور لها يف املركز يف عام 2011.

بيان الرئي�س التنفيذي ) تابع(
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ل ميكنني اختتام هذا البيان دون الإ�ضارة اإىل كل من مارتن كين�ضكي، املدير التنفيذي )ق�ضم الأ�ضواق( 

ومايكل زومور�ضكي، املدير التنفيذي )ق�ضم الرقابة(. لقد اأنهى كل من مارتن ومايكل خدماته لدى 

اأربع �ضنوات من اخلدمة. نقدر جميعا  2010 بعد ما يزيد عن  �ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 

عملهم املتفاين وخربتهم التي �ضاهمت ب�ضكل كبري يف اإقامة نظام تنظيمي متني وموثوق للمركز.

واأخريا، اأرغب بالتعبري عن امتناين ال�ضادق ملجل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية وزمالئي يف 

�ضلطة دبي للخدمات املالية ملا قدموه من الإر�ضاد والدعم والذين كان لهم دور هام يف جناحنا يف 

عام 2010. اأرغب اأي�ضا بالتعبري عن تقديري لرئي�س مركز دبي املايل العاملي، �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن 

حممد بن را�ضد اآل مكتوم وحمافظ مركز دبي املايل العاملي، معايل اأحمد حميد الطاير وزمالئي يف 

�ضلطة مركز دبي املايل العاملي والذين �ضاهموا جميعا يف دعم دورنا كجهة منظمة فعالة وم�ضتقلة. 

بول ام كو�صرت

الرئي�س التنفيذي

بيان الرئي�س التنفيذي ) تابع(
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من نكون  



من نكون  



جمل�س الإدارة

عبد اهلل م �سالح

)رئي�س جمل�س الإدارة(

�سائب ايجرن

)نائب رئي�س جمل�س الإدارة(

بول ام كو�سرت

)الرئي�س التنفيذي(

فا�سل عبد الباقي العلي

عبد الواحد العلماء

�سعادة ابورف باجري

مايكل بلري كيو �سي

ر�برت ال كالرك

لورد كيوري ا�ف ماريلبون

ذه ايرل ا�ف هوم

ر�برت ا�ين

جيه اندر� �سبيندلر

جورج �يتي�س

املجل�س

 الت�سريعي

جلنة 

احلوكمة 

�الرت�سيحات

جلنة التدقيق 

�تقييم املخاطر

جلنة

 املكافاآت

جلنة الطعون 

التنظيمية

�سكرتارية املجل�س

ايرول هومبان

التنفيذي

الرئي�س التنفيذي

بول ام كو�ضرت

امل�ست�سار العام

ايرول هومبان

مكتب

 الرئي�س التنفيذي

الرقابة

مايكل زامور�ضكي

)برايان �ضتريوالت من 

دي�ضمرب 2010(

ال�سيا�سة �اخلدمات القانونية 

�نائب الرئي�س التنفيذي

 ايان جون�ضتون

الأ�سواق

مارتن كين�ضكي )جريالد 

�ضانتينج من يونيو 2010(

التنفيذ

�ضتيفن جلني

العالقات الد�لية

مارك ماكجيني�س

اخلدمات التجارية 

�العمليات

جان بليدن

املوارد الب�سرية

جاري والي�س

ال�سرتاتيجيات

بيرت كي�ضي

منوذج حوكمة �سلطة دبي للخدمات املالية
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الأهداف  لتحقيق  بال�ضعي  قانونيا  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  تلتزم  التنظيمي،  تكليفها  اأداء  يف 

التالية: 

املالية  املالية )حتديدا، اخلدمات  والفاعلية يف �ضناعة اخلدمات  وال�ضفافية  العدل  تعزيز   •

واملحافظة على  العاملي  املايل  دبي  تتم مزاولتها( يف مركز  التي  العالقة  والن�ضاطات ذات 

ذلك؛

تعزيز الثقة يف �ضناعة اخلدمات املالية لدى مركز دبي املايل العاملي واملحافظة على تلك    •

الثقة؛

تعزيز ال�ضتقرار املايل ل�ضناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي، مبا يف ذلك    •

التقليل من املخاطر النظامية، واملحافظة على ذلك ال�ضتقرار؛ 

اأو  العاملي  املايل  دبي  ب�ضمعة مركز  ي�ضبب �ضررا  قد  اأو  ي�ضبب  اأن  �ضاأنه  �ضلوك من  اأي  منع    •

والك�ضف عنه واحلد منه من خالل  العاملي،  املايل  دبي  املالية يف مركز  �ضناعة اخلدمات 

و�ضائل منا�ضبة مبا يف ذلك فر�س العقوبات؛

املبا�ضرين وامل�ضتخدمني املرتقبني ل�ضناعة اخلدمات  املبا�ضرين وغري  امل�ضتخدمني  حماية   •

املالية يف مركز دبي املايل العاملي؛ و 

ن�ضر الوعي العام بتنظيم �ضناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي.   •

النزاهة  تتمحور حول  التي  العاملي  املايل  دبي  ملركز  الر�ضادية  املبادئ  تعزز  بيئة  لتكوين  �ضعيها  يف 

وال�ضفافية والكفاءة، ويف جهودها الرامية للمحافظة على تلك البيئة، و�ضعت �ضلطة دبي للخدمات 

املمار�ضات  اأف�ضل  على  قائم  ومرن  وا�ضح  تنظيمي  اطار  لبناء  فيها  تهاون  ل  عالية  معايري  املالية 

والقوانني املطبقة لدى ال�ضلطات املالية الرائدة يف العامل. وكان نتيجة ذلك و�ضع ت�ضريعات وا�ضحة 

تالئم اأي مركز مايل عاملي حديث. 

 ت�ضعى �ضلطة دبي للخدمات املالية جاهدة ل�ضتيفاء املعايري املعمول بها للموؤ�ض�ضات العاملية الرائدة مثل:

(AAOIFI) منظمة املحا�ضبة والتدقيق للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية  •

(BCBS) جلنة بازل لالإ�ضراف امل�ضريف   •

(BIS) بنك الت�ضويات الدولية  •

(FATF) قوة مهام الإجراءات املالية   •

(IAIS) الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني   •

(IASB) جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية   •

(IFIAR) املنتدى الدويل ملنظمي عمليات التدقيق امل�ضتقلني  •

(IFSB) جمل�س اخلدمات املالية الإ�ضالمية   •

(IOSCO) املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية  •

.(OECD) منظمة التعاون والتطوير الإقت�ضادي  •

ت�ضارك �ضلطة دبي للخدمات املالية يف املنظمات العاملية وت�ضاهم يف حواراتها يف املجالت التي تتعلق 

بتنظيم الأوراق املالية واللتزام مبكافحة غ�ضل الأموال وتنظيم التمويل الإ�ضالمي. وهذا ميكننا من 

البقاء على اطالع على اأف�ضل املمار�ضات الدولية يف املنطقة ومن تطبيق تلك املمار�ضات. 

اأهداف �مبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية
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القيم �اأخالقيات العمل 
تعك�س قيم �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضلب املبادئ النزاهة وال�ضفافية والكفاءة يف ت�ضغيل مركز دبي 

املايل العاملي، والتي مت دجمها بقوة يف اأنظمة �ضلطة دبي للخدمات املالية واإجراءاتها ومت �ضملها يف 

قانون القيم واأخالقيات العمل لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية للموظفني. 

يبني القانون معايري اأف�ضل املمار�ضات الدولية ذات العالقة فيما يتعلق با�ضتخدام املعلومات التنظيمية 

القانون  اأحكام  لتكميل  �ضمم  وقد  والمتيازات.  الهدايا  وقبول  وتقدمي  امل�ضالح  ت�ضارب  وح��الت 

التنظيمي ب�ضاأن ت�ضارب امل�ضالح وال�ضرية. 

املوظفني  ما بني  بالعالقات  بتعلق  فيما  واملحتمل  الفعلي  الت�ضارب  اإدارة  اإجراءات  القانون  ويت�ضمن 

وامل�ضت�ضارين يف �ضلطة دبي للخدمات املالية وغريها من الوكالت يف مركز دبي املايل العاملي. 

ينا�ضب  العمل  واأخالقيات  للقيم  قانونا مماثال  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اإدارة  اتخذ جمل�س  وقد 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة وجلانه و هيئاته.

اأهداف �مبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية ) تابع(
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لديه،  والعاملني  املالية  للخدمات  ل�ضلطة دبي  التنفيذي  الرئي�س  امل�ضتقل على  الإدارة  ي�ضرف جمل�س 

وذلك ل�ضمان �ضفافية ف�ضل الأعمال التنظيمية اليومية عن الإ�ضراف على الأداء التنظيمي ل�ضلطة 

دبي للخدمات املالية. 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، يقوم جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية بعدد من املهام كما يلي:

ميار�س املجل�س ال�ضالحيات الت�ضريعية امل�ضندة اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية؛ و    •

•  يعني املجل�س اأع�ضاء هيئة الأ�ضواق املالية وجلنة الطعون التنظيمية ، ومتار�س كل منها مهام 

�ضبه ق�ضائية حمددة.

�ضالحيات ومهام املجل�س مبوجب القانون التنظيمي هي:

مهامها  واأداء  القانونية  �ضالحياتها  مبمار�ضة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  قيام  �ضمان   •

القانونية وفقا لأهدافها؛

و�ضع ال�ضيا�ضات التي تتعلق بتنظيم اخلدمات املالية والن�ضاطات ذات العالقة؛  •

اتخاذالرتتيبات امل�ضبقة لالأحكام ال�ضادرة بتطبيق العقوبات فيما يتعلق بالإجراءات التاأديبية   •

وامل�ضائل الأخرى؛

ا�ضتعرا�س ومراجعة اأداء الرئي�س التنفيذي؛   •

تقدمي التوجيهات اإىل الرئي�س التنفيذي؛    •

الرتتيب لدخول �ضلطة دبي للخدمات املالية يف ترتيبات تعاون مع جهات منظمة اأخرى؛  •

مراجعة م�ضودات القوانني وتقدمي التو�ضيات ب�ضاأنها اإىل رئي�س مركز دبي املايل العاملي؛   •

مراجعة و و�ضع الأنظمة؛  •

مراجعة واإ�ضدار معايري وقواعد العمل؛   •

ال�ضالحيات  نطاق  خ��ارج  الت�ضريعية  بامل�ضائل  يتعلق  فيما  الرئي�س  اإىل  املذكرات  تقدمي    •

الت�ضريعية اخلا�ضة باملجل�س. 

ي�ضمل دور املجل�س يف ممار�ضة اإ�ضرافه العام على العمليات يف �ضلطة دبي للخدمات املالية ما يلي:

اتخاذ القرارات ال�ضرتاتيجية التي توؤثر يف العمليات امل�ضتقبلية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية؛   • 

و�ضع ال�ضيا�ضات املنا�ضبة لإدارة تقييم املخاطر التي تتعلق بعمليات �ضلطة دبي للخدمات      •

املالية وحتقيق اأهدافها وال�ضعي للتحقق دوريًا من اإدارة تقييم املخاطر بوا�ضطة �ضوابط   

الرقابة الداخلية وفقا لهذه ال�ضيا�ضات؛  

املحافظة على نظام �ضليم للرقابة املالية؛ و   •

توفري اآلية حما�ضبة لقرارات جلان املجل�س من خالل رفع تقارير دورية.    •

والأعمال  القانون  جمال  يف  رواد  خرباء  هم  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  اإن 

والتنظيم عملوا �ضابقا يف اأهم املناطق املالية العاملية. 

ويتم تعيني كافة اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية من قبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ مكتوم 

بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�س مركز دبي املايل العاملي وذلك ملدة 3 �ضنوات. اإ�ضافة اإىل ذلك، 

على  تن�س  والتي  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  مع  خدمة  اتفاقية  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  كافة  ابرم 

جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية
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والإنهاء  واملدة  امل�ضالح  وت�ضارب  وال�ضرية  وامل�ضروفات  واملكافاآت  والواجبات  التعيني  تفا�ضيل مدد 

والتعوي�ضات. 

غري  م�ضتقلون  اأع�ضاء  التنفيذي  الرئي�س  با�ضتثناء  وجميعهم  ع�ضوًا   13 من  حاليًا  املجل�س  يتاألف 

تنفيذيني. ي�ضاند املجل�س ايرول هومبان الذي يت�ضرف ك�ضكرتري ملجل�س الإدارة وم�ضت�ضار عام. تقوم 

�ضكرتارية املجل�س باإدارة وتن�ضيق كافة مهام ال�ضكرتارية بالن�ضبة للمجل�س وكل من جلانه.

متلك �ضلطة دبي للخدمات املالية تغطية تاأمينية �ضاملة على م�ضوؤولية اأع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ضوؤولني 

والتي يعتربها املجل�س كافية ومنا�ضبة. ي�ضتثنى من تغطية وثيقة التاأمني اأى ع�ضو جمل�س اإدارة يف حال 

ثبت اأنه ت�ضرف ب�ضوء نية.

ح�ضبما يقت�ضي القانون التنظيمي، قام املجل�س بتعيني جلنة طعون تنظيمية وهيئة لالأ�ضواق املالية. 

اإ�ضافة اإىل اللجان املطلوبة مبوجب القانون، اأن�ضاأ املجل�س اربع جلان مل�ضاعدته يف اأداء مهامه. وهذه 

اللجان هي: اللجنة الت�ضريعية وجلنة احلوكمة والرت�ضيحات وجلنة التدقيق وتقييم املخاطر وجلنة 

املكافاآت. ت�ضكل هذه اللجان من�ضة �ضلبة للحوكمة اجليدة والكفاءة والإ�ضالح. 

بع�س اأع�ضاء اللجان لي�ضوا اأع�ضاء يف جمل�س الإدارة ولكن لديهم خربات تفيد اأع�ضاء اللجان ،اما 

املجل�س،  جلان  كافة  يف  ع�ضو  من�ضبه  بحكم  فهو  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

با�ضتثناء جلنة التدقيق وتقييم املخاطر وجلنة الطعون التنظيمية. 
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باحل�ضور  وذلك  ال�ضنة،  خالل  لالجتماعات  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  ح�ضور  التايل  اجلدول  يو�ضح 

)�ضخ�ضيا اأو بوا�ضطة موؤمتر عرب الهاتف( كن�ضبة من اعداد الجتماعات التي يكون كل من اأع�ضاء 

املجل�س موؤهلني حل�ضورها. 
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جلنة املجل�س

التدقيق 

وتقييم 

املخاطر

جلنة احلوكمة 

والرت�ضيحات

للجنة 

الت�ضريعية

جلنة املكافاآت

----6/7عبد اهلل حممد �ضالح 

5/5-7/74/45/5�ضائب ايجرن 

7/74/45/56/65/5بول ام كو�ضرت 

5/5--7/74/4فا�ضل عبد الباقي العلي

-6/6--7/7عبد الواحد العلماء

4/5-7/73/44/5�ضعادة ابورف باجري 

-6/6--7/7مايكل بلري كيو �ضي

-6/6--7/7روبرت ال كالرك 

5/5-5/5-7/7لورد كوري اوف ماريليبون

--7/74/45/5ذه ايرل اوف هوم 

6/65/5--7/7روبرت اوين 

5/5-7/74/45/5جيه اندرو �ضبندلر 

-6/6-7/74/4جورج ويتي�س



اأع�ساء جمل�س الإدارة
عبد اهلل حممد �صالح )لل�ضورة ارجع لل�ضفحة 4(

وقد   ،2007 يونيو   17 بتاريخ  اإدارتها  ملجل�س  ورئي�ضا  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  رئي�ضًا  تعيينه   مت 

النائب  ال�ضيد �ضالح هو   .2004 املالية منذ عام  للخدمات  دبي  �ضلطة  اإدارة يف  عمل كع�ضو جمل�س 

ال�ضابق لرئي�س بنك الإمارات دبي الوطني �س م ع الذي تاأ�ض�س موؤخرا مع اندماج بنك دبي الوطني و 

بنك الإمارات الدويل لت�ضبح اأكرب �ضركة اأعمال م�ضرفية يف ال�ضرق الأو�ضط. كان ال�ضيد �ضالح اأحد 

موؤ�ض�ضي بنك دبي الوطني يف عام 1963 والع�ضو املنتدب له منذ عام 1982 لغاية يناير 2004 ومن 

ثم رئي�ضا منذ عام 2005 وحتى عملية الدمج مع بنك الإمارات الدويل.

عمل ال�ضيد �ضالح م�ضت�ضارا لل�ضوؤون املالية لدى املغفور له باإذن اهلل حاكم دبي، �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم. توىل ال�ضيد �ضالح من�ضب حمكم لدى املجل�س العايل ملركز التحكيم الوروبي 

العربي الكائن مقره يف باري�س، وذلك خالل الفرتة من �ضنة 1988 اإىل �ضنة 2000. وكان اأحد اأع�ضاء 

انرتنا�ضيونال  اإدارة  ورئي�س جمل�س   1990 عام  منذ  للوقود  امل�ضافة  للمواد  �ضركة قطر  اإدارة  جمل�س 

اوكتني ليمتد منذ عام 1990. وهو نائب رئي�س جمل�س الإدارة وم�ضاهم رئي�ضي يف �ضركة دبي للموا�ضالت 

ذ م م )دتكو(، ال�ضركة القاب�ضة ملجموعة �ضركات دتكو وكان رئي�س جمل�س اإدارة مار�ضين�ضكو )و�ضطاء 

تاأمني( منذ عام 1976. وهو اأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارة كيه ا�س انريجي �ضريفي�ضز ليمتد.

درا�ضاته  اإكمال  بعد  امل�ضرفية  الدرا�ضات  معهد  يف  در�س  حيث  ولندن  ال�ضارقة  يف  تعليمه  تلقى  وقد 

الأكادميية.

اإدارة  جمل�س  لرئي�س  نائبًا  تعيينه  مت  ايجرن  �صائب 
�ضالح  ال�ضيد  تعيني  بعد  املالية  للخدمات  دب��ي  �ضلطة 

كرئي�س ملجل�س اإدارتها. ال�ضيد ايجرن هو املوؤ�ض�س ورئي�س 

متويل  جمموعة  وهي  لونوورلد،  ملجموعة  الإدارة  جمل�س 

لندن  كلية  مدير  وه��و  خا�ضة.  وا�ضتثمارات  وع��ق��ارات 

لإدارة الأعمال.

 وقد عمل �ضابقا كمدير اأول لدى ايه ان زد كريندليز بنك 

بيه ال �ضي، يف لندن، حيث تراأ�س ق�ضم ال�ضرق الأو�ضط 

الت�ضعينات.  اأوائل  لونوورلد يف  لتاأ�ضي�س  تركه  والذي  للبنك اخلا�س،  الهندية  القارة  و�ضبه 

ال�ضيد ايجرن حا�ضل على درجة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال ودرجة املاج�ضتري يف الإدارة من كلية لندن 

جوينج 
 -

لإدارة الأعمال وقد األف مع اآخرين كتاب الإدارة “�ضاند تو �ضيليكون” و“ �ضاند تو �ضيليكون 

جلوبال”. وقد تقلد عددا من املنا�ضب العليا ول زال يف جمال�س الإدارة يف جمالت الأعمال امل�ضرفية 

وال�ضرتاتيجيات التعليم وال�ضتثمار والثقافة.
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بول ام كو�صرت ) لل�ضورة ارجع لل�ضفحة 8(
 مت تعيينه رئي�ضًا تنفيذيا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ  1 دي�ضمرب 2008. قبل اأن ي�ضبح رئي�ضا 

تنفيذيا عمل بول كو�ضرت كمفو�س وع�ضو يف املجل�س التنفيذي ل� اوترييتيت فاينان�ضييل ماركنت ، وهي 

ال�ضلطة التنظيمية الوطنية املتكاملة ملزاولة اخلدمات املالية لالأعمال يف هولندا، حيث عرف كواحد 

من القادة الأربعة الذين يحددون معايري ال�ضمري يف الأعمال الهولندية. التحق ال�ضيد كو�ضرت ب�ضلطة 

الأ�ضواق املالية يف هولندا يف مار�س 2001، وبالإ�ضافة اإىل عمله كمفو�س تراأ�س (CESR-Fin)، من 

مايو 2006 اإىل دي�ضمرب 2007، وهي اجلهة الدائمة العاملة يف جلنة منظمي الأوراق املالية الأوروبيني 

التي تن�ضق اقرار وتنفيذ معايري ا�ضدار التقارير املالية يف اوروبا. يف ال�ضنتني املا�ضيتني تراأ�س اللجنة 

(CESR).  خالل مدة عمله يف �ضلطة الأ�ضواق املالية  الفرعية لعتماد املعايري الدولية املنبثقة عن 

يف هولندا، كان ع�ضوا يف جلنة املنا�ضب يف املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية وقد عمل كرئي�س 

تنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، ول يزال عامال فعال يف املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية.

الكرتونيك�س  فيليب�س  رويال  يف  العاملي(  )التدقيق  تنفيذي  رئي�س  كنائب  �ضابقا  كو�ضرت  ال�ضيد  عمل 

(1998 اإىل 2001)، وقد كان ال�ضريك املدير يف ق�ضم متويل ال�ضركات، كوبرز اآند ليرباند (1988 اإىل 

1998(، وامل�ضوؤول الأول عن اللتزام بالقوانني و املفو�س املت�ضرف لتقدمي عرو�س الأ�ضعار يف بور�ضة 

1988( وقد عمل يف عدد من املهام املالية الرئي�ضية يف عمله ال�ضابق، حيث  ام�ضرتدام )1986 اإىل 

تدرب كمحا�ضب لدى اآرثر اندر�ضن.

 

ال�ضيد كو�ضرت هو حما�ضب مرخ�س وم�ضجل )قانوين( تاأهل من املعهد الهولندي امللكي للمحا�ضبني 

القانونيني يف عام 1977 وقد مت ترخي�ضه كمحا�ضب قانوين يف عام 1983. 

يف مايو 2009 التحق ال�ضيد كو�ضرت باملجل�س ال�ضت�ضاري لهيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع ، وهي 

تعيينه يف  2009 مت  يوليو  املتحدة، ويف  العربية  الإم��ارات  دولة  املالية يف  ل��الأوراق  الإحت��ادي  املنظم 

املجموعات ال�ضت�ضارية يف جمل�س معايري التاأمني والتدقيق العاملية ويف جمل�س املعايري والأخالقيات 

العاملية للمحا�ضبني . 

يف �ضبتمرب 2010، حاز ال�ضيد كو�ضرت على جائزة »الرئي�س التنفيذي يف جمال اخلدمات املالية لهذا 

العام« ومت ت�ضنيفه كاأحد اأكرث املغرتبني نفوذا الذين يقيمون ويعملون يف املنطقة اليوم.
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فا�صل عبد الباقي العلي  هو الرئي�س التنفيذي للعمليات 
يف �ضركة دبي القاب�ضة، و هو كذلك ع�ضو  يف جمل�س اإدارة 

ذلك  يف  مبا  هيئاتها،  من  عدد  ويف  القاب�ضة  دبي  �ضركة 

جمموعة جمريا.  

وال�ضيد العلي ع�ضو اأي�ضا يف جمل�س اإدارة مارفيل بوبيولر 

يف  ا���ض��الم  وب��ن��ك   TAIB وب��ن��ك  ليمتد  ك��و  بابليك  بنك 

ماليزيا. 

�ضيتي  يف  اخلربة  من  �ضنوات  عدة  تت�ضمن  والتي  املايل  املجال  يف  كبرية  خربة  العلي  ال�ضيد  ميلك 

بنك قبل انتقاله اإىل �ضركة دبي القاب�ضة.  قبل تعيينه كان اأي�ضا ع�ضو يف جمل�س اإدارة بور�ضة دبي 

للطاقة.  

تخرج ال�ضيد العلي من جامعة �ضاوذرن كاليفورنيا ويحمل درجة البكالوريو�س يف العلوم يف الهند�ضة 

ال�ضناعية وهند�ضة الأنظمة.  كما يحمل �ضهادة يف العلوم املالية من اجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة.

يعمل يف دبي. العلماء هو حمكم معتمد   عبد الواحد 
للعمالء  بانتظام  ا�ضت�ضارات  يقدم  م�ضت�ضار  اأي�ضا  وه��و 

القانونية  الق�ضايا  تغطي  ولي��ات  يف  العائلية(  )املكاتب 

والتمويل  العقارات  جمال  يف  التجارية  واجلوانب  عموما 

التجزئة. وهو ي�ضغل من�ضب مدير و�ضريك يف  وقطاعات 

جلف ليندرز نتورك  ،و بروبريتي فاينان�س لينك و امريت�س 

كونفيان�ضنج جروب.

للموارد  التنفيذي  الرئي�س  نائب  العلماء  ال�ضيد  وك��ان 

الطبيعية يف دبي ، ذراع ال�ضتثمار للموارد الطبيعية ف�ضال عن ريتيل العاملية ، ذراع التجزئة يف دبي 

العاملية. كما اأنه اأحد الأع�ضاء غري التنفيذين يف املجل�س التنفيذي لنخيل.

وقبل ذلك، عمل العلماء ب�ضفته رئي�س الدائرة القانونية يف جمموعة دبي العاملية. وكان نائب الرئي�س 

والرئي�س التنفيذي املرحلي يف ليجر كورب. 

وم�ضت�ضارون  حمامون  وم�ضاركوه  التميمي  مكتب  يف  �ضريكا  العلماء  كان  العاملية،  بدبي  التحاقه  قبل 

العلماء ع�ضو يف املجل�س ال�ضت�ضاري  الإداري ملقرهم يف قطر. كما كان  وال�ضريك  قانونيون يف دبي 

للتمويل الإ�ضالمي يف مركز دبي املايل العاملي. 
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ملجموعة  املنتدب  الع�ضو  هو  باجري  اأب��ورف  �صعادة 
�ضركات ميتدي�ضت املتخ�ض�ضة يف جتارة و�ضناعة املواد 

التي ل تت�ضمن احلديدوز على امل�ضتوى الدويل. وهو رئي�س 

اإدارة حايل يف انرتنا�ضيونال راوت  �ضابق وع�ضو جمل�س 

كوبر كاون�ضل التي متثل �ضناعة ت�ضنيع النحا�س العاملية 

واأحد اأع�ضاء املجل�س ال�ضت�ض�ضاري ملجل�س العمل الهندي 

– الربيطاين. وهو رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س احلدائق 
امللكية. وهو  املوؤمتنني يف موؤ�ض�ضة احلدائق  واأحد  امللكية 

اأي�ضا نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة املنظمة لكلية لندن لإدارة الأعمال ومفو�س للجنة تعبيد عقارات 

العائلة املالكة واأحد موؤمتني اآ�ضيا هاو�س وع�ضو يف �ضركة يونيفري�ضيتي كوليج �ضكول.

 وقد مت تعيينه كم�ضت�ضار ورئي�س جمل�س جامعة �ضيتي، لندن، وهو برف�ضور زائر يف كلية الأعمال يف 

كا�س.  وقد عمل كرئي�س �ضابق ويعمل حاليا كع�ضو يف جمل�س اإدارة (TiE Inc)، وهي منظمة عاملية غري 

ربحية تدعم وت�ضاعد على تكوين الأعمال والرثوات.

ال�ضيد باجري هو اأحد اخلريجني مبرتبة ال�ضرف يف اإدارة الأعمال من كلية كا�س لإدارة الأعمال يف 

لندن. وقد مت منحه درجة الدكتوراة الفخرية يف العلوم من جامعة �ضيتي، لندن. 

نقابة  مايكل بلري كيو �صي هو حمام م�ضتقل م�ضجل يف 
اجنلرتا وويلز، متخ�ض�س يف قانون وممار�ضات اخلدمات 

املالية والتحق مبن�ضبه يف جراي ان يف لندن عام 2000. 

وقد عمل ملدة 13 عاما قبل ذلك يف منا�ضب عليا ومتتالية 

يف القطاع التنظيمي يف مدينة لندن، اآخرها كان من�ضبه 

وهو  املالية.  اخلدمات  �ضلطة  اإدارة  ملجل�س  عام  كم�ضت�ضار 

ع�ضو يف هيئة ال�ضتئناف اخلا�ضة باملناف�ضة وكان منذ وقت 

ورئي�س  جرين�ضي  يف  املالية  اخلدمات  لهيئة  رئي�ضا  قريب 

لندن.  يف  �ضوي�ضرا  ا�ضهم  بور�ضة  ذراع   (SWX Europe)

وقد عمل اأمينا اأول خلزينة ميدل متبل وقد احتل من�ضبه القانوين، يف عامها اخلام�س والع�ضرين يف 

العام 2008.

