
2008



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

املايل العاملي )DIFC( اأن تقوم �ضلطة دبي للخدمات املالية )DFSA( بتزويد رئي�س مركز دبي املايل 

العاملي بتقرير خطي حول ممار�ضة �ضالحياتها، اأداء 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 اخلام�س ل�ضلطة دبي للخدمات املالية وهو يتعلق بال�ضنة املالية املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2008. 

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



تعترب �ضلطة دبي للخدمات املالية اجلهة املنظمة املتكاملة 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. يغطي التكليف التنظيمي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اإدارة 

وراق املالية و�ضناديق اال�ضتثمار اجلماعية واالجتار  �ضول والعمليات امل�ضرفية واالئتمانية واالأ االأ

�ضهم العاملية وبور�ضة م�ضتقات ال�ضلع العاملية.  �ضالمي والتاأمني وبور�ضة االأ بال�ضلع امل�ضتقبلية والتمويل االإ
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ر�ؤيتنا

و�ضط. اأن نكون جهة منظمة مرموقة دوليا ومنوذجا رائدا لتنظيم اخلدمات املالية يف ال�ضرق االأ

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 واال�ضتقاللية والفاعلية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق باأداء م�ضئولياتنا.

�ضت�ضاري واالنفتاح التام واحليادية واملحا�ضبة يف اأداء مهامنا. داري واالإجراء االإ �ضمان العدل االإ

�سلطة دبي للخدمات املالية
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حوكمة �ضلطة دبي للخدمات املالية 

اأهداف ومبادئ �ضلطة دبي للخدمات املالية 

جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية  

دارة  جلان جمل�س االإ

دارة العليا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية  االإ

عملنا

الهيكل التنظيمي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية 

�ضلطة دبي للخدمات املالية يف حركة دوؤوبة

ق�ضام مبادرات ما بني االأ

ق�ضام  مبادرات االأ

االإح�ضاءات الرئي�ضية ل�ضنة 2008 

املالحق
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اأهم املنجزات لعام 2008

ال�سيا�سة �الت�رشيع

اأجنزت �ضلطة دبي للخدمات املالية مراجعة رئي�ضية لل�ضيا�ضة متخ�س عنها الو�ضول اإىل نظام  	l

متنا�ضق لل�ضناديق واأنظمة جديدة تعطي �ضركات مركز دبي املايل العاملي اخليار للتعامل مع 

عمالء التجزئة طاملا كانت تلك ال�ضركات تتخذ احتياطات حماية معينة للم�ضتثمرين. 

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية اأنظمة لت�ضهيل تطوير مركز دبي املايل العاملي كمركز رائد  	l

عمال العائلية.  ملكاتب االأ

�رشاف  منو ال�سوق �الإ

رخ�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية 300 �ضركة حتى تاريخ 16 نوفمرب 2008 و  312 �ضركة  	l

مع نهاية العام.  

منحت �ضلطة دبي للخدمات املالية ترخي�ضا معدال اإىل نا�ضداك  دبي )تعرف �ضابقا بور�ضة دبي  	  l

املالية العاملية( للعمل يف تبادل امل�ضتقات. 

منحت �ضلطة دبي للخدمات املالية و�ضع هيئة معرتف بها ملجل�س �ضيكاغو للتجارة مما ميكنه  	l

مريكية اخلا�ضة باملجل�س عن طريق عمالء  �ضواق ال�ضلع امل�ضتقبلية االأ من توفري دخول مبا�ضر الأ

مرخ�ضني عاملني يف مركز دبي املايل العاملي. 

اأجرت �ضلطة دبي للخدمات املالية درا�ضة متخ�ض�ضة حول كفاية تخطيط راأ�س املال ومراقبة  	l

عمليات ال�ضركات املرخ�ضة. 

اأجرت �ضلطة دبي للخدمات املالية مراجعة على التدريب  والكفاءة يف ال�ضركات املرخ�ضة. 	l

العالقات الدولية والتنفيذ

وراق املالية  اأعلنت �ضلطة دبي للخدمات املالية عن مبادرة تنظيمية م�ضرتكة مع جلنة االأ 	l

وال�ضلع امل�ضتقبلية يف هونغ كونغ )SFC( لت�ضهيل عمليات الدخول املتبادلة اإىل منتجات التمويل 

�ضالمي يف هونغ كونغ ويف مركز دبي املايل العاملي. كما مت يف الوقت نف�ضه ابرام مذكرة  االإ

وراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية يف هونغ كونغ و�ضلطة دبي للخدمات املالية  تفاهم بني جلنة االأ

كموؤ�ضر على التزام اجلهتني املنظمتني بدعم التعاون امل�ضرتك املقدم ما بني قطاعات ال�ضوق 

وراق املالية  املايل لدى اجلانبني. كما امتد االلتزام من جانب الطرفني اإىل موافقة جلنة االأ

جل اإىل خريجي برنامج قادة الغد  وال�ضلع امل�ضتقبلية يف هونغ كونغ لتقدمي وظائف ق�ضرية االأ

مارات العربية املتحدة.  التنظيميني اخلا�س ب�ضلطة دبي للخدمات املالية ملواطني دولة االإ

الرواد يف  املنظمني  اآخرين من  اثنني  مع  تفاهم  املالية مذكرتي  للخدمات  دبي  �ضلطة  وقعت  	l

وراق املالية يف ال�ضني والهيئة النقدية يف �ضنغافوره. اآ�ضيا – جلنة تنظيم االأ

وقد و�ضعت �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضبكتها العاملية للتعاون التنظيمي بتوقيع مذكرات تفاهم  	l

مع اأطراف من عمان وفرن�ضا وايرلنده وجنوب افريقيا ومالطا وقرب�س وبلجيكا وتايبيه ال�ضينية. 
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اأ�ضبحت �ضلطة دبي للخدمات املالية طرفا يف اعالن بوكا) Boca Declaration (،وهو مذكرة تفاهم  	l

�ضراف على اأ�ضواق ال�ضلع امل�ضتقبلية العاملية وموؤ�ض�ضات  متعددة اجلن�ضيات ب�ضاأن التعاون واالإ

طراف الـ 28 املوقعني على املذكرة.  املقا�ضة، بعد موافقة كل من االأ

التنفيذ 

فر�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية جمموعة عقوبات تنفيذ، ت�ضمل تعوي�س كامل عن خ�ضائر  	l

امل�ضتثمر �ضد �ضركة مرخ�ضة و افراد مرخ�ضني وموظفني اخرين عن دورهم يف التداول بالوكالة 

عن امل�ضتثمرين ب�ضكل غري قانوين و غري منا�ضب يف عقود العمالت امل�ضتقبلية عرب االنرتنت. مت 

تعليق عمليات ال�ضركة  حلني و�ضع اأنظمة منا�ضبة وتعيني موظفني موؤهلني لذلك. 

فر�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية غرامة مالية قدرها 850,000 دوالر امريكي على �ضركة  	l

مرخ�ضة للتالعب بال�ضوق و100,000 دوالر امركي لعرقلت التحقيقات. 

التقدير

مارات العربية املتحدة اأقر �ضندوق النقد العاملي، يف برنامج تقييم اال�ضتقرار املايل لدولة االإ 	l

رهاب اأن “النظام املطبق لدى املوؤ�ض�ضات املالية  موال ومكافحة متويل االإ ب�ضاأن مكافحة غ�ضل االأ  

جراءات  العاملة يف مركز دبي املايل العاملي مييل ب�ضكل عام ليكون قريبا من معايري قوة مهام االإ

 .)FATF ( املالية

اأظهر ا�ضتطالع م�ضتقل غري معروف امل�ضدر حول اأداء �ضلطة دبي للخدمات املالية م�ضتويات عالية  	l

من ر�ضى اأ�ضحاب امل�ضالح. 

التعليم والتوا�سل مع املجتمع

موال/ مكافحة متويل  عقدت �ضلطة دبي للخدمات املالية جل�ضات مكافحة معلومات غ�ضل االأ 	l

موال وم�ضوؤويل مكافحة  رهاب التي تعقدها كل �ضنتني مل�ضوؤويل تقدمي التقارير حول غ�ضل االأ االإ

موال جلميع الهيئات التي تنظمها �ضلطة دبي للخدمات املالية جزء من برنامج التوا�ضل  غ�ضل االأ

امل�ضتمر لل�ضلطة. 

ول من نوعه يف دولة  ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية جتمعا فكريا غري م�ضبوق، هو االأ 	l

مارات العربية املتحدة، ركز على م�ضائل تهم م�ضتخدمي حماكم مركز دبي املايل العاملي  االإ

وحماكم دبي، ب�ضاأن االخت�ضا�س الق�ضائي لهما. وقد عملت املحادثات التي قادها املنظمون، 

والتي عملت على توجيه املمار�ضني والق�ضاة من كلتا الدائرتني على تعزيز فهم امل�ضاركني للم�ضائل 

املنبثقة عن الو�ضع القائم ومهدت الطريق اليجاد اأر�ضية اأكرب للتعاون ما بني الدائرتني. 

النمو

منت �ضلطة دبي للخدمات املالية اإىل 116موظفا بحلول نهاية ال�ضنة.  	l

منا برنامج قادة الغد التنظيميني الناجح واخلا�س ب�ضلطة دبي للخدمات املالية اإىل11خريجا. 	l
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دارة بيان رئي�س جمل�س الإ

عبد اهلل �سالح 

لقد كانت �ضنة 2008 �ضنة اأخرى من النجاح ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، نيابة عن جمل�س اإدارة 

ال�ضلطة، اأود اأن اأهنيء امل�ضوؤولني والكوادر العاملة الذين اأظهرو م�ضتوى عاليا من احلرفية والقيادية 

دوار املناطة بهم. حتديدا، اأود اأن اقر مب�ضاهمة رئي�ضنا التنفيذي، ديفيد نوت، الذي قاد  يف اأداء االأ

�ضلطة دبي للخدمات املالية منذ يونيو 2005 والذي تقاعد من عمله يف دي�ضمرب 2008 بعد اأداء متميز 

يف ا�ضرتاليا ودبي. عملت �ضلطة دبي للخدمات املالية حتت قيادة ديفيد على تر�ضيخ وجودها وهويتها 

مارات العربية املتحدة واملنطقة فح�ضب بل عامليا.  وىل مرموق لي�س يف االإ كمنظم من الدرجة االأ

قت�ضاد العاملي حالياً اأقل ايجابية يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية وال �ضك لقد كانت النظرة العامة الإ

اأن ذلك �ضيفر�س حتديات وخماطر اأكرب على �ضلطة دبي للخدمات املالية. فعلى �ضوء ما ذكر، ي�ضر 

دارة الرتحيب بال�ضيد/ بول كو�ضرت، الرئي�س التنفيذي اجلديد، الذي ميتلك ثروة من اخلربة  جمل�س االإ

يف القيادة اكت�ضبها يف القطاعني العام واخلا�س، مبا يف ذلك �ضبع �ضنوات من اخلدمة كع�ضو يف 

قت�ضاد واملحا�ضبة، مقرونة  املجل�س التنفيذي ملنظم اأ�ضواق املال يف هولنده. اإن موؤهالت بول يف االإ

بعمله يف التمويل وااللتزام بالقوانني يف القطاع اخلا�س، مبا يف ذلك املدة التي عملها يف بور�ضة 

ا�ضهم ام�ضرتدام، اأعدته بال�ضكل املنا�ضب ملواجهة التحديات القيادية اجلديدة التي قد تفر�ضها 

قت�ضاد العاملي.  انتكا�ضة االإ

زمة املالية، ا�ضتمر مركز دبي املايل العاملي باالزدهار خالل عام 2008 وبرت�ضيخ  على الرغم من االأ

مكانته اأكرث فاأكرث كمركز مايل عاملي رائد يف املنطقة. وقد �ضاهمت �ضلطة دبي للخدمات املالية 

بذلك النمو م�ضاهمة جوهرية ح�ضبما هو مبني تف�ضيال يف تقرير الرئي�س التنفيذي. �ضارك جمل�س 

دارة بفعالية يف جميع ال�ضيا�ضات اجلديدة الكربى والقرارات اال�ضرتاتيجية الكربى التي مت  االإ

اتخاذها خالل عام 2008 ومن خالل جلانه املختلفة، عمل على مراقبة جناح التنفيذ. لقد كان من 

اجليد وجود جمموعة كبرية من املهارات واخلربات املختلفة على م�ضتوى املجل�س وي�ضرين اأن اأعلن 

ع�ضاء قد قبلوا متديد تعيينهم من 1 يناير 2009. اأن جميع االأ

كما هو احلال يف جميع املوؤ�ض�ضات، حتتاج �ضلطة دبي للخدمات املالية فهماً واقعياً لكيفية تلقي 

طراف املعنية لها. لهذا ال�ضبب، عمل املجل�س على دعم قرار الرئي�س  عمالئها وغريهم من االأ

طراف ذات العالقة عن �ضلطة دبي  التنفيذي يف يناير 2008 للتفوي�س باإجراء ا�ضتطالع حول فكرة االأ

للخدمات املالية كمنظم. وقد كانت نتائج ذلك اال�ضتطالع ايجابية للغاية وعززت ثقتنا بجودة العمل 

خر على تفوي�س اإجراء م�ضاريع  الذي تقدمه �ضلطة دبي للخدمات املالية. و�ضيعمل املجل�س من وقت الآ

خذ باحل�ضبان اأية فر�س  مماثلة للتحقق من بقاءنا متوا�ضلني مع اآراء االطراف ذات العالقة ومن االأ

للتح�ضني. 

دارة، فقد كنت حري�ضا على دعم برنامج �ضلطة دبي للخدمات املالية  ب�ضفتي رئي�س جمل�س االإ

لتوفري فر�س التدريب والعمل للمواطنني. اإن برنامج قادة الغد التنظيميني الذي بداأ يف عام 2006 

وهو واحد من اأكرب النجاحات التي حققتها �ضلطة دبي للخدمات املالية وهو برنامج يوؤهل ال�ضباب 

دوار قيادية يف امل�ضتقبل يف تنظيم اخلدمات املالية. لقد كان من دواعي �ضرورنا هذا العام اأن  الأ

وىل وقد تخرجوا من التدريب ملدة �ضنتني ليتولوا منا�ضب تنظيمية جنباً اإىل  نرى اأع�ضاء الدفعة االأ

جنب مع زمالئهم من الوافدين. ويهدف الربنامج اإىل اأن ي�ضكل امل�ضاركون يف برنامج قادة الغد 
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عداد يف  التنظيميني %25 من كادرنا التنظيمي بحلول نهاية عام 2009 و�ضن�ضتمر بزيادة هذه االأ

امل�ضتقبل. هذا الربنامج هو برنامج فريد يبحث عن املتميزين من ال�ضباب لتكوين �ضراكة رائعة 

بني املواطنني وزمالئهم الوافدين. 

اأخريا، اأود اأن اأ�ضدد على اأهمية ا�ضتمرار ال�ضمعة الطيبة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية بالن�ضبة 

لدبي وعلى اأهمية تقدير عملنا من خالل املجتمع التنظيميي الدويل. لقد بذلت الكثري من اجلهود 

خرين ولتوعيتهم حول  يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية لرت�ضيخ عالقات عمل وطيدة مع املنظمني االآ

دارة يف حتقيق هذا الغر�س على امل�ضتويني الفردي  مركز دبي املايل العاملي. وقد �ضاهم جمل�س االإ

واجلماعي وذلك بعدة �ضبل �ضملت، على �ضبيل املثال، ا�ضت�ضافة االجتماعات واملوؤمترات وح�ضور 

التجمعات الدولية ذات العالقة. يف مار�س 2008 عقدنا اجتماعات جمل�ضنا وجلاننا يف بكني و هونغ 

كونغ حيث اجتمعنا بكبار املمثلني احلكوميني واملمثلني من املجال. و يف اكتوبر، رافق بع�ضنا الرئي�س 

التنفيذي يف وا�ضنطن يف االجتماع ال�ضنوي ل�ضندوق النقد الدويل و�ضاركنا يف موؤمترمعهد التمويل 

الدويل )IIF( و غريه من املوؤمترات. وقد ا�ضتفاد املجل�س من هذه ال�ضبل يف تكميل الدور التنفيذي يف

ترويج عمل �ضلطة دبي للخدمات املالية وبناء فهم دويل اأف�ضل لبيئة العمل يف مركز دبي املايل 

العاملي. 

عبد اهلل �صالح 

دارة رئي�س جمل�س الإ
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بيان الرئي�س التنفيذي

ديفيد نوت 

�ضئلة  متر اأ�ضواق املال العاملية يف وقت كتابة هذا التقرير مبرحلة ا�ضطراب �ضاحبها العديد من االأ

داء التنظيمي. يف مركز دبي املايل العاملي كان اأثر هذه  حول نقاط ال�ضعف الظاهرة يف الهيكل واالأ

قت�ضاد وبالتايل فقد اأعددنا  حداث حمدودا، اال اأن قلة من النا�س يوؤمنون حالياً بانف�ضالية االإ االأ

انف�ضنا ل�ضنة اأكرث ق�ضوة يف 2009. اإن دعم اال�ضتقرار املايل وثقة امل�ضتثمر وحماية امل�ضتثمر جميعها 

مكونات رئي�ضية يف مر�ضوم تكليفنا وقد كانت هي املحدد مل�ضار اأ�ضلوبنا اال�ضرتاتيجي يف تطوير خطة 

عمل �ضلطة دبي للخدمات املالية لل�ضنتني القادمتني. 