 

من  لثالثة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  من�ضب  �ضي  كيو  بلري  ال�ضيد  توىل   2002 عام  اإىل   2000 عام  من 

املوؤ�ض�ضات الر�ضمية الذاتية التنظيم ل�ضناعة اخلدمات املالية الربيطانية وموؤ�ض�ضة التنظيم الإداري 

جمل�س  يف  عمل  امل�ضتقبلية.  وال�ضلع  املالية  الأوراق  و�ضلطة  ال�ضخ�ضي  ال�ضتثمار  و�ضلطة  ال�ضتثماري 

النقابة ملدة ع�ضر �ضنوات عمل منها اربع �ضنوات ب�ضفة اأمني للخزنة من عام 1994 اإىل عام 1998. 

وقد منح لقب م�ضت�ضار امللكة )وهو لقب فخري( يف عام 1996 وهو موؤلف وحمرر لعدد من الكتب التي 

تدر�س كمناهج يف اململكة املتحدة يف جمال قانون اخلدمات املالية. 
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القوانني  يف  وا�ضعة  خ��ربة  ل��دي��ه  ك��ارك   ال  روب��رت 
من  كل  يف  البنوك،  على  والإ���ض��راف  امل�ضرفية  واللوائح 

كالرك  ال�ضيد  ودوليا.اأ�ض�س  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

جمموعة اخلدمات املالية يف بري�ضويل و جيولياين، ال ال 

بي يف عام 1973. مت تعيينه من قبل الرئي�س رونالد ريجان 

كمراقب للعملة يف الوليات املتحدة و يف نهاية مدة عمله 

الأوىل متت اإعادة تعيينه من قبل الرئي�س جورج ات�س دبليو 

بو�س.عمل كمفت�س خالل الفرتة من عام 1985 اإىل عام 

1992 وخالل مدة خدمته قامت الوكالة بالإ�ضراف على حوايل 5000 بنك جتاري معتمد حمليا، و يف 

ذلك الوقت عمل اأي�ضا كع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة التاأمني على الودائع الإحتادية، ويف مار�س 1992 

اأول ورئي�ضا لأعمالها يف اخلدمات  اأخرى اإىل بري�ضويل و جيولياين، ال ال بيه، ك�ضريك  ان�ضم مرة 

املالية. عمل ال�ضيد كالرك كم�ضت�ضار لعدد من الدول ب�ضاأن عملياتها الرقابية امل�ضرفية. 

ال�ضيد كالرك حا�ضل على بكالوريو�س يف احلقوق من كلية هارفارد للحقوق وبكالوريو�س يف الإقت�ضاد 

من جامعة راي�س. 

يف  وا�ضعة  خ��ربة  لديه  ماريليبون  اوف  ك��وري  ل��ورد 
اإ�ضافة  التعليم.  وقطاع  العامة  الإدارة  املالية،  اخلدمات 

املالية،  للخدمات  دبي  �ضلطة  اإدارة  جمل�س  يف  عمله  اإىل 

يعمل كرئي�س جمل�س اإدارة للمركز الدويل للتنظيم املايل 

ول�ضركة �ضيمبرييان انفي�ضتمنت بارترنز. وهو اأي�ضا ع�ضو 

املتحدة  اململكة  او  دي  وبي  مول  روي��ال  يف  اإدارة  جمل�س 

وكان  ال�ضيمفونية.  لندن  واورك�ضرتا  جي  اآي  وجمموعة 

اجلهة   ،(OFCOM) الت�ضالت  ملكتب  املوؤ�ض�س  الرئي�س 

اجلديدة املتكاملة يف اململكة املتحدة املنظمة لالت�ضالت 

اللكرتونية، من عام 2002 اإىل عام 2009 وعميد كلية كا�س لإدارة الأعمال التابعة جلامعة �ضيتي يف 

مدينة لندن من عام 2001 لغاية عام 2007.

 وقد عمل �ضابقا كنائب للعميد يف كلية لندن لإدارة الأعمال ومدير غري تنفيذي ل� اآبي نا�ضيونال، كما 

عمل يف جمل�س اإدارة مكتب اأ�ضواق الغاز والكهرباء، اجلهة املنظمة للطاقة يف اململكة املتحدة، وعدة 

هيئات حكومية اأخرى. اأجرى ال�ضيد ماريليبون بحثه الأكادميي يف جمال التنظيم. وعمل خالل حياته 

العملية ال�ضابقة يف جمال اخلدمات املالية والأعمال والإدارة العامة والتعليم.
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ذه ايرل اوف هوم عمل كرئي�س جمل�س اإدارة ل� كاوت�س 
كاوت�س  لبنك  رئي�ضا  واأ�ضبح   1999 يونيو   1 منذ  كو  اآند 

 8 بتاريخ  كاوت�س(  ا�س  بي  اآر  )حاليا  ليمتد  )�ضوي�ضرا( 

مار�س 2000. عني رئي�ضا لدى جرو�ضفينور جروب ليمتد 

القطاع  يف  وا�ضعة  خ��ربة  لديه   .2007 مايو   1 بتاريخ 

عام  مورجان جرينفيل يف  اإىل  ان�ضمامه  وبعد  امل�ضريف 

1966، مت تعيينه كع�ضو جمل�س اإدارة يف مورجان جرينفيل 

اند كو ليمتد، )حاليا دويت�ضه �ضيكيوريتيز ليمتد( يف عام 

1972. كان م�ضوؤول عن الق�ضم الدويل لدى البنك يف عام 

1983. وبعد ذلك مت تعيينه يف عدد من املنا�ضب الدولية الأخرى يف مورجان جرينفيل، واأ�ضبح اأحد 

اأع�ضاء جمل�س اإدارة مورجان جرينفيل جروب بي ال �ضي وذلك يف عام 1996 ورئي�ضا ملجل�س اإدارة 

دويت�ضه مورجان جرينفيل جروب بيه ال �ضي وذلك يف عام 1999. 

مورجتيج  اجريكلت�ضرال  ذه  مدير  يف  مبا  والعامة  التنفيذية  غري  املنا�ضب  من  عددا  هوم  لورد  تقلد 

ليمتد  مان  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  و1993،   1980 عام  بني  ما  الفرتة  خالل  �ضي  ال  بيه  كوربوري�ضن 

ورئي�س   )2001 تعيينه يف عام  املاليزية )مت  الربيطانية  ورئي�س اجلمعية   ،)2009 يوليو  )تقاعد يف 

جلنة جتارة ال�ضرق الأو�ضط )تقاعد يف عام 1992(. وهو ع�ضو فعال يف جمل�س اللوردات الربيطاين 

1998. تلقى لورد هوم تعليمه يف  وكان متحدثا متقدما حول التجارة وال�ضناعة والتمويل حتى عام 

جامعة اك�ضفورد. 

وممار�س  كمنظم  وا�ضعة  خ��ربة  ل��دي��ه  اوي��ن  روب��رت 
البا�ضفيكية  املنطقة  على  خا�س  تركيز  مع  ال�ضوق،  يف 

وال�ضتثمارات  املالية  الأوراق  جلنة  اأن�ضاأ  الآ���ض��ي��وي��ة. 

تنفيذيا  رئي�ضا  تعيينه  ومت  ك��وجن  ه��وجن  يف  امل�ضتقبلية 

مديرًا  اوي��ن  ال�ضيد  كان  ذل��ك،  قبل   .1989 عام  يف  لها 

لق�ضم املعامالت امل�ضرفية ال�ضتثمارية لدى لويدز بنك 

لبنك  التنفيذي  والرئي�س  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ج��روب 

جمل�س  اأع�ضاء  اأح��د  �ضابقا  كان  وقد  مري�ضانت.  لويدز 

اإدارة مورجان جرينفيل اأند كو وعمل يف مكتب اخلزينة 

واخلارجية باململكة املتحدة. بعد تنحيه عن من�ضبه يف جلنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات امل�ضتقبلية، 

توىل ال�ضيد اوين عدة منا�ضب منها نائب رئي�س جمل�س اإدارة نومورا اآ�ضيا هولدينجز ليمتد، وم�ضت�ضار 

اأول لدى نومورا انرتنا�ضيونال )هوجن كوجن( ليمتد، وع�ضو جمل�س ال�ضت�ضارات والتنظيم لدى لويدز 

اوف لندن، ورئي�س جمل�س اإدارة تيكبا�ضيفيك كابيتال ليمتد، ورئي�س جمل�س اإدارة اأي بي دايوا ليمتد، 

و�ضناديق  �ضركات  من  غريها  ويف  ليمتد  كو  كابيتال  يوروبيان  ليمتد،  كوميونيكي�ضنز  �ضنداي  ومدير 

ال�ضتثمار. وهو حاليا مدير يف �ضنغافوره اك�ضت�ضينج ليمتد و�ضيتي بنك )هوجن كوجن( ليمتد، ومدير 

انرتنا�ضيونال �ضيكيوريتيز كون�ضالتن�ضي ليمتد، و هو اأي�ضا حمافظ مدر�ضة ريبتون يف اململكة املتحدة 

وع�ضو جمل�س اإدارة مدر�ضة ريبتون يف دبي. 

تلقى ال�ضيد اوين تعليمه يف مدر�ضة ريبتون وجامعة اك�ضفورد.
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جيه اأندرو �صبيندلر هو الرئي�س والرئي�س التنفيذي 
�ضراكة   ، كورب�س  فولنتري  �ضريفي�ضز  فاينان�ضال  ل�  الأول 

- عامة غري ربحية وتتمثل مهمتها يف امل�ضاعدة  خا�ضة 

الأ�ضواق  دول  ومالية جيدة يف  اأنظمة م�ضرفية  بناء  يف 

عمل   ،1993 عام  يف  تعيينه  قبل  والنا�ضئة.  النتقالية 

ال�ضيد �ضبيندلر كنائب اأول للرئي�س يف البنك الحتياطي 

الوظيفي  اجلهاز  تراأ�س  حيث  نيويورك،  يف  الفيدرايل 

ونظام  التحليل  مهام  ودرا���ض��ات  امل�ضرفية  للدرا�ضات 

اإطار عمل راأ�س املال الذي ي�ضتند اإىل  الدفعات. واأثناء عمله لدى نيويورك فيد، �ضاعد على تطوير 

تقييم املخاطر والذي مت تبنيه من قبل اجلهات الإ�ضرافية على البنوك يف معظم املراكز املالية يف 

العمليات امل�ضرفية خالل الفرتة  ل� نيويورك فيد يف جلنة بازل لالإ�ضراف على  العامل. عمل كممثل 

من 1991 اإىل 1993. قبل التحاقه ب� نيويورك فيد يف عام 1985، تقلد ال�ضيد �ضبيندلر العديد من 

املنا�ضب القرا�ضية والتخطيطية ال�ضرتاتيجية لدى كونتيننتال الينوي بنك. وقد عمل كزميل يف ذه 

بروكينغز ان�ضتتيو�ضن خالل الأعوام من 1980اإىل 1983. 

وودرو  كلية  من  الأع��م��ال  اإدارة  يف  واملاج�ضتري  ال��دك��ت��وراه  درج��ة  على  حا�ضل  �ضبيندلر  ال�ضيد 

الدولية من  ال�ضيا�ضة  البكالوريو�س يف  العامة والدولية يف جامعة برين�ضتون ودرجة  لل�ضوؤون  ويل�ضون 

ال�ضيا�ضة  وجمعية  وود�س  بريتون  اخلارجية وجلنة  العالقات  وهو ع�ضو يف جمل�س  هارفارد.  جامعة 

اخلارجية.

الأ�ضواق  وا�ضعة يف  تنظيمية  لديه خربة  ويتي�ش  جورج 
املكتب  اأن�ضاأ  الوروب��ي.  املنظور  من  خا�س  وب�ضكل  املالية 

الإ�ضرايف لالأوراق املالية الفيدرايل يف فرانكفورت وعمل 

عام  يف   .2002 اإىل   1994 من  الفرتة  خ��الل  له  رئي�ضًا 

جلان  ملنتدى  رئي�ضا  ويتي�س  ال�ضيد  انتخاب  مت   ،1998

لتطوير  رئي�ضيا  دورا  لعب  الذي  الوروبية  املالية  الأوراق 

معايري م�ضرتكة لأ�ضواق راأ�س املال الوروبية. يف املنظمة 

نائبا  ويتي�س  ال�ضيد  كان  املالية،  الأوراق  للجان  الدولية 

النرتنت.  م�ضروع  لفريق  ورئي�ضا  الفنية  اللجنة  لرئي�س 

وقد تقلد ال�ضيد ويتي�س قبل ذلك منا�ضب عليا خمتلفة يف وزارة املالية الفيدرالية يف املانيا يف جمال 

اأ�ضواق التمويل والأوراق املالية الدولية وعمل كم�ضت�ضار مايل لل�ضفارة الملانية يف طوكيو )1983 اإىل 

 .)1987

تخرج ال�ضيد ويتي�س بدرجات يف القانون من جامعة كيل وقد اأجرى درا�ضات اإ�ضافية يف ايكول نا�ضيونيل 

دي ادمين�ضرتي�ضن يف باري�س. 
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اللجنة الت�سريعية 
تتمثل املهمة الرئي�ضية للجنة الت�ضريعية يف م�ضاعدة املجل�س يف اأداء مهامه يف و�ضع �ضيا�ضته ومهامه 

الت�ضريعية، مبا يف ذلك تطوير الت�ضريع املتعلق بتنطيم اخلدمات املالية والن�ضاطات امل�ضاعدة الأخرى 

التي تتم مزاولتها من خالل مركز دبي املايل العاملي. تتاألف اللجنة الت�ضريعية من الأع�ضاء التالية 

اأ�ضماوؤهم: 

مايكل بلري كيو �ضي )الرئي�س(   •

عبد الواحد العلماء   •

روبرت ال كالرك  •

ايرول هومبان )م�ضوؤول تنفيذي - �ضلطة دبي للخدمات املالية(  •

ايان جون�ضتون )م�ضوؤول تنفيذي - �ضلطة دبي للخدمات املالية(  •

بول ام كو�ضرت )الرئي�س التنفيذي - �ضلطة دبي للخدمات املالية(  •

روبرت اوين   •

ايرمانو با�ضكوتو )ع�ضو خارجي يف اللجنة(  •

جورج ويتي�س    •

ايرمانو با�صكوتو هو حمام ومنظم اأوراق مالية اأول �ضابق يف هوجن كوجن و كندا. وهو متخ�ض�س 
يف م�ضائل الأوراق املالية التي تتعلق بتنظيم ال�ضركات العامة والو�ضاطات املالية مبا يف ذلك تقدمي 

الن�ضح والإر�ضاد ب�ضاأن امل�ضائل التاأديبية والتنفيذ والرتخي�س والإدراج واحلوكمة وعمليات ال�ضيطرة 

الكندية غري  املوؤ�ض�ضة  تاأ�ضي�س  وراء   2008 املحركة يف عام  القوى  كان  وقد  والدمج.  ال�ضركات  على 

اإدارة تنفيذي  (FAIR Canada) ويعمل حاليا كاأول ع�ضو جمل�س  الربحية لدعم حقوق امل�ضتثمرين 

لها. كما يعمل كم�ضت�ضار اأول ملكتب املحاماة الأمريكي )تراومتان �ضاندرز( يف هوجن كوجن. وهو مدير 

موؤ�ض�س ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �ضابق للجنة الأوراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية، هوجن كوجن )1989 

اإىل 1994( ورئي�س العمليات للجنة اونتاريو لالأوراق املالية )1984 اإىل 1989( ومدير �ضيا�ضة ال�ضوق 

لبور�ضة تورنتو. وقد عمل مع مركز دبي املايل العاملي منذ عام 2002 حني كان امل�ضروع يف مراحله 

الأوىل. مار�س ال�ضيد با�ضكوتو املحاماة يف هونغ كونغ وكندا لدى �ضركات حماماة كربى. 

جلنة التدقيق �تقييم املخاطر
اأداء م�ضوؤولياته الإ�ضرافية  املهمة الرئي�ضية للجنة التدقيق وتقييم املخاطر هي م�ضاعدة املجل�س يف 

والتدقيق  املالية  التقارير  الداخلية بخ�ضو�س تقدمي  الرقابة  املالية ونظام  التقارير  على عملية رفع 

والإجراءات اخلا�ضة بتحديد وتقييم واإدارة املخاطر الرئي�ضية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية التي توؤثر 

اأع�ضاء  يكونا  اأن  التنفيذي  للرئي�س  ول  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  يجوز  ل  املالية.  التقارير  تقدمي  على 

لهما  دعوة  توجيه  على  بناء  اجتماعاتها  لهما ح�ضور  يجوز  ولكن  املخاطر  وتقييم  التدقيق  يف جلنة 

حل�ضورها. اأع�ضاء جلنة التدقيق وتقييم املخاطر هم: 

ذه ايرل اوف هوم )الرئي�س(   •

فا�ضل عبد الباقي العلي  •

�ضعادة اأبورف باجري  •

اآر دوجال�س دووي )ع�ضو خارجي يف اللجنة(   •

�ضائب ايجرن  •

اندرو �ضبيندلر  •

جورج ويتي�س    •

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية 
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 اآر دوجا�ش دووي عمل كع�ضو وم�ضت�ضار اأول يف جمل�س اإدارة بنك الإمارات دبي الوطني �س م ع،
خالل الفرتة من 2007 اإىل 2010. وكان رئي�ضا ملجل�س اإدارة جلنة تقييم املخاطر للبنك وع�ضو جمل�س 

اإدارة جلان التدقيق والئتمان وع�ضو جمل�س اإدارة نا�ضيونال بنك اوف دبي تر�ضت كومباين )جري�ضي( 

ليمتد، وكان خالل الفرتة من 1998 اإىل 2010 ع�ضو جمل�س اإدارة مار�س اين�ضكو وكان خالل الفرتة 

من 2007 اإىل 2010 ع�ضو جمل�س اإدارة بنك اخلليج التجاري، قطر. وقبل تعيينه كع�ضو جمل�س اإدارة 

بنك الإمارت دبي الوطني بعد دمج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات دبي الوطني يف عام 2007، 

1998 والرئي�س التنفيذي للبنك من عام  كان ال�ضيد دووي املدير العام لبنك دبي الوطني منذ عام 

2005 اإىل 2007. وخالل هذه الفرتة، كان ال�ضيد دووي م�ضوؤول ب�ضكل عام عن تقدمي التقارير املتعلقة 

ب�ضوؤون البنك للمجل�س.

اأول مهمة  ت�ضارترد بنك، حيث كانت  �ضتاندرد  الدولية مع  املهنية امل�ضرفية  ال�ضيد دووي حياته  بداأ 

خارجية له يف عدن يف عام 1963 تلتها مهمات يف ال�ضرق الأو�ضط مبا يف ذلك لبنان، حيث تخرج من 

مركز ال�ضرق الأو�ضط للدرا�ضات العربية. بعد ذلك عمل يف ليبيا واإيران والعديد من دول جمل�س التعاون 

اخلليجي خالل الفرتة من 1987 اإىل 1992 كرئي�س تنفيذي لق�ضم العمليات ل�ضتاندرد ت�ضارترد بنك 

يف الإمارات العربية املتحدة. وعمل ال�ضيد دووي اأي�ضا يف ال�ضرق الأق�ضى مبهمات يف هوجن كوجن خالل 

الفرتة من 1978 اإىل 1984 واندوني�ضيا خالل الفرتة من 1993 اإىل 1997. وب�ضفته الرئي�س التنفيذي 

كو  لي�ضينج  ت�ضارترد  �ضتاندرد  تي  بيه  اإدارة  رئي�س جمل�س  اأي�ضا  كان  اندوني�ضيا،  ت�ضارترد  ل�ضتاندرد 

ومفو�س يف بيه تي �ضتاندرد ت�ضلرترد اندوني�ضيا )مريت�ضانت بنك و�ضيكيوريتيز هاو�س( وم�ضت�ضار اأول 

يف بيه تي بنك بيمباجنونان اندوني�ضيا )بري�ضريو( اكا بابيندو.

وال�ضيد دووي هو ع�ضو جمل�س اإدارة م�ضتقل غري تنفيذي وع�ضو يف جلنة التدقيق يف البنك الربيطاين 

املتعلقة  امل�ضائل  حول  كابيتال  �ضوتيا  لدى  تنفيذي  غري  م�ضت�ضار  من�ضب  ويتوىل  التجاري.  العربي 

بال�ضرتاتيجية الإقليمية. وهو ع�ضو جمل�س اجلامعة الربيطانية يف دبي.

اوف  ان�ضتتيو�ضن  ت�ضارترد  يف  وع�ضو   ، ا�ضكتلندا  يف  بانكرز  اوف  ان�ضتتيو�ضن  ت�ضارترد  زميل  وهو 

مانيجمنت وجلوبال �ضكوت.

جلنة احلوكمة �الرت�سيحات
املهمة الرئي�ضية للجنة احلوكمة والرت�ضيحات هي م�ضاعدة املجل�س يف النهو�س مب�ضوؤولياته الإ�ضرافية 

ب�ضاأن عمليات املجل�س واإدارته وحتديد الأفراد املوؤهلني لي�ضبحوا اأع�ضاء يف املجل�س وتطوير برنامج 

ملء ال�ضواغر والتطوير والتو�ضية للمجل�س مبجموعة من مبادئ حوكمة ال�ضركات.

اأع�ضاء جلنة احلوكمة والرت�ضيحات هم:

�ضائب ايجرن)الرئي�س(  •

�ضعادة اأبورف باجري  •

لورد كوري اوف ماريليبون   •

ذه ايرل اوف هوم   •

بول ام كو�ضرت )الرئي�س التنفيذي - �ضلطة دبي للخدمات املالية(  •

جيه اندرو �ضبيندلر  •
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جلنة املكافاآت
املهمة الرئي�ضية للجنة املكافاآت هي القيام بتو�ضيات للمجل�س فيما يتعلق مبكافاآت واأداء اأع�ضاء جمل�س 

النهو�س  يف  املجل�س  ذلك  �ضي�ضاعد  املالية،  للخدمات  دبي  �ضلطة  يف  واملوظفني  والتنفيذيني  الإدارة 

مب�ضوؤولياته فيما يتعلق بكافة جوانب املوارد الب�ضرية لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، مبا يف ذلك 

الأداء والتعوي�س.

اأع�ضاء جلنة املكافاآت هم:

جيه اندرو �ضبيندلر)الرئي�س(   •

فا�ضل عبد الباقي العلي  •

�ضعادة اأبورف باجري  •

لورد كوري اوف ماريليبون  •

�ضائب ايجرن   •

بول ام كو�ضرت )الرئي�س التنفيذي - �ضلطة دبي للخدمات املالية(  •

روبرت اوين  •

جلنة الطعون التنظيمية 
عن  ال�ضادرة  التنظيمية  للقرارات  بالن�ضبة  داخلية  ا�ضتئناف  كاآلية  التنظيمية  الطعون  جلنة  تعمل 

امل�ضوؤولني التنفيذيني ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، ل�ضمان العدالة واملو�ضوعية وال�ضفافية الإجرائية. 

مينح القانون جلنة الطعون التنظيمية ال�ضالحية لإجراء مراجعة مو�ضوعية كاملة للقرارات التنفيذية 

قيد ال�ضتئناف. ميكن تعديل قرارات جلنة الطعون التنظيمية من قبل حمكمة مركز دبي املايل العاملي 

وذلك مبراجعة ق�ضائية للنقاط القانونية. اأع�ضاء جلنة الطعون التنظيمية هم :

روبرت اوين )الرئي�س(  •

عبد الواحد العلماء  •

مايكل بلري كيو �ضي  •

روبرت ال كالرك  •

اآر دوجال�س دووي )ع�ضو خارجي يف اللجنة(  •

جاي�ضري جوبتا )ع�ضو خارجي يف اللجنة(   •

ويليام اف كرويرن، الثالث )ع�ضو خارجي يف اللجنة(   •

ارميانو با�ضكوتو )ع�ضو خارجي يف اللجنة(  •

جورج ويتي�س   •

ندى خني�ضر زرقا )ع�ضو خارجي يف اللجنة(   •

اآر دوجا�ش دووي: يرجى الرجوع اإىل ال�ضفحة 29 فيما يتعلق بال�ضرية الذاتية.

جاي�صري جوبتا هي حمامية موؤهلة يف كل من )اجنلرتا والهند( وهي متار�س املحاماة يف الإمارات 
العربية املتحدة منذ عام 1995. ومتلك عددا من �ضنوات اخلربة يف اخلليج يف تقدمي ال�ضت�ضارات 

حول امل�ضائل التجارية واملتعلقة بال�ضركات مبا يف ذلك الدمج واحليازة وم�ضاريع الئتالف والرتخي�س 

والوكالة والتوزيع واأعمال الفنادق التعاقدية. وعمالوؤها جمموعة من املوؤ�ض�ضات متعددة اجلن�ضيات 

وال�ضركات الكربى يف ال�ضرق الأو�ضط والهند. وقد �ضملت القطاعات التي عملت بها الفنادق والرتفيه 

والإعالم والتكنولوجيا والت�ضالت والتمويل.  
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وتعمل حاليا كم�ضت�ضار ل� دي ال ايه بيرب ال�ضرق الأو�ضط ال ال بيه وتلعب دورا رائدا يف ال�ضرتاتيجية 

الهندية لل�ضركة وتعمل على تطوير الأعمال ما بني اخلليج والهند وتن�ضيق الأعمال املتعلقة بالهند يف 

الداخل و اخلارج. 

قبل التحاقها ب� دي ال ايه بايرب، عملت ال�ضيدة جوبتا كرئي�س ملجموعة ال�ضركات واملجموعة التجارية 

يف موؤ�ض�ضة قانونية عاملية رائدة متلك وجودا يف ال�ضرق الأو�ضط.

وقد عملت ب�ضكل فعال يف كتابة املقالت وجتميع وحترير الن�ضرات حول التطويرات يف ال�ضرق الأو�ضط 

التجارة  حول  امل��وؤمت��رات  يف  دائما  وتتحدث  اللكرتونية.  بالتجارة  املتعلقة  الن�ضرات  ذلك  يف  مبا 

وال�ضتثمار يف الهند ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط. وهي حمامية يف الإمارات العربية املتحدة اأو�ضت بها 

�ضي.  ال  بيه  ب�  يريبوك«  لوير  »ويت�س  يف  براكتيكال لو كومباين يف كتاب “حمامني عامليني 3000” و 

وقد ظهرت ال�ضيدة جوبتا على غالف الطبعة العاملية ملجلة اأمريكان لوير يف اكتوبر 2006. ويف دي�ضمرب 

اأول جوائز متنح  بزن�س( يف  ان  ات�ضيفر  )يونغ  الأعمال  ال�ضباب يف  اإجن��ازات  2008، منحت جائزة 

بال�ضرق الأو�ضط على اأ�ضلوب احلياة التي عقدت يف دبي والتي كرمت م�ضاهمة الآ�ضيويني يف ال�ضرق 

الأو�ضط. 

ويليام اف كرويرن الثالث   وهو يعمل كم�ضت�ضار يف �ضوليفان اآند كرومويل ال ال بيه، ويعمل من خالل 
مكاتب ال�ضركة املذكورة يف وا�ضنطن دي �ضي ولو�س اجنلو�س. يتناول عمله امل�ضائل التنظيمية املعقدة 

واحلوكمة والتمويل والدمج واحليازة والتحريات املتعلقة باملوؤ�ض�ضات املالية املنظمة. عمل كم�ضت�ضار 

2006 وعمل يف  1995 وحتى عام  (FDIC) من عام  عام ملوؤ�ض�ضة تاأمني الودائع الإحتادية الأمريكية 

جلنة ال�ضتئنافات الإ�ضرافية ل� (FDIC) منذ تاأ�ضي�ضها وحتى انتهاء خدمته لدى احلكومة. قبل خدمته 

يف (FDIC) مار�س املحاماة يف مدينة نيويورك ووا�ضنطن دي �ضي، وتخ�ض�س يف البنوك وغريها من 

نيويورك.  لبنك  والتدقيق  الفح�س  جلنة  وتراأ�س  املجل�س  يف  اأي�ضا  وعمل  املنظمة،  املالية  املوؤ�ض�ضات 

وهو متحدث وكاتب دائم حول موا�ضيع تنظيمية مالية وقد عمل يف التدري�س كربوف�ضور م�ضاعد يف 

كليات القانون يف جامعات �ضتانفورد وكليات القانون يف جامعة جورج وا�ضنطن يف اجلامعة الأمريكية. 

اأي�ضا بفعالية يف جلان اخلدمات املالية وامل�ضرفية، يف مدينة نيويورك، ولية نيويورك يف  وقد عمل 

الوليات املتحدة ويف جمعيات نقابة املحامني الإحتادية ويف املعهد الأمريكي للقانون. وهو مقيد كمحام 

رائد يف القانون امل�ضريف  يف وايت بي�ضت لويرز يف اأمريكا. ح�ضل ال�ضيد كرويرن على درجة الدكتوراه 

ودرجة املاج�ضتري من جامعة �ضتانفورد وح�ضل على درجة البكالوريو�س من جامعة ييل.