يف الوقت نف�ضه، ا�ضتمرت �ضلطة دبي للخدمات املالية خالل �ضنة 2008 بتطبيق نظام تنظيمي 

عايل االئتمان يف مركز دبي املايل العاملي. خالل عام 2008 اتيحت لنا فر�س اأكرث لقيا�س تطورنا 

ول كان ا�ضتطالع  طراف ذات العالقة يف اخلارج. هناك مثالني بارزين على ذلك: االأ بالن�ضبة الأ

م�ضتقل بني ال�ضركات املنظمة مت يف اأوائل هذه ال�ضنة مبعرفة م�ضت�ضارين دوليني، “ت�ضانت لينك”. 

وقد مت ت�ضميم اال�ضتطالع لقيا�س راأي العاملني يف املجال حول اأداءنا التنظيمي وفاعليته بالن�ضبة 

ملجموعة كبرية من املوا�ضيع. ل�ضمان تكامل جناح اال�ضتطالع ولت�ضجيع املدلني باآراءهم على 

دالء باآراءهم ب�ضراحة، مل يتم الك�ضف عن هوية جمري اال�ضتطالع ل�ضلطة دبي للخدمات  االإ

املالية. وقد �ضمل اال�ضتطالع مقابالت مكثفة مع امل�ضوؤولني التنفيذيني وم�ضوؤويل االلتزام بالقوانني 

حيث قام م�ضت�ضارونا يف اأ�ضلوبهم بتلك املقابالت بتطبيق مقايي�س اأداء نوعية وكمية. وقد اأ�ضفرت 

نتائج اال�ضتطالع عن راأي ايجابي حول التقدم الذي اأحرزته �ضلطة دبي للخدمات املالية على مدى 

جراء  ال�ضنوات القليلة املا�ضية و�ضاعد على تاأكيد �ضالمة ا�ضرتتيجياتنا التنظيمية الرئي�ضية. اأما االإ

الهام الثاين الذي اأتاح لنا قيا�س التطور الذي احرزناه فهو تقرير برنامج تقييم ا�ضتقرار النظام 

مارات العربية املتحدة والذي مت ن�ضره خالل  املايل الذي ا�ضدره �ضندوق النقد الدويل حول دولة االإ

ال�ضنة. لقد عقب ذلك التقرير ب�ضكل ايجابي على �ضلطة دبي للخدمات املالية وا�ضار حتديدا اإىل 

م�ضتوى الكوادر العاملة لدينا واإىل التزامنا باف�ضل معايري املمار�ضات الدولية وبتعاوننا التام مع 

غرينا من املنظمني يف تبادل املعلومات والتعاون ب�ضكل عام، والتزامنا بتنفيذ القوانني والقواعد. 

لقد تو�ضل تقرير �ضندوق النقد الدويل اإىل نتيجة مفادها اأن مركز دبي املايل العاملي ميلك اأنظمة 

تنظيمية ورقابية حمددة وثابتة تكايفء تلك امل�ضتخدمة من قبل املراكز املالية الكربى يف املنطقة 

مثل �ضنغافوره وهونغ كونغ. تتوفر معلومات اأخرى حول تقرير “ت�ضانت لينك” وتقرير �ضندوق النقد 

الدويل على موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

اإن اال�ضارة اإىل تقرير �ضندوق النقد الدويل اإىل التعاون الدويل له اأهمية بالغة يف مواجهة التحديات 

زمة املالية العاملية يف عام 2008. لقد اأ�ضبحت طاقة املنظمني لتن�ضيق اجلديدة التي ن�ضاأت عن االأ

ولويات ال�ضيا�ضية امللحة ملعظم  �ضواق املالية من االأ  اأعمالهم ب�ضكل اأف�ضل عرب كافة قطاعات االأ

احلكومات. لقد ا�ضتمر برنامج �ضلطة دبي للخدمات املالية الفعال للعمل مع املنظمني الدوليني 

واالقليميني خالل عام 2008، مما نتج عنه توقيع 11 مذكرة تفاهم ثنائية اأخرى. وقد ت�ضمن تلك 

وراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية هونغ كونغ )SFC( والتي تزامنت  املذكرات مذكرة تفاهم مع جلنة االأ

دارة اال�ضرتاتيجية يف بكني وهونغ كونغ يف �ضهر مار�س. ومن املناطق  مع اجتماعات جمل�س االإ

خرى التي مت توقيع مذكرات تفاهم معها ال�ضني واملنظمني يف ايرلنده وبروك�ضل وفرن�ضا  الهامة االأ

وكوريا وجنوب افريقيا وُعمان و�ضنغافوره ومالطا وقرب�س وتايوان. منذ عام 2005 ابرمت �ضلطة 

طراف مع 79 جهة وقد عملت ب�ضكل فعال مع  دبي للخدمات املالية مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة االأ
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وا�ضعي املعايري الدولية )من خالل ع�ضويتها يف ايا�ضكو، واملجل�س امل�ضرتك؛ واللجنة الفنية للرابطة 

�ضالمية و جمل�س اخلدمات  الدولية ملراقبي التاأمني ومنظمة املحا�ضبة والتدقيق للموؤ�ض�ضات املالية االإ

�ضالمية )AAOIFI ,IFSB(. هذه الهيئات الدولية هي الهيئات التي �ضيعول عليها لعب دور  املالية االإ

زمة املالية.  حيوي يف ت�ضميم وتنفيذ اإجراءات التعامل مع نقاط ال�ضعف التنظيمية التي فر�ضتها االأ

و�ضتفعل �ضلطة دبي للخدمات املالية ما بو�ضعها للم�ضاعدة يف القيام بذلك العمل ولطرح اخلربة 

والتجارب الدولية املتميزة التي يتمتع بها كادرنا التنفيذي يف تلك املباحثات.

زمة املالية، فاإن هناك  حيث اأن وا�ضعي ال�ضيا�ضات ي�ضعون لتقييم اال�ضرار التي �ضت�ضفر عن االأ

مو�ضوعا واحدا �ضيطرح دون �ضكل اال وهو حتديد املخاطر و�ضبل معاجلتها. بالن�ضبة للمنظمني 

�ضيكون هناك تركيز اأقل على موا�ضيع القوانني ذات العالقة مقابل التنظيم القائم على املباديء 

كرب على التنظيم القائم على تقييم املخاطر. و�ضيكون هذا الرتكيز مرحبا به من  والرتكيز االأ

جانب �ضلطة دبي للخدمات املالية وهو يت�ضق حتديدا مع اأ�ضلوب ال�ضلطة الذي انتهجته يف ال�ضنوات 

املا�ضية. لقد قدمت تقارير �ضابقا حول مبادرات حمددة قامت بها �ضلطة دبي للخدمات املالية 

بناء على اأ�ضلوبها القائم على تقييم املخاطر، مبا يف ذلك �ضيا�ضة القيادة اخلا�ضة بنا فيما يتعلق 

ب�ضناديق التحوط يف العام املا�ضي. يف عام 2008 مت تنفيذ عدد من برامج ال�ضيا�ضة اال�ضافية 

مبا يف ذلك قوانني جديدة لفتح مركز دبي املايل العاملي لعمالء التجزئة؛ واعادة �ضياغة قوانيننا 

�ضالمي، وتقوية نظامنا  دارة ال�ضناديق وفر�س متطلبات احرتازية ا�ضافية ملنتجات التمويل االإ الإ

نظمة التنظيمية بينما  موال. بع�س هذه املبادرات طرح يف الواقع للتخفيف من االأ ملكافحة غ�ضل االأ

خر متطلبات ا�ضافية لاللتزام بالقوانني. ولكن جميع تلك املبادرات تعك�س التزامنا  فر�س البع�س االآ

ب�ضيا�ضتنا لتقييم املخاطر بعناية وتنفيذ عمليات جتاوب تنظيمية تتنا�ضب مع املو�ضوع. لالرتفاع بهذا 

�ضلوب اإىل م�ضتويات جديدة، قمنا باال�ضتثمار يف م�ضروع كبري �ضيعمل على اعادة النظر بجميع  االأ

نظمة القائمة على تقييم املخاطر بدرجة من التف�ضيل تتجاوز باعتقادنا اأية حماولة �ضابقة.  االأ

لقد بداأنا هذا العمل يف اأوا�ضط عام 2008 ونتوقع اأن ي�ضتهلك امل�ضروع موارد كربى خالل العامني 

زمة املالية العاملية من االحلاح يف تنفيذ امل�ضروع واحلاجة اليه واإننا نتطلع  القادمني. لقد زادت االأ

خرين على النتائج التي تو�ضلنا اليها يف اال�ضهر القادمة.  الطالع املنظمني االآ

�ضخا�س  جراءات �ضد الهيئات واالأ زمة املالية اال وهي البدء بتنفيذ االإ وهناك نتيجة اأخرى متوقعة لالأ

الذين يخالفون القانون.اإن تنفيذ القوانني هو مو�ضوع مثري للجدل وهناك تباين كبري يف املمار�ضات 

ما بني املنظمني يف اأنحاء العامل. اال اأنه ومن خالل التجربة ميكننا القول اأنه اذا مل يتدخل املنظمون 

يف مراحل مبكرة يف التجاوزات وا�ضاءة ال�ضلوك يف ال�ضوق ف�ضيزيد احتمال انت�ضار ذلك ال�ضلوك على 

�ضواق. ب�ضكل عام، ينخف�س م�ضتوى الثقافة يف  نطاق اأو�ضع مما يلقي خماطر نظامية اأكرب على االأ

قت�ضادية  �ضواق املتطورة. وليمكنهم ا�ضتغالل مزايا القوة االإ �ضواق النا�ضئة عنه يف االأ التنفيذ يف االأ

�ضواق النا�ضئة اعطاء اأولوية ق�ضوى لزيادة قدراتها التنفيذية، بحيث ميكن  اجلديدة يتعني على االأ

طراف املتنازعة اأن تكون على ثقة باأن القوانني �ضيتم تنفيذها دون خوف اأو حماباة وب�ضفافية  لالأ

وعدالة تامتني. وانطالقا مما ذكر، و�ضعت �ضلطة دبي للخدمات املالية قوة تنفيذية فعالة يف مركز 

دبي املايل العاملي وقد حتركت ب�ضرعة لفر�س العقوبات حني دعت احلاجة لذلك. لقد مت االعالن 

جراءات التي اتخذتها �ضلطة دبي للخدمات املالية وميكن الرجوع اليها بزيارة  عن نتائج جميع االإ

موقعنا على االنرتنت. 
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زمة املالية العاملية لنا جميعا خالل عام 2009،  على الرغم من التحديات الوا�ضحة التي �ضتخلقها االأ

هناك �ضبب وجيه للبقاء على ثقة باأن مركز دبي املايل العاملي �ضي�ضتمر بالنمو كمركز مايل رائد 

و�ضط. خالل عام 2008 قامت �ضلطة دبي للخدمات  ليتبواأ مكانته كاأهم مركز مايل عاملي يف ال�ضرق االأ

املالية برتخي�س هيئاتها املنظمة الثالثمائة، ليت�ضاعف بذلك عدد ال�ضركات املالية التي كانت عاملة 

قت�ضادية تزيد اأهمية دور  و�ضاع االإ يف مركز دبي املايل قبل ثمانية ع�ضر �ضهرا. ومع ازدياد ت�ضيق االأ

�ضلطة دبي للخدمات املالية يف املحافظة على معايري تنظيمية عالية يف املركز، ولكن العمل الذي 

قمنا به يف ال�ضنوات املا�ضية اأعدنا لهذه البيئة اجلديدة. لدينا كادرا موؤهال بجودة عالية عرب جميع 

ماراتي املوهوب واملتحم�س الذين دخلوا �ضلطة دبي  اأق�ضامنا، مبن فيهم جمموعة من ال�ضباب االإ

للخدمات املالية عن طريق برنامج قادة الغد التنظيميني. 

مبا اأن هذا التقرير هو اآخر تقرير اأعده قبل تقاعدي من من�ضبي كرئي�س تنفيذي ل�ضلطة دبي 

دارة  عرب عن خال�س تقديري ملجل�س االإ للخدمات املالية فاأنني اأود اأن اأنتهز هذه الفر�ضة الأ

وللموظفني الذين كانوا با�ضتمرار م�ضدر دعم خالل مدة تويّل املن�ضب.اإن ما حققته جهود هذا

الفريق مدعاة للفخر واإنني اأحيي جهود العاملني الذين عملوا دون كلل اأو ملل ل�ضمان جناح �ضلطة

دبي للخدمات املالية ول�ضمان نقل املهارات واملعرفة باخال�س اإىل زمالئهم من املواطنني.واإنني على 

ثقة باأن خلفي، ال�ضيد/بول كو�ضرت، �ضيلقى نف�س الدعم متمنيا له كل النجاح يف قيادة �ضلطة دبي 

للخدمات املالية على مدى ال�ضنوات القادمة. 

لقد �ضرفني العمل مع امل�ضوؤولني والعاملني يف �ضلطة مركز دبي املايل العاملي وحماكم مركز دبي 

املايل العاملي الذين كانوا على الدوام منذ و�ضويل اإىل دبي يف عام 2005، بنائني وايجابيني يف 

تعامالتهم معي. اخريا ولي�س اآخرا، اوجه �ضكري ملحافظ مركز دبي املايل العاملي، معايل الدكتور 

عمر بن �ضليمان، على التزامه الغري منقطع ب�ضلطة دبي للخدمات املالية وعلى �ضداقته القيمة. 

ديفيد نوت 

الرئي�س التنفيذي
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من نكون
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اأهداف ومبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية

هداف  يف اأداء تكليفها التنظيمي، تلتزم �ضلطة دبي للخدمات املالية قانونيا بال�ضعي لتحقيق االأ

التالية: 

	رعاية و�ضمان العدل وال�ضفافية والفاعلية يف �ضناعة اخلدمات املالية )حتديدا، اخلدمات املالية  	l

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

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

رعاية اال�ضتقرار املايل ل�ضناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي، مبا يف ذلك التقليل  	l

من املخاطر النظامية، واملحافظة على ذلك اال�ضتقرار. 

جتنب اأي �ضلوك من �ضاأنه اأن ي�ضبب �ضررا ب�ضمعة مركز دبي املايل العاملي اأو �ضناعة اخلدمات  	l

املالية يف املركز، ومنع ذلك ال�ضلوك والك�ضف عنه من خالل و�ضائل منا�ضبة مبا يف ذلك فر�س 

العقوبات و املمار�ضات النقدية. 

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

يف مركز دبي املايل العاملي. 

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

خر، مبوجب قانون مركز  ال�ضعي لتحقيق اأية اأهداف اأخرى ح�ضبما يحددها احلاكم، من حني الآ 	l

دبي املايل العاملي. 

يف �ضعيها لتكوين بيئة ترعى املباديء االر�ضادية ملركز دبي املايل العاملي التي تتمحور حول النزاهة 

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

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

القوانني العاملية املطبقة لدى ال�ضلطات املالية الرائدة يف العامل. وكان نتيجة ذلك اأن و�ضعت 

الت�ضريعات الوا�ضحة التي ترتبط باأي مركز مايل عاملي حديث. 

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

مثل: 

وراق املالية  اللجان العاملية لتنظيم االأ   l

جمل�س املعايري املحا�ضبية العاملية   l

جراءات املالية  قوة مهام االإ  l

قت�ضادي  منظمة التعاون والتطوير االإ 	l

بنك الت�ضويات الدولية  	l

اجلمعية العاملية مل�ضريف التاأمني  	l

�ضالمية جمل�س اخلدمات املالية االإ 	l

�ضالمية  منظمة املحا�ضبة والتدقيق للموؤ�ض�ضات املالية االإ 	l

IOSCO

IASB

FATF

OECD

BIS

IAIS

IFSB

AAOIFI
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القيم واأخالقيات العمل 

تعك�س قيم �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضلب مباديء 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 العاملية ذات العالقة، والتي تخ�س ا�ضتخدام املعلومات 

ال�ضرية التنظيمية وال�ضخ�ضية، والك�ضف عن واإدارة حاالت ت�ضارب امل�ضالح الفعلية واملحتملة 

و تقدمي و قبول الهدايا واالمتيازات. وقد �ضمم لتكميل اأحكام القانون التنظيمي ب�ضاأن ت�ضارب 

وال�ضرية.  امل�ضالح 

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

دارة وجلانه و هيئاته.  اأع�ضاء جمل�س االإ
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جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية

دارة على الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية والعاملني لديه، وذلك  ي�ضرف جمل�س االإ

داء التنظيمي ل�ضلطة دبي  �ضراف على االأ عمال التنظيمية اليومية عن االإ ل�ضمان �ضفافية ف�ضل االأ

للخدمات املالية. 

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

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

�ضواق املالية وجلنة الطعون التنظيمية، ومتار�س كل منها مهام �ضبه  يعني املجل�س اأع�ضاء هيئة االأ 	l

ق�ضائية حمددة.

�ضالحيات ومهام املجل�س مبوجب القانون التنظيمي هي: 

�ضمان قيام �ضلطة دبي للخدمات املالية مبمار�ضة �ضالحياتها القانونية واداء مهامها القانونية  	l

هدافها.  وفقا الأ

و�ضع ال�ضيا�ضات التي تتعلق بتنظيم اخلدمات املالية والن�ضاطات ذات ال�ضلة.  	l

جراءات التاأديبية  حكام ال�ضادرة بتطبيق العقوبات فيما يتعلق باالإ اتخاذ الرتتيبات امل�ضبقة لالأ 	l

خرى.  وامل�ضائل االأ

ا�ضتعرا�س ومراجعة اأداء الرئي�س التنفيذي.  	l

تقدمي التوجيهات اإىل الرئي�س التنفيذي.  	l

الرتتيب لدخول �ضلطة دبي للخدمات املالية يف ترتيبات تعاون مع جهات منظمة اأخرى.  	l

مراجعة م�ضودات القوانني وتقدمي التو�ضيات ب�ضاأنها اإىل رئي�س �ضوق دبي املايل العاملي.  	l

نظمة.  مراجعة و و�ضع االأ 	l

مراجعة واإ�ضدار معايري وقواعد العمل.  	l

تقدمي املذكرات اإىل الرئي�س فيما يتعلق بامل�ضائل الت�ضريعية خارج نطاق ال�ضالحيات الت�ضريعية  	l

اخلا�ضة باملجل�س. 

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

اتخاذ القرارات اال�ضرتاتيجية التي توؤثر يف العمليات امل�ضتقبلية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية.  	l

دارة تقييم املخاطر التي تتعلق بعمليات �ضلطة دبي للخدمات املالية  و�ضع ال�ضيا�ضات املنا�ضبة الإ 	l

وحتقيق اأهدافها وال�ضعي للتحقق دورياً من اإدارة تقييم املخاطر بوا�ضطة �ضوابط الرقابة الداخلية 

وفقا لهذه ال�ضيا�ضات. 
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املحافظة على نظام �ضليم للرقابة املالية.  	l

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

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

والتنظيم عملوا �ضابقا يف اهم املناطق املالية العاملية. 

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

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

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

نهاء  تفا�ضيل مدد التعيني والواجبات واملكافاآت وامل�ضروفات وال�ضرية وت�ضارب امل�ضالح واملدة واالإ

والتعوي�ضات. 

11 ع�ضواً وجميعهم با�ضتثناء الرئي�س التنفيذي اأع�ضاء م�ضتقلني غري  يتاألف املجل�س حالياً من 

دارة وم�ضت�ضار  تنفيذيني. ت�ضاند املجل�س جوي�س مايكوت كيو �ضي، التي تت�ضرف ك�ضكرترية ملجل�س االإ

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

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

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

ع�ضو هيئة يف حال ثبت اأنه ت�ضرف ب�ضوء نية.

ح�ضبما هو مطلوب مبوجب القانون التنظيمي، قام املجل�س بتعيني جلنة طعون تنظيمية وهيئة 

�ضواق املالية.اإ�ضافة اإىل اللجان املطلوبة مبوجب القانون، اأن�ضاأ املجل�س اربع جلان مل�ضاعدته  لالأ

يف اأداء مهامه.و هذه اللجان هي: اللجنة الت�ضريعية، جلنة احلوكمة والرت�ضيحات، جلنة التدقيق 

وتقييم املخاطر وجلنة املكافاآت. ت�ضكل هذه اللجان من�ضة �ضلبة للحوكمة اجليدة والكفاءة 

�ضالح.  واالإ

دارة اما رئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات  بع�س اأع�ضاء اللجان لي�ضوا اأع�ضاء يف جمل�س االإ

املالية فهو بحكم من�ضبه ع�ضو يف كافة جلان املجل�س، با�ضتثناء جلنة التدقيق وتقييم املخاطر 

وجلنة الطعون التنظيمية. 
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عبد اهلل م �ضالح

�ضايب ايجرن

ديفيد نوت 

ذه هون اأبورف باجري

مايكل بلري كيو �ضي

روبرت ال كالرك

لورد كري اوف ماريليبون

ايرل اوف هوم

روبرت اوين 

جيه اندرو �ضبيندلر

جورج ويتي�س 

جلنة التدقيق املجل�س

وتقييم املخاطر

جلنة احلوكمة 

والرت�ضيحات

اللجنة 

الت�ضريعية

جلنة 

املكافاآت

دارة اأع�ساء جمل�س الإ

عبد اهلل م �صالح عني رئي�ضاً ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ورئي�ضا ملجل�س اإدارتها بتاريخ 17 يونيو 

2007، وقد عمل كع�ضو جمل�س اإدارة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية منذ عام 2004. ال�ضيد �ضالح هو 

مارات دبي الوطني �س م ع والتي تا�ض�ضت موؤخرا مع اندماج بنك دبي الوطني  نائب رئي�س بنك االإ

و�ضط. كان اأحد موؤ�ض�ضي  مارات الدويل لت�ضبح اأكرب �ضركة اعمال م�ضرفية يف ال�ضرق االأ و بنك االإ

بنك دبي الوطني يف عام 1963 والع�ضو املنتدب له منذ عام 1982 لغاية يناير 2004 ومن ثم رئي�ضا 

مارات الدويل. منذ عام 2005 وحتى عملية الدمج مع بنك االإ

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 االوروبي العربي الكائن مقره يف باري�س، وذلك خالل الفرتة من �ضنة 1988 اإىل �ضنة 2000. 

وهوع�ضو يف جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة دبي واأحد اأع�ضاء جلنة التحكيم لدى الغرفة.

 وهو اأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضركة قطر للمواد امل�ضافة للوقود )QAFAC( منذ عام 1990 ورئي�س 

جمل�س اإدارة انرتنا�ضيونال اوكتني ليمتد )اآي او ال( اأي�ضاً منذ عام 1990. وهو ع�ضو جمل�س اإدارة 

وم�ضاهم رئي�ضي يف �ضركة دبي للموا�ضالت ذ م م )دتكو( ال�ضركة القاب�ضة ملجموعة �ضركات دتكو و 

هو رئي�س جمل�س اإدارة مار�ضين�ضكو )و�ضطاء تاأمني( منذ عام 1976. 

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

كادميية. االأ
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دارة االجتماعات خالل ال�ضنة، وذلك باحل�ضور  يو�ضح اجلدول التايل ح�ضور اأع�ضاء جمل�س االإ

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

املجل�س موؤهلني حل�ضورها. 
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�صايب ايجرن عني نائباً لرئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية بعد تعيني ال�ضيد/ �ضالح 

ول ملجموعة  كرئي�س ملجل�س اإدارتها. ال�ضيد/ايجرن هو املوؤ�ض�س والرئي�س وامل�ضئول التنفيذي االأ

عمال  دارة االأ لونوورلد، وهي جمموعة متويل وعقارات وا�ضتثمارات خا�ضة. وهو مدير كلية لندن الإ

و�ضط. وقد عمل �ضابقا كمدير اأول  قليمي يف ال�ضرق االأ �ضت�ضاري االإ ورئي�س موؤ�ض�س وعامل ملجل�ضها االإ

و�ضط و�ضبه القارة  لدى ايه ان زد كريندليز بنك بيه ال �ضي، يف لندن، حيث تراأ�س ق�ضم ال�ضرق االأ

الهندية للبنك اخلا�س، والذي تركه لتاأ�ضي�س لونوورلد يف عام 1992. 

دارة من كلية  عمال ودرجة املاج�ضتري يف االإ ال�ضيد/ايجرن حا�ضل على درجة املاج�ضتري يف اإدارة االأ

�ضيليكون” تو  دارة “�ضاند تو �ضيليكون” و“ �ضاند  عمال وقد األف مع اآخرين كتاب االإ دارة االأ لندن الإ

دارة يف جماالت اال�ضرتاتيجية  اإىل العاملية. وقد تقلد عددا من املنا�ضب العليا وال زال يف جمال�س االإ

امل�ضرفية ويف جمال التعليم واال�ضتثمار و الثقافة.

ديفيد نوت مت تعيينه رئي�ضاً تنفيذيا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ 1 يونيو 2005 وترك 

وراق املالية  العمل يف هذا املن�ضب يف نهاية عام 2008. عمل ال�ضيد/نوت �ضابقا كرئي�س للجنة االأ

وراق للجان  واال�ضتثمارات اال�ضرتالية )ASIC( وعمل اأي�ضاً كرئي�س للجنة الفنية للموؤ�ض�ضة الدولية لالأ

وراق املالية. كما تقلد منا�ضب اأخرى �ضابقا �ضملت عمله كم�ضوؤول عمليات اأول ل�ضلطة التنظيم  االأ

الواعي اال�ضرتالية )APRA( وكم�ضوؤول تنفيذي اأول لدى كمنويلث  فند�س  مانيجمينت  و كم�ضوؤول  

تنفيذي اأول للجنة املوؤ�ض�ضات املالية اال�ضرتالية )AFIC( وعمل كع�ضو جمل�س اإدارة جلنة مكافحة 

اجلرمية يف ا�ضرتاليا. 

بول كو�صرت- الرئي�س التنفيذي )اعتبار من دي�ضمرب 2008( 

مت تعيني بول كو�ضرت من قبل املجل�س كرئي�س تنفيذي اعتبار من دي�ضمرب 2008، خلفا لل�ضيد/ 

ديفيد نوت.

�ضواق املالية، يف عام  التحق بول كو�ضرت بـ اوترييتيت فاينان�ضييل ماركنت، هولنده، وهي �ضلطة االأ

2001 كمفو�س وع�ضو يف املجل�س التنفيذي حتى هذه ال�ضنة )2008(. وقد عمل �ضابقا كنائب رئي�س 

تنفيذي )التدقيق العاملي( يف رويال فيليب�س الكرتونيك�س 1998 اإىل 2001، وقد كان ال�ضريك املدير 

ول عن االلتزام بالقوانني  يف ق�ضم متويل ال�ضركات، كوبرز اآند ليرباند 1988 اإىل 1998، وامل�ضوؤول االأ

�ضعار يف بور�ضة ام�ضرتدام 1986 اإىل 1988 و قد عمل يف عدد  و املفو�س املت�ضرف لتقدمي عرو�س االأ

من املهام املالية الرئي�ضية يف عمله ال�ضابق، حيث تدرب كمحا�ضب لدى اآرثر اندر�ضن. وقد تراأ�س 

وراق املالية االوروبية  �ضابقا اللجنة الفرعية العتماد املعايري العاملية )SISE( �ضمن جلنة منظمي االأ

)CESR( لغاية �ضهر مايو 2006 ثم تراأ�س )CESR-FIN( وكان ع�ضوا يف جلنة رئا�ضة اأيا�ضكو. 

بول كو�ضرت هولندي اجلن�ضية، متزوج ولديه ولدان. 
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دارة املنتدب ملجموعة �ضركات ميتدي�ضت. وهو رئي�س  ذه هون اأبورف باجري هو ع�ضو جمل�س االإ

�ضابق وع�ضو جمل�س اإدارة حايل يف انرتنا�ضيونال راوت كوبر كاون�ضل الذي ميثل �ضناعة ت�ضنيع 

النحا�س العاملية وع�ضو جمل�س اإدارة جمل�س العمل الهندي - الربيطاين وهو نائب رئي�س جمل�س 

عمال وكذلك رئي�س جمل�س اإدارة �ضكول اآ�ضيا، و اأحد اأع�ضاء  دارة االأ اإدارة الهيئة املنظمة لكلية لندن الإ

املجل�س احلاكم ورئي�س جلنة التدقيق وتقييم املخاطر يف جامعة �ضيتي يف لندن واأ�ضتاذ زائر لدى 

دارية للحدائق امللكية واأحد  �ضت�ضارية واالإ عمال. وهو اأحد اأع�ضاء املجال�س االإ دارة االأ كلية كا�س الإ

املوؤمتنني ملوؤ�ض�ضة احلدائق امللكية، مفو�س للجنة تعبيد عقارات العائلة املالكة واأحد موؤمتني اآ�ضيا 

هاو�س وهو رئي�س جمل�س اإدارة )TiE Inc( وهي منظمة عاملية غري ربحية تدعم وت�ضاعد على تكوين 

عمال والرثوات. االأ

عمال يف  دارة االأ عمال من كلية كا�س الإ ال�ضيد/باجري هو اأحد اخلريجني مبرتبة ال�ضرف يف اإدارة االأ

لندن. يف �ضهر مار�س 2006 مت منحه درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم من جامعة �ضيتي. 

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

قانون اخلدمات املالية، التحق 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 كم�ضت�ضار 

عام ملجل�س اإدارة �ضلطة اخلدمات املالية.و هو ع�ضو يف هيئة اال�ضتئناف اخلا�ضة باملناف�ضة ورئي�ضا 

لهيئة اخلدمات املالية يف جرين�ضي ورئي�س )SWX Europe( ذراع بور�ضة ا�ضهم �ضوي�ضرا يف لندن. 

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

العام 2008. 

دارة لثالثة من املوؤ�ض�ضات الر�ضمية  من عام 2000 اإىل عام 2002 توىل من�ضب رئي�س جمل�س االإ

داري اال�ضتثماري  الذاتية التنظيم ل�ضناعة اخلدمات املالية الربيطانية وموؤ�ض�ضة التنظيم االإ

وراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية. عمل يف جمل�س النقابة ملدة  و�ضلطة اال�ضتثمار ال�ضخ�ضي و�ضلطة االأ

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. 

�ضراف على البنوك، يف  روبرت ال كالرك لديه خربة وا�ضعة يف القوانني واللوائح امل�ضرفية واالإ

كل من الواليات املتحدة االمريكية ودوليا.اأ�ض�س ال�ضيد/كالرك ق�ضم اخلدمات املالية يف بري�ضويل 

و جيولياين، ال ال بي يف عام 1973. مت تعيينه من قبل الرئي�س رونالد ريجان كمفت�س للعملة و يف 

وىل متت اإعادة تعيينه من قبل الرئي�س جورج ات�س دبليو بو�س.عمل كمفت�س خالل  نهاية مدة عمله االأ

�ضراف على حوايل 5000  الفرتة من عام 1985 اإىل عام 1992 وخالل مدة خدمته قامت الوكالة باالإ

بنك جتاري معتمد حمليا، و يف ذلك الوقت عمل اأي�ضاً كع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة التاأمني على 

الودائع االإحتادية، ويف مار�س 1992 ان�ضم مرة اأخرى اإىل بري�ضويل و جيولياين، ال ال بيه، ك�ضريك 
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عمالها يف اخلدمات املالية. عمل ال�ضيد/كالرك كا�ضت�ضاري للبنك الدويل وكم�ضت�ضار  اأول ورئي�ضا الأ

�ضرافية  اأول لرئي�س البنك الوطني البولندي وكذلك م�ضت�ضارا لعدد من الدول ب�ضاأن عملياتها االإ

امل�ضرفية. 

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

من جامعة راي�س. 

دارة العامة و قطاع التعليم.  اللورد كري من ماريليبون لديه خربة وا�ضعة يف اخلدمات املالية، االإ

اإ�ضافة اإىل عمله يف جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية، يعمل كرئي�س مكتب االت�ضاالت 

)OFCOM(،اجلهة اجلديدة املتكاملة يف اململكة املتحدة املنظمة لالت�ضاالت االلكرتونية، ويعمل 

اأي�ضاً رئي�ضا ملجل�س اإدارة تريليوم انف�ضتمنت بارترنز وع�ضو جمل�س اإدارة يف الربيد امللكي و 

عمال التابعة جلامعة �ضيتي يف  دارة االأ )BDO Stoy Hayward(. وقد عمل �ضابقا كعميد لكلية كا�س الإ

عمال ومدير غري  دارة االأ مدينة لندن من عام 2001 لغاية عام 2007 ونائبا للعميد يف كلية لندن الإ

 ،)OFGEM( تنفيذي لـ اآبي نا�ضيونال، كما عمل يف جمل�س اإدارة مكتب اأ�ضواق الغاز والكهرباء

اجلهة املنظمة للطاقة يف اململكة املتحدة، وعدة هيئات حكومية اأخرى. 

كما اأنه باحث اأكادميي يف جمال التنظيم. عمل خالل حياته املهنية املبكرة يف اخلدمات املالية 

دارة لدى موؤ�ض�ضات  دارة العامة والتعليم ولديه خربة ا�ضت�ضارية وا�ضعة على م�ضتوى جمال�س االإ واالإ

مالية كربى. 