ايرمانو با�صكوتو: يرجى الرجوع اإىل ال�ضفحة 28 فيما يتعلق بال�ضرية الذاتية.

20 عاما من  ندى خني�صر زرقا هي حمام وامل�ضت�ضار القانوين الأول يف املال كابيتال. وهي متلك 
اخلربة يف قوانني الأعمال امل�ضرفية والقوانني املدنية والتجارية يف الإمارات العربية املتحدة ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي وال�ضرق الأو�ضط. 

بداأت ال�ضيدة زرقا مبمار�ضة عملها يف املحاماة لدى كنعان و�ضركاه كمحامية تقا�ضي ومعامالت تخدم 

عددا من املوكلني املحليني والعامليني. 
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التاأمني  املكثفة حول  ال��دورات  التاأمني ح�ضرت عدد من  باملنتجات يف جمال  اآفاق معرفتها  لتو�ضيع 

اآيل اوف مان، مما عمل على دعم دورها ال�ضت�ضاري يف هذا املجال املتخ�ض�س حول املنتجات  يف 

اجلديدة يف ال�ضوق املحلية. 

خربة  اكت�ضبت  حيث  قانوين  كم�ضت�ضار  لالت�ضالت  عاملية  امريكية  ب�ضركة  التحقت   ،1998 عام  يف 

كبرية يف قوانني تنظيم الت�ضالت. 

يف عام 2000 انتقلت اإىل العمل امل�ضريف لتقدمي ال�ضت�ضارات حول جميع امل�ضائل القانونية والتنظيمية 

مبا يف ذلك املعامالت العالية التعقيد واخلارجية. وقد اكت�ضبت خربتها يف هيكليات منتجات م�ضرفية 

خمتلفة وم�ضتندات خمتلفة. عملت كرئي�س للق�ضم القانوين يف بنك امل�ضرق وبنك هولندا العام، امرو، 

حيث اأدارت جميع امل�ضائل القانونية من اجلانبني القانوين والتنظيمي.ال�ضيدة زرقا هي ع�ضو فعال 

يف جمعية الإمارات امل�ضرفية التي تقدم ال�ضت�ضارات القانونية بخ�ضو�س التعديالت املقرتحة على 

قوانني الإمارات العربية املتحدة واأنظمتها. 

الهيئة القانونية لالأ�سواق املالية
حالت  ب�ضاأن  للتقرير  م�ضتقلة  مالية  خدمات  �ضبط  كهيئة  املالية  لالأ�ضواق  القانونية  الهيئة  تعمل   

التنظيمية  التي ت�ضرف على تنفيذها �ضلطة دبي للخدمات املالية والإجراءات  الخالل بالت�ضريعات 

ذات العالقة. تتمتع الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية ب�ضالحيات وا�ضعة مقارنة بالهيئات التنظيمية 

للخدمات املالية املتكاملة الدولية الأخرى. 

تعمل الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية با�ضتقالل عمليا عن جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية 

وجلنة التنفيذيني. ميكن ا�ضتئناف معظم قرارات الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية لدى حمكمة مركز 

دبي املايل العاملي. يجوز ا�ضتئناف القرارات حول بدء الإجراءات لدى الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية 

لدى حمكمة مركز دبي املايل العاملي. ويجوز ا�ضتئناف قرارات الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية يف 

ا�ضتئنافات قرارات البور�ضة لدى حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف القانون. 

اأع�ضاء الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية هم:

�ضتيوارت بويد �ضي بي اإي كيو �ضي )الرئي�س(   •

جون ال دوجال�س  •

جافان جريفث كيو �ضي  •

علي مالك كيو �ضي   •

ديفيد ام �ضتوكويل    •

�صتيوارت بويد �صي بي اإي كيو �صي هو ع�ضو اأول لغرفة حمكمة اي�ضيك�س يف لندن، ومتخ�ض�س 
يف النزاعات التجارية وال�ضتثمارية الدولية، ب�ضكل رئي�ضي كمحكم. مت ا�ضتدعاوؤه لنقابة املحامني يف 

عام 1967 ومت منحه لقب م�ضت�ضار امللكة يف عام 1982. وهو موؤلف الكتاب املنهجي الإجنليزي الرائد 

حول التحكيم التجاري، بال�ضرتاك مع لورد مو�ضتيل. خالل الفرتة من 1998 اإىل 2004، كان نائبا 

لرئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة اخلدمات املالية ، اململكة املتحدة. تراأ�س عددا من التحقيقات احلكومية 

والتنظيمية كم�ضجل حماكمات جنائية وكنائب قا�ضي املحكمة العليا يف حماكمات مدنية وجتارية.

 مت منح ال�ضيد بويد لقب �ضي بي اي )لقب قائد الإمرباطورية الربيطانية( يف عام 2005 عن خدماته 

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية ) تابع( جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية ) تابع(

2010 322010التقرير ال�سنوي التقرير ال�سنوي 33



يف القطاع املايل. وهو رئي�س هيئة املحكمة )الهيئة املنظمة واحلاكمة( ل� ميدل تيمبل، وهي واحدة من 

اأربع دوائر يف املحكمة يف اإجنلرتا وامل�ضوؤولة عن التعليم القانوين وامل�ضائل املهنية الأخرى. 

جون ال دوجا�ش  يرتاأ�س املمار�ضة التنظيمية امل�ضرفية العاملية لدى ديفي�س بوك وواردويل ال ال 
بيه، وميار�س عمله من مكاتب ال�ضركة يف نيويورك.عمل كم�ضت�ضار عام ل� فيدرال ديبوزيت ان�ضوران�س 

كوربوري�ضن (FDIC) خالل الفرتة من 1987 اإىل 1989 خالل الأزمة امل�ضرفية ال�ضابقة يف الوليات 

الأزمة  للف�ضل خالل  واخلا�ضعة  ف�ضلت  التي  الهامة  امل�ضرفية  التعامالت  معظم  و�ضارك يف  املتحدة 

احلالية. وهو ع�ضو جمل�س اإدارة (FSVC)، وبتلك ال�ضفة، قدم ال�ضت�ضارات حلكومات رو�ضيا وال�ضني 

واندوني�ضيا وم�ضر وغريها من الدول. 

يتناول عمله عمليات الدمج واحليازة املعقدة وم�ضاريع الئتالف الكربى ون�ضاطات التنفيذ التنظيمية 

ويف  كوربوري�ضن  فاينان�ضيال  بروفيديان  اإدارة  جمل�س  يف  كع�ضو  عمل  الدقيقة.  والتحريات  ال�ضعبة 

جلان التدقيق وحوكمة ال�ضركات التابعة لها. 

يحا�ضر ال�ضيد دوجال�س دائما حول امل�ضائل القانونية امل�ضرفية وقد اأدرج ا�ضمه يف “ذه انرتنا�ضيونال 

هو از هو اوف بيزني�س لويرز”، دليل جمموعة و�ضائل الإعالم ملحامي البنوك الرواد يف العامل واملحامني 

الرواد الأمريكيني لغرف امل�ضورة ب�ضاأن الأعمال، ووايت�س بي�ضت لويرز يف اأمريكا. 

جافان جريفث كيو �صي   يعمل كمحام وحمكم مرخ�س دوليًا يف ملبورن وكذلك يف حمكمة اي�ضيك�س، 
لندن. كان حماميا عاما ل�ضرتاليا خالل الفرتة من 1984 اإىل 1997. �ضبق اأن �ضغل منا�ضب دولية 

خمتلفة، �ضملت من�ضبه كرئي�س، واأحيانا نائب رئي�س، وفد ا�ضرتاليا يف جلنة القانون التجاري الدويل 

يف الأمم املتحدة )يون�ضيرتال( مبا يف ذلك يف اجلل�ضات اخلا�ضة باإقرار واإ�ضدار القانون النموذجي ل� 

يون�ضيرتال واخلا�س بالتحكيم التجاري الدويل يف فيينا يف عام 1985. 

من بني املنا�ضب الأخرى التي تولها كان رئي�ضا للوفد ال�ضرتايل ملوؤمتر لهاي حول القانون الدويل 

اخلا�س )1992 اإىل 1998( وكان ع�ضوًا ويف بع�س الأحيان رئي�ضًا لهيئة انتل�ضات للخرباء القانونيني 

)1988 اإىل 1997(، وع�ضوا لهيئة التحكيم الدائمة يف لهاي )1987 اإىل 1999(. وهو اأحد اأع�ضاء 

هيئة املحكمني يف املركز الدويل لت�ضوية النزاعات ال�ضتثمارية ويف عدة موؤ�ض�ضات حتكيمية اأخرى. 

ماجدالن،  كلية  يف  زميال  وكان  اك�ضفورد  جامعة  من  دكتوراه  درجة  �ضي  كيو  جريفث  ال�ضيد  يحمل 

هيئات  يف  ع�ضو  اأو  وكرئي�س  قانوين  كم�ضت�ضار  اأ�ضا�ضي  وب�ضكل  حاليا  يعمل  حم��ددة.  ملدة  اك�ضفورد 

التحكيم الدولية، مبا يف ذلك تلك التي تعمل حتت اإ�ضراف حمكمة التحكيم الدائمة واملركز الدويل 

لت�ضوية النزاعات ال�ضتثمارية وLCSIA )لندن( والغرفة التجارية الدولية باري�س وغريها من هيئات 

التحكيم التي تعمل حتت اإ�ضرافها اأو خالف ذلك. 
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علي مالك كيو �صي  حمامي رائد يف اإجنلرتا و وويلز متخ�ض�س يف كافة جوانب القانون التجاري مبا 
يف ذلك قانون اخلدمات امل�ضرفية واملالية. وهو رئي�س القاعات يف 3 مباين فريولم. 

وهو ع�ضو يف هيئة جراي اإن املوقرة وم�ضجل يف حمكمة التاج وهو الرئي�س ال�ضابق للنقابة التجارية 

وهو موؤلف م�ضارك يف كتاب “: Documentary Credits Jack ” )الطبعة الرابعة(. 

ح�ضل ال�ضيد مالك على درجة املاج�ضتري والبكالوريو�س من كلية كيبلي، جامعة اك�ضفورد. وقيد يف 

النقابة يف عام 1980 وعني م�ضت�ضارًا للملكة يف عام 1996 وهو مفو�س للعمل كنائب قا�س يف املحكمة 

العليا. 

وهي  بيه،  ال  ال  جولياين  اآند  بري�ضويل  ل�ضركة  دبي  يف  املدير  ال�ضريك  هو  �صتوكويل   ام  ديفيد 
موؤ�ض�ضة قانونية تركز على الطاقة والتمويل وهيكلة ال�ضركات والتنظيم املايل وحل النزاعات البديل 

للعمالء املتعددي اجلن�ضيات ومن ال�ضرق الأو�ضط. 

وب�ضفته  �ضي  دي  ووا�ضنطن  وتون�س  الكويت  من  كل  يف  �ضابقا  عمل  �ضابق،  اأمريكي  دبلوما�ضي  وهو 

القن�ضل العام للوليات املتحدة يف دبي. ولد يف اململكة العربية ال�ضعودية واأقام يف ال�ضرق الأو�ضط ملدة 

تزيد عن 47 عاما. مت قبوله يف نقابة املحامني يف تك�ضا�س يف عام 1976 ومت ترخي�ضه يف دبي يف عام 

1989. وهو اأي�ضا الرئي�س الفخري ملجل�س غرف التجارة الأمريكية يف ال�ضرق الأو�ضط، وهي منظمة 

اإقليمية متثل كافة غرف التجارة الأمريكية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، ويعمل كرئي�س جمل�س 

اأمناء املدر�ضة الأمريكية يف دبي، وهي موؤ�ض�ضة تعليمية خا�ضة ل تهدف لتحقيق الربح.
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الذاتية  بال�ضرية  يتعلق  فيما   21 ال�ضفحة  اإىل  الرجوع  يرجى  التنفيذي.  الرئي�س  كو�صرت,  ام  بول 
وال�ضفحة 8 لل�ضورة.

واملدير  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب   - جون�صتون  اي��ان 
دبي  ب�ضلطة  التحق  متمر�س  عاملي  منظم  هو  التنفيذي 

للخدمات املالية يف نوفمرب 2006 ليرتاأ�س ق�ضم ال�ضيا�ضة 

واخلدمات القانونية. ح�ضل ايان على ترخي�ضه للعمل يف 

وق�ضى  الثمانينات  بداية  ا�ضرتاليا يف  القانوين يف  املجال 

من  توىل عددا  اخلا�س.  القطاع  املهنية يف  حياته  معظم 

الرئي�س  و�ضغل من�ضب  اك�ضا  العليا يف جمموعة  املنا�ضب 

التنفيذي لواحدة من كربى �ضركات الئتمان يف ا�ضرتاليا. 

وخالل تلك الفرتة، لعب ايان دورا بارزا يف �ضناعة الئتمان 

وعمل يف املجل�س الوطني لحتاد موؤ�ض�ضات الئتمان.

ويف عام 1999، التحق ايان بلجنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات ال�ضرتالية حيث �ضغل من�ضب املدير 

التنفيذي لتنظيم اخلدمات املالية وق�ضى عدة فرتات يف من�ضب مفو�س بالإنابة. ويف عام 2005، توىل 

ايان من�ضب م�ضت�ضار خا�س لدى جلنة الأوراق املالية  وال�ضتثمارات امل�ضتقبلية يف هوجن كوجن. ايان 

ع�ضو و رئي�س �ضابق للمجل�س امل�ضرتك، الذي يتاألف من ممثلني من اأكرب وا�ضعي املعايري التنظيمية 

الدوليني )املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية و جلنة بازل والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني(. وهو 

ع�ضو يف اللجنة الفنية للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني. 

جان  التحق  الرئي�ضي  العمليات  م�ضوؤول   - بليدن  جان 
2005. وقبل  املالية يف بداية عام  ب�ضلطة دبي للخدمات 

�ضبع  جان  ق�ضى  املالية،  للخدمات  دبي  ب�ضلطة  التحاقه 

كوبرز”  ووت��ره��او���س  “براي�س  جمموعة  ل��دى  �ضنوات 

املخاطر  اإدارة  اأعمال  يف  كع�ضو  ودبي  جنيف  من  كل  يف 

من  اأكرث  يف  املنت�ضرة  تت�ضمنها  التي  الدولية  والتعليمات 

37 دولة خالل الفرتة من 1998 اإىل 2005.

املوا�ضيع  بليدن هو متحدث تنظيمي رئي�ضي حول  ال�ضيد 

املتعلقة بحوكمة ال�ضركات واإدارة املخاطر وكان اأحد اخلرباء الرواد يف جمال اإدارة تقييم املخاطر 

للم�ضاريع لدى براي�س ووترهاو�س كوبرز.  وقد توىل �ضابقا منا�ضب عليا يف �ضركات اوروبية واأم�ضى 

ثالث �ضنوات كا�ضت�ضاري اإداري لدى مكنزي بارترنز، وهي جمموعة اإدارة قيمة. من عام 1998 اإىل 

2003 مت اختيار جان كرئي�س للتنفيذيني الدوليني يف �ضوي�ضرا. ويف عام 2000، مت تعيني جان يف جلنة 

غرفة التجارة الربيطانية ال�ضوي�ضرية.

 ويف عام 2008 مت قبوله يف معهد املديرين، بعد اجتيازه لربنامج تطوير املديرين بنجاح. ويف عام 

2009 مت تعيينه كمحافظ يف جمل�س حمافظي ابوت�ضوملي، وهي مدر�ضة داخلية رائدة يف اجنلرتا.
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 ولد جان يف هولندا ويحمل اجلن�ضية الربيطانية وال�ضوي�ضرية. وقد ن�ضاأ يف ال�ضرق الأق�ضى وال�ضرق 

الأو�ضط واروبا وافريقيا، وقد تلقى تعليمه يف ال�ضفارة الفرن�ضية واملدار�س الربيطانية العامة.  يتحدث 

جان الجنليزية والفرن�ضية وال�ضبانية بطالقة و ح�ضل على درجة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال )مع 

مرتبة ال�ضرف( من لوزان يف عام 1993.

وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  ق�ضم  رئي�س   - كي�صي  بيرت 
ورئي�س ق�ضم التمويل الإ�ضالمي  التحق ال�ضيد كي�ضي ب�ضلطة 

التاأمني.  لق�ضم  كمدير   2002 عام  املالية  للخدمات  دبي 

اأخرى  2004، امتدت م�ضوؤولياته لت�ضمل جمالت  ويف عام 

كمديرم�ضوؤول  تعيينه  مت   ،2007 عام  ويف  ال�ضلطة.  لدى 

لق�ضم ال�ضيا�ضات. ويف عام 2009 اأ�ضبح اأي�ضا رئي�س ق�ضم 

م�ضوؤولياته  امتدت   ،2010 ع��ام  يف  الإ���ض��الم��ي.  التمويل 

لت�ضمل ال�ضرتاتيجيات.

قبل التحاقه للعمل لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، كان 

لدى  احلياة  غري  على  التاأمني  ق�ضم  رئي�س  كي�ضي  ال�ضيد 

�ضلطة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة. وقبل ذلك، توىل ال�ضيد كي�ضي عددا من املنا�ضب التنظيمية 

العليا يف مكتب اخلزينة ودائرة التجارة وال�ضناعة ومكتب التجارة العادلة. واكت�ضب خربة وا�ضعة لدى 

احلكومة الربيطانية حيث عمل كذلك يف مقر الوزارة وجمل�س الأبحاث العلمية كما عمل يف عدد من 

املجالت التي ترتاوح من الرتويج لل�ضادرات وو�ضع ت�ضريعات �ضوء ا�ضتخدام احلا�ضوب.

تلقى ال�ضيد كي�ضي تعليمه يف جامعة كامربيدج.

�صتيفن جلني - رئي�س ق�ضم التنفيذ التحق جلني ب�ضلطة 
خربة  ميتلك  وهو   2005 يناير  يف  املالية  للخدمات  دبي 

املال  راأ����س  واأ���ض��واق  املالية  الأ���ض��واق  تنظيم  يف  وا�ضعة 

واخلدمات واملنتجات املالية والهيئات املوؤ�ض�ضاتية املدرجة 

وغري املدرجة. 

يت�ضمن تاريخ �ضتيفن تويل امل�ضوؤوليات لتنفيذ اللتزامات 

املايل  دبي  مركز  يف  املنظمة  الهيئات  على  تنطبق  التي 

للطاقة  دب��ي  وب��ور���ض��ة  دب��ي  ن��ا���ض��داك  واأع�����ض��اء  العاملي 

وهيئات اإعداد التقارير التي تقوم باإدراج منتجاتها وتقدم 

عرو�ضها لالأوراق املالية يف مركز دبي املايل العاملي.  

توىل ال�ضيد جلني �ضابقا عدة منا�ضب عليا لدى جلنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات ال�ضرتالية. وكان 

تتم  التي  ال�ضتثمارات  وال�ضتثمارات وق�ضم  الأ�ضواق  الأق�ضام مبا يف ذلك ق�ضم  م�ضوؤول عن خمتلف 

اإدارتها وق�ضم تنظيم اخلدمات املالية وق�ضم التحريات اخلا�ضة بال�ضركات وق�ضم التحليل املايل. 

الوطني  للمجل�س  التحريات  جلنة  يف  �ضابق  وع�ضو  املالية  ال�ضوؤون  يف  اجلنائية  لالأدلة  حملل  وهو 

للمحا�ضبني املمار�ضني املعتمدين يف ا�ضرتاليا.

وقبل التحاقه للعمل لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، كان ال�ضيد جلني الع�ضو املنتدب يف فاينان�ضال 

�ضريفي�ضز كومبالين�س، وهي �ضركة ا�ضت�ضارات تقدم خدمات اللتزام واإدارة املخاطر لقطاع اخلدمات 

املالية ال�ضرتايل.

يحمل ال�ضيد جلني درجة البكالوريو�س واملاج�ضتري من جامعات ا�ضرتالية.
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ايرول هومبان - امل�ضت�ضار العام و�ضكرتري جمل�س الإدارة 
التحق ال�ضيد هومبان ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 

2003 وهو م�ضت�ضار قانوين اأول لدى �ضلطة دبي للخدمات 

املالية ويرتاأ�س �ضكرتارية جمل�س الإدارة.

قبل توليه لهذا املن�ضب، كان ال�ضيد هومبان مدير ق�ضم 

اخلدمات القانونية حيث كان م�ضوؤول ب�ضكل رئي�ضي عن 

دبي  �ضلطة  يف  القانونية  اخلدمات  تقدمي  عملية  اإدارة 

الأنظمة  م�ضودة  اإع���داد  ذل��ك  يف  مبا  املالية  للخدمات 

املالية  الإدارية يف �ضلطة دبي للخدمات  الأدوار  والت�ضريعية. كما توىل �ضابقا عددا من  ال�ضت�ضارية 

فيما يتعلق بتنفيذ القوانني وو�ضع ال�ضيا�ضات. 

املحامي  هومبان  ال�ضيد  كان   ،2003 عام  يف  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  لدى  للعمل  التحاقه  وقبل 

الرئي�ضي للجنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات ال�ضرتالية حيث كان م�ضوؤول عن مزاولة اأن�ضطة تنفيذ 

القوانني الرئي�ضية.

اإدارة الأعمال. وهو  يحمل ال�ضيد هومبان درجة البكالوريو�س يف املحاماة و�ضهادة درا�ضات عليا يف 

حمام يف املحكمة العليا يف كوينز لند واملحكمة العليا يف ا�ضرتاليا.

لق�ضم  املديرالتنفيذي  تعيينه  مت   - كين�صكي  مارتن 
دبي  �ضلطة  لدى  خدماته  واأنهى   2006 عام  يف  الأ�ضواق 

للخدمات املالية يف يونيو 2010.

ميتلك ال�ضيد كين�ضكي خربة عملية دولية متتد حلوايل 40 

عاما يف عمليات البور�ضات والأعمال القانونية. اكت�ضب 

ال�ضيد كين�ضكي قبل التحاقه ب�ضلطة دبي للخدمات املالية 

عددا  توىل  حيث  ال�ضرتالية  البور�ضة  يف  وا�ضعة  خربة 

العام  وم�ضت�ضارها  ال�ضركة  �ضكرتري  ومنها  املنا�ضب  من 

بالإ�ضافة اإىل اإدارة مهام الع�ضوية/ الو�ضطاء والتنفيذ. 

الأ�ضواق  لق�ضم  التنفيذي  املدير   - �صانتينج  جريالد 
للخدمات  دبي  �ضلطة  لدى  للعمل  جريالد  ال�ضيد  التحق 

الأ�ضواق  لق�ضم  تنفيذي  كمدير   2010 يونيو  يف  املالية 

ب�ضكل عام عن تنظيم �ضلطة دبي للخدمات  وهو م�ضوؤول 

اللكرتونية  الأ�ضعار  لعرو�س  الوطنية  للجمعية  املالية 

لتجار الأوراق املالية )نا�ضداك دبي( وبور�ضة دبي للطاقة 

على  حت�ضل  قد  التي  امل�ضتقبلية  البور�ضات  من  وغريها 

ت�ضريح للعمل �ضمن مركز دبي املايل العاملي.
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لل�ضلطة  منتدب  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  جريالد  ال�ضيد  كان  املالية،  للخدمات  دبي  ب�ضلطة  التحاقه  قبل 

الهولندية لالأ�ضواق املالية م�ضوؤول عن الإ�ضراف على الأ�ضواق. و�ضارك ب�ضكل مبا�ضر يف تنفيذ التوجيه 

املتعلق ب�ضوء ا�ضتخدام ال�ضوق من توجيهات اأدوات الأ�ضواق املالية (MiFID) يف هولندا وعمل كمفو�س 

لالأ�ضواق. تراأ�س ال�ضيد جريالد قوى املهام التنظيمية الدولية التي تناولت اإجراءات املوافقة على دمج 

بور�ضة نيويورك مع يورونيك�ضت يف 2007/2006.

كان ال�ضيد جريالد ال�ضريك الإداري للخدمات ال�ضت�ضارية املالية يف ديلويت )2004-2000( وع�ضو 

ان�ضوران�س  ل�ضركة ميوت�ضوال  التنفيذي  اإدارة يف كامربيك جروب )1995-2000( والرئي�س  جمل�س 

كومباين او ال ام ايه )1990-1995( وتوىل العديد من املنا�ضب الإدارية يف بنك هولندا العام امرو 

.)1990-1975(

يحمل ال�ضيد �ضانتينج درجة البكالوريو�س يف علم الإقت�ضاد من جامعة ام�ضرتدام.

برايان �صتريوالت - املدير التنفيذي لق�ضم الرقابة التحق 
 2008 ال�ضيد برايان ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 

عن  م�ضوؤول  ك��ان  حيث  الرقابة  ق�ضم  يف  م�ضوؤول  كمدير 

وتن�ضيق  بالتاأمني  واملتعلقة  امل�ضرفية  التجارية  الأن�ضطة 

الأموال  غ�ضل  ملكافحة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  جهود 

ومتويل الإرهاب.

يف �ضبتمرب 2010، مت تعيينه مديرا تنفيذيا لق�ضم الرقابة 

يف �ضلطة دبي للخدمات املالية والذي ي�ضرف على العديد 

من مزودي اخلدمات املالية مبا يف ذلك البنوك التجارية 

وبنوك ال�ضتثمار و�ضركات اإعادة التاأمني ومدراء ال�ضناديق واملديرون الق�ضريون لل�ضناديق. بالإ�ضافة 

اإىل ذلك، يتوىل ال�ضيد برايان الإ�ضراف على الدور التنظيمي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية مع العديد 

لق�ضم  التنفيذي  املدير  وب�ضفته  واملدققني.  واملحا�ضبني  كاملحامني  امل�ضاعدة  اخلدمات  مزودي  من 

الرقابة، يوا�ضل ال�ضيد برايان فعاليته يف جهود �ضلطة دبي للخدمات املالية ملكافحة طرق التمويل غري 

ال�ضرعي وي�ضمل ذلك التعاون مع عدد من النظراء على امل�ضتوى املحلي والإقليمي والدويل.

اأدوار يف كال  له  املايل حيث كانت  التنظيم  العملية يف جمال  ال�ضيد �ضتريوالت معظم حياته  اأم�ضى 

العملة يف  لدى مكتب مراقب  1996، عمل  اإىل   1985 الفرتة من  العام واخلا�س. وخالل  القطاعني 

الوليات املتحدة ب�ضفته مفت�س البنك الوطني حيث تخ�ض�س يف تطوير ال�ضيا�ضات وتنفيذها واإعادة 

وخالل  امل�ضرفية.  الحتيال  بعمليات  اخلا�ضة  وامل��ب��ادرات  امل�ضاكل  من  تعاين  التي  البنوك  تاأهيل 

الفرتة من 1996 اإىل 2008، عمل لدى �ضركة اأمريكية لال�ضت�ضارات والإر�ضاد. وخالل حياته العملية 

ال�ضت�ضارية، ركز اهتمامه على الأ�ضواق النا�ضئة مبا يف ذلك اإدارة م�ضاريع التطوير الكربى ومتعددة 

الأغرا�س يف بولندا واوكرانيا وقرب�س وكزاخ�ضتان. كانت تلك امل�ضاريع تتعلق بنطاق وا�ضع من املوا�ضيع 

التي ت�ضمل تطوير القطاع املايل و�ضيا�ضات وممار�ضات اإدارة املخاطر واأنظمة و�ضوابط مكافحة غ�ضل 

الأموال وطرق الإ�ضراف على جمموعات مالية معقدة. 
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التحق  الب�ضرية  امل��وارد  ق�ضم  رئي�س   - والي�ش  جاري   

ال�ضيد جاري ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2006 

كرئي�س ق�ضم املوارد الب�ضرية. يتمتع ال�ضيد جاري بخربة 

8 �ضنوات يف الإمارات  25 عاما يف املوارد الب�ضرية منها 

جمال  يف  �ضنوات   9 ملدة  �ضابقا  وعمل  املتحدة.  العربية 

اخلدمات املالية و�ضمل ذلك عمله يف دبي لدى ات�س ا�س 

ولدى  الب�ضرية  امل��وارد  تطوير  يف  ع��ال  مبن�ضب  �ضي  بي 

الب�ضرية  امل��وارد  لق�ضم  كرئي�س  امرو  العام  هولندا  بنك 

الإقليمي. �ضغل جاري اأي�ضا من�ضب الرئي�س الدويل لق�ضم 

املوارد الب�ضرية يف وحدة اإدارة الأ�ضول والعمالء من القطاع اخلا�س يف بنك هولندا العام.

املوظفني  تطوير  ملعهد  زميل  وهو  ال�ضيا�ضية  العلوم  البكالوريو�س يف  درجة  على  ال�ضيد جاري  ح�ضل 

املعتمد.

مايكل زامور�صكي  -  مت املدير التنفيذي لق�ضم الرقابة 
للخدمات  دبي  �ضلطة  لدى  واأنهى خدماته   2006 يف عام 

زامور�ضكي  ال�ضيد  2010. متتد خربة  دي�ضمرب  املالية يف 

رقابة  جم��ال  يف  ع��ام��ا   35 م��ن  لأك���رث  ال��دول��ي��ة  العملية 

املوؤ�ض�ضات املالية حيث اأم�ضى 29 عاما منها لدى موؤ�ض�ضة 

الإ�ضرافية  الأن�ضطة  رقابة  يف  الإحت��ادي��ة  الودائع  تاأمني 

املتعلقة  الإحت��ادي��ة  ال��ودائ��ع  ت��اأم��ني  ملوؤ�ض�ضة  امل�ضرفية 

بال�ضالمة واللتزام وحماية امل�ضتهلك للموؤ�ض�ضات التي تقع 

�ضمن اخت�ضا�ضها والبالغة 5،200 موؤ�ض�ضة. 

2006. وقد  2000 اإىل عام  كان ال�ضيد زامور�ضكي ع�ضوا يف جلنة بازل للرقابة امل�ضرفية من عام 

ح�ضل يف عام 2004 على جائزة روجر دبليو جونز من كلية ال�ضيا�ضات العامة يف اجلامعة الأمريكية 

تعيينه كع�ضو جمل�س  2008، مت  املتحدة. ويف عام  الوليات  التنفيذية يف حكومة  القيادة  لتميزه يف 

اإدارة هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية ملدة خم�س �ضنوات.
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قامت  والتي  التالية  الرئي�ضية  املهام  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  توؤدي  التنظيمي،  تكليفها  لتنفيذ 

بتنظيم موظفيها بناء عليها: 

ق�سم ال�سيا�سات �اخلدمات القانونية م�ضوؤول عن تقدمي ال�ضت�ضارات حول 
القانوين  التنظيمي  والدعم  الداخلية  القانونية  التنظيمية  ال�ضت�ضارات  وتقدمي  و�ضياغة  ال�ضيا�ضة 

والقوانني  ال�ضيا�ضة  جلان  اأعمال  واإدارة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  يف  العاملة  لالأق�ضام  الداخلي 

دبي  �ضلطة  عنها  امل�ضوؤولة  والأنظمة  القوانني  تطوير  عن  امل�ضوؤولية  الق�ضم  يتحمل  كما  والتنازلت. 

للخدمات املالية واملحافظة عليها، ويتحمل امل�ضوؤولية عن الت�ضاور مع �ضلطة مركز دبي املايل العاملي حول 

الت�ضريعات الأخرى ملركز دبي املايل العاملي. كما يتحمل الق�ضم م�ضوؤولية توفري التحليل الإقت�ضادي 

وتقدمي التقارير. وهذا التحليل ي�ضاعد فرق الرقابة والأ�ضواق يف فهمها ومراقبتها لأو�ضاع ال�ضوق. 

للرئي�س  التقارير  وتقدمي  ال�سرتاتيجيات  مهام  اأي�ضا  القانونية  واخلدمات  ال�ضيا�ضة  ق�ضم  يتناول 

التطوير  ح��ول  ال�ضت�ضارة  تقدمي  املهام  ه��ذه  تت�ضمن  كي�ضي.  بيرت  لإدارة  خا�ضع  وه��و  التنفيذي 

ال�ضرتاتيجي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية مبا يف ذلك اإعداد خطة الأعمال اخلا�ضة بها.   

ق�سم الرقابة م�ضوؤول عن تقييم ومراقبة و�ضبط تقييم املخاطر يف ال�ضركات املرخ�ضة ويف 
مزودي اخلدمات امل�ضاعدة ومدققي احل�ضابات امل�ضجلني.  تتم عملية مراجعة دقيقة لالأطراف الذين 

يعتزمون احل�ضول على ترخي�س يف اإجراءات عملية الرتخي�س وت�ضتمر املراقبة من خالل عمليات 

التفتي�س التي تكملها عمليات املراقبة عن بعد.  يتم تقييم مزاولة العمل ب�ضكل مالئم من قبل ال�ضركات 

كما يتم تقييم الو�ضع املايل لل�ضركات والتزامها بالقوانني والأنظمة ومعايري التحوط من قبل فريق 

خبري من املنظمني.  ثم يتم اتخاذ اإجراء عالجي يف الوقت املحدد ملعاجلة نقاط ال�ضعف واملمار�ضات 

التي قد تكون مو�ضع اعرتا�س اأو الأو�ضاع ال�ضلبية التي يتم حتديدها مبوجب ن�ضاطاتنا الرقابية. 

ق�سم الأ�سواق م�ضوؤول عن ترخي�س ومراقبة البور�ضات وغرف املقا�ضة القائمة يف مركز 
دبي املايل العاملي.  كما يعرتف بالبور�ضات وغرف املقا�ضة ومرافق الت�ضوية والأع�ضاء خارج مركز 

دبي املايل العاملي.  ويقوم هذا الق�ضم اأي�ضا بتنظيم عرو�س الأوراق املالية يف اأو من مركز دبي املايل 

العاملي وي�ضرف على الهيئات التي تقدم التقارير وذلك مبراقبة البيانات املقدمة منها با�ضتمرار يف 

ال�ضوق والتزامها بقوانني �ضلطة دبي للخدمات املالية.  و كما ي�ضاهم هذا الق�ضم اأي�ضا بتطوير ال�ضيا�ضة 

وبتغيريات القوانني، خا�ضة تلك التي ترتبط مبحفظتها الرقابية.

ق�سم التنفيذ يقوم بتنفيذ القوانني والأنظمة يف مركز دبي املايل العاملي حتت اإ�ضراف �ضلطة 
دبي للخدمات املالية. ويقو الق�ضم باتخاذ الإجراءات الالزمة يف الظروف التي قد ينتج عنها ت�ضرف 

ي�ضر ب�ضمعة مركز دبي املايل العاملي اأو ب�ضناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي.  الهدف 

الرئي�ضي للق�ضم هو منع الت�ضرفات التي ت�ضر اأو قد ت�ضر ب�ضمعة مركز دبي املايل العاملي والك�ضف 

عنها واحلد منها.

والعقوبات  القوانني  تنفيذ  �ضالحيات  من  كبرية  للق�ضم جمموعة  تتاح  الهدف  هذا  حتقيق  وبغر�س 

للعدل  حتقيقها  ي�ضمن  مبا  اإرادت���ه  مبح�س  العقوبات  تلك  الق�ضم  ي�ضتخدم  حيث  بذلك  املتعلقة 

والإن�ضاف. يجوز ل�ضلطة دبي للخدمات املالية قبول التعهدات اجلربية وفر�س الغرامات اأو املخالفات 
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واتخاذ اأية اإجراءات يف الرتخي�س اأو البدء باإجراءات لدى الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية اأو لدى 

حماكم مركز دبي املايل العاملي. كان من ممار�ضات ال�ضلطة ت�ضوية اإجراءات التنفيذ كلما اأمكن حيث 

يحقق ذلك ب�ضكل عام امل�ضلحة املثلى لكل من اجلهة التنظيمية واجلهة اخلا�ضعة للتنظيم. ومبا يتفق 

مع هدفها املتمثل بال�ضفافية، يتم الإعالن عن جميع نتائج تنفيذ القوانني.

كما يوفر ق�ضم التنفيذ عادة امل�ضاعدة للهيئات التنظيمية العاملية وينتهز كافة الفر�س للعمل عن قرب 

مع ال�ضلطات التنظيمية املحلية. كما يعمل الق�ضم على احلد من �ضوء الت�ضرف من خالل مبادرات 

تعليمية وبرامج التوا�ضل.

ملجل�س  الرئي�ضية  وال�ضت�ضارات  الر�ضاد  تقدمي  عن  م�ضوؤول  العام  امل�ست�سار  مكتب 
الإدارة وجلانه، وامل�ضوؤولني التنفيذيني بخ�ضو�س ال�ضوؤون القانونية التي توؤثر على �ضلطة دبي للخدمات 

القانونية  واللتزامات  الداخلية  م�ضائل احلوكمة  ال�ضت�ضارات بخ�ضو�س  تقدمي  املالية، مبا يف ذلك 

والتقا�ضي )غري التنظيمي( ويدير مكتب امل�ضت�ضار العام ا�ضتالم والتعامل مع ال�ضكاوى املقدمة �ضد 

ال�ضلطة وموظفيها. تدير �ضكرتارية املجل�س وتن�ضق كافة مهام ال�ضكرتارية املوؤ�ض�ضاتية للمجل�س وكل 

من جلانه.

ق�سم العالقات الد�لية يقود وين�ضق دور �ضلطة دبي للخدمات املالية يف جميع امل�ضائل 
الإقليمي والدويل  امل�ضتويني  الثنائية واملتعددة الأطراف مع نظرائها على  التعاونية  الدولية واجلهود 

وعمل �ضلطة دبي للخدمات املالية مع وا�ضعي املعايري املالية العامليني. 

الرئي�ضية  املتطلبات  عن  م�ضوؤول  �العمليات  املوؤ�س�ساتية  اخلدمات  ق�سم 
للعمليات ومتطلبات البنية التحتية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية وهو م�ضوؤول اأي�ضا عن جميع الت�ضالت 

الداخلية واخلارجية لل�ضركات.

تت�ضمن الدوائر اخلم�ضة الرئي�ضية يف ق�ضم اخلدمات املوؤ�ض�ضاتية والعمليات:

اإدارة امل�ضاريع وتقييم املخاطر؛  •

تقنية املعلومات؛  •

اإدارة املكاتب؛  •

التمويل؛ و  •

ات�ضالت ال�ضركة  •

وتت�ضمن بع�س النواحي الرئي�ضية يف نطاق م�ضوؤوليات الق�ضم ما يلي:

الإدارة؛  •

اإدارة املكاتب؛  •

جميع املهام املالية؛  •

تكنولوجيا املعلومات ؛  •

اإدارة م�ضاريع ال�ضركات؛  •

اإدارة املخاطر؛  •

الت�ضالت ؛  •
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و�ضع امليزانية ال�ضنوية؛  •

تخطيط ا�ضتمرار العمل؛  •

اإعادة هند�ضة اإجراءات العمل؛  •

تخطيط عمل ال�ضركة؛  •

التدقيق اخلارجي؛  •

التدقيق الداخلي؛ و  •

ال�ضحة وال�ضالمة.  •

بالإ�ضافة اإىل الن�ضاطات املبينة اأعاله، كان ق�ضم اخلدمات املوؤ�ض�ضاتية والعمليات م�ضوؤول عن قيادة 

م�ضروع حتديد وتوثيق وتنفيذ ا�ضتعداد �ضلطة دبي للخدمات املالية للمخاطر التنظيمية.

اإدارة املوارد الب�ضرية وخا�ضة �ضمان  ق�سم املوارد الب�سرية م�ضوؤول عن كافة جوانب 
ا�ضتمرار تعيني املوظفني وتطوير مهاراتهم والحتفاظ بهم. ويتمثل ن�ضاطه الرئي�ضي يف التطوير يف 

تطوير الإماراتيني للوظائف التنظيمية من خالل برنامج قادة الغد التنظيميون.
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املوؤمتر ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني

مت اختيار �ضلطة دبي للخدمات املالية بالتناف�س يف عام 2006 لإ�ضت�ضافة املوؤمتر ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر 

للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني يف دبي يف اكتوبر 2010. الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني هي الهيئة 

الوا�ضعة للمعايري التنظيمية لقطاع التاأمني على امل�ضتوى العاملي وهي متثل منظمي تاأمني يف حوايل 

190 منطقة اخت�ضا�س يف 140 دولة تقريبا مما ي�ضكل %97 من اأق�ضاط التاأمني يف العامل.

كان املوؤمتر ال�ضنوي ذروة حدث ا�ضتمر ملدة اأ�ضبوع وت�ضمن اأي�ضا الجتماعات املنعقدة ثالث مرات يف 

ال�ضنة للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني وعددا من املهام الجتماعية التي ل تن�ضى واجلمعية العمومية 

ال�ضنوية للجمعية الدولية مل�ضريف التاأمني. وفر ذلك احلدث الفر�ضة ملا يزيد عن 500 من م�ضريف التاأمني 

 وامل�ضاركني يف القطاع ملناق�ضة الأو�ضاع ال�ضائدة يف ال�ضوق والجتاهات البارزة والتطورات التنظيمية. 

األقى الكلمات الفتتاحية يف اليوم الأول من املوؤمتر كل من بول كو�ضرت وبيرت برومولر، رئي�س املجل�س 

التنفيذي للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني واألقى اخلطابات الرئي�ضية كل من لورد ترينر، رئي�س جمل�س 

اإدارة �ضلطة اخلدمات املالية )اململكة املتحدة( وجوجن ت�ضوجن كيم، حمافظ اخلدمات الإ�ضرافية املالية 

يف كوريا وايان جون�ضتون، نائب الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية. �ضارك اأكرث من 29 

متحدث حول خمتلف املوا�ضيع املتعلقة بالفكرة الرئي�ضية »بوابة الثقة يف قطاع التاأمني«. 

الإقليمية والإعالم على  امل�ضاركني املتميزين يف القطاع وهيئات الأعمال  العديد من  املوؤمتر  اجتذب 

امل�ضتويني الدويل والإقليمي لرعاية املوؤمتر. مت ا�ضتالم مالحظات اإيجابية من الرابطة الدولية ملراقبي 

التاأمني واحلا�ضرين حول تنظيم احلدث وانعك�س احلدث ب�ضكل جيد على كل من �ضلطة دبي للخدمات 

املالية ب�ضفتها امل�ضيفة ودبي والإمارات العربية املتحدة من ناحية مالءمتها كمحطة لعقد املوؤمترات 

وجودة وفعالية البنية التحتية ومرافق الفنادق واملوؤمترات. 

ندوة حول تدقيق احل�ضابات

ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية يف دي�ضمرب ندوة بعنوان »التطورات يف مهنة تدقيق احل�ضابات: 

نحو اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي«. اجتذبت الندوة حوايل 200 م�ضارك 

الندوة  امتازت  دوليا.  بهم  املعرتف  ال�ضيوف  املتحدثني  من  العديد  على  ال�ضوء  واألقت  املنطقة  من 

بكونها اأول ندوة يجتمع فيها م�ضاركون على امل�ضتوى الإقليمي للعمل بانفتاح مع بع�ضهم البع�س ومع 

اجلهة املنظمة لهم فيما يتعلق بامل�ضائل التي توؤثر على مهنة التدقيق.

والتهديد  با�ضتقالل مدققي احل�ضابات  تتعلق  التي  والتحديات  امل�ضائل  ال�ضوء على  بول كو�ضرت  األقى 

املتعلق بالتنظيم الذاتي وات�ضال مدققي احل�ضابات مع اأولئك امل�ضوؤولني عن احلوكمة وتعيني مدققي 

احل�ضابات والتناوب والتعليم وال�ضك املهني وفعالية الآراء املتعلقة بتدقيق احل�ضابات وعمليات التدقيق 

اجلماعي وموؤ�ض�ضات املحا�ضبة املتخ�ض�ضة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، طرحت �ضلطة دبي للخدمات املالية 

اأول اإح�ضاءاتها حول رقابة التدقيق ل�ضنة 2010-2009. 

كانت النتيجة الرئي�ضية للندوة التفاق بالإجماع على تكوين جمموعة عمل لتناول امل�ضائل والتحديات 

التي مت حتديدها خالل هذه الندوة. وبف�ضل جناح الندوة، اقرتحت �ضلطة دبي للخدمات املالية جعل 

الندوة حدثا �ضنويا.
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التمويل الإ�ضالمي

ا�ضتمر التمويل الإ�ضالمي يف كونه من املجالت الهامة التي مت الرتكيز عليها خالل عام 2010. تدعم 

�ضلطة دبي للخدمات املالية ب�ضدة �ضلطة مركز دبي املايل العاملي يف جهودها لتطوير قطاع التمويل 

الإ�ضالمي يف املركز، وهو قطاع هام يف جمال ال�ضوق ي�ضاعد على متييز مركز دبي املايل العاملي من 

غريه من املراكز الدولية.

يف اأوائل عام 2010، اأطلقت �ضلطة دبي للخدمات املالية جمموعة من الدلئل اللكرتونية املتخ�ض�ضة 

مل�ضاعدة  الدلئل  تلك  ت�ضميم  مت  الأن�ضطة.  من  خمتلفة  باأنواع  يتعلق  فيما  الإ�ضالمي  التمويل  يف 

ال�ضركات القائمة واملرتقبة التي تقوم مبزاولة اأو تقرتح مزاولة اأن�ضطة التمويل الإ�ضالمي يف حتديد 

القواعد التي تنطبق على عملياتها ب�ضهولة. من املتوقع اأن توؤدي هذه املبادرة اإىل حت�ضني و�ضول قطاع 

التمويل الإ�ضالمي لإطارنا التنظيمي.

املعايري يف جمال  وا�ضعي  رقابة جهود  العام عملية  املالية خالل هذا  للخدمات  دبي  �ضلطة  وا�ضلت 

التمويل الإ�ضالمي وامل�ضاهمة فيها. اإننا ل نزال اأع�ضاء فعالني يف جمل�س اخلدمات املالية الإ�ضالمية 

وقد �ضاركنا يف عدد من جمموعات العمل ومنها تلك املتعلقة مبتطلبات املالءة لأعمال التكافل واختبار 

ال�ضغط واإدارة ال�ضيولة. ويف فرباير، ا�ضت�ضفنا الندوة اخلام�ضة ملجل�س اخلدمات املالية الإ�ضالمية 

دبي  �ضلطة  بقيت  اإىل ذلك،  بالإ�ضافة  ال�ضنوية.  وقمته  اجتماعاته  و�ضاركنا يف  التكافل  تنظيم  حول 

للخدمات املالية ع�ضوا فعال يف هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية  وخا�ضة كع�ضو 

يف جمل�س معايري املحا�ضبة والتدقيق لتلك الهيئة. 

مت العرتاف موؤخرا ب�ضلطة دبي للخدمات املالية كع�ضو يف جمموعة وا�ضعي معايري او�ضينيان الآ�ضيوية 

وجمموعة عملها املتعلقة بالتمويل الإ�ضالمي حيث كانت فعالة ب�ضكل خا�س. جمموعة وا�ضعي معايري 

او�ضينيان الآ�ضيوية  هي جمموعة اإقليمية وا�ضعة من الهيئات الوا�ضعة للمعايري املحا�ضبية التي توفر 

ومن  املالية.  للتقارير  الدولية  باملعايري  املتعلقة  الدولية  املحا�ضبة  معايري  جمال�س  على  للتاأثري  هيئة 

خالل ع�ضويتها يف جمموعة العمل التابعة ملجموعة وا�ضعي معايري او�ضينيان الآ�ضيوية، تاأمل �ضلطة 

دبي للخدمات املالية امل�ضاهمة يف خلق التوافق بني املعايري الدولية وتعزيز معرفتنا التنظيمية يف هذا 

القطاع الهام يف ال�ضوق.

خالل  من  الإ�ضالمي  التمويل  جمتمع  تفعيل  يف  فعاليتها  اأي�ضا  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأظهرت 

م�ضاركتها يف عدد من الأحداث العامة على امل�ضتويني الإقليمي والدويل التي ا�ضت�ضافتها �ضلطة مركز 

دبي املايل العاملي ووا�ضعو معايري التمويل الإ�ضالمي والهيئات الأكادميية والتجارية.

برنامج قادة الغد التنظيميون

قام ق�ضم املوارد الب�ضرية مبزيد من التطوير على مبادرة التطوير الرائدة اخلا�ضة بنا، برنامج قادة الغد 

التنظيميون وهو الآن يف عامه اخلام�س. لقد قمنا بت�ضجيع احل�ضول على املزيد من املوؤهالت التعليمية 

 وخا�ضة �ضهادة التحليل املايل كما �ضجعنا خريجينا من الربنامج للح�ضول على موؤهالت املاج�ضتري.

يف عام 2010، اأكمل 4 خريجني من قادة الغد التنظيميون الربنامج والتحقوا ب�ضلطة دبي للخدمات 

املالية كمدراء. بالإ�ضافة اإىل ذلك، التحق 5 م�ضاركون باجلزء اخلام�س من الربنامج من جمموعة 
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ال�ضارقة  الأمريكية يف  الأمريكية يف دبي واجلامعة  اأي من: اجلامعة  املحلية،  املوؤ�ض�ضات  وا�ضعة من 

وكلية التقنية العليا للطالبات وجامعة ال�ضارقة وجامعة ولوجنوجن يف دبي.

تلقى الربنامج دعما كبريا من املوؤ�ض�ضات التي يقع مقرها يف مركز دبي املايل العاملي يف تطوير املهارات 

التجارية للم�ضاركني. 

يف عام 2010، اأكمل العميد عملية مراجعة جميع مناذج التدريب على الربنامج. بالإ�ضافة اإىل ذلك، 

اأنهى العميد واأع�ضاء جلنة قادة الغد التنظيميون الذين يرتاأ�ضهم عملية املراجعة ال�ضنوية مل�ضمون 

الربنامج وبنيته وحدد جمالت التح�ضن ل�ضمان ا�ضتمرار تطور الربنامج وفعاليته. وقد مت اأي�ضا تزويد 

بدئهم  عند  لهم  املتاحة  اخليارات  جميع  درا�ضة  من  متكنهم  على  حر�ضا  فردي  بتدريب  اخلريجني 

حلياتهم املهنية.   

مت اإجناز درا�ضة مقارنة للربنامج يف عام 2010. متت من خالل هذه الدرا�ضة مقارنة برناجمنا مع 

الدولية  ال�ضركات  العربية املتحدة �ضمن جمموعة من  الإمارات  اأخرى لتطوير اخلريجني يف  برامج 

واملوؤ�ض�ضات املحلية ذات ال�ضمعة القوية يف تطوير املوظفني مع العديد من منظمي اخلدمات املالية يف 

اخلارج. ك�ضفت الدرا�ضة اأن برنامج �ضلطة دبي للخدمات املالية ذو معيار قابل للمقارنة وحددت عددا 

من الأفكار املمكنة لتحقيق املزيد من التطوير. 

ويوا�ضل املجل�س القيام بدور ن�ضط يف الربنامج ،وكما �ضرح موؤخرا رئي�س جمل�س الإدارة: نحن فخورون 

باأن 26 ٪ من املنظمني لدينا هم من مواطني دولة الإمارات. اإن جناح الربنامج مهم جدا بالن�ضبة 

الإمارات  لدولة  وم�ضمونة  م�ضتدامة  فوائد  لتحقيق  جهودنا  و�ضنوا�ضل  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة 

العربية املتحدة بتطوير ال�ضباب الإماراتي ل�ضغل وظائف على املدى الطويل يف جمال تنظيم اخلدمات 

املالية.
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ق�سم ال�سيا�سات �اخلدمات القانونية
املبادرات الت�ضريعية

للخدمات  دبي  �ضلطة  وقواعد  لقوانني  املراجعة  عملية  القانونية  واخلدمات  ال�ضيا�ضات  ق�ضم  وا�ضل 

 .2010 عام  يف  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  نظام  يف  الهامة  التغيريات  بع�س  اإىل  اأدى  مما  املالية 

واأهم تلك التغيريات هي التغيريات التي اأجريت على نظام �ضناديق ال�ضتثمار اجلماعي. وبالت�ضاور 

مع جلنة كربى يف ال�ضناعة لدى مركز دبي املايل العاملي، تعتقد �ضلطة دبي للخدمات املالية باأنه مت 

اإجراء التطويرات ب�ضكل يجعل النظام اأكرث جاذبية وانفتاح مع املحافظة على املعايري التنظيمية العليا 

املتوقعة يف مركز دبي املايل العاملي. اأثرت اأهم التغيريات على مدراء ال�ضناديق )م�ضغلي ال�ضناديق 

العاملي )ال�ضناديق  اإدارة ال�ضناديق يف مناطق خارج مركز دبي املايل  �ضابقا( وعلى قدرتهم على 

احلالت،  بع�س  يف  العاملي،  املايل  دبي  ملركز  التابعة  غري  ال�ضناديق  مدراء  مكنت  كما  اخلارجية( 

من اإدارة �ضناديق يف مركز دبي املايل العاملي. واأثناء اإدخالنا لهذه التغيريات وغريها، حر�ضنا على 

ال�ضتمرار يف ا�ضتيفاء املتطلبات املبينة يف مبادئ املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية لتنظيم الأوراق 

املالية.

ذلك منوذج  ونتج عن  الإ�ضالمي  التمويل  قواعد  على  تغيريات  باإجراء   الق�ضم  قام   ،2010 عام  يف 

متويل اإ�ضالمي اأ�ضمل واأدق يف كتاب القواعد اأدى اإىل جمع كافة متطلباتنا يف مكان واحد. ونعتقد اأن 

هذا يعر�س قواعد التمويل الإ�ضالمي ب�ضكل اأف�ضل وي�ضهل الطالع على كتاب القواعد. ولتحقيق هذا 

الغر�س، قمنا اأي�ضا باإ�ضدار »دليل واقعي« حول التمويل الإ�ضالمي على النرتنت.

�ضهد هذا العام كذلك التنفيذ التام لإطار املكتب التمثيلي. ويعد ذلك تغيريا هاما ملركز دبي املايل 

دبي  اأو من مركز  املالية يف  تقدمي اخلدمات  العتبار  بعني  تاأخذ  التي  املوؤ�ض�ضات  العاملي كما ميكن 

املايل العاملي من »التجربة« بفتح مكتب متثيلي. تكون هذا املكاتب، بالطبع، مقيدة يف عملها ال اأنه 

�ضي�ضمح للموؤ�ض�ضات املالية التي تقوم بفتح مكتب تنفيذي مبزاولة اأن�ضطة ت�ضويق حمدودة نيابة عن 

مقرها الرئي�ضي.

تطوير ال�ضيا�ضة

بالإ�ضافة اإىل اإدارة عملية تطوير ال�ضيا�ضات التنظيمية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، ا�ضتمر الفريق 

يف امل�ضاهمة يف اأعمال و�ضع املعايري الدولية لهيئات مثل جلنة بازل والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني 

املالية  الأزمة  الهيئات حاليا مبراجعة معايريها عقب  تقوم  املالية.  الأوراق  للجان  الدولية  واملنظمة 

للخدمات  دبي  �ضلطة  وا�ضتمرت  املالية.  امل�ضتمر يف قطاع اخلدمات  الدويل  نظامها  تعزيز  وتوا�ضل 

الدولية  الهيئات  هذه  عن  ال�ضادرة  ال�ضت�ضارية  امل�ضتندات  على  بالرد   ،2010 عام  خالل  املالية، 

وغريها وهي ل زالت تقوم بتقدمي اخلدمات املتعلقة بو�ضع املعايري للعديد من اللجان مع امل�ضاهمة 

يف تطوير املعايري.

مبادرات الأق�سام
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ق�سم الرقابة 
ملحة حول الرقابة

عليها  بالإ�ضراف  تقوم  التي  للهيئات  مكر�س  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  واهتمام  وقت  معظم  اإن 

وبلغ عدد تلك الهيئات يف نهاية العام 250 �ضركة مرخ�ضة و52 مزود خدمات م�ضاعدة و15 مدقق 

م�ضجل. ح�ضابات 

اأن�ضطة الرتخي�س

يقوم ق�ضم الرقابة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية كغريه من دوائر الخت�ضا�س املرموقة باإجراء حتليل 

مكثف لتطبيقات ترخي�س جديدة. جت�ضد عملية الرتخي�س عملية مراجعة متعددة امل�ضتويات ت�ضمن 

الفح�س ال�ضامل وعمليات التدقيق واملوازنة يف اتخاذ القرارات. يتم فح�س الكفاءة والتكامل واملوارد 

املالية و�ضجل الإجنازات للمالكني امل�ضيطرين املقرتحني وجمل�س الإدارة واملجل�س التنفيذي من خالل 

عمليات تدقيق اخللفية ال�ضاملة. تخ�ضع خمططات اأعمال مقدمي الطلبات وا�ضرتاتيجياتهم وتوقعاتهم 

املالية لعملية مراجعة اأ�ضا�ضية لتحديد ما اإذا كانت املخاطر ال�ضاملة املفرو�ضة مقبولة. 