ذه ايرل اوف هوم عمل كرئي�س جمل�س اإدارة لـ كاوت�س اآند كو منذ 1 يونيو 1999 واأ�ضبح رئي�ضا 

لبنك كاوت�س )�ضوي�ضرا( ليمتد، بتاريخ 8 مار�س 2000. عني رئي�ضا لدى جرو�ضفينور جروب ليمتد 

بتاريخ 1 مايو 2007. لديه خربة وا�ضعة يف القطاع امل�ضريف حيث ان�ضم اإىل مورجان جرينفيل يف 

عام 1966، وذلك بعد تعيينه كع�ضو جمل�س اإدارة يف مورجان جرينفيل اند كو ليمتد، )حالياً دويت�ضه 

�ضيكيوريتيز ليمتد( يف عام 1972. كان م�ضوؤوال عن الق�ضم الدويل لدى البنك يف عام 1983. وبعد 

خرى يف مورجان جرينفيل، واأ�ضبح اأحد اأع�ضاء جمل�س  ذلك مت تعيينه يف عدد من املنا�ضب الدولية االأ

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. تقلد لورد هوم عددا من املنا�ضب غري التنفيذية 

والعامة مبا يف ذلك مدير ذه اجريكلت�ضرال مورجتيج كوربوري�ضن بيه ال �ضي خالل الفرتة ما بني 

عام 1980 و1993، ورئي�س جمل�س اإدارة مان ليمتد، ورئي�س اجلمعية الربيطانية املاليزية )مت تعيينه 

و�ضط )تقاعد يف عام 1992(. وهو ع�ضو فعال يف جمل�س  يف عام 2001( ورئي�س جلنة جتارة ال�ضرق االأ

اللوردات الربيطاين وكان متحدثا متقدما حول التجارة، ال�ضناعة واملال حتى عام 1998. تلقى 

اللورد هوم تعليمه يف جامعة اك�ضفورد. 
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روبرت اوين لديه خربة وا�ضعة كمنظم وممار�س يف ال�ضوق، مع تركيز خا�س على املنطقة 

وراق املالية و اال�ضتثمارات امل�ضتقبلية )ا�س اف �ضي( يف  �ضيوية. اأن�ضاأ جلنة االأ البا�ضفيكية االآ

هوجن كوجن ومت تعيينه رئي�ضا تنفيذيا لها يف عام 1989. قبل ذلك كان ال�ضيد/اوين مديراً لق�ضم 

املعامالت امل�ضرفية اال�ضتثمارية لدى لويدز بنك جروب ورئي�س جمل�س اإدارة والرئي�س التنفيذي 

لبنك لويدز مري�ضانت. وقد كان �ضابقا اأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارة مورجان جرينفيل اأند كو وعمل يف 

مكتب اخلزينة واخلارجية باململكة املتحدة. بعد تنحيه عن من�ضبه يف جلنة ا�س اف �ضي، 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 اال�ضت�ضارات والتنظيم لدى لويدز اوف 

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

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

اال�ضتثمار. وحاليا مدير يف اإدارة �ضنغافوره اك�ضت�ضينج ليمتد و�ضيتي بنك )هوجن كوجن( ليمتد، 

ومدير يف اإدارة انرتنا�ضيونال �ضيكيوريتيز كون�ضالتني 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. 

ول لـ فاينان�ضال �ضريفي�ضيز فولنتري  جيه اأندرو �صبيندلر هو الرئي�س والرئي�س التنفيذي االأ

كورب�س )اف ا�س يف �ضي(، �ضراكة خا�ضة - عامة غري ربحية وتتمثل مهمتها يف امل�ضاعدة يف بناء 

 ،1993 تعيينه يف عام  قبل  والنا�ضئة.  االنتقالية  �ضواق  االأ ومالية جيدة يف دول  اأنظمة بنكية 

عمل ال�ضيد/�ضبيندلر كنائب اأول للرئي�س يف البنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك، حيث تراأ�س 

اجلهاز الوظيفي للدرا�ضات امل�ضرفية ودرا�ضات مهام التحليل ونظام الدفعات. واأثناء وجوده يف 

نيويورك فيد، �ضاعد على تطوير اإطار عمل راأ�س املال الذي ي�ضتند اإىل تقييم املخاطر والذي مت تبنيه 

�ضرافية على البنوك يف معظم املراكز املالية يف العامل. عمل كممثل لـ نيويورك  من قبل اجلهات االإ

�ضراف على العمليات امل�ضرفية خالل الفرتة 1991اإىل1993. قبل التحاقه  فيد يف جلنة بازل لالإ

بـ نيويورك فيد يف عام 1985، تقلد ال�ضيد/�ضبيندلر العديد من املنا�ضب االقرا�ضية والتخطيطية 

اال�ضرتاتيجية لدى كونتيننتال الينوي بنك. وقد عمل كزميل يف ذه بروكينغز ان�ضتتيو�ضن خالل 

عوام 1980اإىل1983.  االأ

عمال من كلية وودرو ويل�ضون  ال�ضيد/�ضبيندلر حا�ضل على درجة دكتوراه وماج�ضتري يف اإدارة االأ

بجامعة برين�ضتون لل�ضوؤون العامة والدولية ودرجة البكالوريو�س يف ال�ضيا�ضة الدولية من كلية هارفارد.

 وهو ع�ضو يف جمل�س العالقات اخلارجية وجلنة بريتون وود�س.
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�ضواق املالية وب�ضكل خا�س من املنظور االوروبي.  جورج ويتي�س لديه خربة كبرية تنظيمية يف االأ

وراق املالية الفيدرايل يف فرانكفورت وعمل رئي�ضاً له خالل الفرتة من  �ضرايف لالأ اأن�ضاأ املكتب االإ

وراق املالية االوروبية  1994 اإىل 2002. يف عام 1998، مت انتخاب ال�ضيد/ويتي�س رئي�ضا ملنتدى جلان االأ

�ضواق راأ�س املال االوروبية. يف املنظمة الدولية  الذي لعب دورا رئي�ضيا لتطوير معايري م�ضرتكة الأ

وراق املالية، كان ال�ضيد/ويتي�س نائبا لرئي�س اللجنة الفنية ورئي�ضا لفريق م�ضروع االنرتنت.  للجان االأ

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

وراق املالية الدولية وعمل كم�ضت�ضار مايل لل�ضفارة االملانية يف طوكيو )1983 اإىل  اأ�ضواق التمويل واالأ

 .)1987

وراق املالية يف ال�ضني.  ال�ضيد/ويتي�س هو ع�ضو املجل�س اال�ضت�ضاري الدويل للجنة التنظيمية لالأ

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�رشيعية 

ومهامه  �ضيا�ضته  و�ضع  داء  اأ يف  املجل�س  م�ضاعدة  يف  الت�ضريعية  للجنة  الرئي�ضية  املهمة  تتمثل 

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

ع�ضاء  خرى التي تتم مزاولتها من خالل مركز دبي املايل العاملي. تتاألف اللجنة الت�ضريعية من االأ االأ

التالية اأ�ضماوؤهم: 

مايكل بلري كيو �ضي)الرئي�س(  	l

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

روبرت ال كالرك  	l

اإيان جون�ضتون  	l

ديفيد نوت  	l

جوي�س مايكوت كيو �ضي  	l

روبرت اوين  	l

جورج ويتي�س  	l

ايرمانو با�صكوتو حمام ومنظم اأوراق مالية اأول �ضابق يف هوجن كوجن و كندا. متخ�ض�س يف م�ضائل 

وراق املالية التي تتعلق بتنظيم ال�ضركات العامة والو�ضاطات املالية مبا يف ذلك تقدمي الن�ضح  االأ

دراج واحلوكمة وعمليات ال�ضيطرة على  ر�ضاد ب�ضاأن امل�ضائل التاأديبية والتنفيذ والرتخي�س واالإ واالإ

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

لدعم حقوق امل�ضتثمرين )FAIR Canada( ويعمل حالياً كاأول ع�ضو جمل�س اإدارة تنفيذي لها. كما يعمل 

كم�ضت�ضار اأول ملكتب املحاماة االمريكي )تراومتان �ضاندرز( يف هوجن كوجن. وهو مدير موؤ�ض�س ونائب 

وراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية هوجن كوجن )1989 اإىل 1994( ورئي�س  رئي�س جمل�س اإدارة �ضابق للجنة االأ

وراق املالية )1984 اإىل 1989( ومدير �ضيا�ضة ال�ضوق لبور�ضة تورنتو.  العمليات للجنة اونتاريو لالأ

مار�س ال�ضيد/با�ضكوتو القانون يف هونغ كونغ وكندا مع موؤ�ض�ضات قانونية كربى. 

جلنة التدقيق وتقييم املخاطر 

�ضرافية على  املهمة الرئي�ضية للجنة التدقيق واملخاطر هي م�ضاعدة املجل�س يف اأداء م�ضوؤولياته االإ

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

جراءات اخلا�ضة بتحديد وتقييم واإدارة املخاطر الرئي�ضية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية التي  واالإ

دارة وال للرئي�س التنفيذي اأن يكونا اأع�ضاء  توؤثر على تقدمي التقارير املالية. ال يجوز لرئي�س جمل�س االإ

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

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

	ذه ايرل اوف هوم)الرئي�س(  	l

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

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية
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	ذه هون اأبورف باجري  	l

	�ضايب ايجرن  	l

	جيه اندرو �ضبيندلر  	l

	جورج ويتي�س  	l

مارات دبي الوطني �س م ع. و هو رئي�س اآر دوجال�س دووي هو ع�ضو و م�ضت�ضار يف جمل�س اإدارة بنك االإ

جمل�س اإدارة بنك دبي الوطني لال�ضتثمار، وع�ضو جمل�س اإدارة نا�ضيونال بنك اوف دبي تر�ضت كومباين

مارات العربية املتحدة، والبنك  )جري�ضي( ليمتد، ومار�س اين�ضكو وهي و�ضيط تاأمني قائم يف دولة االإ

اخلليجي التجاري )قطر( وع�ضو جمل�س اجلامعة الربيطانية يف دبي. 

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

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

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

ق�ضى مبهمات يف هوجن كوجن واإندوني�ضيا.  التعاون اخلليجي. عمل ال�ضيد/دووي اأي�ضاً يف ال�ضرق االأ

وهو زميل ت�ضارترد ان�ضتتيو�ضن اوف بانكرز يف ا�ضكتلنده، و هو ع�ضو يف ت�ضارترد ان�ضتتيو�ضن اوف 

مانيجمنت اآند جلوبال �ضكوت. 

جلنة احلوكمة والرت�سيحات

�ضرافية  املهمة الرئي�ضية للجنة احلوكمة والرت�ضيحات هي م�ضاعدة املجل�س يف النهو�س مب�ضئولياته االإ

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

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

تتاألف جلنة احلوكمة والرت�ضيحات من: 

	�ضايب ايجرن)الرئي�س( 	l

	ذه هون اأبورف باجري  	l

	لورد كري اوف ماريليبون  	l

	ذه ايرل اوف هوم  	l

	ديفيد نوت  	l

	جيه اندرو �ضبيندلر  	l

جلنة املكافاآت

املهمة الرئي�ضية للجنة املكافاآت هي م�ضاعدة املجل�س يف النهو�س مب�ضئولياته فيما يتعلق بكافة 

داء والتعوي�س. جوانب املوارد الب�ضرية لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، مبا يف ذلك االأ

تتاألف جلنة املكافاآت من: 
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جيه اندرو �ضبيندلر)الرئي�س(  	l

ذه هون اأبورف باجري 	l

لورد كري اوف ماريليبون  	l

�ضايب ايجرن 	l

ديفيد نوت 	l

روبرت اوين  	l

جلنة طعون القواعد التنظيمية 

تعمل جلنة طعون القواعد التنظيمية كاآلية ا�ضتئناف “داخلية” بالن�ضبة للقرارات التنظيمية 

ال�ضادرة عن امل�ضوؤولني التنفيذيني ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، للتحقق من العدالة واملو�ضوعية 

جراء مراجعة  جرائية. مينح القانون جلنة طعون القواعد التنظيمية ال�ضالحية الإ وال�ضفافية االإ

مو�ضوعية كاملة للقرارات التنفيذية قيد اال�ضتئناف. ميكن تعديل قرارات جلنة طعون القواعد 

التنظيمية من قبل حمكمة مركز دبي املايل العاملي وذلك مبراجعة ق�ضائية للنقاط القانونية. 

اأع�ضاء جلنة طعون القواعد التنظيمية هم: 

روبرت اوين )الرئي�س( 	l

مايكل بلري كيو �ضي 	l

روبرت ال كالرك  	l

جورج ويتي�س  	l

دوغال�س دووي )ع�ضو خارجي يف اللجنة( 	l

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

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

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

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

جاي�صري جوبتا هي حمامية موؤهلة يف كل من )اجنلرتا والهند( وقد مار�ضت اأكرث من 13 عاما 

مارات العربية املتحدة. عملت �ضابقا ك�ضريك مدير يف دي ال ايه بايرب، مكتب دبي، ومتلك  يف االإ

عددا من �ضنوات اخلربة يف تقدمي اال�ضت�ضارات حول امل�ضائل التجارية واملتعلقة بال�ضركات مبا يف 

ذلك الدمج واحليازة وم�ضاريع االئتالف والرتخي�س والتوزيع واأعمال الفنادق التعاقدية. عملت 

و�ضط و يف  ال�ضيدة/جوبتا بتقدمي اال�ضت�ضارات لل�ضركات املحلية والعاملية والوطنية العاملة يف ال�ضرق االأ

ت�ضاالت  اخلارج. وقد �ضملت القطاعات التي عملت بها الفنادق والرتفيه واالإعالم والتكنولوجيا واالإ

وعدد متزايد من ب�ضائع امل�ضتهلكني وعمالء التمويل. وقد لعبت دورا رائدا يف اال�ضرتاتيجية الهندية 
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عمال املتعلقة  لل�ضركة وتعمل على تطوير ان�ضيابية العمل ما بني اخلليج والهند، و على تن�ضيق االأ

بالهند يف الداخل و اخلارج. 

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

و�ضط، حيث تراأ�ضت مكتب مدينة دبي  يف موؤ�ض�ضة قانونية عاملية رائدة متلك وجودا يف ال�ضرق االأ

لالنرتنت يف تلك املوؤ�ض�ضة. وقد عملت ب�ضكل فعال يف كتابة املقاالت وجتميع وحترير الن�ضرات 

و�ضط مبا يف ذلك مادة ن�ضر  ال�ضادرة حول اآخر امل�ضتجدات بخ�ضو�س التطويرات يف ال�ضرق االأ

مارات العربية املتحدة اأو�ضت بها براكتيكال لو  متعلقة بالتجارة االلكرتونية. وهي حمامية يف االإ

كومباين يف عددها 2003/04 من “حمامني عامليني 3000” و يف ويت�س لوير يريبوك 2005 اخلا�س بـ 

بيه ال �ضي. وقد مت تعيني ال�ضيدة/جوبتا يف جلنة الطعون التنظيمية اعتبار من 1 �ضبتمرب 2008.

و�ضط و�ضمال  ندى خني�صر زرقا هي حمام والرئي�س احلايل للق�ضم القانوين ملنطقة ال�ضرق االأ

عمال امل�ضرفية والقوانني املدنية  اأفريقيا يف جي اي موين. متلك 19 عاما من اخلربة يف قوانني االأ

و�ضط. بداأت عملها يف  مارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون وال�ضرق االأ والتجارية يف االإ

القانون لدى كنعان و�ضركاه كمحامية تقا�ضي ومعامالت تخدم عدد من املوكلني املحليني والعامليني. 

ثم انتقلت اإىل عمل اأكرث حتد لدى �ضركة تاأمني على احلياة عاملية كم�ضت�ضار قانوين حيث كانت تقدم 

اال�ضت�ضارات حول خمتلف منتجات وهياكل التاأمني على احلياة. لتو�ضيع اآفاق معرفتها باملنتجات 

يف جمال التاأمني ح�ضرت عدد من الدورات املكثفة حول التاأمني يف اآيل اوف مان، مما عمل على 

دعم دورها اال�ضت�ضاري يف هذا املجال املتخ�ض�س حول املنتجات اجلديدة يف ال�ضوق املحلية. يف 

عام 1993 التحقت ب�ضركة امريكية عاملية لالت�ضاالت كم�ضت�ضار قانوين لتكت�ضب اخلربة يف قوانني 

تنظيم االت�ضاالت. يف عام 2000 انتقلت اإىل العمل امل�ضريف لتقدمي اال�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 هولنده العام، امرو، حيث اأدارت جميع امل�ضائل القانونية من اجلانبني القانوين 

مارات امل�ضرفية التي تقدم اال�ضت�ضارات  والتنظيمي.ال�ضيدة/زرقا هي ع�ضو فعال يف جمعية االإ

مارات العربية املتحدة واأنظمتها.  القانونية بخ�ضو�س التعديالت املقرتحة على قوانني االإ

ويليام اف كرويرن، الثالث، 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 عام ملوؤ�ض�ضة تاأمني الودائع االحتادية االمريكية من عام 1995 وحتى عام 2006 وعمل يف 

�ضرافية لـ)FDIC(من تاأ�ضي�ضها وحتى انتهاء خدمته لدى احلكومة. قبل خدمته  جلنة اال�ضتئنافات االإ

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

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

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

كليات القانون يف جامعات �ضتانفورد وجورج وا�ضنطن واجلامعة االمريكية ومدينة نيويورك، والية 

نيويورك ورابطات نقابات املحامني االحتادية ويف معهد القانون االمريكي. وهو مقيد كمحام رائد 

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

ودرجة املاج�ضتري من جامعة �ضتانفورد وح�ضل على درجة البكالوريو�س من جامعة ييل.
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�سواق املالية  الهيئة القانونية لالأ

�ضواق املالية )FMT( كهيئة �ضبط خدمات مالية م�ضتقلة للتقرير ب�ضاأن  تعمل الهيئة القانونية لالأ

جراءات  حاالت االخالل بالت�ضريعات التي ت�ضرف على تنفيذها �ضلطة دبي للخدمات املالية واالإ

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

خرى.  بالهيئات التنظيمية للخدمات املالية املتكاملة الدولية االأ

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

�ضواق املالية لدى  املالية ورئي�ضها التنفيذي. ميكن ا�ضتئناف معظم قرارات الهيئة القانونية لالأ

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

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

�سواق املالية هم: اأع�ساء الهيئة القانونية لالأ

	�ضتيوارت بويد �ضي بي ئي كيو �ضي)الرئي�س(  	l

	جون ال دوجال�س  	l

	جافان جريفث كيو �ضي  	l

	علي مالك كيو �ضي  	l

	ديفيد ام �ضتوكويل  	l

لندن، ومتخ�ض�س  �صتيوارت بويد �صي بي ئي كيو �صي ع�ضو اأول لغرفة حمكمة اي�ضيك�س يف 

يف النزاعات التجارية واال�ضتثمارية الدولية، ب�ضكل رئي�ضي كمحكم. مت ا�ضتدعائه لنقابة 

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

املنهجي االإجنليزي الرائد حول التحكيم التجاري، باال�ضرتاك مع لورد مو�ضتيل. خالل 

 ،)FSA( الفرتة من 1998 اإىل 2004، كان نائبا لرئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة اخلدمات املالية

اململكة املتحدة. تراأ�س عددا من التحقيقات احلكومية والتنظيمية كما تراأ�س كم�ضجل 

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

مرباطورية الربيطانية( يف عام 2005 عن  مت منح ال�ضيد/بويد لقب �ضي بي اي )لقب قائد االإ

خدماته يف القطاع املايل. وهو رئي�س هيئة املحكمة )الهيئة املنظمة واحلاكمة( لـ ميدل تيمبل، 

وهي واحدة من اأربع دوائر يف املحكمة يف اإجنلرتا وامل�ضوؤولة عن التعليم القانوين وامل�ضائل 

خرى.  املهنية االأ

جون ال دوجال�س يرتاأ�س املمار�ضة التنظيمية امل�ضرفية لدى بول وها�ضتنغز وجانوف�ضكي 

و وكر ال ال بيه، وميار�س عمله من مكاتب ال�ضركة يف وا�ضنطن دي �ضي واتالنتا. عمل كم�ضت�ضار 

عام لـ فيدرال ديبوزيت ان�ضوران�س كوربوري�ضن اف دي اآي �ضي خالل الفرتة من 1987 اإىل 

1989 وع�ضو جمل�س اإدارة اف ا�س يف �ضي، وهي موؤ�ض�ضة غري ربحية تاأ�ض�ضت مل�ضاعدة تطوير 

قت�ضادات التي كانت �ضابقا ت�ضيطر عليها احلكومات لتطوير اأنظمتها امل�ضرفية واأنظمة  االإ
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اأ�ضواق راأ�س املال فيها. وبتلك ال�ضفة، قدم اال�ضت�ضارات حلكومات رو�ضيا وال�ضني واإندوني�ضيا 

وم�ضر وغريها من الدول. يتناول عمله عمليات الدمج واحليازة املعقدة وم�ضاريع االئتالف 

الكربى ون�ضاطات التنفيذ التنظيمية ال�ضعبة والتق�ضيات والتحريات الدقيقة. عمل كع�ضو 

يف جمل�س اإدارة بروفيديان فاينان�ضيال كوربوري�ضن ويف جلان التدقيق وحوكمة ال�ضركات 

لها.  التابعة 

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 االإعالم ملحامي البنوك 

عمال، و وايت�س بي�ضت  الرواد يف العامل، املحامني الرواد االمريكيني لغرف امل�ضورة ب�ضاأن االأ

لويرز يف اأمريكا. 

جافان جريفث كيو �صي يعمل كمحام وحمكم مرخ�س دولياً يف ملبورن وكذلك يف حمكمة 

اي�ضيك�س، لندن.كان حماميا عاما ال�ضرتاليا خالل الفرتة من 1984 اإىل 1997. ح�ضر 

كم�ضت�ضار و وكيل ال�ضرتاليا يف حمكمة العدل الدولية. �ضبق اأن �ضغل منا�ضب دولية خمتلفة، 

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

مم املتحدة )يون�ضيرتال( مبا يف ذلك يف اجلل�ضات اخلا�ضة باإقرار واإ�ضدار القانون  يف االأ

النموذجي لـ يون�ضيرتال واخلا�س بالتحكيم التجاري الدويل يف فيينا يف عام 1985. من بني 

خرى التي توالها كان رئي�ضا للوفد اال�ضرتايل ملوؤمتر الهاي حول القانون الدويل  املنا�ضب االأ

حيان رئي�ضاً لهيئة انتل�ضات للخرباء  اخلا�س 1992 اإىل1998 وكان ع�ضواً ويف بع�س االأ

القانونيني 1988 اإىل 1997، وع�ضوا لهيئة التحكيم الدائمة يف الهاي 1987 اإىل 1999. وهو اأحد 

اأع�ضاء هيئة املحكمني يف املركز الدويل لت�ضوية النزاعات اال�ضتثمارية ويف عدة موؤ�ض�ضات 

حتكيمية اأخرى. 

و هو حا�ضل على درجة دكتوراه من جامعة اك�ضفورد وكان زميال يف كلية ماجدالن، اك�ضفورد 

ملدة حمددة. يعمل حالياً وب�ضكل اأ�ضا�ضي كم�ضت�ضار قانوين وكرئي�س اأو ع�ضو يف هيئات التحكيم 

 )ICSID،LCIA( ،الدولية، مبا يف ذلك تلك التي تعمل حتت اإ�ضراف حمكمة التحكيم الدائمة

لندن، الغرفة التجارية الدولية )ICC( باري�س وغريها من هيئات التحكيم التي تعمل حتت 

اإ�ضرافها اأو خالف ذلك. 

علي مالك كيو �صي )لقب م�صت�صار امللكة( حمامي رائد يف اإجنلرتا و وويلز متخ�ض�س يف 

كافة جوانب القانون التجاري مبا يف ذلك قانون اخلدمات امل�ضرفية واملالية. برز كم�ضت�ضار 

قانوين يف ق�ضايا يف املحكمة التجارية يف اململكة املتحدة وحمكمة اال�ضتئناف وجمل�س بريفي 

وبيت اللوردات وكذلك يف عدد من ق�ضايا التحكيم الدولية الهامة وهو ع�ضو يف هيئة جراي اإن 

املوقرة وم�ضجل يف حمكمة التاج وهو رئي�س اخلزينة للنقابة التجارية وع�ضو يف املجل�س العام 

�ضرتاك مع اآخرين وهو كتاب وثائقي  للنقابة وهو موؤلف كتاب “Jack Malek and Quest” باالإ

)الطبعة الثالثة(. 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�ضاراً للملكة يف عام 1996 وهو مفو�س 

للعمل كنائب قا�س يف املحكمة العليا. 
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ديفيد م �صتوكويل هو ال�ضريك املدير يف دبي ل�ضركة بري�ضويل اآند جولياين ال ال بيه، وهي 

موؤ�ض�ضة قانونية تركز على التمويل وهيكلة ال�ضركات والتنظيم املايل وحل النزاعات البديل

و�ضط. وهو دبلوما�ضي امريكي �ضابق، عمل �ضابقا  للعمالء املتعددي اجلن�ضيات ومن ال�ضرق االأ

كقن�ضل عام للواليات املتحدة يف دبي. ولد يف اململكة العربية ال�ضعودية واأقام يف ال�ضرق 

و�ضط ملدة تزيد عن 46 �ضنة. مت قبوله يف نقابة املحامني يف تك�ضا�س يف عام 1976 ومت  االأ

ترخي�ضه يف دبي يف عام 1989. وهو ع�ضو يف نقابة حمامني هيو�ضتون ونقابة املحامني 

و�ضط، هي  الدولية. وهو اأي�ضا الرئي�س الفخري ملجل�س غرف التجارة االمريكية يف ال�ضرق االأ

منظمة اإقليمية متثل كافة غرف التجارة االمريكية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، ويعمل 

كرئي�س جمل�س اأمناء املدر�ضة االمريكية يف دبي، وهي موؤ�ض�ضة تعليمية ال تهدف لتحقيق الربح. 

من  اعتبار  املالية  �ضواق  لالأ القانونية  الهيئة  يف  ع�ضوا  كونه  عن  )توقف  القا�صم  ه�صام 

فرباير2008(   2

�ضي�ضها يف عام  عمل رئي�ضيا تنفيذيا وع�ضو جمل�س اإدارة يف موؤ�ض�ضة دبي العقارية منذ تاأ

2007. اهلته خربته العملية ومبادراته اال�ضرتاتيجية لتويل  من�ضب ع�ضو  جمل�س اإدارة يف عدة

�ضواق املالية. ه�ضام القا�ضم،   موؤ�ض�ضات  مرموقة  مثل اأمالك  و من�ضب ع�ضو الهيئة القانونية لالأ

عمال الدولية وقد مت اختياره لتويل برنامج حممد بن را�ضد  حا�ضل على درجة املاج�ضتري يف االأ

للتطوير القيادي وهو ع�ضو يف “القادة العرب ال�ضباب”. قبل توليه من�ضبه يف موؤ�ض�ضة دبي 

عمال امل�ضرفية التجارية يف بنك دبي  العقارية، عمل ال�ضيد/القا�ضم كمدير عام لق�ضم االأ

الوطني. وقد عك�س من�ضبه يف بنك دبي الوطني خربته الوا�ضعة من كافة نواحي اأعمال 

عمال امل�ضرفية التجارية  �ضماء التجارية لالأ اخلدمات املالية وم�ضاهماته الهامة يف منو االأ

لبنك دبي الوطني. 
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ديفيد نوت - الرئي�س التنفيذي

دارة  يرجى الرجوع اإىل اجلزء املتعلق مبجل�س االإ

وقد تنحى ديفيد نوت عن من�ضبه كرئي�س تنفيذي اعتبارمن دي�ضمرب 2008.  

بول كو�صرت- الرئي�س التنفيذي )اعتبار من دي�ضمرب 2008(

دارة  يرجى الرجوع اإىل اجلزء املتعلق مبجل�س االإ

مت تعيني بول كو�ضرت من قبل املجل�س كرئي�س تنفيذي خلفا لل�ضيد ديفيد نوت. 

دارة  جوي�س مايكوت كيو �صي - امل�صت�صار العام و�صكرتري جمل�س الإ

التحقت جوي�س ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف يناير 2004 لتتوىل من�ضب امل�ضت�ضار العام بعد 

30 عامًا من العمل يف املجال القانوين يف القطاعني العام واخلا�س بكندا. وب�ضفتها امل�ضت�ضار 

ول ل�ضلطة دبي للخدمات املالية التي تتوىل �ضكرتارية  العام، تعترب جوي�س امل�ضت�ضار القانوين االأ

دارة والعالقات الدولية. ح�ضلت جوي�س على �ضهادة يف القانون من جامعة الربتا ومت  جمل�س االإ

وراق املالية بكولومبيا  تعيينها م�ضت�ضارة امللكة يف عام 1988. وتولت من�ضب نائب رئي�س جلنة االأ

الربيطانية ملدة 14 عامًا قبل االلتحاق ب�ضلطة دبي للخدمات املالية وكانت ع�ضوا فّعاال يف جمل�س 

وراق  وراق املالية باالمريكتني واحتاد مدراء االأ وراق املالية بكندا وجمل�س منظمي االأ مدراء االأ

وراق املالية )ايا�ضكو(.  املالية بامريكا ال�ضمالية واملنظمة الدولية للجنان االأ

إيان جون�صتون - الع�صو املنتدب، ق�صم ال�صيا�صات واخلدمات القانونية ا

هو منظم عاملي معروف ومتمر�س التحق ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف نوفمرب 2006. ح�ضل اإيان 

على ترخي�ضه للعمل يف املجال القانوين يف ا�ضرتاليا يف بداية الثمانينات وق�ضى معظم حياته العملية 

يف القطاع اخلا�س. توىل عددا من املنا�ضب العليا يف جمموعة اك�ضا و�ضغل من�ضب الرئي�س التنفيذي 

لواحدة من كربى �ضركات االئتمان يف ا�ضرتاليا. وخالل تلك الفرتة، لعب اإيان دورا بارزا يف �ضناعة 

االئتمان وعمل يف املجل�س الوطني الحتاد موؤ�ض�ضات االئتمان.

وراق املالية واال�ضتثمارات اال�ضرتالية )ASIC( حيث �ضغل من�ضب  يف عام 1999، التحق اإيان بلجنة االأ

نابة. ويف بداية عام  املدير التنفيذي لتنظيم اخلدمات املالية وق�ضى عدة فرتات يف من�ضب مفو�س باالإ

وراق املالية  و اال�ضتثمارات امل�ضتقبلية بهوجن كوجن.  2005 توىل اإيان من�ضب م�ضت�ضار خا�س لدى جلنة االأ

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

وراق املالية و جلنة بازل والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني(. الدوليني )املنظمة الدولية للجان االأ

دارة التنفيذية ل�سلطة دبي للخدمات املالية الإ
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جني كوكلي - الع�صو املنتدب، ق�صم الرتخي�س

�ضراف على الفريق امل�ضئول عن  التحقت جني ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف فرباير 2005 لالإ

ن�ضطة املنظمة يف مركز دبي املايل العاملي. وخربة جني التنظيمية واملالية  الرتخي�س ملزاولة االأ

وراق املالية واال�ضتثمارات يف لندن )يف منا�ضب تتعامل  تت�ضمن توليها منا�ضب عليا يف جمل�س االأ

�ضراف( ويف مورجان �ضتانلي )مدير تنفيذي( واآخرها قبل االلتحاق ب�ضلطة  بو�ضع ال�ضيا�ضات واالإ

دبي للخدمات املالية، دور غري تنفيذي يف �ضلطة اخلدمات املالية )اململكة املتحدة(. 

ح�ضلت جني على موؤهالت و�ضهادات علمية من بينها �ضهادة البكالوريو�س يف التاريخ )كلية ترينيتي، 

وا�ضنطن دي �ضي �ضملت �ضنة واحدة يف كلية �ضانت اآن، اأك�ضفورد(، و�ضهادة املاج�ضتري يف التمويل 

واملحا�ضبة )كلية لندن لالقت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية(، وماج�ضتري اإدارة اأعمال )موؤ�ض�ضة “اإن�ضيد”، 

وراق املالية يف لندن. وراق املالية وامل�ضتقات املالية من معهد االأ فرن�ضا( و�ضهادة يف االأ

مايكل زامور�صكي - الع�صو املنتدب، ق�صم الرقابة

التحق  مايكل  ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف ابريل 2006 بعد 29 عامًا من العمل لدى هيئة تاأمني 

�ضراف على مراقبة ال�ضركات املرخ�ضة يف مركز دبي املايل  الودائع الفدرالية  بالواليات  املتحدة  لالإ

العاملي. ب�ضفته مدير ق�ضم الرقابة وحماية امل�ضتهلك بهيئة تاأمني الودائع الفيدرالية، كان مايكل 

�ضراف على اأن�ضطة الرقابة  امل�ضرفية  بهيئة  تاأمني  الودائع  الفيدرالية  للتاأكد من  م�ضئوالً عن االإ

ن�ضطة، عالوة على  االلتزام  و حماية  امل�ضتهلك  ل�ضالح 5200 موؤ�ض�ضة �ضمن  �ضالمة  و �ضحة هذه االأ

نطاق املوؤ�ض�ضة املذكورة. 

�ضرافية لبع�س  كان  مايكل  ع�ضوًا  يف  جلنة  بازل للرقابة  امل�ضرفية  و يف جلنة و�ضع املعايري االإ

البنوك الكبرية الن�ضطة دوليًا، وذلك منذ عام 2000 اإىل 2006. وقد ح�ضل يف عام 2004 على جائزة

روجر دبليو جونز للجامعة االمريكية، كلية ال�ضيا�ضة العامة عن الريادة التنفيذية املتميزة يف احلكومة 

االمريكية. 

قت�ضاد، مع مرتبة ال�ضرف، من جامعة فيالنوفا،  ح�ضل مايكل على �ضهادة البكالوريو�س يف االإ

بن�ضلفانيا، كما اأنه خريج كلية �ضتونري جراديويت امل�ضرفية التابعة لرابطة امل�ضرفيني االمريكية.