املعرو�س  املايل  والو�ضع  الأعمال  بقانونية  يتعلق  فيما  امل�ضبقة  التحريات  عمليات  بتعزيز  قمنا  لقد 

واخت�ضا�س وقدرة الإدارة العليا مما اأدى اإىل تعزيز �ضبل التحريات امل�ضبقة حيث مت تخ�ضي�س وقت 

لتحقيقه هو  ن�ضعى  الذي  النهائي  الهدف  اأن  اإل  الأوقات.  بع�س  التطبيقات يف  لعملية معاجلة  اأطول 

اتخاذ القرار التنظيمي ال�ضحيح حول م�ضالح مركز دبي املايل العاملي واملجتمع اخلا�ضع لتنظيمه 

واإدارة  التاأمني  2010 زيادة يف قطاع  على املدى الطويل. تظهر جمموعة مقدمي الطلب خالل عام 

منطقة  من  وموؤ�ض�ضات  كربى  مالية  ملراكز  تابعة  موؤ�ض�ضات  جانب  من  املتوا�ضل  والهتمام  الأ�ضول 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا والهند وتركيا.

39 �ضركة مرخ�ضة و4 مزودي خدمات  2010 برتخي�س  قامت �ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 

م�ضاعدة )اأي ما جمموعه 43 �سركة(  منها 7 مكاتب متثيلية �ضمن اإطار املكاتب التمثيلية اجلديد. 

يقل عدد الرخ�س املمنوحة  عن م�ضتوى الن�ضاط يف العام ال�ضابق ال اأنه يتوافق مع الإقت�ضاد العاملي 

ونتوقع حدوث تغيري يف عام 2011. ول نزال نتوقع ب�ضكل اإيجابي زيادة يف عدد املوؤ�ض�ضات التي تقوم 

بتو�ضيع عملياتها القائمة يف مركز دبي املايل العاملي مما ي�ضري اإىل جناحها الوا�ضح يف املركز وثقتها 

يف م�ضتقبلها. ت�ضعى هذه املوؤ�ض�ضات، مع عملياتها القائمة يف مركز دبي املايل العاملي، اإىل تو�ضيع نطاق 

الأن�ضطة التي تقوم مبزاولتها وزيادتها.

مناذج التطبيق التي متت مراجعتها وتعزيزها يف عام 2009 م�ضمولة حاليا يف املمار�ضة ومن�ضجمة مع 

حتمل املخاطر ل�ضلطة دبي للخدمات املالية. مت احل�ضول على هذه النماذج من قبل مقدمي الطلب 

وم�ضت�ضاريهم ب�ضكل منا�ضب.

الأ�ضلوب الرقابي 

�ضلطة دبي للخدمات املالية هي �ضلطة تنظيمية قائمة على تقييم املخاطر. نقوم اأول با�ضتخدام عمليات 

املراجعة امليدانية الدورية ب�ضفتها مقيا�س ل�ضتعداد اأية موؤ�ض�ضة للمخاطر. يتم تنفيذ عمليات املراجعة 

امليدانية من قبل  م�ضرفني ماليني خرباء يتم تزويدهم بفر�س تدريب وتطوير م�ضتمرة حر�ضا على 

زيادة وعيهم يف الجتاهات العاملية والبتكارات املتعلقة باملنتجات. يتم تعزيز عمليات املراجعة امليدانية 

مبحادثات اإدارية مرحلية وعمليات مراجعة لالأن�ضطة وموؤ�ضرات الأداء املايل يف املكاتب. يعتمد تكرار 

ونطاق عملية تقييم املخاطر والتنفيذ على الأثر املحتمل لأن�ضطة املوؤ�ض�ضة يف مركز دبي املايل العاملي 

واحتمالية تبلور املخاطر املحتملة لأغرا�س �ضلطة دبي للخدمات املالية اإىل خماطر فعلية.
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ينظر ق�ضم الرقابة عن كثب يف هياكل احلوكمة امل�ضتخدمة يف كل موؤ�ض�ضة واأدائها املايل ومزاولتها 

بقواعد مكافحة  املوؤ�ض�ضة  التزام  التنظيمية ومدى  الهيئات  والأ�ضواق وخمتلف  العمالء  لالأعمال مع 

غ�ضل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب واأف�ضل املمار�ضات العاملية بذلك اخل�ضو�س. ي�ضمل الن�ضاط 

امليداين مراجعة �ضجالت املوؤ�ض�ضة واإجراء مقابالت مع اإدارة املوؤ�ض�ضة وموظفيها وفح�س املعامالت 

والحتفاظ بال�ضجالت. حتدد نطاق املراجعة عوامل مثل حجم املوؤ�ض�ضة وتعقيدها وعرو�س املنتجات 

فيها وقاعدة عمالئها ومنوذج عملها و�ضجل خرباتها لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية. مت بحث نتائج 

عمليات التفتي�س امليداين التي نقوم بها مع الإدارة، وبعد اإجراء عملية مراجعة ثانوية ل�ضبط اجلودة، 

م�ضرفة  هيئة  اأية  اأو  اإدارتها  جمل�س  ابالغ  مت  كما  خطيا  الهيئات  يف  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  اإبالغ  مت 

خمت�ضة غريها.اأظهرت الغالبية العظمى من عمليات التفتي�س  وجود ممار�ضات واأو�ضاع مر�ضية. 

وم�ضاكل  املخاطر  من  عال  م�ضتوى  وجود  تثبت  التي  الأو�ضاع  اأو  املمار�ضات  بع�س  اأحيانا،  واجهتنا، 

رقابية كثرية. وقد كانت اخلطورة الن�ضبية للو�ضع ورغبة اإدارة املوؤ�ض�ضة وقدرتها على معاجلة امل�ضائل 

املثرية للقلق هي م�ضدر ردنا الرقابي. يف الأو�ضاع النموذجية وافقت املوؤ�ض�ضات التي فر�ضت م�ضتوى 

اإ�ضرافية على اتباع برنامج لتقليل املخاطر مع �ضلطة دبي للخدمات  عال من املخاطر و/اأو م�ضاكل 

املالية والذي التزمت فيه باتخاذ اإجراءات عالجية بحلول تواريخ معينة.

اأما املوؤ�ض�ضات التي فر�ضت م�ضاكل اأكرث خطورة، فر�س عليها برنامج ت�ضحيحي اأكرث ر�ضمية. تتمتع 

�ضلطة دبي للخدمات املالية مبجموعة من ال�ضالحيات لتقليل املمار�ضات اأو الأو�ضاع الغري مر�ضية، 

الغاء  اإىل  الأم��ر  ي�ضل  وقد  معينة  ت�ضحيحية  اإج��راءات  باتخاذ  والأم��ر  الأعمال  ذلك حظر  مبا يف 

الرتخي�س. 

خالل عام 2010، قام ق�ضم الرقابة بتنفيذ 124 عملية تقييم ميدانية لل�ضركات املرخ�ضة  و15 عملية 

تقييم ملزودي اخلدمات امل�ضاعدة و17 عملية تقييم ملدققي احل�ضابات امل�ضجلني.

مت تو�ضيع دور �ضلطة دبي للخدمات املالية مع مدققي احل�ضابات لي�ضمل التن�ضيق مع معهد املحا�ضبني 

القانونيني املعتمدين يف اجنلرتا وويلز بالإ�ضافة اإىل عمليات التحليل املتعلقة مبكافحة غ�ضل الأموال/ 

مكافحة متويل الإرهاب.

عمليات املراجعة ح�ضب املو�ضوع

يكمل تقييمنا امليداين للموؤ�ض�ضات الفردية برنامج لعمليات املراجعة ح�ضب املو�ضوع حيث يتم الطالع 

على النواحي املختلفة من املخاطر التي قد يكون لها اأثر على عدد اأكرب من املوؤ�ض�ضات.  خالل عام 

التالية:  املجالت  تغطي  موؤ�ض�ضة   40 من  لأكرث  املو�ضوع  ح�ضب  مراجعة  عمليات  اإج��راء  مت   ،2010

اأ�ضول العمالء والحتيال، حوكمة ال�ضركات، ومكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة متويل الإرهاب لدى 

الأ�ضخا�س املعر�ضني �ضيا�ضيا.

قد ت�ضمل نتائج املراجعة ح�ضب املو�ضوع اإ�ضدار خطابات ترتبط بالقطاع كن�ضر خطاب بعنوان »عزيزي 

امل�ضوؤول التنفيذي » والذي يبني املمار�ضات اجليدة وال�ضيئة التي متت مالحظتها والإجراءات الرقابية 

الأخرى اأو الرجوع اإىل تنفيذ القوانني  للبحث يف اأ�ضباب فر�س العقوبات الر�ضمية. 

ق�سم الرقابة  ) تابع(

2010 522010التقرير ال�سنوي التقرير ال�سنوي 53



التطور امل�ضتمر يف الإجراءات الرقابية

نحن ملتزمون بال�ضتمرار بالتح�ضينات يف �ضمان فعالية وكفاءة الإجراءات الرقابية. وبهذا اخل�ضو�س، 

قمنا بتنفيذ التغيريات التالية خالل عام 2010:

ال�ضتخدام غري املتوقع ل�ضتبيان �ضوابط �ضنوي جديد ي�ضمل املوؤ�ض�ضات �ضمن الفئة 3. يطلب   •

ال�ضتبيان تقييما ذاتيا من النواحي الإدارية وال�ضبط �ضمن الفئة 3 و4 من املوؤ�ض�ضات التي 

ب�ضكل جدير بالهتمام  اأثبت ال�ضتبيان  املالية ح�ضا�ضة. وقد  للخدمات  تعتربها �ضلطة دبي 

املتطلبات  ل�ضتيفاء  اتخاذها  يلزم  قد  التي  الإج���راءات  حتديد  يف  للموؤ�ض�ضات  م�ضاعدته 

امليدانية ح�ضب  املالية عمليات تقييم املخاطر  ي�ضاعد �ضلطة دبي للخدمات  التنظيمية وهو 

الأولوية.

ا�ضتخدام زيارات دورية مكثفة لفح�س املعامالت وذلك لتوفري رقابة عالية الكثافة لل�ضركات   •

املحددة؛

برنامج للزيارات الرقابية امل�ضرتكة مع هيئة الأوراق املالية وال�ضلع حيث تكون هنالك روابط   •

ما بني املوؤ�ض�ضات اخلا�ضعة لتنظيم كل من �ضلطة دبي للخدمات املالية وهيئة الأوراق املالية 

وال�ضلع؛

زيادة الرتكيز على التغريات يف ال�ضوابط يف ظل نقاط ال�ضعف امل�ضتمرة يف القطاع املايل   •

عامليا؛ و

الرتكيز املعزز على املالكني امل�ضتفيدين ويف الرقابة املوحدة على املجموعات املالية التي تعمل   •

يف اإنتاج البرتول وتلك املتزايدة التي تعمل يف التنقيب عن البرتول.

العالقات التنظيمية الدولية والتعاون

على الرغم من اأن مركز دبي املايل العاملي هو هيئة قانونية خمت�ضة يف اإمارة دبي ال اأننا نوؤمن ب�ضدة 

للغاية، مبا  املتحدة مهم  العربية  الإم��ارات  الأخرى يف  التنظيمية  الهيئات  والتعاون مع  التن�ضيق  باأن 

الأموال واحلالت  املتحدة ووحدة مواجهة غ�ضل  العربية  الإم��ارات  لدولة  املركزي  يف ذلك امل�ضرف 

امل�ضبوهة التابعة له وهيئة الأوراق املالية وال�ضلع وجلنة التاأمني والعديد من الهيئات الأخرى. 

يقوم ق�ضم الرقابة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية، من خالل جمموعة وا�ضعة من مذكرات التفاهم، 

مع  بال�ضرتاك  قمنا  وقد  العامل.  اأرج��اء  يف  التنظيمية  الهيئات  من  العديد  مع  والتعاون  بالت�ضال 

امل�ضرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة وهيئة الأوراق املالية وال�ضلع بت�ضكيل جمموعة عمل 

ملعاجلة امل�ضكالت ذات ال�ضلة يف التنظيم املايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

هيئات  اأو  لهيئات مرخ�ضة  فروع  املالية هي  للخدمات  دبي  �ضلطة  املرخ�ضة يف  الهيئات  من  العديد 

تطبق  اأخ��رى.   اخت�ضا�س  الأم يف منطقة  الدولة  اآخر يف  قبل منظم  بهيئات مرخ�ضة من  مرتبطة 

�ضلطة دبي للخدمات املالية، ب�ضفتها املنظم امل�ضيف، بروتوكولت فعالة للم�ضاركة يف املعلومات وذلك 

للتقليل من احتمالية وجود ثغرات يف الرقابة على هذه الهيئات مبا ي�ضمن ح�ضول املنظم يف الدولة 

الأم على �ضورة �ضاملة للمخاطر املرتبطة بامل�ضروع ككل. 

مبوجب الربوتوكولت الدولية، قام منظمو اأكرب املجموعات املالية يف العامل باإن�ضاء »كليات ا�ضرافية« 

الأم،  الدولة  يف  امل�ضرف  يعقد  الرتتيبات،  هذه  مبوجب  التنظيمية.  املعلومات  على  الطالع  لت�ضهيل 

ب�ضفته املنظم الرئي�ضي، اجتماعات دورية يطلع فيها كل من املنظم يف البلد الأم واملنظم امل�ضيف على 

املعلومات. �ضلطة دبي للخدمات املالية هي م�ضارك فعال يف عدد من الكليات ال�ضرافية لكبار الالعبني 

العامليني الذين ميلكون هيئات مرخ�ضة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية. تركز �ضلطة دبي للخدمات 
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املالية ب�ضكل كبري على القدرة على اإقامة عالقة فعالة وقوية مع املنظمني يف الدولة الأم. وباملقابل، 

ميكن اأن ميثل عملنا نظام اإنذار مبكر للمنظمني يف الدولة الأم يلفت انتباههم نحو م�ضاكل تنظيمية 

اأكرب ك�ضعف املجموعات ماليا.

لقد علمت الأزمة املالية املجتمع التنظيمي للقطاع املايل بو�ضوح باأن القطاع املايل هو قطاع معومل 

بدرجة عالية ويجب اإدارته على ذلك النحو. يوا�ضل الق�ضم تقدمي الدعم العملي الفعال للتغيريات يف 

ال�ضيا�ضات وللردود على الأبحاث واملبادرات من جلنة بازل والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني واملنظمة 

للموؤ�ض�ضات  والتدقيق  املحا�ضبة  ومنظمة  املالية  الإجراءات  مهام  وقوة  املالية  الأوراق  للجان  الدولية 

واخلدمات  ال�ضيا�ضات  ق�ضم  مع  بامل�ضاركة  الإ�ضالمية  املالية  اخلدمات  وجمل�س  الإ�ضالمية  املالية 

القانونية اأو ق�ضم العالقات الدولية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية.

التوا�ضل

توؤمن �ضلطة دبي للخدمات املالية ب�ضدة يف النخراط املتوا�ضل مع القطاع املايل من خالل عمليات 

بخالف عمليات تقييم املخاطر املحددة. ي�ضتمر ق�ضم الرقابة يف الرتكيز على النخراط مع امل�ضاهمني 

من خالل العديد من املبادرات مبا يف ذلك جل�ضات التوا�ضل والعرو�س اخلارجية. خالل عام 2010، 

قدم ق�ضم الرقابة عرو�ضا تغطي نطاقا وا�ضعا من امل�ضائل التي ت�ضمل مكافحة غ�ضل الأموال ومكافحة 

متويل الإرهاب والتمويل الإ�ضالمي واملحا�ضبة العاملية ومعايري تدقيق احل�ضابات وحوكمة ال�ضركات 

وخماطر العمليات واآخر م�ضتجدات الإ�ضالح التنظيمي. قام ق�ضم الرقابة لدى �ضلطة دبي للخدمات 

املالية اأي�ضا با�ضت�ضافة اثنني من الفعاليات وبالتحديد ملجموعة كومبالين�س اوفي�ضرز نيتوورك جروب 

(CONG) يف عام 2010. نحن نوؤمن ب�ضدة باأن النخراط مع ال�ضركات املرخ�ضة خارج نطاق عملية 

تقييم املخاطر العتيادية هو جزء ل يتجزاأ من ا�ضرتاتيجية الت�ضال.

بالإ�ضافة اإىل الفعاليات املبينة اأعاله والتي ا�ضتهدفت ال�ضركات املرخ�ضة، عقدت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية جل�ضة توا�ضل ملدققي احل�ضابات امل�ضجلني التابعني لها بتاريخ 18 فرباير 2010. كان الهدف 

من اجلل�ضة تقييم املدققني للنتائج العامة التي نتجت من عمليات املراجعة التنظيمية التي اأجرتها 

�ضلطة دبي للخدمات املالية على للمدققني امل�ضجلني يف عام 2009 والقيام اأي�ضا بتحديد املجالت التي 

�ضتغطيها عمليات املراجعة الإ�ضرافية امل�ضتقبلية لعام 2010. كما قامت �ضلطة دبي للخدمات املالية 

املحا�ضبني  تلخي�ضيتني م�ضرتكتني مع معهد  باإ�ضت�ضافة جل�ضتني �ضباحيتني   2010 اأي�ضا خالل عام 

القانونيني املعتمدين يف اجنلرتا وويلز. كان الهدف من تلك اجلل�ضات زيادة الوعي وبحث امل�ضاكل 

احلالية التي تواجه مهنة التدقيق. تكونت اجلل�ضات من رئي�س اجلل�ضة وخم�ضة م�ضاركني من �ضلطة 

دبي للخدمات املالية ومعهد املحا�ضبني القانونيني املعتمدين يف اجنلرتا وويلز وغريها من الهيئات 

التنظيمية يف الإمارات العربية املتحدة، املهنة وال�ضناعة. كانت جل�ضة مار�س تدور حول مو�ضوع »دور 

رقابة التدقيق يف حت�ضني نوعية املعلومات املالية وتطوير الثقة فيها يف ال�ضرق الأو�ضط« بينما كانت 

جل�ضة �ضبتمرب تدور حول مو�ضوع »م�ضتقبل عمليات التدقيق«.  

مكافحة غ�ضل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب وعقوبات الأمم املتحدة  

يطبق قانون العقوبات الإحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة وغريه من القوانني اجلزائية الإحتادية 

يف الدولة يف مركز دبي املايل العاملي، مبا فيها القانون الإحتادي رقم 4 ل�سنة 2002 )جترمي غ�ضل 

دبي  �ضلطة  وتعمل  الإره���اب(.   مكافحة  )قانون   2004 ل�سنة   1 رقم  الإحت��ادي  والقانون  الأم��وال( 

للخدمات املالية ب�ضكل فعال على ن�ضر ثقافة اللتزام مبكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة متويل الإرهاب 

من جانب الهيئات املنظمة يف مركز دبي املايل العاملي. 
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وقد حر�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية على اأن يتفق النظام التنظيمي ملكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة 

الختيار  تبقى عملية  املالية.  الإج��راءات  قوة مهام  ت�ضعها  التي  الدولية  املعايري  الإره��اب مع  متويل 

الأولية من بني مقدمي الطلبات وعملية الرقابة امل�ضتمرة لاللتزام مبكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة 

متويل الإرهاب على راأ�س اأولويات �ضلطة دبي للخدمات املالية. ي�ضكل تقييم فعالية �ضوابط مكافحة 

غ�ضل الأموال/ مكافحة متويل الإرهاب التي ت�ضعها ال�ضركات مكونا حيويا يف عملية تقييم املخاطر 

امل�ضتمرة. نقوم بفح�س اأنظمة و�ضوابط الهيئات املنظمة فيما يتعلق مبكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة 

متويل الإرهاب مع الرتكيز ب�ضكل خا�س على اإجراءات »اعرف عميلك« وعمليات تقدمي التقارير حول 

املعامالت امل�ضبوهة. يف عام 2010، مت تقدمي 36 تقرير حول املعامالت امل�ضبوهة )و28 تقرير يف عام 

2009( من قبل الهيئات املنظمة لوحدة مواجهة غ�ضل الأموال واحلالت امل�ضبوهة.   

يتم دعم الوعي مبكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة متويل الإرهاب بفعالية من قبل �ضلطة دبي للخدمات 

با�ضتمرار  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  داخلية مع موظفي  واإعالمية  تدريبية  دورات  املالية. مت عقد 

يف  للممار�ضات  املفتوحة  واملحادثات  الالزمة  القراءة  مواد  خالل  من  مت  ما  ي�ضمل  مبا  ال�ضنة  خالل 

اجتماعات تعقد مرتني اأ�ضبوعيا للموظفني. وكان يتم بعد ذلك تقدمي املعلومات ذات العالقة للهيئات 

املنظمة من خالل عملية اإدارة العالقات. ت�ضجع �ضلطة دبي للخدمات املالية وتدعم موظفيها لتح�ضيل 

�ضهادات كمخت�ضني يف مكافحة غ�ضل الأموال. 

كجزء من نظام مكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة متويل الإرهاب، تقوم �ضلطة دبي للخدمات املالية 

اأي�ضا مبراجعة م�ضتوى اللتزام باأنظمة جمل�س الأمن لالأمم املتحدة. يجب على جميع الهيئات املنظمة 

من قبل �ضلطة دبي للخدمات املالية فح�س ومراقبة ما اذا كانت لديها اأية ح�ضابات اأو بخالف ذلك 

لأفراد مدرجني على  اإقت�ضادية  وموارد  اإقت�ضادية  اأو مزايا  اأخرى  مالية  اأ�ضول  اأو  اأموال  اأية  متتلك 

اأكرث  اأ�ضبح اللتزام باأنظمة العقوبات ب�ضكل وا�ضح  لوائح عقوبات الأمم املتحدة ذات العالقة. لقد 

تعقيدا و حدة على مدى ال�ضنوات العديدة املا�ضية.

ق�سم الأ�سواق
مبادرات ال�ضيا�ضة 

قيد  كانت  والتي  ال�ضيا�ضة  على  املقرتحة  التغيريات  على  ردا  الأ�ضواق  ق�ضم  قدم   ،2010 عام  خالل 

الدرا�ضة من قبل نا�ضداك دبي ليتم ت�ضمينها يف قوانني الإدراج اخلا�ضة بها وتقوم حاليا باإمتام عملية 

القوانني لالعرتاف  تلك  لتحديث  املراجعة م�ضممة  املعرو�ضة. وهذه  املالية  الأوراق  مراجعة قوانني 

لإ�ضدار  به  املعمول  التنظيمي  الإطار  وتعزيز  املماثلة  الخت�ضا�س  مناطق  يف  التنظيمية  بالتطورات 

الأوراق املالية واللتزامات امل�ضتمرة لهيئات اإعداد التقارير.

يعمل ق�ضم الأ�ضواق مع كل من نا�ضداك دبي وبور�ضة دبي للطاقة بخ�ضو�س العرتاف باأع�ضاء جدد 

من مناطق خارج مركز دبي املايل العاملي.

الرقابة على البور�ضات

مت اإجناز عملية مراجعة للمخاطر املتعلقة با�ضتخدام م�ضدر خارجي وهو �ضوق دبي املايل لعمليات 

لدولة  املركزي  امل�ضرف  مع  بالتعاون   2010 يوليو  يف  دبي  نا�ضداك  اأ�ضهم  وت�ضوية  وتقا�س  جت��ارة 

الإمارات العربية املتحدة وهيئة الأوراق املالية وال�ضلع. و�ضبق عملية ا�ضتخدام م�ضدر خارجي لهذه 

املهام �ضراء نا�ضداك دبي من قبل �ضوق دبي املايل. حتى تاريخه، قام �ضوق دبي املايل بحيازة 66.67% 

من نا�ضداك دبي و�ضيتم حتويل الن�ضبة الباقية من بور�ضة دبي يف تاريخ لحق. ت�ضتمر نا�ضداك دبي يف 
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ت�ضغيل منتجاتها وم�ضتقاتها الهيكلية وتبادل ال�ضلع املتداولة على من�ضتها القائمة. ول زالت نا�ضداك 

دبي خا�ضعة لتنظيم �ضلطة دبي للخدمات املالية ول يزال �ضوق دبي املايل خا�ضع لتنظيم هيئة الأوراق 

املالية وال�ضلع. 

للطاقة  دبي  لبور�ضة  القواعد  كتاب  تغيريات على  باعتماد  اأي�ضا  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  قامت 

بخ�ضو�س اأحكام �ضوء الت�ضرف يف �ضوق بور�ضة دبي للطاقة وبالتحديد قواعد جتارة غ�ضل الأموال. 

 2010 30 �ضبتمرب  مت ت�ضجيل رقم قيا�ضي يف م�ضتوى الهتمام العام يف بور�ضة دبي للطاقة بتاريخ 

حيث بلغ عدد العقود 21،797 عقدا اأو ما يعادل حوايل 22 مليون برميل من النفط اخلام.

الرقابة على هيئات اإعداد التقارير

وا�ضل ق�ضم الأ�ضواق مراقبة البالغ عن هيئات اإعداد التقارير )وهي ب�ضكل رئي�ضي متعلقة بامل�ضاهمات 

والديون( والتوا�ضل معهم بفعالية ل�ضمان امتام عمليات البالغ ب�ضكل منا�ضب. وحتى هذا التاريخ 

يوجد 36 هيئة اعداد تقارير )بانخفا�س طفيف عن 37 هيئة يف ال�ضنة ال�ضابقة(. هذه الهيئات التي 

متلك اأوراق مالية مدرجة خا�ضة بامل�ضاهمات قائمة يف ا�ضرتاليا )1( والوليات املتحدة )3( و�ضوي�ضرا 

)1( وجنوب افريقيا )1( والبحرين )1( والأردن )1( وكاميان اآيالندز والهند )1(. وقد ان�ضحبت 

هيئة اإعداد تقارير واحدة من نا�ضداك دبي.

الهيئات و الأع�ضاء املعرتف بهم

اعرتف ق�ضم الأ�ضواق ب�ضبعة طلبات من �ضركات ت�ضعى للح�ضول على ع�ضوية يف نا�ضداك دبي ت�ضمل 

ل�ضركات  بطلبني  اأي�ضا  الق�ضم  واعرتف  املتحدة.  العربية  الإمارات  اآخرين يف  بهم  ع�ضوين معرتف 

ت�ضعى للح�ضول على ع�ضوية يف بور�ضة دبي للطاقة. 

بع�س  من  الع��رتاف  و�ضحب  املوؤ�ض�ضاتي  الهيكل  تنظيم  اإع��ادة  من  نوع  ال�ضوق  اأو�ضاع  عن  نتج  وقد 

امل�ضاركني حيث بقي حاليا 28 ع�ضوا معرتفا به يف نا�ضداك دبي و62 ع�ضوا معرتفا به يف بور�ضة دبي 

للطاقة اأي ما ميثل زيادة بعدد 4 اأع�ضاء وانخفا�ضا بعدد 3 اأع�ضاء على التوايل.

العالقات التنظيمية

�ضاهم  والإماراتية.  العاملية  التنظيمية  املوؤ�ض�ضات  مع  اأوثق  عالقات  تطوير  يف  الأ�ضواق  ق�ضم  ا�ضتمر 

الق�ضم يف جمموعات من الأعمال للمنظمة الدولية للجان الأوراق املالية واجتماع متت اإعادة عقده 

لقوى املهام التابعة للمنظمة الدولية للجان الأوراق املالية حول م�ضتقات ال�ضلع. 

ق�سم التنفيذ
يبقى تعزيز معايري حوكمة ال�ضركات حتديا جلميع املوؤ�ض�ضات التنظيمية يف عام 2010 وقد اأظهرت 

�ضلطة دبي للخدمات املالية التزامها بتطوير تلك املعايري من خالل رغبتها يف اتخاذ اإجراءات تنفيذ 

�ضارمة عند اللزوم. ويدل على ذلك اأ�ضلوب وعدد التحريات التي مت اإجراوؤها من قبل الق�ضم خالل 

عام 2010. 

داما�س انرتنا�ضيونال ليمتد 

من اأكرث اإجراءات التنفيذ الوا�ضحة التي مت اتخاذها خالل عام 2010 هي تلك التي مت اتخاذها �ضد 

داما�س انرتنا�ضيونال ليمتد وجمل�س اإدارتها واأغلبية امل�ضاهمني فيها.
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بداأت �ضلطة دبي للخدمات املالية التحريات �ضد داما�س انرتنا�ضيونال ليمتد بعد الإف�ضاحات التي 

قامت داما�س انرتنا�ضيونال ليمتد بها يف ال�ضوق. وجدت �ضلطة دبي للخدمات املالية من خالل التحريات 

اأن داما�س انرتنا�ضيونال ليمتد وجمل�س اإدارتها قد اأخال بالعديد من اأحكام القوانني والأنظمة التي 

تديرها �ضلطة دبي للخدمات املالية فيما يتعلق بحوكمة ال�ضركات ومهام اأع�ضاء جمل�س الإدارة وذلك 

انرتنا�ضيونال  داما�س  اأموال  ل�ضتخدام  عمل  يف  بالنخراط  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  لبع�س  بال�ضماح 

ليمتد ملنفعتهم ال�ضخ�ضية وملنفعة ال�ضركات اخلا�ضة. قبلت �ضلطة دبي للخدمات املالية تعهدات جربية 

نتجت عنها التزامات ب�ضداد الأموال لداما�س انرتنا�ضيونال ليمتد واإجراء عملية مراجعة وتطوير تامة 

�ضملت  كما  جديد.  اإدارة  جمل�س  وتعيني  الإدارة  جمل�س  وعزل  ليمتد  انرتنا�ضيونال  داما�س  حلوكمة 

التعهدات اجلربية فر�س عقوبات مالية.