�صواق مارتن كين�صي - الع�صو املنتدب، ق�صم الأ

التحق مارتن ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف مار�س 2006 ويتوىل امل�ضئولية الكاملة عن قيام �ضلطة 

دبي للخدمات املالية بتنظيم نا�ضداك دبي، وبور�ضة دبي للطاقة وغريها من البور�ضات امل�ضتقبلية 

خرى التي قد حت�ضل على ترخي�س للعمل يف مركز دبي املايل العاملي. �ضغل مارتن يف ال�ضابق  االأ

�ضهم اال�ضرتالية.  من�ضب م�ضوؤول تنفيذي اأول يف بور�ضة االأ

�ضهم اال�ضرتالية الذي ا�ضتمر ملدة 30 �ضنة تقريبًا، اكت�ضب مارتن خربة  يف �ضياق عمله يف بور�ضة االأ

�ضهم اال�ضرتالية مبا  وا�ضعة النطاق يف عمليات البور�ضة. وقد �ضغل العديد من املنا�ضب يف بور�ضة االأ
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يف ذلك من�ضب �ضكرتري ال�ضركة وامل�ضت�ضار العام عالوة على اإدارة مهام الع�ضوية / الو�ضطاء والتنفيذ.

ح�ضل مارتن على �ضهادة البكالوريو�س يف القانون من جامعة �ضيدين، و هو حمام و ا�ضرتك ملدة 

طويلة يف اجلمعيات املخت�ضة التي تهدف اإىل تعزيز وتطوير جمايل القوانني التجارية واملوؤ�ض�ضاتية 

يف ا�ضرتاليا.

�صتيفن جلني - رئي�س ق�صم تنفيذ القوانني

�ضواق املالية واأ�ضواق راأ�س املال واخلدمات واملنتجات املالية  ميتلك جلني خربة وا�ضعة يف تنظيم االأ

والهيئات املوؤ�ض�ضاتية املدرجة والغري مدرجة. 

يت�ضمن تاريخ �ضتيفن يف تويل امل�ضوؤوليات لتنفيذ االلتزامات التي تنطبق على الهيئات املنظمة يف 

مركز دبي املايل العاملي واأع�ضاء نا�ضداك دبي وبور�ضة دبي للطاقة وهيئات اعداد التقارير التي 

وراق املالية يف مركز دبي املايل العاملي.  تدرج منتجاتها وتقدم عرو�ضها لالأ

وراق املالية واال�ضتثمارات اال�ضرتالية حيث  توىل �ضتيفن �ضابقا عدة منا�ضب عليا لدى جلنة االأ

�ضواق واال�ضتثمارات املدارة وتنظيم اخلدمات املالية  ق�ضام مبا فيها االأ كان م�ضوؤوال عن خمتلف االأ

والتحريات حول ال�ضركات والتحليل املايل. 

جان بليدن - م�صوؤول العمليات الرئي�صي

التحق جان ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف فرباير 2005. وقبل التحاقه ب�ضلطة دبي للخدمات 

املالية، ق�ضى جان �ضبع �ضنوات لدى جمموعة “براي�س ووترهاو�س كوبرز” يف كل من جنيف ودبي 

دارة تقييم املخاطر. و ترتكز خربته يف  براي�س ووترهاو�س كوبرز على  كع�ضو يف املمار�ضة الدولية الإ

اال�ضت�ضارة اال�ضرتاتيجية للعمل و اإدارة املخاطر و تطوير النظريات .

يتحدث جان االجنلزية و الفرن�ضية و اال�ضبانية بطالقة و ح�ضل على ماج�ضتري اإدارة اأعمال )مع مرتبة 

ال�ضرف( من لوزان يف عام 1993.

جاري والي�س - رئي�س ق�صم املوارد الب�صرية

التحق جاري ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف مار�س 2006. يتمتع جاري بخربة تزيد عن 25 عامًا يف 

مارات العربية املتحدة. عمل جاري �ضابقا ملدة 9 �ضنوات يف  املوارد الب�ضرية مبا فيها 8 �ضنوات يف االإ

جمال اخلدمات املالية و�ضمل ذلك عمله يف دبي لدى ات�س ا�س بي �ضي مبن�ضب عال يف تطوير املوارد 

الب�ضرية ولدى بنك هولنده العام امرو كرئي�س لق�ضم املوارد الب�ضرية االقليمي. �ضغل جاري اأي�ضاً 

�ضول والعمالء من القطاع اخلا�س  من�ضب الرئي�س الدويل لق�ضم املوارد الب�ضرية يف وحدة اإدارة االأ

ومقرها يف اأم�ضرتدام. 

ح�ضل جاري على درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ضية وهو زميل ملعهد تطوير املوظفني.
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عملنا
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للم�ضاعدة يف تنفيذ تكليفها التنظيمي، توؤدي �ضلطة دبي للخدمات املالية املهام الرئي�ضية التالية 

والتي قامت بتنظيم موظفيها بناء عليها: 

ق�صم ال�صيا�صات واخلدمات القانونية يتوىل امل�ضوؤولية عن تقدمي اال�ضت�ضارات حول ال�ضيا�ضة 

ق�ضام العاملة يف �ضلطة دبي للخدمات  و�ضياغة وتقدمي اال�ضت�ضارات الداخلية والدعم الداخلي لالأ

املالية واإدارة اأعمال جلان ال�ضيا�ضة والقوانني والتنازالت. كما يتحمل الق�ضم امل�ضوؤولية عن تطوير 

القوانني واأنظمة �ضلطة دبي للخدمات املالية، وامل�ضوؤولة عنها �ضلطة دبي للخدمات املالية، واملحافظة 

خرى  عليها، ويتحمل امل�ضوؤولية عن الت�ضاور مع �ضلطة مركز دبي املايل العاملي حول الت�ضريعات االأ

ملركز دبي املايل العاملي. كما ي�ضرف الق�ضم على االت�ضاالت والتخطيط اال�ضرتاتيجي، وهو م�ضوؤول 

عنهما. 

ق�صم الرتخي�س م�ضوؤول عن درا�ضة الطلبات املقدمة ملزاولة اخلدمات املالية واخلدمات امل�ضاعدة 

فراد الذين يف مركز دبي املايل العاملي. كما يقوم الق�ضم اأي�ضاً بدرا�ضة طلبات ترخي�س املوؤ�ض�ضات واالأ

دوار يف ال�ضركات املرخ�ضة.  داء بع�س االأ �ضيتم ترخي�ضهم الأ

ق�صم الرقابة م�ضوؤول عن الرقابة القائمة على تقييم املخاطر على ال�ضركات التي تقدم اخلدمات 

املالية واخلدمات امل�ضاعدة يف مركز دبي املايل العاملي ومنه. يتخذ الق�ضم اأ�ضلوبا وقائيا فعاال للم�ضائل

التي قد توؤثر على املخاطر يف مركز دبي املايل العاملي واأهدافه. ي�ضتخدم الق�ضم جمموعة كبرية 

دوات كالً من الرقابة املكتبية والزيارات امليدانية  دوات الرقابية الوقائية. ت�ضمل هذه االأ من االأ

للموؤ�ض�ضات املرخ�ضة ومزودي اخلدمات امل�ضاعدة التي تت�ضمن عمليات رقابة يف نطاق معني. يوؤثر 

خرى  ق�ضام االأ الق�ضم على عمليات تطوير ال�ضيا�ضات يف املجاالت التي يكون م�ضئوالً عنها وي�ضاعد االأ

يف �ضلطة دبي للخدمات املالية ح�ضبما يكون منا�ضبًا. ويعمل الق�ضم ب�ضكل ن�ضط يف تثقيف اجلهات 

التي ينظمها من خالل برنامج التوا�ضل الذي ي�ضتخدم اأ�ضلوب التعلم من التجارب. ويحتفظ 

بعالقات قوية مع املراقبني الدوليني ل�ضمان الرقابة الفعالة للموؤ�ض�ضات العاملة يف اأكرث من منطقة 

واحدة.

�صواق م�ضوؤول عن ترخي�س ومراقبة البور�ضات وغرف املقا�ضة كما يعرتف بكيانات ت�ضعى  ق�صم الأ

لو�ضع “االعرتاف بها” داخل مركز دبي املايل العاملي. و كما يقوم هذا الق�ضم اأي�ضاً مبراقبة اأداء 

الهيئات امل�ضوؤولة عن رفع التقارير كما ي�ضاهم يف عمليات تطوير ال�ضيا�ضات وتعديل القوانني التي 

ترتبط مبحفظتها الرقابية.

نظمة يف مركز دبي املايل العاملي  ق�صم تنفيذ القوانني م�ضوؤول عن االلتزام بتنفيذ القوانني واالأ

حتت اإ�ضراف �ضلطة دبي للخدمات املالية، يف الظروف التي قد ينتج عنها ت�ضرف ي�ضر ب�ضناعة 

اخلدمات املالية وب�ضمعة مركز دبي املايل العاملي. لتنفيذ التكليف ال�ضادر له، ي�ضتخدم الق�ضم 

دارية والتعهدات اجلربية والتعوي�س عن ال�ضرر  دوات التنظيمية مثل ال�ضوابط االإ جمموعة من االأ

�ضواق املالية. كما يلعب الق�ضم  و اللجوء ملحكمة مركز دبي املايل العاملي اأو الهيئة القانونية لالأ

�ضواق املالية من خالل التعليم وبرامج التوا�ضل ويوفر  اأي�ضاً دورا وقائيا فعاال يف منع �ضوء �ضلوك االأ

امل�ضاعدة لوكاالت تنفيذ القوانني والوكاالت التنظيمية العاملية. 

الهيكل التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية
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دارة وجلانه،  م�ضوؤول عن تقدمي االر�ضاد واال�ضت�ضارات الرئي�ضية ملجل�س االإ مكتب امل�صت�صار العام 

وامل�ضوؤولني التنفيذيني بخ�ضو�س ال�ضئون القانونية التي توؤثر على �ضلطة دبي للخدمات املالية، مبا يف 

ذلك تقدمي اال�ضت�ضارات بخ�ضو�س م�ضائل احلوكمة الداخلية وااللتزامات القانونية والتقا�ضي. تدير 

اأمانة �ضر املجل�س وتن�ضق كافة مهام اأمانة ال�ضر املوؤ�ض�ضاتية للمجل�س وكل من جلانه. مكتب امل�ضت�ضار 

العام م�ضوؤول اأي�ضاً عن قيادة وتن�ضيق دور �ضلطة دبي للخدمات املالية يف كافة امل�ضائل الدولية 

خرى.  طراف التنظيمية االأ وجهود التعاون مع الوكاالت االقليمية والدولية واالأ

دارية املكتبية وتقنية املعلومات، والتمويل واإدارة ق�صم اخلدمات املوؤ�ص�صاتية م�ضوؤول عن ال�ضئون االإ

امل�ضروعات وتقييم املخاطر.

ق�صم املوارد الب�صرية م�ضوؤول عن كافة جوانب موارد املوظفني لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، 

وعن برنامج قادة الغد التنظيميني. 
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وبة �سلطة دبي للخدمات املالية يف حركة دوؤ

اأ�ضلوب �ضلطة دبي للخدمات املالية املبني هو: “اأن نكون منظم ي�ضتند اإىل تقييم املخاطر وجتنب 

العبء التنظيمي الغري الزم”. اإننا نعتقد اأن التنظيم يجب اأن يوجه نحو تقليل املخاطر التي �ضتكون 

غري مقبولة بخالف ذلك. ونعتقد اأي�ضاً اأن التزامات التقيد بالقوانني يجب اأن يتنا�ضب مع تقليل تلك 

املخاطر �ضمن اطار عمل ميكن الهيئات املنظمة من الوفاء بالتزامات التقيد بالقوانني ب�ضكل فعال 

وكفوؤ. 

يف ظل هذا النموذج، فاأننا ن�ضع اأولوياتنا ال�ضتخدام مواردنا وقد قمنا بتبني دائرة اإدارة خماطر 

ي قطاع معني من �ضناعة  م�ضتمرة حتدد وتقيم املخاطر الغري مقبولة الغرا�ضنا التنظيمية اأو الأ

خدماتنا املالية، وترتبها ح�ضب اأولويتها وتخففها. اإننا ندرك اأن هذه املخاطر قد تن�ضاأ من داخل 

�ضواق وامليول املالية االقليمية  اأو خارج �ضوق دبي املايل العاملي ولذلك نعمل بانتظام على مراقبة االأ

والعاملية. يتيح هذا التقييم النظامي للمخاطر لنا املجال لتحديد الق�ضايا امل�ضرتكة �ضمن املجتمع 

الذي ننظمه ولتويل اأى عمل الزم ردا عليه. 

تنطبق هذه الفل�ضفة على جميع اأق�ضام �ضلطة دبي للخدمات املالية، وجميع تعامالتها مع الهيئات 

�ضاليب التي يجب اأن نتبعها للو�ضول اإىل  املرخ�ضة. اإننا نعتقد اأنه بالرتكيز على الناجت عو�س عن االأ

نتائج، متكنامن الو�ضول اإىل تنظيم اأكرث كفاءة وفعالية قائم على تقييم املخاطر. 

توؤمن �ضلطة دبي للخدمات املالية اأنه من املنا�ضب بيان اأ�ضلوبنا التنظيمي بو�ضوح وانتظام ل�ضمان 

طراف املعنيني. اإن اأ�ضلوبنا التنظيمي مع روؤية �ضلطة دبي للخدمات  فهمه جيدا من قبل كافة االأ

�ضا�س الذي ن�ضتند اإليه يف عملنا.  املالية و قيمها ُت�ضكل االأ
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يف هذا العام، كما يف عام 2007، �ضعت �ضلطة دبي للخدمات املالية لتحقيق اثنتني من املبادرات 

ن  هداف اال�ضرتاتيجية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية والأ يجب ذكرها بوجه خا�س ب�ضبب اأهميتها لالأ

كل ق�ضم قد كر�س موارد وخربة كربى الجناح كل من هذه املبادرات.

قادة الغد التنظيميني

قادة الغد التنظيميني هو برنامج تدريبي و تطويري �ضممته �ضلطة دبي للخدمات املالية لتطوير 

ماراتيني لي�ضبحوا منظمني. يركز الربنامج على توفري فر�س عمل م�ضتدامة  اخلريجني االإ

مارتيني بهدف انتاج منظمني عامليني لاللتحاق بكوادرنا احلالية.  لالإ

ان�ضم اأول اخلريجني من عام 2006 اإىل القوى العاملة يف عام 2008، وتولوا مراكز قيادية يف اأق�ضام 

�ضواق. وقد اأ�ضفنا �ضت م�ضاركني اآخرين يف عام 2008 اإىل اخلم�ضة الذين مت  الرتخي�س والرقابة واالأ

قبولهم يف الربنامج يف عام 2007 و�ضيكون هناك طالبي منحة ممن �ضيلتحقون بالربنامج التعليمي 

ملدة �ضهر واحد خالل درا�ضتهم اجلامعية. 

يف عام 2008، قمنا باإجراء مراجعة كاملة لهيكل وم�ضمون الربنامج. وقد نتج عن ذلك تغيريا يف 

وىل بثالثة اأ�ضابيع تعريفية  وىل وال�ضنة الثانية. تبداأ ال�ضنة االأ اجلدول التدريبي يف كل من ال�ضنة االأ

يتبعها برنامج من 34 منوذج واجمايل 64 يوما من التدريب بعيدا عن الوظيفة، اأما بقية ال�ضنة فهي 

ق�ضام. تركز ال�ضنة الثانية على الدرا�ضة للتاأهيل املهني اخلارجي مع دعم  تدريب على الوظيفة يف االأ

ق�ضام العداد اخلريجني لتويل املنا�ضب القيادية يف نهاية تعليمي قوي مرتبط مبزيد من التدريب يف االأ

الربنامج. 

اإن برنامج قادة الغد التنظيميني هو التزام كبري من جانب �ضلطة دبي للخدمات املالية ي�ضمل ت�ضغيل 

اثنني من املوظفني بدوام كامل ومب�ضاركة اأكرث من %50 من منظمينا يف اأدوار التدريب. 

التنظيم امل�ستند على تقييم املخاطر

تتخذ �ضلطة دبي للخدمات املالية يف التنظيم اأ�ضلوبا ي�ضتند اإىل تقييم املخاطر وت�ضعى اإىل جتنب 

العبء التنظيمي الغري الزم. وقد حققنا ذلك يف عدة طرق؛ من نظام راأ�س املال امل�ضتند على تقييم 

املخاطر اإىل التحقق من اأن اأية متطلبات تنظيمية جديدة نفر�ضها على ال�ضركات �ضتخدم اأغرا�ضها. 

هذا مع التجاوب مع اأية م�ضائل تنظيمية اأو م�ضائل تتعلق ب�ضوء ال�ضلوك ب�ضكل تنا�ضبي، وهو ما ي�ضكل 

القلب الناب�س للتنظيم امل�ضتند على تقييم املخاطر.

�ضلوب من البداية، اال اأننا ن�ضعى اإىل التاأكد من تطوير راأي متوافق  على الرغم من اتباعنا هذا االأ

نظمة التي تتيح لنا التجاوب يف كافة الظروف واإجراءات تعك�س راأينا حول  حول املخاطر، ون�ضع االأ

املخاطر وثقافة تعني اأن اأ�ضلوبنا قادر على اال�ضتمرار. لت�ضهيل ذلك، قمنا بطرح م�ضروع طموح 

ملراجعة احتياجاتنا من املعلومات ونظامنا التنظيمي واإجراءاتنا التنظيمية، والتحقق من اأن فهم 

املخاطر ومقيا�س التجاوب معها بالن�ضبة الغرا�ضنا القانونية هو جوهر عملنا. 