اأنيطت بها  التي  التنظيمية  العاملي يف مقدمة املهمة  ال�ضركات �ضمن مركز دبي املايل  بقيت حوكمة 

�ضلطة دبي للخدمات املالية واأ�ضبحت الإجراءات التي اتخذتها �ضلطة دبي للخدمات املالية عربة تذكر 

جمال�س الإدارة املحلية والإقليمية بوجوب الوفاء بالتزاماتهم وفقا للقوانني والأنظمة والت�ضرف مبا 

يحقق امل�ضلحة املثلى لل�ضركة وامل�ضاهمني فيها. 

م�ضاعدة الأق�ضام الأخرى

يقوم ق�ضم الرقابة وق�ضم الأ�ضواق عادة بالك�ضف اأول عن �ضوء ال�ضلوك يف ال�ضركات املنظمة من قبل 

�ضلطة دبي للخدمات املالية. ي�ضتجيب ق�ضم التنفيذ لحتياجات هذه الأق�ضام ويقوم بتقدمي خرباته 

وموارده ملعاجلة اأو تقليل خطر �ضوء ال�ضلوك قبل اأن يتطور ال�ضلوك اإىل م�ضكلة تتعلق بالتنفيذ.

اإجراء  اإىل  منها  طلبات   8 اأدت  الفرتة  خ��الل  التنفيذ  لق�ضم  اإح��ال��ة  طلب   13 الرقابة  ق�ضم  ق��دم 

حتريات.

مبا�ضرة التحريات

با�ضرت �ضلطة دبي للخدمات املالية 9 حتريات يف عام 2010. وكانت هنالك زيادة يف عدد التحريات 

املتعلقة بال�ضلوك يف ال�ضوق ب�ضاأن التداول يف نا�ضداك دبي.

العددالتحريات

4التحريات امل�ضتمرة من عام 2009 اإىل عام 2010 

9التحريات التي متت مبا�ضرتها يف عام 2010

7التحريات التي مت اإنهاوؤها يف عام 2010

6التحريات التي ل زالت قيد التنفيذ يف عام 2010

غطت حتريات �ضلطة دبي للخدمات املالية التي متت مبا�ضرتها يف عام 2010 جمموعة من ت�ضرفات 

�ضوء ال�ضلوك ت�ضمل ما يلي:

اإخالل اأع�ضاء جمل�س الإدارة مبهامهم جتاه ال�ضركات وامل�ضاهمني؛  •

تقدمي خدمات مالية غري مرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي؛  •

تداول املطلعني داخليا والتالعب يف ال�ضوق؛  •

الإخالل ب�ضروط الرتخي�س؛  •

عدم و�ضع اأنظمة و�ضوابط منا�ضبة وعدم املحافظة عليها؛ و  •

تقدمي معلومات زائفة وم�ضللة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية.  •
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امل�ضاعدة الدولية

وتقدمي  والدولية  الإقليمية  التنظيمية  املوؤ�ض�ضات  بالتن�ضيق مع  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ا�ضتمرت 

امل�ضاعدة املتعلقة بالتنفيذ لها. وت�ضمل هذه املوؤ�ض�ضات التنظيمية ما يلي:

جلنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات ال�ضرتالية؛  •

�ضلطة الأ�ضواق الراأ�ضمالية )ال�ضعودية(؛  •

املدافع العام الإحتادي )الوليات املتحدة(؛  •

�ضلطة اخلدمات املالية )اململكة املتحدة(؛  •

جلنة اخلدمات املالية )جامايكا(؛  •

دائرة التحريات والأبحاث املالية )زوول(؛  •

جلنة جرين�ضي للخدمات املالية؛  •

ال�ضلطة الهولندية لالأ�ضواق املالية؛ و  •

الرقابة املالية البولندية   •

هيئة تنظيم مركز قطر للمال؛  •

جلنة الأوراق املالية والعقود الآجلة )هوجن كوجن(؛  •

اللجنة الأمريكية لتداول ال�ضلع امل�ضتقبلية؛  •

اللجنة الأمريكية لالأوراق املالية والبور�ضات.  •

ا�ضتلم الق�ضم 20 طلبا وقدم 8 طلبات للح�ضول على امل�ضاعدة من واإىل موؤ�ض�ضات تنظيمية اأخرى. 

مت تقدمي الطلبات وفقا ملذكرات تفاهم ثنائية ومذكرة التفاهم متعددة الأطراف للمنظمة الدولية 

للجان الأوراق املالية.

العربية  الإم��ارات  اأخرى يف دولة  تنظيمية  املنتجة مع هيئات  الق�ضم عالقاته  وا�ضل   ، العام  وخالل 

املتحدة ، مثل البنك املركزي وهيئة الأوراق املالية وال�ضلع و�ضرطة دبي. يف �ضياق  التحقيقات وغريها 

من الأن�ضطة قام الق�ضم بثمان عمليات م�ضرتكة مع هوؤلء املنظمني جلمع املعلومات.

ال�ضكاوى ون�ضرات تنبيه العمالء

�ضكاوى العمالء هي م�ضدر حيوي للمعلومات يف اطار العمل التنظيمي الفعال. 

2008، ميكن م�ضتهلكي  املالية، الذي مت طرحه يف عام  ل�ضلطة دبي للخدمات  املوقع اللكرتوين  اإن 

املنتجات واخلدمات املالية من تقدمي ال�ضكاوى عرب النرتنت اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية. ملزيد 

www.dfsa.ae :من املعلومات حول كيفية تقدمي ال�ضكاوى الرجاء زيارة

 ا�ضتلمت �ضلطة دبي للخدمات املالية 64 �ضكوى يف عام 2010. يتم حفظ املعلومات التي يتم ا�ضتالمها 

عرب املوقع اللكرتوين ويتم تتبعها على قاعدة بيانات �ضرية، مما يتيح ل�ضلطة دبي للخدمات املالية 

حتليل ومراقبة الجتاهات وحتديد املخاطر املحتملة على مركز دبي املايل العاملي وامل�ضتثمرين. 

تقوم  املالية،  للخدمات  دبي  �ضلطة  اخت�ضا�س  خارج  ب�ضلوك  ال�ضكاوى  فيها  تتعلق  التي  احلالت  يف 

�ضلطة دبي للخدمات املالية باإحالتها للهيئة املنظمة املنا�ضبة لتخاذ الإجراءات املنا�ضبة. قامت �ضلطة 

دبي للخدمات املالية بتقدمي العديد من طلبات الإحالة ل�ضرطة دبي ومكتب النائب العام يف دبي وهيئة 

الأوراق املالية وال�ضلع.

كما ن�ضرت �ضلطة دبي للخدمات املالية 3 ن�ضرات تنبيه للعمالء يف عام 2010 لتنبيه العمالء وجمتمع 

موقعها  على  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ن�ضرت  كما  املالية.  الحتيال  بعمليات  املالية  اخلدمات 

اللكرتوين معلومات �ضت�ضاعد العمالء على الك�ضف عن عمليات الحتيال.
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ال�ضكاوى التي مت اإجنازها يف عام 2010 )كما يف 1 دي�ضمرب 2010(

عام  يف  ا�ضتلمتها  التي  ال�ضكاوى  بحل  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  قيام  كيفية  اأدن��اه  املخطط  يبني 

.2010

التوا�ضل

�ضارك الق�ضم يف تقدمي برامج تدريبية متت رعايتها من قبل املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية 

املنظمات  من  عددا  لت�ضمل  التوا�ضل  برامج  الق�ضم  و�ضع  كما  وا�ضبانيا.  وتايوان  تركيا  من  كل  يف 

الإقليمية والدولية الرئي�ضية التي ت�ضمل ما يلي:

اوتوريتيه ديه مارت�ضيه فاينان�ضيري )كوبيك(؛ و  •

هيئة الأوراق املالية وال�ضلع؛  •

جلنة الأوراق املالية والبور�ضات يف نيجرييا؛  •

جلنة الأوراق املالية والبور�ضات يف الوليات املتحدة.  •

دبي  ل�ضلطة  العالج  و�ضبل  �ضالحيات  حول  توا�ضل  برامج  اأرب��ع  اأول  الق�ضم  نفذ   ،2010 �ضبتمرب  يف 

برامج  الثالث  تقدمي  و�ضيتم  العاملي.  املايل  دبي  مركز  يف  اللتزام  م�ضوؤويل  جتاه  املالية  للخدمات 

الالحقة يف فرباير ومايو و�ضبتمرب 2011.

مكتب امل�ست�سار العام
خالل عام 2010، ركز مكتب امل�ضت�ضار العام على تقدمي ال�ضت�ضارات والدعم ذو اجلودة العالية ويف 

اإقت�ضادية وتنظيمية  التنفيذي يف بيئة  التابعة له وللمجل�س  الوقت املنا�ضب ملجل�س الإدارة واللجان 

دبي  �ضلطة  يف  به  املعمول  الت�ضريع  ملراجعة  اجلهود  العام  امل�ضت�ضار  مكتب  بذل  بالتحديات.  مليئة 

الت�ضريعي  الإ�ضالح  عمليات  امل�ضاهمة يف  مع  والإماراتي  الإحتادي  امل�ضتويني  على  املالية  للخدمات 

املحتملة. قام املكتب اأي�ضا بتعزيز اأهمية اللتزام بقانون القيم والأخالقيات ل�ضلطة دبي للخدمات 

ل�ضتالم  اللكرتوين  املوقع  واإدارة  للموظفني  �ضنتني  كل  اإلزامية  وعي  ن��دوات  بعقد  وذلك  املالية 

والتعامل مع �ضكاوى امل�ضاركني �ضد �ضلطة دبي للخدمات املالية وموظفيها. 

بدون خمالفة 18%

مت حلها 22%

عدم ال خت�ضا�س   53%

2% 

5% 

متت اإحالتها اإىل م�ضدر خارجي

متت اإحالتها داخليا
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العالقات الد�لية   
ل زال التعاون وتبادل املعلومات مع نظرائها من املنظمني مو�ضوعا ح�ضا�ضا يف البيئة احلالية ملركز 

عاملي مثل مركز دبي املايل العاملي.  وت�ضتمر �ضلطة دبي للخدمات املالية ببناء �ضبكتها من مذكرات 

التفاهم الثنائية البالغة 52 واملتعددة الأطراف البالغة 4، والتي بلغت حاليا 97 مذكرة تفاهم )مع 

الأخذ باحل�ضبان الرتتيبات املتعددة مبوجب مذكرات التفاهم متعددة الأطراف(.

املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  وقعت  ال��دويل،   امل�ضتوى  على  املبادرات  يف  التو�ضع  مبداأ  من  وانطالقا 

للخدمات  دبي  �ضلطة  التحقت  �ضبتمرب،  ويف   .2010 عام  الأطراف خالل  متعددتي  تفاهم  مذكرتي 

املالية مبجموعة وا�ضعي معايري او�ضينيان الآ�ضيوية وتبنت موافقتها وترويج املعايري الدولية للتقارير 

املالية حيث اأ�ضبحت املوقع اخلام�س والع�ضرين على مذكرة التفاهم اخلا�ضة باملجموعة. ويف اكتوبر، 

اأ�ضبحت �ضلطة دبي للخدمات املالية املوقع الثالث ع�ضر على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف للرابطة 

الدولية ملراقبي التاأمني ، وهي اإطار وا�ضعي معايري التاأمني للتعاون وتبادل املعلومات ما بني امل�ضرفني 

لت�ضهيل الرقابة الفعالة على �ضركات التاأمني واإعادة التاأمني الفعالة يف اأكرث من منطقة اخت�ضا�س 

معايري  م�ضتويات  اأعلى  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ا�ضتوفت  تلك،  التفاهم  وبتوقيع مذكرة  واحدة. 

التعاون بني م�ضريف التاأمني العامليني وذلك بعد اإجراء تقييم دقيق لنظامها الت�ضريعي والتنظيمي من 

قبل مراجعني خمت�ضني.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية خالل عام 2010 بيان ال�ضيا�ضة رقم 1/2010 بناء على معلومات 

تنظيمية �ضرية ليحل حمل بيان ال�ضيا�ضة رقم 2005 /1 وقد �ضجع على ذلك طلب �ضلطة دبي للخدمات 

املالية  لتكون اأحد املوقعني على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني.

الأطراف حيث كانت  تفاهم متعددة  4 مذكرات  املالية حاليا على  للخدمات  �ضلطة دبي  وقد وقعت 

ايا�ضكو واعالن بوكا، وهو اعالن حول  التفاهم املتعددة الأطراف  املذكرتني الأخريتني هما مذكرة 

التعاون وال�ضراف على الأ�ضواق امل�ضتقبلية العاملية وموؤ�ض�ضات املقا�ضة. 

الأفراد والهيئات املرتبطة  العاملي وزيادة  املالية  ال�ضركات املرخ�ضة يف مركز دبي  ن�ضاط  مع زيادة 

مبركز دبي املايل العاملي زادت طلبات امل�ضاعدة من املنظمني النظراء واليهم. وعمال مب�ضوؤولياتها 

والتزاماتها القانونية يف مذكرات التفاهم، ردت �ضلطة دبي للخدمات املالية على اأكرث من 40 طلب 

من طلبات املعلومات التنظيمية.

وكجزء من رغبتها باأن ت�ضبح قائد فكر، ا�ضتمرت �ضلطة دبي للخدمات املالية بدعم عمل الهيئات 

املالية ممثلني لها يف قوى مهام  واأهدافها. ومتتلك �ضلطة دبي للخدمات  الدولية  للمعايري  الوا�ضعة 

التنفيذ للمنظمة الدولية للجان الأوراق املالية والتي تقوم باإعداد م�ضودة منهجية لتقييم ثمانية مبادئ 

جديدة لتنظيم الأوراق املالية تتعلق باملخاطر النظامية و�ضناديق التحوط ووكالت الت�ضنيف الئتماين 

الفنية  اللجنة  التاأمني )يف  الدولية ملراقبي  الرابطة  اأي�ضا يف  فعالة  القائمة. وهي  املبادئ  ومراجعة 

للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني وجلنتها الفرعية للحوكمة واللتزام بالقوانني(. ويف جمال التمويل 

للموؤ�ض�ضات  والتدقيق  املحا�ضبة  منظمة  اجتماعات  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ح�ضرت  الإ�ضالمي، 

املالية الإ�ضالمية و�ضاركت يف اأعمال رئي�ضية ملجل�س اخلدمات املالية الإ�ضالمية.

فيما يتعلق بالإ�ضراف على عمليات التدقيق، التحقت �ضلطة دبي للخدمات املالية كع�ضو يف املنتدى 

جمموعات  يف  كع�ضو  التنفيذي  الرئي�س  التحق  بينما  امل�ضتقلني   التدقيق  عمليات  ملنظمي  ال��دويل 

التدقيق  الدويل ملعايري  الكربى، املجل�س  الدولية  الهيئات املحا�ضبية  الر�ضادال�ضت�ضارية لثنتني من 
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والتاأمني وجمل�س املعايري الأخالقية للمحا�ضبني الدوليني . ويف �ضبتمرب، التحقت �ضلطة دبي للخدمات 

الدولية  املعايري  لتبني  الرتويج  يف  للم�ضاعدة  الآ�ضيوية  او�ضينيان  معايري  وا�ضعي  مبجموعة  املالية 

الهتمام  نواحي  يبني  ومما  املمتدة.  املنطقة  هذه  يف  الخت�ضا�س  مناطق  قبل  من  املالية  للتقارير 

يرتاأ�س  التنفيذيني،  م�ضوؤوليها  كبار  بها  يتمتع  التي  واخلربات  املالية  للخدمات  دبي  ب�ضلطة  اخلا�س 

نائب الرئي�س التنفيذي حاليا جمموعة عمل تابعة للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني لنتاج النموذج 2 

من اإطار التقييم العام ملجموعات التاأمني الفعالة عامليا. ومت تقريبا اإنهاء العمل على الورقة الر�ضادية 

حول العرتاف الرقابي. وي�ضارك املديرالتنفيذي لق�ضم الأ�ضواق يف قوى مهام ال�ضلع وامل�ضتقات التابعة 

للمنظمة الدولية للجان الأوراق املالية ويف قوى عاملة مت تكوينها حديثا حول تنظيم م�ضتقات املتداولة 

خارج ال�ضوق. 

يف فرباير، ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية اجتماعا للمجموعة ال�ضت�ضارية للجنة بازل، وهي 

الهيئة الرئي�ضية للمجموعة ال�ضت�ضارية امل�ضرفية للجنة بازل، للتعاون مع جمموعة اأكرب من املناطق. 

للمجل�س  ع�ضر  اخلام�ضة  الندوة  اأي�ضا  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ا�ضت�ضافت  فرباير،  يف  ولحقا 

الإ�ضالمي للخدمات املالية حول تنظيم التكافل.

ا�ضتمر الهتمام الدويل مبركز دبي املايل العاملي ودور �ضلطة دبي للخدمات املالية خالل عام 2010 

وا�ضتقبلت �ضلطة دبي للخدمات املالية وحا�ضرت  اأكرث من 30  وفدا اأجنبيا زائرا. 

مذكرات التفاهم التي مت توقيعها يف عام 2010 

اوتوريتيه ديه مارت�ضيه فاينان�ضيري )فرن�ضا(؛  •

امل�ضرف املركزي جلمهورية الربتغال  •

الهيئة الدمناركية لالإ�ضراف املايل؛  •

الدائرة امل�ضرفية لولية نيويورك؛  •

مكتب مراقب املوؤ�ض�ضات املالية  )كندا(؛و  •

الهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال.  •

مذكرات التفاهم متعددة الأطراف التي مت توقيعها يف عام 2010

جمموعة وا�ضعي معايري او�ضينيان الآ�ضيوية؛ و

الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني.

ق�سم اخلدمات املوؤ�س�ساتية �العمليات
دائرة امل�ضاريع واإدارة املخاطر

خالل عام 2010، كان جزء كبري من موارد فريق امل�ضاريع واإدارة املخاطر مكر�ضا نحو تخطيط وتقدمي 

املوؤمتر ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني يف دبي امل�ضار اليه يف ال�ضفحة 47. قام 

فريق امل�ضاريع الرئي�ضي باإدارة التكاليف بفعالية اأثناء امل�ضروع للتقليل من �ضعوبة اجتذاب الراعني يف 

البيئة الإقت�ضادية املليئة بالتحديات ل�ضمان جناح تقدمي احلدث �ضمن امليزانية.

وا�ضلت الدائرة برنامج التعديالت على اإجراءات العمل يف عام 2010 مع اأعمال حت�ضني الإجراءات 

يف ق�ضم التنفيذ وق�ضم ال�ضيا�ضات واخلدمات القانونية. وكجزء من دعمها من خالل عملية التطوير 

امل�ضتمر، مت اأي�ضا اإجراء تعديالت على اإجراءات رئي�ضية �ضمن ق�ضم الرقابة والإدارة. ا�ضتمر الطلب 

الأثر  باإدارة  الدائرة  وقامت  ال�ضنة.  الأق�ضام خالل  ما بني  للم�ضاريع  امل�ضاريع  اإدارة  ق�ضم  على دعم 
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الت�ضغيلي لنظام ال�ضتثمار اجلماعي اجلديد بنجاح ودعم عدد من عمليات املراجعة امل�ضتمرة لأحكام 

القوانني الرئي�ضية. قام ق�ضم امل�ضاريع واإدارة املخاطر اأي�ضا بالتن�ضيق مع ق�ضم تقنية املعلومات لت�ضليم 

اأنظمة  اإجراءات عمل رئي�ضية يف ق�ضم الرقابة ت�ضمل  اأنظمة مع دعم  عدد من امل�ضاريع املبنية على 

املعلومات الإدارية وم�ضفوفة املخاطر والتطويرات على اأنظمة العمل الرئي�ضية. 

وقد مت اإجراء عدد من التعديالت على عمليات التدقيق الداخلي امل�ضتقلة لتقدمي تقارير حول فعالية 

العمليات واللتزام الكلي بالإجراءات وال�ضوابط مبا ي�ضمل اللتزام مب�ضفوفة ال�ضلطة ل�ضلطة دبي 

للخدمات املالية واختبار اأمن تقنية املعلومات. 

دائرة تقنية املعلومات 

خالل عام 2010، ا�ضتمرت دائرة تقنية املعلومات بتح�ضني اأمن و�ضالبة والتزام كافة الأنظمة الداخلية 

واخلارجية، والبنية التحتية واطار حوكمة تقنية املعلومات التي مت تطويرها على مدى ال�ضنوات القليلة 

املا�ضية. على الرغم من التعقيد والتطور املتزايد للنظام، ال اأن اإدارة وبناء الأ�ضا�س الآمن والبنية 

التحتية الآمنة التي مت تاأ�ضي�ضها على مدى ال�ضنوات الأربعة املا�ضية قد حتققت. 

 .2009 عام  يف  م�ضروعا   24 مع  باملقارنة  بنجاح  ومبادرة  م�ضروعا   25 تنفيذ  مت   ،2010 عام  يف 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، عملت ا�ضرتاتيجية تبني الأ�ضلوب املنخف�س املخاطر والتفاعلي على كافة الأنظمة 

اأجهزة وبرامج  اأع�ضاء الفريق املخت�ضني بكافة امل�ضاكل يف  والإج��راءات على �ضمان حتديد وابالغ 

الكمبيوتر ب�ضال�ضة ودون انقطاع. تعمل دائرة تقنية املعلومات على منوذج مركزي مع معرفة نظام 

رئي�ضي يتم الحتفاظ بها داخليا. يف الوقت نف�ضه، يتم ا�ضتخدام م�ضادر خاريجية يف اأعمال التنفيذ 

الوا�ضعة النطاق. 

ويف هذا العام، مت اإجراء تطويرات رئي�ضية على التطبيق التنظيمي الرئي�ضي مبا ي�ضمل فعالية حتليل 

املخاطر ونظام املعلومات الإدارية. وقد �ضمن ذلك حتقيق جميع متطلبات العمل من منظور امل�ضاريع 

واأ�ضبح النظام الداخلي حاليا جزءا رئي�ضيا من اأن�ضطة الأق�ضام التنظيمية. يت�ضمن النظام املطور 

جمموعة كاملة من التقارير املتوفرة ونظام اإدارة معلومات مكمل له مبا ي�ضمن اإمكانية حفظ جميع 

البيانات واملعلومات وا�ضرتجاعها وحتليلها ح�ضب احلاجة.

مت حت�ضني موثوقية الت�ضالت عن بعد مع تنفيذ ناجح مل�ضدر مركز بيانات ثانوي ملرا�ضالت الربيد 

اللكرتوين الآمنة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية من خالل الأجهزة املتحركة. ويف حال وقوع اأية كارثة 

اأو تعطل اأي نظام، يتوفر حاليا رابط ثانوي لعمل تلك الأجهزة. ت�ضتخدم الأجهزة اأي�ضا للدخول اإىل 

النرتنت اأثناء احلركة. 

كما متت تقوية اأمن تقنية املعلومات بادخال �ضوابط اأكرث �ضرامة على ال�ضبكة اخلارجية واملقايي�س 

التقنية  املمار�ضات  اأف�ضل  تبني  على  احلر�س  يف  الدائرة  ا�ضتمرت  الداخلية.  ال�ضبكة  على  وكذلك 

الدولية واأف�ضل معايري حوكمة تقنية املعلومات وقيا�س قدراتها مقابل تلك املعايري.

مت اإجراء اختبارات مكثفة على اخرتاق ال�ضبكة اخلارجية والداخلية من قبل طرف م�ضتقل. وهذه هي 

املرة الرابعة التي يتم فيها اإجراء مثل ذلك الختبار والذي يتكرر كل عام.
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دائرة اإدارة املكاتب 

مت حتقيق هدف الدائرة يف توفري بيئة مكتبية مهنية للموظفني و الزائرين يف �ضلطة دبي للخدمات 

املالية بنجاح خالل ال�ضنة.

وال�ضيانة  الإ�ضافية  التجهيزات  اأعمال  جميع  تنفيذ  ويتم  للمكاتب  داخلية  ب�ضيانة  القيام  ي�ضتمر 

الروتينية دوريا ل�ضمان ال�ضالمة وحت�ضني جودة وفعالية البيئة.  

ا�ضتمرت  وال�ضرتجاع.  الأر�ضفة  عمليات  اإجراءات  على  فعال  ب�ضكل  بالإ�ضراف  الإدارة  فريق  ا�ضتمر 

كافة الأق�ضام با�ضتخدام مرافق الأر�ضفة وحفظ امل�ضتندات خارج مرافق ال�ضلطة خالل ال�ضنة، الأمر 

الذي عمل على زيادة عدد ال�ضجالت املخزنة يف املكاتب. 

اتخاذ  مت  العاملي،  امل��ايل  دبي  مركز  �ضلطة  طرحتها  التي  التدوير  اإع��ادة  اإج���راءات  اإىل  بالإ�ضافة 

اأهمية  حاليا  يدركون  املوظفني  جميع  املباين.  يف  تدوير  اإع��ادة  �ضناديق  لرتكيب  الالزمة  الرتتيبات 

املبادرة وي�ضجعون على اإعادة التدوير. 

وقد ا�ضتمرت �ضالمة موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية وزوارها حتظى بالأولوية الق�ضوى لل�ضلطة 

ومعدات  احلريق  اطفاء  اأنظمة  مراقبة  من  بالتحقق  الدائرة  ا�ضتمرت  فقد  وعليه،   ،2010 عام  يف 

ال�ضعافات الأولية و�ضيانتها دوريا وحتديث مواد التخطيط للحالت الطارئة اأثناء العمل. 

دائرة املالية 

جنحت دائرة املالية يف التحقق من تقدمي البيانات املالية وفقا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية املحددة من قبل 

جلنة التدقيق وتقييم املخاطر يف �ضلطة دبي للخدمات املالية. وقد كانت الدائرة م�ضوؤولة عن اعداد 

امليزانية وتقارير وفواتري الر�ضوم والحتفاظ بدفاتر احل�ضابات واعداد البيانات املالية واإدارة النقد 

�ضجل  على  واملحافظة  واخلدمات  الب�ضائع  وتدبري  الرواتب  جدول  ومعاجلة  امل�ضرفية  واحل�ضابات 

الأ�ضول الثابتة. 

2010 خالل مدة �ضهر واحد من  املالية  لل�ضنة  ال�ضنوي  التدقيق  واأعمال  اإجناز دفاتر احل�ضابات  مت 

اغالق ال�ضنة املالية. وقد مت تقدمي تقرير تدقيق ح�ضابات نظيف اإىل جمل�س الإدارة يف عام 2011 ومت 

اعتماد احل�ضابات. 

اإجراء عملية تدقيفق لالإيرادات وامل�ضروفات  التاأمني، مت  الدولية ملراقبي  الرابطة  ح�ضب متطلبات 

اأ�ضتاذ وح�ضابات  من قبل مدققي احل�ضابات اخلارجيني التابعني لنا. احتفظت دائرة املالية بدفاتر 

م�ضرفية عامة لذلك احلدث مما �ضهل على املدققني تقدمي تقرير نظيف حول التدقيق.

ال�ضلطة  وم�ضفوفة  املحا�ضبية  لل�ضيا�ضات  ال�ضنوية  املراجعة  عملية  اإج��راء  مت   ،2010 ع��ام  خ��الل 

وتعزيز  لتح�ضني  وتعديلها  الرواتب  وج��دول  احل�ضابات  اأنظمة  حتديث  مت  وقد  املالية.  والإج���راءات 

فعاليتها.  وقد �ضاعدت تلك املمار�ضات فريق الدائرة املالية على حت�ضني الكفاءات الت�ضغيلية وتقليل 

الوقت الالزم ملعاجلة املعامالت وو�ضع �ضوابط داخلية اأكرث �ضرامة. 
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ا�ضتلم جمل�س الإدارة تقارير دورية حول الأداء املايل ل�ضلطة دبي للخدمات املالية خالل ال�ضنة.تتم 

موافاة املجل�س دوريا باآخر امل�ضتجدات حول الأداء املايل لل�ضلطة يف اجتماعاته الدورية خالل ال�ضنة. 

وبف�ضل الإدارة املالية احلري�ضة، متكنت �ضلطة دبي للخدمات املالية، للعام ال�ضاد�س على التوايل، من 

التحكم مب�ضاريفها لتبقى �ضمن امليزانية املعتمدة. 