كما هو احلال بالن�ضبة ملعظم امل�ضرعني، تلتزم �ضلطة دبي للخدمات املالية بتحقيق عدد من االغرا�س، 

املبينة يف قانون تكليفها. وتت�ضمن تلك االغرا�س املحافظة على ال�ضوق ب�ضكل نظامي واملحافظة على 

ق�سام  املبادرات الرئي�سية ما بني الأ
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غرا�س. وقد  خر اأحداث ت�ضكل حتديا لتلك االأ ثقة امل�ضتثمر وحماية امل�ضتثمرين. قد تقع من وقت الآ

قت�ضادية اإىل حاالت �ضوء ال�ضلوك يف ال�ضوق. نحن نعترب هذه  حداث من التهديدات االإ تتفاوت تلك االأ

حداث خماطر على اأهدافنا القانونية، و بامكان اأ�ضلوبنا القائم على تقييم املخاطر، حتديدها  االأ

وتقييمها والت�ضدي لها. 

من املهم اأي�ضاً اأن نطور من م�ضتوى حتمل املخاطر، ليكون ردنا التنظيمي، �ضواء كان ذلك الرد 

با�ضدار قانون اأو اإجراء اأو اتخاذ اإجراء تنفيذي،يجب اأن يكون منا�ضبا.على �ضبيل املثال، ميكننا 

حماولة �ضمان عدم تعر�س اأي من ال�ضركات املرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي النتكا�س اأعمالها، 

خرى املفرو�ضة  وهذا ما يعرف بالنظام “ال يحتمل الف�ضل”. اال اأن متطلبات راأ�س املال واملتطلبات االأ

على ال�ضركات ل�ضمان حتقيق ذلك النظام �ضتكون كثرية و�ضتوؤثر على اأداء عمل ال�ضركات ب�ضكل مربح. 

وعليه، كانت اأوىل خطوات م�ضروع التنظيم امل�ضتند على تقييم املخاطر لو�ضع م�ضتوى من التحمل يف 

مواجهة املخاطر املحددة. 

خرى من هذا امل�ضروع فت�ضمل تطوير جمموعة من املباديء التي تدعم اأ�ضلوبنا يف اأما النواحي االأ

التعامل مع املخاطر والتي ت�ضكل مر�ضدا لكوادرنا يف عملهم الذي يت�ضمن مراجعة اإجراءاتنا  

لتحديد وتقييم املخاطر والت�ضدي لها و�ضمان منا�ضبة متطلبات كتاب قوانيننا وعدم فر�س اأي  

عبء تنظيمي غري الزم.

�ضتكون هناك نتيجتان ملمو�ضتان للم�ضروع بالن�ضبة لل�ضركات وهما مراجعة كتاب قوانني �ضلطة دبي 

للخدمات املالية ومراجعة مناذج الرتخي�س جلعلها اأ�ضهل ا�ضتخداما ولتن�ضيق كمية املعلومات املطلوبة.

يتناول امل�ضروع كل ناحية من نواحي اأ�ضلوبنا التنظيمي و�ضيتم طرحه يف �ضياق العامني 2009 و2010. 

تتمثل الفائدة التي �ضتعود على ال�ضركات منه بقيام �ضلطة دبي للخدمات املالية بفح�س كافة متطلباتها 

واإجراءاتها وحذف اأية اإجراءات ومتطلبات ال تخدم الغر�س. 
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ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 

قام ق�ضم ال�ضيا�ضات واخلدمات القانونية بطرح عدد من املبادرات الهامة يف ال�ضيا�ضات ونفذها 

باإجراء تغيريات على قوانيننا ونظامنا.

اأهم التعديالت على ال�سيا�سات 

عمال التي متت على ال�ضيا�ضات كان التعديل الرئي�ضي على �ضيا�ضة �ضلطة دبي للخدمات  اأهم االأ

املالية الذي مت طرحه يف ورقة اال�ضت�ضارة رقم 52 و الذي مت تنفيذه بتاريخ 1 يوليو 2008. وقد ت�ضمن 

التعديل عدد من املبادرات �ضملت تغيريا يف جمموعة العمالء الذين ميكن لل�ضركات املرخ�ضة التعامل 

قل  معهم. قبل 1 يوليو 2008، كان بامكان ال�ضركات املرخ�ضة التعامل مع عمالء ممن ميلكون على االأ

�ضول ال�ضائلة. ومع منو مركز دبي املايل العاملي ومع منو اأعمال ال�ضركات  مليون دوالر اأو اأكرث من االأ

خرى ومع اطار العمل االوروبي، طرح  املرخ�ضة فيه، وملقاربة نظامنا مع اأنظمة املراكز املالية االأ

التعديل الرئي�ضي على ال�ضيا�ضة الغاء هذا التقييد وال�ضماح لل�ضركات بالتعامل مع عمالء التجزئة يف 

معظم اأنواع العمل. وقد لقي العر�س دعما كبريا ومت تنفيذه اإىل حد كبري.

اأما ال�ضركات التي ال ترغب بالتعامل مع عمالء التجزئة فيمكنها مزاولة العمل كما يف ال�ضابق، 

والتعامل مع العمالء املهنيني، مع تغيري ب�ضيط يف متطلباتها التنظيمية. بالن�ضبة لل�ضركات التي ترغب

حكام اجلديد تقدمي عدد من جوانب احلماية لهوؤالء العمالء.  بالتعامل مع عمالء التجزئة، تفر�س االأ

اأما العن�ضر الثاين يف التعديل الرئي�ضي على ال�ضيا�ضة فقد مت ب�ضكل اتخاذ اإجراءات قللت القيود 

التنظيمية يف نظام اال�ضتثمارات اجلماعية اخلا�س بنا. فقد مت تب�ضيط النظام وازالة بع�س القيود 

وا�ضتبدالها بالتزامات اف�ضاح اأكرث مالئمة.

بتو�ضيع تعريف “العميل” وطلب جوانب حماية للعمالء بالتجزئة حيث يكون ذلك منا�ضبا وتغيري 

نظام ال�ضناديق اخلا�س بنا، ت�ضتمر �ضلطة دبي للخدمات املالية با�ضتيفاء املعايري الدولية وتتيح 

�ضواق االوروبية يف توجيهات ال�ضندات املالية، و الوفاء مبتطلبات  لل�ضركات التي ت�ضتويف متطلبات االأ

�ضلطة دبي للخدمات املالية.

الت�سالت والتخطيط ال�سرتاتيجي

طراف الرئي�ضيني  ا�ضتمرت وحدة االت�ضاالت والتخطيط اال�ضرتاتيجي بالرتكيز على متكني االأ

املعنيني من الو�ضول اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية وعلى حماية �ضمعتها. تتوىل هذه الوحدة 

طراف املعنية يف �ضلطة دبي للخدمات املالية، امل�ضوؤولية عن عدد من املن�ضورات املوجهة اإىل االأ

مبا يف ذلك التقرير ال�ضنوي وخطة العمل واإجنازات �ضلطة دبي للخدمات املالية وجمموعة من 

الكتيبات حول اأهم املوا�ضيع. 

مت طرح موقع االنرتنت اجلديد ل�ضلطة دبي للخدمات املالية يف اأوائل يوليو 2008. ويتم حتديث املوقع 

خبار والتنظيم ب�ضكل دوري، وهناك خدمة ا�ضرتاك جديدة تبلغ  حالياً با�ضافة اأهم التطورات يف االأ

امل�ضتخدمني باملعلومات اجلديدة املتوفرة عرب الربيد االلكرتوين. على الرغم من اأن اعادة الت�ضميم 

ركز على حتديث �ضكل واح�ضا�س موقع االنرتنت، اال اأنه متت اعادة كتابة امل�ضمون لتتنا�ضب ب�ضكل 

اأكرب مع من�ضورات �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

ق�سام مبادرات الأ
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وقد ا�ضتمرت الوحدة ببناء �ضمعة �ضلطة دبي للخدمات املالية اقليميا وعامليا من خالل الت�ضريحات 

ال�ضحفية واملقابالت االعالمية امل�ضتهدفة وكذلك من خالل امل�ضاركة يف املوؤمترات واملنا�ضبات ذات 

العالقة. وقد نتج عن ان�ضمام اخ�ضائي اإقت�ضادي اإىل الفريق القيام بعدة م�ضاريع بحث مثل حتليل 

مارات العربية املتحدة وتطوير توقعات تف�ضيلية لدعم اأعمال جلنة املكافاآت.  الت�ضخم يف دبي واالإ

توفر الوحدة الدعم لتنفيذ امل�ضاريع الرئي�ضية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، مثل خدمة االت�ضاالت 

الداخلية واخلارجية امل�ضتهدفة لتنفيذ التعديالت الرئي�ضية على ال�ضيا�ضة. كما تتحمل الوحدة اأي�ضاً 

جراءات اال�ضرتاتيجية وتخطيط العمل ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، والتي  امل�ضوؤولية عن تن�ضيق االإ

اكتمل العمل عليها حالياً لدورة العمل ل�ضنة 2010/2009. 

الرتخي�س 

لقد جتاوزنا الهدف املخطط له برتخي�س 300 �ضركة وت�ضجيلها لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية يف 

فراد.  عام 2008. وقد متحورت غالبية ن�ضاط الق�ضم الرئي�ضي حول معاجلة الطلبات لل�ضركات واالأ

هداف الثابتة التي يقوم عليها ن�ضاط ق�ضم الرتخي�س: ا�ضدار قرار الرتخي�س  هناك جمموعة من االأ

ال�ضائب؛ تقدمي خدمة كفوؤة ملقدمي الطلبات لنا؛ واإدارة عملية ترخي�س كفوؤة وعادلة. 

كجزء من برنامج قادة الغد التنظيميني الذي اطلقته �ضلطة دبي للخدمات املالية، قدم الق�ضم تدريبا 

ومترينا جوهريا للمتدربني من املواطنني على كافة نواحي اأعمال الرتخي�س. ي�ضكل دعم هذه املبادرة 

حالياً جزءا من جوهر ن�ضاطاتنا. عمل الق�ضم على ا�ضراك كبار املعنيني لرتويج فهم اأ�ضلوبنا يف 

الرتخي�س وعملية التنظيم التي نقوم بها. وقد �ضاركنا يف منتديات تنظيمية اقليمية وعملنا على 

املحافظة على احلوار البناء مع مقدمي الطلبات وم�ضت�ضاريهم خالل عام 2008 بهدف دعم جودة 

الطلبات. 

يدعم الق�ضم كافة اأعمال التدريب التي تهدف اإىل دعم احرتافنا وخربتنا الفنية وكفاءتنا. وقد 

هدفت اأعمال التدريب والتعليم التي اأجنزناها يف عام 2008 اإىل تطوير خربتنا الفنية يف التمويل 

رهاب والتاأمني. كما قمنا اأي�ضاً  موال/ مكافحة متويل االإ �ضالمي ويف الرقابة على مكافحة غ�ضل االأ االإ

�ضهم اخلا�ضة  �ضالمي واالأ بدعوة متحدثني من العاملني يف املجال لتقدمي حما�ضرات عن التمويل االإ

للح�ضول على فهم اأو�ضح لهذه املوا�ضيع الهامة من وجهة نظر العاملني الرئي�ضيني يف امليدان.    

نظرة عامة على ن�ساطات الرتخي�س 2008

ال�ضركات املرخ�ضة: الزيادة ال�ضنوية يف عدد ال�ضركات املرخ�ضة خالل 2008 كانت 81 �ضركة يف 

مقابل 72 �ضركة يف 2007.

مزودي اخلدمات امل�ضاعدة امل�ضجلة: الزيادة ال�ضنوية خالل 2008 كانت 13 يف مقابل 17 يف  2007.

فراد الذين رخ�ضا لهم باأداء عمل اأو اأكرث من عمل مرخ�س خالل 2008  فراد املرخ�ضة: عدد االأ االأ

كان 393 مقابل 490 يف 2007.
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الرقابة

ب�ضفتها منظم لعدة قطاعات تنظيمية ت�ضرف �ضلطة دبي للخدمات املالية على البنوك و�ضركات 

�ضول و�ضناديق اال�ضتثمار اجلماعي وغريها من ال�ضركات  اعادة التاأمني والو�ضطاء ومديري االأ

املرخ�ضة لتقدمي اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي. 

�ضراف والرقابة على ال�ضركات هي عمليات املراجعة امليدانية التي يقوم بها  اإن الو�ضيلة الرئي�ضية لالإ

مور. خالل عام 2008، اأجرى ق�ضم الرقابة 97 عملية تقييم ميداين.  امل�ضرفون املاليون اخلرباء بهذه االأ

مور املحددة التي تخ�ضع للمراجعة و التقييم، امل�ضتوى العام ملخاطر ال�ضركة وكفاية راأ�س  ت�ضمل االأ

الداخلية  وال�ضوابط  الداخلي  ال�ضائد  والنظام  التنفيذية  دارة  االإ ال�ضركة وجودة  املال وحوكمة 

نظمة املعمول بها. وقد مت الرتكيز ب�ضكل خا�س على �ضمان االلتزام  لل�ضركة، والتزامها بالقوانني واالأ

رهاب.                  موال ومتويل االإ بالقوانني وال�ضوابط التي متنع غ�ضل االأ

مع م�ضاعدة جمعية املحا�ضبني القانونيني املعتمدين بداأ ق�ضم الرقابة مبراجعة ميدانية لثالثة 

�ضركات تدقيق  يف اإطار برناجمه للرقابة على �ضركات التدقيق امل�ضجلة.

تكمل عمليات التقييم امليداين للمخاطر مراقبة ال�ضركات خارج املوقع و ذلك عرب حتليل تقاريرها 

و�ضاع املالية لل�ضركة املطلوب تقدميها اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية. وقد قامت  الربع �ضنوية حول االأ

�ضلطة دبي للخدمات املالية اأي�ضاً باإجراء عمليات مراجعة لتخطيط كفاية راأ�س املال وحوكمة ال�ضركات، 

باال�ضافة  اإىل التدريب و الكفاءة.

اإن العديد من الهيئات املرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي هي فروع اأو �ضركات تابعة ل�ضركات 

مرخ�ضة يف موطنها من قبل املنظمني يف تلك الدول. متلك �ضلطة دبي للخدمات املالية، ب�ضفتها 

املنظم امل�ضيف، بروتوكوالت فعالة للت�ضارك يف املعلومات ل�ضمان عدم وجود اأية ثغرات يف عملية 

الرقابة على تلك الهيئات واأن تكون لدى املنظم يف موطن تلك الهيئات �ضورة كاملة حول املخاطر 

املتعلقة بامل�ضروع ككل.

هناك زيادة م�ضتمرة يف اعداد ال�ضركات التي تعدل نطاق ترخي�ضها، حيث مت اإجراء 28 تعديل 

خالل عام 2008. اذ ا�ضتمرت العديد من ال�ضركات بالتحرك من مرحلة البدء اإىل مرحلة الت�ضغيل 

الفعال و�ضعت للح�ضول على دعم لنطاق ترخي�ضها يتفق مع النمو املطرد لبيئة العمل. بعد تنفيذ 

التعديل الرئي�ضي على ال�ضيا�ضات يف يوليو، قامت بع�س ال�ضركات بتو�ضيع نطاق ترخي�ضها ملزاولة 

اأعمال التجزئة. 

ي�ضتمر الق�ضم بالرتكيز على العمل مع ال�ضركات من خالل مبادرات عديدة – اذ عقدت جل�ضتان 

رهاب وكذلك عقدت اربعة جل�ضات  موال/ مكافحة متويل االإ معلوماتيتان حول مكافحة غ�ضل االأ

توا�ضل. وقد مت متثيل �ضلطة دبي للخدمات املالية اأي�ضاً يف جل�ضة اإدارة املخاطر حتت رعاية معهد 

وراق املالية واال�ضتثمار، وكذلك يف برنامج تعليم االلتزام بالقوانني.  االأ

موال وموؤهل للتمويل  وقد اأمت عدد من اأع�ضاء ق�ضم الرقابة دورات اأخ�ضائي معتمد ملكافحة غ�ضل االأ

�ضالمي. كما �ضارك الق�ضم يف ن�ضاطات جلنة  اجلمعية العاملية مل�ضريف التاأمني )IAIS(، ممثال  االإ

خرى . وقد اكتمل العمل على  �ضلطة دبي للخدمات املالية يف اللجنة الفنية و عدد من اجلان االأ

النظام واالر�ضادات لتنفيذ بازل 2 وال زال الق�ضم دائبا على مراقبة االلتزام امل�ضتمر مبجموعة من 
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�ضالمي، يوا�ضل ق�ضم الرقابة القيام بدور ن�ضط يف  وا�ضعي املعايري العاملية. و بخ�ضو�س التمويل االإ

دعم املبادرات التي تنطوي على AAOIFI و IFSB، وجمل�س التمويل اال�ضالمى لدى �ضلطة دبي املايل 

.IFSB و ت�ضتمر ن�ضاطاتنا مع اطراف عاملة يف ،AAOIFI العاملي. يف عام 2008 ح�ضلنا على مقعد يف

مم املتحدة رهاب وعقوبات الأ موال ومكافحة متويل الإ  مكافحة غ�سل الأ

مارات العربية املتحدة وغريه من القوانني اجلزائية  يطبق قانون العقوبات االحتادي لدولة االإ

االحتادية يف الدولة يف مركز دبي املايل العاملي، مبا فيها القانون االحتادي رقم 4 ل�سنة 2002

رهاب(. موال( والقانون االحتادي رقم 1 ل�سنة 2004 )ب�ضاأن مكافحة االإ )ب�ضاأن جترمي غ�ضل االأ

 وتعمل �ضلطة دبي للخدمات املالية ب�ضكل فعال على ن�ضر ثقافة االلتزام مبكافحة غ�ضل 

رهاب من جانب الهيئات املنظمة يف مركز دبي املايل العاملي. وقد  موال/مكافحة متويل االإ االأ

موال/مكافحة  حتققت �ضلطة دبي للخدمات املالية من اأن النظام التنظيمي ملكافحة غ�ضل االأ

رهاب يتفق مع املعايري الدولية التي ت�ضعها قوة املهام املالية )FATF(. تبقى عملية  متويل االإ

ولية من بني مقدمي الطلبات وعملية الرقابة امل�ضتمرة لاللتزام مبكافحة غ�ضل  االختيار االأ

رهاب على راأ�س اأولويات �ضلطة دبي للخدمات املالية وت�ضكل جزء موال/مكافحة متويل االإ االأ

ال يتجزاأ من اأ�ضلوبها يف الرقابة القائم على تقييم املخاطر. ي�ضكل تقييم فعالية �ضوابط 

رهاب الذي ت�ضعه ال�ضركات مكونا حيويا يف عملية  موال/مكافحة متويل االإ مكافحة غ�ضل االأ

تقييم املخاطر امل�ضتمرة.