دائرة الت�ضال 

يف  فيها  امل�ضاهمني  كافة  مع  ات�ضال  على  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  بقاء  على  احلر�س  كان  لقد 

جميع الأوقات وحماية �ضمعة ال�ضلطة من اأكرب اأولويات الفريق يف عام 2010 و�ضي�ضتمر ذلك يف عام 

 .2011

لقد غريت وحدة الت�ضال امل�ضتوى الإ�ضرايف لها من من�ضب الرئي�س التنفيذي اإىل رئي�س العمليات يف 

مايو 2010. بالإ�ضافة اإىل ذلك، متت اإعادة ت�ضمية الوحدة لت�ضبح دائرة ات�ضالت ال�ضركة.

حقق الفريق جناحا كبريا يف عام 2010 يف تعزيز العالقات الإعالمية باللغتني العربية والإجنليزية 

على امل�ضتووين الإقليمي والدويل. اإن الت�ضال املبا�ضر مع الإعالم مهم بالن�ضبة لل�ضلطة حيث ميكن 

اإي�ضال الر�ضائل والوقائع والأرقام والأن�ضطة التنظيمية الرئي�ضية بو�ضوح وفعالية و�ضفافية.

وقد كان عام 2010 مثمرا للغاية حيث مت اإ�ضدار 17 ن�ضرة باللغتني الإجنليزية والعربية ومت حترير 

وتوزيع 26 خرب �ضحفي باللغتني الإجنليزية والعربية ومت ت�ضميم وتوزيع خم�س دعوات خلم�س جل�ضات 

توا�ضل. وقد جنح الفريق يف اإطالق موقع الكرتوين باللغة العربية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية وقام 

يف  التاأمني  ملراقبي  الدولية  بالرابطة  اخلا�س  للحدث  بالت�ضالت  املتعلقة  الأن�ضطة  جميع  ب��اإدارة 

اكتوبر. يتوىل الفريق اإدارة حمتويات ال�ضبكة الداخلية واملوقع اللكرتوين ل�ضلطة دبي للخدمات املالية 

ومت بذل جميع اجلهود يف عام 2010 ل�ضمان بقائها مو�ضوعية وحديثة ومالئمة وغنية باملعلومات. يف 

اكتوبر 2010، توىل الفريق امل�ضوؤولية الإ�ضافية لإدارة �ضفحات املوقع اللكرتوين باللغة العربية.

كان من اأهم امل�ضاريع التي نفذها الفريق يف عام 2010 تطوير املوقع اللكرتوين باللغة العربية. �ضكلت 

هذه املبادرة جزءا من ا�ضرتاتيجية ال�ضلطة لتحقيق م�ضاعيها يف التوا�ضل باللغة العربية وهي تعك�س 

اجلهود التي مت بذلها يف حتقيق جمهور اأكرب يف قطاع اخلدمات املالية. بداأ العمل بهذا امل�ضروع بعملية 

مقارنة لفهم كيفية قيام املنظمني الزمالء يف مناطق الخت�ضا�س الأخرى باإدارة عمليات الت�ضال 

باللغتني الإجنليزية والعربية. متثلت م�ضاهمة الدائرة الرئي�ضية يف هذا امل�ضروع يف ترجمة املحتوى 

داخليا مع ا�ضتيفاء معايري �ضلطة دبي للخدمات املالية.   

للرابطة  ع�ضر  ال�ضابع  ال�ضنوي  للموؤمتر  للتخطيط   2010 عام  خالل  الفريق  م��وارد  تخ�ضي�س  مت 

الدولية ملراقبي التاأمني. كانت متطلبات احلدث مكثفة من ناحية حجم مهام الت�ضالت والت�ضويق 

ات�ضال  ا�ضرتاتيجية  باإعداد  الفريق  قام  التنفيذ.  تتطلب  التي  لل�ضلع  والرتويج  التجارية  والعالمات 

تف�ضيلية للحدث تت�ضمن متابعة جميع الأعمال الإعالمية. وب�ضكل عام، قام الفريق بتحديد �ضركاء يف 

الإعالم والتعاقد معهم وت�ضميم وو�ضع الإعالنات واإنتاج فيلم فيديو ترويجي وحترير الن�ضرات ورزمة 

الرتحيب. بالإ�ضافة اإىل ذلك، قام الفريق بالرتباط مع هيئات الإعالم الإقليمية والدولية.  
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 2010 عام  يف  بالتنفيذ  املتعلقة  امل�ضائل  يف  كبري  ب�ضكل  القوانني  تنفيذ  ق�ضم  مب�ضاعدة  الفريق  قام 

الت�ضال  يف  وامل�ضاعدة  الدعم  يعد  ليمتد.  انرتنا�ضيونال  داما�س  ب�ضركة  يتعلق  فيما  رئي�ضي  وب�ضكل 

عامال رئي�ضيا لنجاح اأي من نتائج التنفيذ من منظور اإعالمي وعام. وقد مت حتقيق ذلك يف عام 2010 

من خالل و�ضع ا�ضرتاتيجية ات�ضال حددت اأف�ضل و�ضائل الإعالم باللغتني العربية والإجنليزية وذلك 

للو�ضول اإىل اأو�ضع نطاق ممكن من امل�ضاهمني يف �ضلطة دبي للخدمات املالية. اأخذت ال�ضرتاتيجية 

بعني العتبار اأي�ضا كافة متطلبات الت�ضال الداخلي. 

يف بداية عام 2010، مت توفري م�ضدر بث حي ومبا�ضر على التلفاز جلميع امل�ضوؤولني التنفيذيني لدى 

�ضلطة دبي للخدمات املالية خالل �ضاعات العمل. هذه املبادرة هي م�ضدر هام جلميع الأخبار واملعلومات 

العاملية واملحلية املتعلقة بامل�ضائل امل�ضرفية والتمويلية والتنظيمية. وهي م�ضدر اإ�ضايف للمجلة اليومية 

» تقرير اإخباري « الذي يتم اإعداده وحتريره وتوزيعه من قبل الفريق يف ال�ضلطة يوميا. 

فوتوغرايف  ت�ضوير  اإمكانيات  بتوفري  وذلك   2010 عام  لل�ضلطة يف  الدائرة عرو�س خدماتها  و�ضعت 

فورية ويف الوقت املنا�ضب حيث ميكن الآن ت�ضوير الأحداث والوقائع الهامة يف املوقع وخارجه املطلوبة 

لن�ضراتنا الداخلية واخلارجية.

تعد ترجمة امل�ضتندات والن�ضرات متطلبا متزايدا يف جميع اأق�ضام �ضلطة دبي خلدمات املالية. متكن 

الفريق بفعالية وكفاءة من توفري خدمات الرتجمة يف جميع الأوقات يف عام 2010. 

واأخريا، قدمت الدائرة الدعم جلميع املهام التنظيمية وغري التنظيمية يف �ضلطة دبي للخدمات املالية 

الإعالمي  التدريب  عمليات  و�ضهلت  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  م�ضاريع  اأهم  تطوير  يف  و�ضاعدت 

وحافظت على م�ضاركة فعالة يف الرتويج لربنامج قادة الغد التنظيميون وتطويره.    
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ق�سم املوارد الب�سرية 
خمطط اجلن�ضيات ملوظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية 

كانت املبادرة الكربى لق�ضم املوارد الب�ضرية يف عام 2010 اإجناز اأول بحث حول م�ضاركة املوظفني  

يف �ضلطة دبي للخدمات املالية مب�ضاعدة تاورز وات�ضون. وكانت نتيجة البحث اأن �ضلطة دبي للخدمات 

امل�ضتوى  العايل  ل��الأداء  العاملي  املعيار  ح�ضب  اخل�ضائ�س  ملعظم  بالن�ضبة  جيدة  رتبة  احتلت  املالية 

لل�ضركات اخلا�س بتاورز وات�ضون مع قوتها الكبرية يف عدد من املجالت التي ت�ضمل م�ضاركة املوظفني 

والقيادة والإ�ضراف وفعالية املوارد وا�ضتخدامها. 

 

بعد النتائج التي تو�ضلت اليها جمموعات الرتكيز، قام ق�ضم املوارد الب�ضرية بعدد من التح�ضينات على 

اأ�ضلوب �ضلطة دبي للخدمات املالية يف تقييم الأداء وتطوير العمل. مت حت�ضني نطاق اأ�ضاليب الت�ضالت 

الداخلية كما مت حت�ضني الرتدد. متثلت املنافع املبا�ضرة لهذا امل�ضتوى من التعيني يف ا�ضتمرار امل�ضتويات 

املنخف�ضة يف مغادرة املوظفني والإجازات املر�ضية ويف كفاءة املوظفني وفعاليتهم.

على  بالرتكيز  الب�ضرية  املوارد  ق�ضم  ا�ضتمر  العاملية.  املالية  الأزمة  اأثناء  الهيئات  من  العديد  بعك�س 

احتياجات  وحتليل  التطوير  لحتياجات  ال�ضرتاتيجية  املراجعة  عمليات  خالل  من  املوظفني  تطوير 

املتقدمة  املايل  التحليل  2010 مهارات  الكربى خالل عام  التطوير لدى املوظفني. و�ضملت الربامج 

وتقنيات اإجراء املقابالت ال�ضتق�ضائية بينما مت تناول احتياجات تطوير اأكرث حتديدا كالتنفيذ ورقابة 

ال�ضوق من خالل ح�ضور املوؤمترات الدولية واجتماعات وا�ضعي املعايري.

من  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  امل�ضتمرة  املهني  التطوير  لعملية  الرئي�ضية  الأج��زاء  اأحد  تنفيذ  مت 

خالل جل�ضات التطوير الدورية ملدة �ضاعة والتي كان يقوم بها متحدثون داخليون ومتحدثون زوار حول 

امل�ضائل املتعلقة بتنظيم اخلدمات امل�ضرفية والتمويلية واملالية. عقدت �ضلطة دبي للخدمات املالية 

19 جل�ضة يف عام 2010 مع اإلقاء ال�ضوء ب�ضكل ملحوظ على اآخر امل�ضتجدات املتعلقة بحقوق امللكية 

اخلا�ضة من قبل بروفي�ضور يف الأعمال امل�ضرفية ال�ضتثمارية، من جامعة هارفارد لإدارة الأعمال. 
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يف  النخفا�س  من  املزيد  اإىل  العديدة  ال�ضنوات  مدى  على  باملوظفني  الحتفاظ  على  الرتكيز  اأدى 

املوظفني املغادرين حيث انخف�ضت اإىل ما ن�ضبته           يف عام 2010 باملقارنة مع ما ن�ضبته            

يف عام 2009. وب�ضكل رئي�ضي، انخف�ضت ن�ضبة املوظفني املغادرين من بني الكادر التنظيمي من10,8% 

اإىل %7,9 يف نف�س الفرتة. من املهم اأي�ضا الإ�ضارة اإىل اأنه مل يكن اأي من املوظفني املغادرين من فئة 

املوظفني »الرئي�ضيني الذين يجب الحتفاظ بهم« املحددة من خالل خطة ملء ال�ضواغر. ومن اجلدير 

بالذكر اأي�ضا اأن متو�ضط مدة اخلدمة لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية يبلغ 3.7 عاما.

على مدى ال�ضنتني ال�ضابقتني، قام ق�ضم املوارد الب�ضرية مبراجعة خطة اإدارة الأداء للتمييز ب�ضكل اأكرب 

بني م�ضتويات اأداء املوظفني واملكافاآت املرتبطة من خالل خطة مكافاآت الأداء. 
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ال�ضلطة يف عمل دوؤوب 2010

ال�ضركات املرخ�ضة                   39  •

 2 kاملوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية         	

2 kال�ضركات بنافذة اإ�ضالمية       

الأفراد املرخ�ضون                461  •

4 مزودو اخلدمات امل�ضاعدة امل�ضجلون        •

0 مدققو احل�ضابات امل�ضجلون         •

ال�ضيا�ضات واخلدمات القانونية 2010

اأوراق ال�ضت�ضارات )ال�ضيا�ضة والقوانني والقواعد( املن�ضورة                  8  •

kالن�ضبة املئوية لقرتاحات متت املوافقة عليها فعليا يف ال�ضت�ضارات           90% 	

3 القوانني املعدلة اأو ال�ضادرة         •

4 اآليات و�ضع القواعد التي مت اإعدادها        •

طلبات التنازلت والتعديالت                  94  •

التنازلت والتعديالت املمنوحة                  92  •

الرقابة 2010

عمليات تقييم املخاطر لل�ضركات املرخ�ضة                           124  •

عمليات تقييم املخاطر ملزودي اخلدمات امل�ضاعدة             20      •

عمليات تقييم املخاطر ملدققي احل�ضابات امل�ضجلني                           12           •

الن�ضبة املئوية لعمليات تقييم املخاطر �ضمن الإطار الزمني                         88%  •

kمتو�ضط الوقت الالزم للمعاجلة )يوم عمل(                   8.5 يوما        	

تعديالت على الرتاخي�س                                17  •

kمتو�ضط الوقت الالزم للمعاجلة )يوم عمل(                12 	

اإجمايل عدد الطلبات امل�ضتلمة                             50  •

الطلبات التي متت معاجلتها خالل 50 يوم عمل            54%  •

الطلبات اجلاري اعتمادها                  23  •

5 الطلبات امل�ضحوبة          •

الأ�ضواق 2010

الهيئات امللزمة بتقدمي تقارير                  30  •

خطابات عدم املمانعة ال�ضادرة حول قرار اإدراج نا�ضداك دبي                 1    •

طلبات ال�ضتحواذ التي مت الطالع عليها                   1  •

اإ�ضعارات بطرح الأوراق املالية من مركز دبي املايل العاملي                 0  •

ا�ضتف�ضارات عامة                     7  •

طلبات الأع�ضاء املعرتف بهم التي متت املوافقة عليها                 9  •

•  طلبات الهيئات املعرتف بها التي متت املوافقة عليها                  0

اإ�ضعارات الإف�ضاح املتعلقة بالهيئات املدرجة            1228  •

الإح�ساءات الرئي�سية لعام 2010
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التنفيذ 2010

ال�ضكاوى التي مت ا�ضتالمها وتقييمها                 64  •

طلبات الإحالة من ق�ضمي الرقابة/الأ�ضواق                 13  •

التحريات التي متت مبا�ضرتها                    9   •

طلبات واأوامر ملحاكم مركز دبي املايل العاملي                 1*      •

طلبات التنفيذ للم�ضاعدة املتبادلة امل�ضتلمة                 20  •

  8 طلبات التنفيذ للم�ضاعدة املتبادلة ال�ضادرة        •

kيرجى العلم باأنه مت تقدمي هذا الطلب يف عام 2009 وهو ل زال م�ضتمرا. 	

العالقات الدولية 2010

اإجمايل مذكرات التفاهم التي مت توقيعها                 56  •

kاإجمايل مذكرات التفاهم الثنائية التي مت توقيعها               52  

kاإجمايل مذكرات التفاهم متعددة الأطراف التي مت توقيعها                4  

8 kمذكرات التفاهم الثنائية التي مت توقيعها يف عام 2010      

2 kمذكرات التفاهم متعددة الأطراف التي مت توقيعها يف عام 2010     

الطلبات التنظيمية للمعلومات وامل�ضاعدة                 42  •

الوفود الأجنبية الزائرة التي مت ا�ضتقبالها                 28  •

اخلدمات املوؤ�ض�ضاتية والعمليات 2010

 التزامات املحا�ضبة واإعداد التقارير التنظمية التي مت ا�ضتالمها وتقرير مدققي احل�ضابات غري املوؤهلني 

املن�ضور يف الوقت املحددالتزام              100%  •

الأداء املايل �ضمنم امليزانية الت�ضغيلية املعتمدةالتزام           100%  •

الفائ�س يف عام 2010 كن�ضبة مئوية من اإجمايل امل�ضاريف       •

الفائ�س يف عام 2010 كن�ضبة مئوية من اإجمايل الإيرادات       •

املوارد الب�ضرية 2010

قادة الغد التنظيميون: تعيني خريجني               5 )5 يف عام 2009(  •

قادة الغد التنظيميون: منح                2 )2 يف عام 2009(  •

عدد املوظفني         121 )117 يف عام 2009(  •

kدوليني              100 )97 يف عام 2009(  

kاإماراتيني               21 )20 يف عام 2009(  

ا�ضتبدال موظفني                   يف عام 2009(  •

kمنظمني                      يف عام 2009(  

kغري منظمني                        يف عام 2009(  

ق�سم املوارد الب�سرية  ) تابع(
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التطلع قدما



ميكنكم  التي   2012/2011 لعام  العمل  خطة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ن�ضرت   ،2011 يناير  يف 

الطالع عليها على املوقع اللكرتوين. 

www.dfsa.ae/Pages/DFSALibrary/DFSAPublications/Publications 

العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  تطور  ناحية  من  فيها  نعمل  التي  البيئة  تقييم  اأ�ضا�س  على  مبنية  اخلطة 

الإدارة  جمل�س  ا�ضتعداد  ومدى  الأو�ضع  النطاق  على  والإقليمية  والتنظيمية  الإقت�ضادية  والتطورات 

لتحمل املخاطر. كانت اآثار الأزمة املالية على ال�ضعيد الإقت�ضادي وكحافز للتطوير التنظيمي الدويل 

املوجه الأ�ضا�ضي خلطتنا.  

 

نتجت عن عمليات التحليل اأربعة موا�ضيع. وهي كما يلي:

اجلودة: اإن عملية ال�ضعي لتحقيق اأهدافنا التنظيمية يف مركز يزداد يف النمو، مع ا�ضتمرار تاأثريات 

الأزمة املالية، �ضتتطلب جودة عالية يف جميع مهامنا التنظيمية ومهام الدعم. 

دبي  و�ضلطة  ال��دويل  امل�ضتوى  على  التنظيمي  الأعمال  ج��دول  و�ضع  حاليا  يتم  ال��دول��ي��ة:  امل�ساركة 

للخدمات املالية بحاجة للم�ضاركة يف ذلك ل�ضمان اأن املعايري تاأخذ بعني العتبار احتياجات مناطق 

الخت�ضا�س، كمنطقة اخت�ضا�ضنا، ول�ضمان امتالكنا للخربة الالزمة لتنفيذ املعايري عند ظهورها.

نحن  اخل�ضو�س،  وجه  وعلى  وخارجها.  املتحدة  العربية  الإم��ارات  يف  اآخرين  منظمني  مع  التعاون 

بحاجة لتقوية عالقاتنا مع املنظمني يف الدولة الأم يف مناطق الخت�ضا�س التي ين�ضاأ منها عدد كبري 

من املوؤ�ض�ضات اأو التي من املتوقع اأن ين�ضاأ منها عدد كبري من املوؤ�ض�ضات.

التوقع: نحن بحاجة لأن نكون من اأ�ضحاب التفكري املتقدم يف نظامنا والقيام، حيث اأمكن، بقيادة 

التفكري التنظيمي يف املنطقة وخارجها. مت بيان هذه املوا�ضيع واآثارها على عمل �ضلطة دبي للخدمات 

املالية مبزيد من التف�ضيل يف اخلطة. وهي تقدم لنا جدول اأعمال مليئ بالتحديات يف تطوير النظام 

التنظيمي وتطبيقه ويف بناء العالقات. 

�ضنقوم بتبليغكم باإجنازاتنا بناء على اخلطة يف التقرير ال�ضنوي لعام 2011.

التطلع قدما
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تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل اإىل ال�ضادة اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات 

املالية

التقرير حول البيانات املالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية )»�ضلطة دبي«( والتي تتكون من 

امليزانية العمومية كما يف 31 دي�ضمرب 2010 وبيان الأداء املايل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان 

التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة والإي�ضاحات 

التف�ضريية الأخرى.

م�ضوؤولية الإدارة عن البيانات املالية 

للمعايري  وفقًا  عادلة  ب�ضورة  وعر�ضها  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإع��داد  عن  م�ضوؤولة  الإدارة  اإن 

الدولية للتقارير املالية، وعن تلك الرقابة الداخلية التي حتددها الإدارة ك�ضرورية لتتمكن من اإعداد 

بيانات مالية خالية من اأخطاء جوهرية، �ضواًء كانت نا�ضئة عن احتيال اأو خطاأ.

م�ضوؤولية مدقق احل�ضابات

تنح�ضر م�ضوؤوليتنا يف اإبداء راأينا حول هذه البيانات املالية بناًء على عملية التدقيق التي قمنا بها. 

لقد اأجرينا تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. ت�ضتدعي هذه املعايري التزامنا باملتطلبات الأخالقية 

والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�ضل اإىل تاأكيٍد معقول حول ما اإذا كانت البيانات املالية 

خاليًة من اأية اأخطاء جوهرية.

والإف�ضاحات  املبالغ  حول  تدقيق  اإثباتات  على  للح�ضول  باإجراءات  القيام  التدقيق  عملية  تت�ضمن 

الواردة يف البيانات املالية. ت�ضتند هذه الإجراءات املختارة اإىل تقدير مدقق احل�ضابات، مبا يف ذلك 

اأو اخلطاأ. وعند  تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للبيانات املالية، �ضواًء كان ذلك ب�ضبب الحتيال 

باإعداد  املت�ضلة  الداخلية  الرقابة  العتبار  يف  احل�ضابات  مدقق  ياأخذ  املخاطر،  تلك  بتقييم  القيام 

املن�ضاأة وعر�ضها العادل للبيانات املالية بهدف ت�ضميم اإجراءات التدقيق املنا�ضبة ح�ضب الظروف، 

ولي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ضاأة. تت�ضمن عملية التدقيق كذلك تقييمًا 

ملالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة ومعقولية التقديرات املحا�ضبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك 

تقييمًا لأ�ضلوب عر�س البيانات املالية ب�ضكل عام.

نعتقد اأن اإثباتات التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�ضا�ٍس منا�ضٍب للراأي الذي نبديه 

بناًء على عملية التدقيق.

الراأي

براأينا، لقد مت اإعداد البيانات املالية املرفقة ب�ضكل عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية وفقًا لل�ضيا�ضات 

املحا�ضبية الواردة يف ال�ضفحات )6 اإىل 8( من البيانات املالية. 

براي�س ووترهاو�س كوبرز

دبي، الإمارات العربية املتحدة

22 فرباير 2011 

امللحق 1  ) تابع(
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امليزانية العمومية
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31 دي�ضمرب

2010     2009     

اإي�ضاح

األف

 درهم

األف دولر 

اأمريكي

األف

 درهم

األف دولر

 اأمريكي

املوجودات 

موجودات غري متداولة

33,0368254,8981,334ممتلكات ومعدات

42,7047372,269619موجودات غري ملمو�ضة

5,7401,5627,1671,953

موجودات متداولة

511,2513,06610,2442,790دفعات مقدمة وذمم مدينة  

685,64623,33761,24816,689النقد وما يف حكمه 

96,89726,40371,49219,479

102,63727,96578,65921,432جمموع املوجودات

حقوق امللكية

راأ�سمال مقدم واحتياطيات

32,1808,77032,1808,770 راأ�ضمال مقدم

27,8167,5749,5042,588فائ�س مرتاكم

59,99616,34441,68411,358جمموع حقوق امللكية 

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة 

711,6583,1779,5372,599للموظفني

مطلوبات غري متداولة

2.325,0326,82122,8356,221اإيرادات ر�ضوم مقبو�ضة مقدمًا 

ومطلوبات  وم�ضتحقات  دائ��ن��ون 

85,9511,6234,6031,254اأخرى

30,9838,44427,4387,475

42,64111,62136,97510,074جمموع املطلوبات 

102,63727,96578,65921,432جمموع حقوق امللكية واملطلوبات 

متت املوافقة على هذه البيانات املالية من قبل جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ 10 

فرباير 2011.

امللحق 1  ) تابع(

ت�سكل االإي�ساحات الواردة على ال�سفحات من 80 اإىل 87 جزءاً ال يتجزاأ من هذه البيانات املالية.



بيان الأداء املايل
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ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

 2010        2009       

اإي�ضاح

األف

 درهم

األف دولر

 اأمريكي

األف

 درهم

األف دولر

 اأمريكي

2,4117,44032,000117,44032,000اعتمادات من احلكومة

2,332,8758,95833,7989,210اإيرادات ر�ضوم 

1,2833481,771483فائدة واإيرادات اأخرى 

151,59841,306153,00941,693جمموع االإيرادات

م�ضاريف عمومية 

(33,672)(123,576)(32,760)(120,220)9واإدارية

م�������ض���اري���ف اأع�������ض���اء 

(3,671)(13,466)(3,560)(13,066)11جمل�س الإدارة

(37,343)(137,042)(36,320)(133,286)جمموع امل�ساريف

18,3124,98615,9674,350فائ�س ال�ضنة

وقعها بالنيابة عن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات املالية

بيان الأداء املايل 

امللحق 1  ) تابع(

ت�سكل االإي�ساحات الواردة على ال�سفحات من 80 اإىل 87 جزءاً ال يتجزاأ من هذه البيانات املالية.



بيان التغريات يف حقوق امللكية
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        املجموع          فائ�س مرتاكم        راأ�ضمال مقدم

األف

 درهم

األف دولر 

اأمريكي 

 األف

 درهم

األف دولر 

اأمريكي

األف

 درهم 

األف دولر 

اأمريكي

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009

32,1808,77035,7429,73867,92218,508يف 1 يناير 2009

(11,500)(42,205)(11,500)(42,205)--حمول للحكومة 

15,9674,35015,9674,350--فائ�س ال�ضنة

32,1808,7709,5042,58841,68411,358يف 31 دي�سمرب 2009

ال�ضنة املنتهية يف 31 ي�ضمرب 2010

32,1808,7709,5042,58841,68411,358يف 1 يناير 2010

18,3124,98618,3124,986--فائ�س ال�ضنة

32,1808,77027,8167,57459,99616,344يف 31 دي�سمرب 2010

امللحق 1  ) تابع(

ت�سكل االإي�ساحات الواردة على ال�سفحات من 80 اإىل 87 جزءاً ال يتجزاأ من هذه البيانات املالية.



بيان التدفقات النقدية
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ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

اإي�ضاح 

2010      2009     

األف

 درهم

األف دولر

 اأمريكي

األف

 درهم

األف دولر

 اأمريكي

اأن�سطة العمليات

18,3124,98615,9674,350فائ�س ال�ضنة

تعديالت ب�ضبب البنود التالية

33,2348815,3111,447ا�ضتهالك

41,5604251,095298اإطفاء

ربح ناجت عن ا�ضتبعاد/حذف 

(7)(26)--ممتلكات ومعدات

خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة 

73,3859223,8091,038للموظفني

(483)(1,771)(340)(1,248)اإيرادات فائدة

التدفقات النقدية للعمليات 

قبل مكافاآت اخلدمة املدفوعة 

للموظفني واحلركات يف راأ�س املال 

 العامل

25,2436,87424,3856,643

مكافاآت نهاية اخلدمة املدفوعة 

(467)(1,714)(344)(1,264)7للموظفني

التغريات يف راأ�س املال العامل:

دفعات مقدمة وذمم مدينة �ضافية 

627172(233)(848)5من الفوائد 

2,1976007,6682,088 اإيرادات ر�ضوم مقبو�ضة مقدمًا 

دائنون وم�ضتحقات ومطلوبات 

(1,147)(4,211)81,348369اأخرى

�سايف النقد الناجت عن اأن�سطة 

العمليات
26,6767,26626,7557,289

اأن�ضطة ال�ضتثمار 

�ضراء ممتلكات ومعدات وموجودات 

(848)(3,111)(915)(3,367)3.4غري ملمو�ضة

عوائد من ا�ضتبعاد ممتلكات 

5516 - -ومعدات 

1,0892972,048558 فائدة مقبو�ضة 

�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة 

(274)(1,008)(618)(2,278)اال�ستثمار

 اأن�ضطة التمويل

(11,500)(42,205)--13حمول للحكومة 

�ضايف النق�س يف التمويل املقبو�س 

(8,000)(29,360)--2.4مقدمًا من احلكومة 

�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة 

(19,500)(71,565)--التمويل

�سايف الزيادة/)النق�س( يف النقد 

(12,485)(45,818)24,3986,648وما يف حكمه 

661,24816,689107,06629,174النقد وما يف حكمه يف بداية ال�ضنة 

685,64623,33761,24816,689النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة 

امللحق 1  ) تابع(

ت�سكل االإي�ساحات الواردة على ال�سفحات من 80 اإىل 87 جزءاً ال يتجزاأ من هذه البيانات املالية.



1 الو�سع القانوين واالأن�سطة 
تاأ�ض�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية )»�ضلطة دبي«( مبوجب قانون دبي رقم )9( ل�سنة 2004 ك�ضلطة 

تنظيمية م�ضتقلة م�ضئولة عن تنظيم الأن�ضطة املالية والأن�ضطة املتعلقة بها يف مركز دبي املايل العاملي 

)»مركز دبي«(. ووفقًا لقانون دبي رقم )9( ل�سنة 2004، فاإن �ضلطة دبي يتم متويلها ب�ضكل م�ضتقل 

من قبل حكومة دبي و�ضي�ضتمر لتمكينها من ممار�ضة �ضالحياتها واأداء وظائفها.

2 ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 
ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الرئي�ضية املتبعة يف اإعداد هذه البيانات املالية هي على النحو التايل:

2.1 اأ�ضا�س الإعداد

لقد مت اإعداد البيانات املالية طبقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

2.2 حتويل العمالت الأجنبية 

درهم  هي  لها،  وفقًا  معامالتها  اأغلب  تن�ضاأ  التي  العملة  بو�ضفها  دبي،  ل�ضلطة  الوظيفية  العملة  اإن 

الإمارات العربية املتحدة.

يتم ت�ضجيل املعامالت التي تتم خالل ال�ضنة بالعمالت الأجنبية اإىل العملة الوظيفية با�ضتخدام �ضعر 

ت�ضوية  الناجتة عن  الأجنبية  العمالت  اأرباح وخ�ضائر �ضرف  اإن  املعاملة.  تاريخ  ال�ضائد يف  ال�ضرف 

هذه املعامالت وعن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املُقي�ّمة بالعمالت الأجنبية باأ�ضعار ال�ضرف 

ال�ضائدة يف نهاية ال�ضنة يتم احت�ضابها يف بيان الأداء املايل. 

 ولأغرا�س العر�س فقط، فقد مت حتويل هذه البيانات املالية اأي�ضًا اإىل الدولر الأمريكي ب�ضعر �ضرف 

ثابت يبلغ 1 دولر اأمريكي = 3،67 درهم اإمارتي. 

2.3 اإيرادات ر�ضوم

يتم احت�ضاب ر�ضوم الطلبات كاإيرادات عند اإ�ضدار الفاتورة. يتم احت�ضاب الر�ضوم ال�ضنوية كاإيرادات 

التالية  ال�ضنة  بخ�ضو�س  املقبو�ضة  الر�ضوم  اإي��رادات  معاملة  تتم  بها.  املتعلقة  الفرتة  امتداد  على 

كاإيرادات ر�ضوم مقبو�ضة مقدمًا ويتم اإظهارها حتت بند مطلوبات متداولة.

2.4 املبالغ املقبو�ضة من واملحولة اإىل احلكومة  

اإن املبالغ املقبو�ضة من احلكومة للوفاء بامل�ضروفات الت�ضغيلية الواردة يف املوازنة لل�ضنة يتم العرتاف 

بها يف بيان الأداء املايل كاعتمادات من احلكومة. 

لل�ضنة  املوازنة  يف  ال��واردة  الت�ضغيلية  بامل�ضروفات  للوفاء  احلكومة  من  املقبو�ضة  املبالغ  معاملة  تتم 

التالية كمبالغ مقبو�ضة مقدمًا ويتم اإظهارها حتت بند مطلوبات متداولة ويتم تخ�ضي�ضها يف البيانات 

املالية لل�ضنة القادمة . 

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010
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اأما املبالغ املدفوعة للحكومة فيتم العرتاف بها كتوزيعات من الفائ�س املرتاكم يف ال�ضنة اأو كتخفي�س 

يف راأ�س املال املقدم ح�ضب القت�ضاء يف ال�ضنة التي متت املوافقة فيها على التوزيعات من قبل جمل�س 

اإدارة �ضلطة دبي. 

2.5 منافع املوظفني

يتم ر�ضد خم�ض�س باللتزام املقدر مل�ضتحقات املوظفني بخ�ضو�س تكاليف الإجازات ال�ضنوية لقاء 

اخلدمات املقدمة حتى تاريخ امليزانية العمومية. يتم اإدراج هذا املخ�ض�س حتت بند م�ضتحقات متعلقة 

باملوظفني.

دولة  غري  من  للموظفني  امل�ضتحقة  اخلدمة  نهاية  مكافاآت  مبلغ  بكامل  اأي�ضًا  خم�ض�س  ر�ضد  يتم 

الإمارات العربية املتحدة وفقًا لقانون العمل – قانون مركز دبي املايل العاملي رقم )4( ل�سنة 2005، 

عن فرتات خدمتهم حتى تاريخ امليزانية العمومية. يتم اإدراج هذا املخ�ض�س حتت بند مطلوبات غري 

متداولة. . يتم حتويل هذا املخ�ض�س بالكامل من خالل متويل خا�س به يتم الحتفاظ به يف ح�ضاب 

بنك منف�ضل. 

لنظام  وفقًا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  باملوظفني من  املتعلقة  التقاعد  احت�ضاب م�ضاهمات  يتم 

امل�ضاهمات املحدد كم�ضروف يف الفرتة التي تتعلق بها.

2.6 غرامات 

اللوائح  ل يتم احت�ضاب الغرامات املفرو�ضة بوا�ضطة �ضلطة دبي للخدمات املالية فيما يت�ضل بخرق 

والنظم من قبل اجلهات   اخلا�ضعة لرقابة ال�ضلطة كاإيرادات مكت�ضبة يف م�ضاق العمل العادي؛ وعليه 

يتم حتويلها �ضنويًا مبا�ضرة اإىل حكومة دبي بعد اعتماد البيانات املالية من قبل جمل�س اإدارة �ضلطة 

دبي للخدمات املالية.  

2.7 ممتلكات ومعدات

يتم اإظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضًا ال�ضتهالك املرتاكم. يتم ح�ضاب ال�ضتهالك با�ضتخدام 

طريقة الق�ضط الثابت، مبعدلت حتت�ضب خلف�س تكلفة املوجودات و�ضوًل اإىل قيمها التقديرية املتبقية 

على مدى اأعمارها الإنتاجية املتوقعة على النحو التايل:

                �ضنوات
5حت�ضينات على عقار م�ضتاأجر

3تركيبات وجتهيزات

3معدات مكتبية 

3اأجهزة كمبيوتر

3 مركبات 

يتم اإظهار الأعمال الراأ�ضمالية قيد الجناز و التي ت�ضمل املوجودات امللمو�ضة وغري امللمو�ضة بالتكلفة، 

ويتم حتويلها اإىل الفئة املخ�ض�ضة للموجودات عندما تدخل حيز ال�ضتخدام.  
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القيم  مع  املبيعات  عوائد  مقارنة  واملعدات من خالل  املمتلكات  ا�ضتبعاد  وخ�ضائر  اأرباح  يتم حتديد 

الدفرتية للموجودات امل�ضتبعدة ويتم اأخذها يف العتبار عند حتديد فائ�س/عجز ال�ضنة. يتم اإدراج 

م�ضاريف عمليات الإ�ضالح والتجديد يف بيان الأداء املايل عند تكبدها.

2.8 موجودات غري ملمو�ضة
امتداد  على  اإطفاوؤها  ويتم  املرتاكم  الإطفاء  ناق�ضًا  بالتكلفة  امللمو�ضة  غري  املوجودات  اإظهار  يتم 

اأعمارها الإنتاجية املتوقعة التي تبلغ 3 �ضنوات.

2.9 ر�ضوم مدينة 
يف  لالنخفا�س  خم�ض�س  ر�ضد  ويتم  حتقيقها.  املمكن  املتوقعة  بالقيمة  املدينة  الر�ضوم  اإدراج  يتم 

قيمة الر�ضوم املدينة املعتربة م�ضكوكًا يف حت�ضيلها. يتم حذف الديون املعدومة خالل الفرتة التي يتم 

حتديدها فيها.

2.10 النقد وما يف حكمه 

واحل�ضابات  ال�ضندوق  النقد يف  ي�ضمل  وما يف حكمه   النقد  فان  النقدية،  التدفقات  بيان  لأغرا�س 

اجلارية لدى امل�ضارف والودائع امل�ضرفية حتت الطلب بفرتة ا�ضتحقاق اأ�ضلية تقل عن ثالثة اأ�ضهر.

2.11 خم�ض�ضات

يتم اإثبات املخ�ض�ضات اإذا كان على ال�ضركة التزام قانوين اأو متوقع ناجت عن حدث �ضابق وكانت تكلفة 

ت�ضوية اللتزام حمكمة وميكن قيا�ضها مبوثوقية. 
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3 ممتلكات ومعدات
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حت�ضينات 

على عقار 

م�ضتاأجر

تركيبات 

وجتهيزات

معدات 

مكتبية

اأجهزة 

كمبيوتر

اأعمال مركبات

راأ�ضمالية قيد 

الإجناز

املجموع

األف درهم

التكلفة

27,687-13,6874,0361,1128,623229يف 1 يناير 2010

2,5743,193-122733547اإ�ضافات 

موجودات غري  اإىل  حمول 

(1,821)(1,821)-----ملمو�ضة )اإي�ضاح  4(

(230)--(80)(105)(45)-ا�ضتبعادات/حذوفات 

13,6994,0181,0409,09022975328,829يف 31 دي�ضمرب 2010

اال�ستهالك

22,789 -12,0614,0079645,528229يف 1 يناير 2010

3,234--1,178211051,930ا�ضتهالك ال�ضنة

(230)--(80)(105)(45)-ا�ضتبعادات/حذوفات 

25,793-13,2393,9839647,378229يف 31 دي�ضمرب 2010

�سايف القيمة الدفرتية

7533,036-46035761,712يف 31 دي�سمرب 2010

4,898--1,626291483,095يف 31 دي�سمرب 2009

األف دوالر اأمريكي

التكلفة

7,544-3,7301,1013032,34862يف 1 يناير 2010

701868-378149اإ�ضافات 

حمول من اأعمال 

راأ�ضمالية قيد الإجناز 

(496)(496)-----)اإي�ضاح 4( 

(61)--(20)(29)(12)-ا�ضتبعادات/حذوفات 

3,7331,0962822,477622057,855يف 31 دي�ضمرب 2010

اال�ستهالك

6,210-3,2861,0922631,50762يف 1 يناير 2010

881--321629525ا�ضتهالك ال�ضنة

)61(--)20()29()12(-ا�ضتبعادات/حذوفات  

7,030-3,6071,0862632,01262يف 31 دي�ضمرب 2010

�سايف القيمة الدفرتية

205825-1261019465يف 31 دي�سمرب 2010

1,334--444940841يف 31 دي�سمرب 2009
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4 موجودات غري ملمو�سة
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2010201020092009

األف

درهم

 األف دولر 
 اأمريكي

األف

درهم

األف  دولر 

اأمريكي

التكلفة

6,0251,6424,3051,174يف 1 يناير 

--17447اإ�ضافات 

حمول من اأعمال راأ�ضمالية قيد الإجناز 

1,8214961,719468)اإي�ضاح 3(

8,0202,1856,0241,642يف 31 دي�ضمرب 

االإطفاء

3,7561,0232,660725يف 1 يناير 

1,5604251,095298اإطفاء

5,3161,4483,7551,023يف 31 دي�ضمرب 

2,7047372,269619�ضايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�ضمرب 

متثل املوجودات غري امللمو�ضة برامج الكمبيوتر التي مت �ضراوؤها.

5 دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

2010201020092009

األف

ددرهم

 األف دولر 
 اأمريكي

األف

درهم

األف  دولر 

اأمريكي

10,8452,9559,9892,722دفعات مقدمة 

2165915742�ضلف موظفني

190529826ذمم مدينة اأخرى

11,2513,06610,2442,790

6 نقد وما يف حكمه 

2010201020092009

األف

درهم

 األف دولر 
 اأمريكي

األف

درهم

األف  دولر 

اأمريكي

11393نقد يف ال�ضندوق

17,6654,81361,23916,686ح�ضاب جاري لدى امل�ضرف

--67,97018,521ودائع ثابتة ق�ضرية الأجل

85,64623,33761,24816,689

مت الحتفاظ بكافة الأر�ضدة امل�ضرفية لدى م�ضرف مرخ�س له يف دولة الإمارات العربية املتحدة. يف 

 31 دي�ضمرب 2010،  تراوح �ضعر الفائدة على الودائع الثابتة ق�ضرية الأجل من %1،55 اإىل %2 �ضنويًا. 
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2010201020092009

األف

درهم

 األف دولر 
 اأمريكي

األف

درهم

األف  دولر 

اأمريكي

9,5372,5997,4422,028يف بداية ال�سنة

3,3859223,8091,038خم�ض�س مر�ضود خالل ال�سنة )انظر اأدناه(

)467()1,714()344()1,264(دفعات خالل ال�سنة

11,6583,1779,5372,599يف نهاية ال�سنة

يتم حتميل املخ�ض�س املر�ضود خالل ال�ضنة كما يلي:

2010201020092009

األف

درهم

 األف دولر 
 اأمريكي

األف

درهم

األف  دولر

 اأمريكي

3,3219053,7071,010تكاليف املوظفني )اإي�ضاح 10(

641710228م�ضاريف اأخرى ملجل�س الإدارة  

3,3859223,8091,038

8 دائنون وم�ستحقات ومطلوبات اأخرى

2010201020092009

األف

درهم

 األف دولر 
 اأمريكي

األف

درهم

األف  دولر 

اأمريكي

1,2353371,596435دائنون جتاريون

1,4263891,601436م�ضتحقات متعلقة باملوظفني

1,7684821,274347م�ضتحقات اأخرى

1,52241513236مبلغ م�ضتحق حلكومة دبي )اأ( 

5,9511,6234,6031,254

)اأ(  ميثل املبلغ امل�ضتحق حلكومة دبي الغرامات املفرو�ضة التي قامت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية بتح�ضيلها والناجتة عن خرق للوائح والُن�ُظم اخلا�ضة مبركز �ضوق دبي العاملي من قبل 

اخلا�ضعة.  اجلهات 

   

7 خم�س�س مكافاآت اخلدمة للموظفني
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9 م�ساريف عمومية و اإدارية

11 م�ساريف اأع�ساء جمل�س االإدارة
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         ال�ضنة املنتهية يف 31 

        دي�ضمرب 2010

        ال�ضنة املنتهية يف 31 

        دي�ضمرب 2009

 األف
 درهم

 األف دولر 
 اأمريكي

 األف 
درهم

 األف دولر 
 اأمريكي

92,51525,21295,60326,050تكاليف املوظفني )اإي�ضاح 10(

6,9601,8966,9601,896اإيجار مكتب

3,2348815,3111,447ا�ضتهالك )اإي�ضاح 3(

3,1898693,540964تدريب وموؤمترات وحلقات بحث 

3,0398282,962807تكاليف ات�ضالت 

1,4603981,673457تكاليف توظيف

2,8817851,362371اأتعاب قانونية وخدمات ا�ضت�ضارية ومهنية 

1,5604251,095298اإطفاء )اإي�ضاح 4(

969264797217م�ضاريف ت�ضويق 

(71)(259)(18)(65)ربح حتويالت  

2617126071�ضيانة مركبات

3494713تكلفة متويل

(7)(26)--ربح من ا�ضتبعاد/حذف ممتلكات ومعدات

4,1831,1404,2511,159م�ضاريف اأخرى 

120,22032,760123,57633,672

10 تكاليف املوظفني

53,10014,47254,47314,843رواتب

36,0949,83537,42310,197منافع اأخرى

3,3219053,7071,010مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني )اإي�ضاح 7(

92,51525,21295,60326,050

5,1471,4025,1551,405اأتعاب مقطوعة 

3,0248242,917795اأتعاب ح�ضور

1,8615072,098572�ضفر

3,0348273,296899اأخرى

13,0663,56013,4663,671
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12 التزامات اإيجار ت�سغيلي 

اإن التزامات الإيجار مبوجب الإيجارات الت�ضغيلية غري القابلة لالإلغاء هي على النحو التايل:

2010201020092009

األف

درهم

 األف دولر 
 اأمريكي

األف

درهم

األف  دولر 

اأمريكي

6,9601,896--اأقل من �ضنة 
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االإف�ساحات املتعلقة باأتعاب جمل�س االإدارة وكبار امل�سوؤولني

االإف�ساح املتعلق باالأتعاب:

 31 اأو امل�ضتحقة واملدينة لل�ضنة املالية املنتهية بتاريخ  اإجمايل الأتعاب امل�ضتلمة  يبني اجلدول التايل 

دي�ضمرب 2010 و31 دي�ضمرب 2009 من قبل جمل�س الإدارة وكبار امل�ضوؤولني يف �ضلطة دبي للخدمات 

املالية.

اأتعاب رئي�س جمل�س االإدارة واأع�ساء جمل�س االإدارة غري التنفيذيني:

20102009جمموعات الأتعاب

اأع�ضاء جمل�س الإدارةاأع�ضاء جمل�س الإدارة

املبالغ بالدولر الأمريكي

01من 10،001$     اإىل    $150،000

98من150،001$    اإىل    $200،000 

22من 200،001$  اإىل    $250،000 

$250،001 >11

1212

2010 $2009 $

القيمة الإجمالية ملجموع اأتعاب اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني املبينني اأعاله: 

2،422،6492،363،741

مالحظات:

يتم توزيع الأتعاب بالتنا�ضب بناء على مدة اخلدمة الفعلية خالل ال�ضنة.  )1(

تتكون اأتعاب اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ب�ضكل رئي�ضي من الأتعاب املهنية ال�ضنوية   )2(

زائد اأتعاب ح�ضور الجتماعات )لجتماعات كامل املجل�س وجلانه(.  يتم اأي�ضا دفع خم�ض�ضات 

ال�ضفر. بلغت الأتعاب املهنية ملجل�س الإدارة خالل عام 2010 87،347 دولر اأمريكي )رئي�س 

جمل�س الإدارة 275،000 دولر اأمريكي(. بلغت اأتعاب ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة 6،353 

دولر اأمريكي لكل اجتماع )رئي�س جمل�س الإدارة 12،650 دولر اأمريكي(.

)اأتعاب  جلنة  لكل  اأمريكي  دولر   6،353  2010 عام  خالل  اللجنة  يف  الع�ضوية  اأتعاب  بلغت   )3(

2،541 دولر  اللجنة  اأتعاب ح�ضور اجتماعات  بلغت  اأمريكي(.  12،705 دولر  اللجنة  رئي�س 

اأمريكي لكل اجتماع.

ل ي�ضتلم رئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية اأتعابا عن الع�ضوية يف اللجان اأو عن   )4(

ح�ضور اجتماعات اللجان. ل ي�ضتلم الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اأتعابا عن 

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة اأو جلان جمل�س الإدارة اأو عن ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة اأو 

اجتماعات اللجان.

امللحق 2
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اأع�ضاء جمل�س  املدفوعة لأحد  اأمريكي  18،241 دولر  بقيمة  الدفعات  الأتعاب  ي�ضمل جمموع   )5(

الإدارة عن اخلدمات املهنية املقدمة خالل ال�ضنة. 

اأتعاب الرئي�س التنفيذي وكبار امل�سوؤولني:

20102009جمموعات الأتعاب

امل�ضوؤولون التنفيذيونامل�ضوؤولون التنفيذيون

املبالغ بالدولر الأمريكي

10من 10،001$     اإىل    $100،000

21من300،001$    اإىل    $400،000 

1316من 400،001$  اإىل    $800،000 

$800،000 >11

1718

20102009

$$
القيمة الإجمالية ملجموع اأتعاب امل�ضوؤولني التنفيذيني املبينني اأعاله:

9،261،04810،639،817

القيمة الإجمالية ملجموع اأتعاب امل�ضوؤولني التنفيذيني 

املبينني اأعاله:
20102009

$$

6،835،6137،825،372رواتب وحوافز اأداء

2،425،4352،814،445مكافاآت ومنافع اأخرى

مالحظات:

يتم توزيع الأتعاب بالتنايب بناء على مدة اخلدمة الفعلية خالل ال�ضنة.  )1(

ت�ضمل املكافاآت واملنافع الأخرى بدل �ضكن وبدل �ضفر وبدل تعليم والأق�ضاط املدفوعة عن   )2(

.2010 لل�ضنة  اخلدمة  نهاية  وم�ضتحقات  احلياة  على  والتاأمني  الطبي  التاأمني 

امللحق 2  ) تابع(
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ال�صركات املرخ�صة يف عام 2010

ايه بي ان امرو بنك ان يف

ايه �ضي اإي ان�ضوران�س مانيجمنت )مركز دبي املايل العاملي( ليمتد

اديتيا بريل �ضن ليف ا�ضيت مانيجمنت كومباين ليمتد

املا�ضة لإدارة روؤو�س الأموال املحدودة

الحتاد العربي الآ�ضيوي لروؤو�س الأموال ليمتد

بريينج ا�ضيت مانيجمنت ليمتد

كارليل ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا ل�ضت�ضاريي ال�ضتثمار ليمتد

�ضي بي ريت�ضارد ايلي�س انف�ضرتز ميدل اي�ضت ليمتد

دار ال�ضتثمار املحدودة

دونامي�س كابيتال )دبي( ليمتد

�ضركة الإمارات لإدارة ائتمانات ال�ضتثمارات العقارية )خا�س( ليمتد

ايكزوتيك�س ليمتد

فيو�س كابيتال ليمتد

جوتيك�س فند مانيجمنت �ضارل

ات�س ا�س بي �ضي اك�ضفني بارترن�ضيب

اآي اآي اف ال برايفت ويلث مانيجمنت )دبي( ليمتد

كوتاك ماهيندرا فاينان�ضال �ضريفي�ضز ليمتد

لوكتون )ال�ضرق الأ�ضوط و�ضمال افريقيا( ليمتد

ام دي �ضي )اآر اإي( ان�ضوران�س ليمتد

مينا�ضا كابيتال مانيجمنت ليمتد

مري�ضر فاينان�ضال �ضريفي�ضز ميدل اي�ضت ليمتد

مينت ايكويتيز ليمتد

ام ان دبليو ميدل اي�ضت ليمتد )املعروفة �ضابقا ب� والي�س اآند ماتثيز ميدل اي�ضت ليمتد(

موليز اآند كومباين ذ.م.م.

ميونيج اآر اإي اندررايتينج ايجنت�س مركز دبي املايل العاملي ليمتد

اوريك�س كابيتال ليمتد

بارترنز جروب )اململكة املتحدة( ليمتد

اآر اإي يل انرتنا�ضيونال )ميدل اي�ضت) ليمتد

اآر بي �ضي ديك�ضيا انفي�ضرت �ضريفي�ضز تر�ضت

ريليجري كابيتال ماركيت�س بي ال �ضي

رويال �ضيلد ليمتد

�ضكانديا انرتنا�ضيونال )ميدل اي�ضت( ليمتد

تي رووي براي�س جلوبال انفي�ضتمنت �ضريفي�ضز ليمتد

ذه بالك�ضتون جروب انرتنا�ضيونال ليمتد

ذه بالك�ضتون جروب انرتنا�ضيونال بارترنز ال ال بيه

ثريدنيدل بورتفوليو �ضريفي�ضز هوجن كوجن ليمتد

يونيف�ضت كابيتال ليمتد

فيجيناري اندررايتينج ايجن�ضي ليمتد

في�ضرتا )لوك�ضمبريغ( ا�س.ايه.اآر.ال.

ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع ال�سركات املرخ�سة من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.

امللحق 3
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مزودو اخلدمات امل�صاعدة امل�صجلون يف عام 2010

بينيت جونز )ميدل اي�ضت( ال ال بيه

كوتي فيفانت مارت�ضي�ضيو اآند لوزيرال

الإمارات للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية ال ال بيه

لطفي وهرجيت ونيكبور للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية ال ال بيه

 ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع مزودو اخلدمات امل�ساعدة امل�سجلون من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.

امللحق 4
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اأع�صاء �صركات ال�صوق املرخ�صة املعرتف بهم يف عام 2010

نا�ضداك دبي �ضركة اأبو ظبي للخدمات املالية ذ م م  

نا�ضداك دبي الظبي للو�ضاطة ذ م م    

نا�ضداك دبي اأرقام لالأوراق املالية ذ م م   

نا�ضداك دبي اإي اف جي هريمز الإمارات ذ م م   

نا�ضداك دبي انديك�س �ضيكيوريتيز ذ م م    

نا�ضداك دبي نعيم لالأ�ضهم وال�ضندات     

بور�ضة دبي للطاقة فيربو تريدينج ذ م م    

بور�ضة دبي للطاقة اآر جيه اوبرين اآند ا�ضو�ضييت�س ذ م م  

نا�ضداك دبي �ضعاع لالأوراق املالية ذ م م    

 ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع اأع�ساء �سركات ال�سوق املرخ�سة املعرتف بهم من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.

امللحق 5
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مذكرات التفاهم املوقعة يف عام 2010

مذكرات التفاهم متعددة الأطراف

جمموعة وا�ضعي معايري او�ضينيان الآ�ضيوية

الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني

مذكرات التفاهم ثنائية الأطراف

مكتب الإ�ضراف على املوؤ�ض�ضات املالية كندا   

فاينان�ضتيلزينت الدمنارك  

اوتوريتيه ديه مارت�ضيه فاينان�ضيري فرن�ضا   

بنك الربتغال الربتغال   

الهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال قطر   

دائرة امل�ضارف يف ولية نيويورك الوليات املتحدة  

ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع مذكرات التفاهم املوقعة من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.

امللحق 6
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امل�صطلحات

منظمة املحا�ضبة والتدقيق للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية     

�ضلطة الأ�ضواق املالية الهولندية        

�ضركة مرخ�ضة          

موؤ�ض�ضة �ضوق مرخ�ضة        

مكافحة غ�ضل الأموال        

وحدة مكاحفة احلالت امل�ضتبهة       

جمموعة وا�ضعي املعايري الوقيانو�ضية الآ�ضيوية   

مزود خدمات م�ضاعدة       

 اللجنةال�ضرتالية لالأوراق املالية وال�ضتثمارات     

جلنة بازل لالإ�ضراف امل�ضريف       

جمموعة بازل ال�ضت�ضارية        

بنك الت�ضويات الدولية        

مكافحة متويل الإرهاب        

�ضلطة دبي للخدمات املالية       

�ضوق دبي املايل         

مركز دبي املايل العاملي        

�ضلطة مركز دبي املايل العاملي       

داما�س انترين�ضنال ليمتد        

بور�ضة دبي للطاقة        

�ضركة دتكو للموا�ضالت ال ال �ضي       

بنك الإمارات الدويل        

هيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع      

التعهدات اجلربية        

قوة مهام الإجراءات املالية       

املوؤ�ض�ضة الحتادية للتاأمني على الودائع      

هيئة الأ�ضواق املالية        

موؤ�ض�ضة اخلدمات املالية للمتطوعني      

جمل�س التعاون اخلليجي        

املوراد الب�ضرية         

جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية       

الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني       

جمل�س معايري التدقيق والتاأكيد الدولية      

املركز الدويل لت�ضوية منازعات ال�ضتثمار      

املجل�س الدويل ملعايري اأخالقيات مهنة املحا�ضبة     

املنتدى الدويل ملنظمي عمليات التدقيق امل�ضتقلني     

معايري التقارير املالية الدولية       

معهد املحا�ضبني القانونيني يف انكلرتا وويلز      

معهد املديرين         

جمل�س اخلدمات املالية الإ�ضالمية       

املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية      

تقنية املعلومات        

اللجنة الت�ضريعية       

نظام املعلومات الإداري       

امللحق 7

AAOIFI

AFM

AFs

AMI

AML

AMLSCU

AOSSG

ASPs

ASIC

BCBS

BCG

BIS

CFT

DFSA

DFM

DIFC

DIFCA

DIL

DME

DUTCO

EBI

SCA

EUs

FATF

FDIC

FMT

FSVC

GCC

HR

IASB

IAIS

IAASB

ICSID

IESBA

IFIAR

IFRS

ICAEW

IOD

IFSB

IOSCO

IT

LegCo

MIS
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مذكرات التفاهم        

مذكرات التفاهم متعددة الأطراف      

بنك دبي الوطني        

منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية     

براي�س واترهو�س كوبرز       

الهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال

حما�ضبون م�ضجلون

جلنة الطعون التنظيمية

جلنة املكافاآت

جلنة الأوراق املالية و التدوال

جلنة الأوراق املالية وامل�ضتقبلية

تقاريراملعامالت امل�ضبوهة

م�ضرف الإمارات العربية املتحدة املركزي

قادة الغد التنظيميون

�ضلطة اخلدمات املالية

الإمارات العربية املتحدة

جلنة قانون التجارة الدويل لالآمم املتحدة

اململكة املتحدة

الوليات املتحد الأمريكية

جلنة الوليات املتحدة للتجارة ال�ضلع الآجلة 

امللحق 7  ) تابع(

MOUs

MMOU

NBD

OECD

PwC

QFC Regulatory

Authority

RAs

RAC

RemCo

SEC

SFC

STRs

CBUAE

TRL

FSA

UAE

UNITRAL

UK

US

CFTC
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info@dfsa.ae :لال�ستف�سارات العامة

www.dfsa.ae :املوقع االلكرتوين

هاتف: 1500 362 4 (0) 971+