موال/ مكافحة متويل  امت �ضندوق النقد الدويل تقرير تقييم مف�ضل حول نظام مكافحة غ�ضل االأ

مارات العربية املتحدة، �ضمل �ضلطة دبي للخدمات املالية. يف هذا التقرير، اأفاد  رهاب يف االإ االإ

�ضندوق النقد الدويل اأن “النظام املطبق على املوؤ�ض�ضات املالية العاملة يف مركز دبي املايل

العاملي يكاد يكون ب�ضكل قريب من معايري قوة مهام اإجراءات املالية  FATF”. اتخذت �ضلطة دبي 

موال/ مكافحة  للخدمات املالية يف عام 2008 اإجراء لتح�ضني نظامها املتعلق مبكافحة غ�ضل االأ

جراء، دون حتديد، توجيهات  رهاب بناء على التقرير املذكور. وقد �ضمل ذلك االإ متويل االإ

مم  �ضلطة دبي للخدمات املالية جلميع الهيئات املنظمة للعمل على مراقبة قوائم عقوبات االأ

املتحدة ب�ضكل اكرث دقة والتحقق من ا�ضتمرار اإجراءات التحريات العملية عن العمالء. اأجرت 

نظمة وال�ضوابط لدى الهيئات  �ضلطة دبي للخدمات املالية مراجعة داخل املواقع لفح�س االأ

رهاب، مع الرتكيز حتديد على  موال/ مكافحة متويل االإ املنظمة فيما يتعلق مبكافحة غ�ضل االأ

اإجراءات اعرف عميلك واإجراءات تقدمي البالغات حول املعامالت امل�ضبوهة. كجزء من 

العملية امل�ضتهدفة، تقوم �ضلطة دبي للخدمات املالية اأي�ضاً مبراجعة م�ضتوى االلتزام بقرارات 

مم املتحدة.  من يف االأ جمل�س االأ

مم - يجب على جميع الهيئات املنظمة يف �ضلطة دبي للخدمات  من لالأ عقوبات جمل�س الأ

املالية فح�س ومراقبة ما اذا كانت لديها اأية ح�ضابات اأو بخالف ذلك متتلك اأية اأموال اأو 

فراد مدرجني على لوائح عقوبات  اأ�ضول مالية غريها اأو مزايا اإقت�ضادية وموارد اإقت�ضادية الأ

مم املتحدة هو جزء ال يتجزاأ من اإجراءات  مم املتحدة ذات العالقة. اإن االلتزام بعقوبات االأ االأ

الرقابة التي متار�ضها �ضلطة دبي للخدمات املالية جلميع الهيئات املنظمة. 
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موال املذكور اآنفا يف دولة  تقارير املعامالت امل�سبوهة - بعد �ضدور قانون مكافحة غ�ضل االأ

مارات العربية املتحدة، �ضكل امل�ضرف املركزي وحدة ا�ضتخبارات مالية وطنية با�ضم وحدة  االإ

موال واحلاالت امل�ضبوهة للتعامل مع احلاالت امل�ضبوعة والبالغات حول  وحدة مواجهة غ�ضل االأ

موال واحلاالت امل�ضبوهة بالتن�ضيق مع �ضلطة  املعامالت امل�ضبوهة. تعمل وحدة مواجهة غ�ضل االأ

خرى. يف عام 2008، مت تقدمي ثمانية بالغات  طراف املماثلة يف الدول االأ تنفيذ القانون واالأ

موال واحلاالت امل�ضبوهة حول معامالت م�ضبوهة من قبل الهيئات  اإىل وحدة مواجهة غ�ضل االأ

املنظمة )مع ار�ضال ن�ضخ من البالغات اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية( مقارنة مع 13 بالغ 

جراءات  قدمت يف عام 2007. وقد مت حتديد جميع بالغات املعامالت امل�ضبوهة نتيجة لالإ

رهاب املعمول بها يف ال�ضركات.  موال/ مكافحة متويل االإ الفعالة ملكافحة غ�ضل االأ

موال/  التدريب ون�رش الوعي - تدعم �ضلطة دبي للخدمات املالية الوعي مبكافحة غ�ضل االأ

رهاب يف مركز دبي املايل العاملي بقوة وفعالية وذلك بتقدمي دورات تدريبية  مكافحة متويل االإ

واعالمية با�ضتمرار. مت عقد دورتني تدريبيتني داخليتني ملوظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية 

ومت عقد دورتني اعالميتني للهيئات املنظمة خالل ال�ضنة. ت�ضجع �ضلطة دبي للخدمات املالية 

موال. كما متت دعوة  وتدعم موظفيها لتح�ضيل �ضهادات كمخت�ضني يف مكافحة غ�ضل االأ

موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية اأي�ضاً للتحدث يف املوؤمترات والندوات املختلفة املتعلقة 

موال/ مكافحة  بااللتزام بالقوانني واجلرائم املالية وامل�ضائل املرتبطة مبكافحة غ�ضل االأ

رهاب. متويل االإ

�سواق  الأ

�ضواق رخ�ضة “موؤ�ض�ضة �ضوق مرخ�ضة” معدلة اإىل نا�ضداك دبي  يف يوليو 2008، منح ق�ضم االأ

)تعرف �ضابقا ببور�ضة دبي املالية العاملية( للعمل كبور�ضة م�ضتقات يف مركز دبي املايل العاملي، 

ع�ضاء املوؤهلني تداول اخليارات  با�ضتثناء م�ضتقات ال�ضلع. مع مراعاة التقييدات، تتيحح الرخ�ضة لالأ

وال�ضلع امل�ضتقبلية يف نا�ضداك دبي. وقد بداأ تداول امل�ضتقات بتاريخ 19 نوفمرب. وقد ا�ضتلمت 

نا�ضداك دبي رخ�ضتها للعمل كبور�ضة اأوراق مالية يف �ضبتمرب 2005.

�ضواق تعديالت مقرتحة جوهرية على قاونني االدراج يف نا�ضداك دبي، وقام  وقد ناق�س ق�ضم االأ

وراق املالية.  بتعديل كامل لقوانني طرح االأ

طرحت بور�ضة دبي للطاقة عقدين ماليني جديدين يف عام 2008. عقد بور�ضة دبي للطاقة املايل 

لنفط برنت اخلام الذي �ضوى نقدا مقابل عقود ال�ضلع امل�ضتقبلية لنفط )ICE( اخلام برنت وعقد

بور�ضة دبي للطاقة املايل لنفط ُعمان اخلام الذي �ضوى نقدا مقابل عقد بور�ضة دبي للطاقة لل�ضلع 

امل�ضتقبلية لنفط ُعمان اخلام.

مراقبة التداول - نظرا لزيادة ن�ضاط ال�ضوق يف نا�ضداك دبي و يف بور�ضة دبي الطاقة يف عام 

2008، قام الق�ضم بعدة مراجعات  فعلية على هذه التداوالت املرتبطة باالمتثال اإىل متطلبات 

موؤ�ض�ضات �ضوق مرخ�ضة معينة.
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الرقابة على كيانات اعداد التقارير - وا�ضل الق�ضم مراقبة االبالغ عن كيانات اعداد التقارير 

والتوا�ضل معهم ل�ضمان امتام عمليات االبالغ. وحتى هذا التاريخ يوجد41 بالغ. 

ع�صاء املعرتف بهم - الهيئة املعرتف بها هي بور�ضة اأو دار مقا�ضة اأو موؤ�ض�ضة ت�ضوية  الهيئات و الأ

تقع خارج مركز دبي املايل العاملي ولكن تلك التي تعمل يف اخلدمات املالية داخل مركز دبي املايل 

العاملي. مت ت�ضميم نظام االعرتاف لتقليل التدخل اليومي من جانب �ضلطة دبي للخدمات املالية 

�ضراف على هذه الهيئات ولل�ضماح ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اال�ضتناد ب�ضكل جوهري على  يف االإ

�ضرافية والتنظيمية يف الدولة التي يقع فيها املقر الرئي�ضي ملقدمي الطلبات. خالل  الرتتيبات االإ

ال�ضنة، اعرتف الق�ضم مبجل�س التجارة ملدينة �ضيكاغو، انك )CBOT( لت�ضغيل بور�ضة مما يجعل 

اجمايل عدد الهيئات املعرتف بها �ضتة.

ع�ضاء املعرتف بهم هم اأع�ضاء موؤ�ض�ضة ال�ضوق املرخ�ضة الذين لي�س لهم وجود فعلي يف مركز  االأ

�ضواق بثالث طلبات من �ضركات ترغب باحل�ضول على  دبي املايل العاملي. وقد اعرتف ق�ضم االأ

مارات العربية املتحدة. واعرتف  ول مرة اأع�ضاء مرخ�ضني يف االإ ع�ضوية يف نا�ضداك دبي ت�ضمل و الأ

�ضواق اأي�ضاًو اعرتف الق�ضم اي�ضا بثالث طلبات ل�ضركات ت�ضعى لع�ضوية بور�ضة دبي للطاقة.  ق�ضم االأ

يوجد حالياً 15 ع�ضوا معرتفا به يف نا�ضداك دبي و 75 ع�ضوا معرتف بهم يف بور�ضة دبي الطاقة.

ماراتية.�ضاهم  �ضواق يف تطوير عالقات اوثق مع الهيئات التنظيمية العاملية و االإ ا�ضتمر ق�ضم االأ

عمال ملنظمة ايا�ضكو. الق�ضم يف جمموعة من االأ

التنفيذ

هداف التنظيمية ل�ضلطة  �ضا�س يف االأ يبقى تنفيذ املعايري املالئمة يف مركز دبي املايل العاملي حجر االأ

دبي للخدمات املالية. ا�ضتمر ق�ضم تنفيذ القوانني باملحافظة على املعايري التنظيمية وذلك باتخاذ 

جمموعة من االجراءات التنفيذية �ضد �ضركات واأفراد مل يحافظو على املعايري املتوقعة منهم. 

�سعاع كابيتال - اتخذت �ضلطة دبي للخدمات املالية اإجراءات يف حمكمة مركز دبي املايل العاملي 

�ضد �ضعاع كابيتال انرتنا�ضيونال ليمتد و�ضعاع كابيتال �س م ع )وي�ضار اليهما معا بـ �ضعاع كابيتال( 

لتنفيذ االلتزام باملتطلبات املن�ضو�س عليها مبوجب املادة 80 من القانون التنظيمي لت�ضليم الدفاتر 

وال�ضجالت التي مل يتم ت�ضليمها �ضابقا اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية ح�ضبما هو مطلوب. وقد جنحت

�ضلطة دبي للخدمات املالية يف طلبها ومت الزام �ضعاع كابيتال بت�ضليم الدفاتر وال�ضجالت املعنية 

وبدفع ر�ضوم الدعوى .

عاقبت �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضعاع كابيتال للتالعب ب�ضعر اأ�ضهم دي بيه وورلد يف نا�ضداك 

دبي بتاريخ 31 مار�س 2008. فقد وجدت �ضلطة دبي للخدمات املالية اأن �ضعاع كابيتال قامت عن 

�ضهم دي بيه وورلد ليمكنها ايراد قيمتها الدفرتية  �ضابق ق�ضد بالتداول بق�ضد رفع اأ�ضعار االغالق الأ

غرا�س حما�ضبية. وقد قامت بذلك بالوقوف  �ضهم الأ ب�ضكل اأعلى يف حمفظتها االمتالكية يف تلك االأ

�ضعار التي مت تداول  يف ال�ضوق خالل دقائق اغالق التداول وتقدمي اأ�ضعار عر�س اأعلى بكثري من االأ

اأ�ضهم دي بيه وورلد بها يف �ضري العمل املعتاد. وقد وجدت �ضلطة دبي للخدمات املالية اأي�ضاً اأن

�ضعاع كابيتال عملت على عرقلة التحريات.
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وقد �ضملت العقوبات املوافق عليها من قبل �ضعاع كابيتال بالتعهد اجلربي الذي قدمته اإيل �ضلطة 

دبي �ضملت اأي�ضاً غرامات مالية بقيمة وقدرها 850,000 دوالر امريكي للتالعب بال�ضوق و100,000 

جراءات العالجية مبا يف  دوالر امريكي لعرقلة حتريات �ضلطة دبي للخدمات املالية وغريها من االإ

نظمة املطبقة يف مركز  ذلك توفري التدريب للموظفني املعنيني على ال�ضروط الواردة يف القوانني و االأ

دبي املايل العاملي وداخل جلنة م�ضتقلة ملراجعة املخاطر واالمتثال و تنفيذ التو�ضيات الناجتة عن اأي 

اقرتاحات.

جي اف ا�س انف�ستمنت�س - عاقبت �ضلطة دبي للخدمات املالية جى اف ا�س انف�ضتمنت�س )ميدل 

اي�ضت ليمتد( واأفرادها املرخ�ضني وعدة موظفني حني وجدت ما يلي:

تداولت جي اف ا�س انف�ضتمنت�س خارج احلدود امل�ضرح لها بها مبوجب رخ�ضتها ال�ضادرة عن  	l

�ضلطة دبي للخدمات املالية.

�ضمل التداول حاالت متكررة من ا�ضاءة البيع، مبا يف ذلك املعامالت التي كانت غري عادلة اأو غري  	l

منا�ضبة والتي مل تتم ل�ضالح العمالء. 

يف بع�س احلاالت، �ضاحبت حاالت ا�ضاءة البيع �ضلوكا متعمدا وغري اأمني احت�ضب لالحتيال على  	l

�ضلطة دبي للخدمات املالية.

مل ميار�س اأع�ضاء جمل�س اإدارة جي اف ا�س انف�ضتمنت�س املرخ�ضني امل�ضتوى املطلوب من احلوكمة  	l

�ضراف على م�ضوؤوليهم التنفيذيني وموظفيهم.  واالإ

نتيجة للقرارات فاأن العقوبات املوافق عليها بالتعهد اجلربي من قبل جي اإف اإ�س لال�ضتثمار 

واأفرادها املرخ�ضني و بع�س من موظفيها. و قد الزمت هذه العقوبات جي اإف اإ�س بدفع غرامة 

مالية قدرها 25000 دوالر امريكي و بدفع اأفرادها املرخ�ضني و موظفيها ما بني 3,000 و70,000 دوالر 

امريكي. و قد ت�ضمن التعهد اجلربي الذي دخل فيه 8 من 10 اأفراد و موظفني مرخ�س لهم على 

مادة تن�س على منعهم من القيام باأي مهام تتعلق بتقدمي اخلدمات املالية داخل مركز دبي املايل 

العاملي ملدة خم�س �ضنوات. وافق ع�ضو جمل�س اإدارة مرخ�س على اال�ضتقالة من من�ضبه مع اقراره 

بعدم تقدمي طلب اآخر لي�ضبح فرد مرخ�س . باال�ضافة اإىل ذلك، الزمت جي اف ا�س بتعوي�س بع�س 

العمالء مببلغ يتجاوز 500,000 دوالر امريكي، وذلك عن اخل�ضائر املالية التي حلقت بهم نتيجة ل�ضوء 

ال�ضلوك. 

وقد تعهدت جي اف ا�س بعدم تقدمي اأية خدمات مالية يف اأو من مركز دبي املايل العاملي حلني اعتماد

ترتيبات حوكمة واإدارة خماطر والتزام بالقوانني ب�ضكل مر�ضي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية. وقد مت 

فر�س العقوبات على �ضبيل تنفيذ التعهدات التي قدمتها جي اف ا�س واأفرادها املرخ�ضون وموظفيها 

اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

طراف املعنيني. ا�ضتمر الق�ضم بالتن�ضيق وقد ازدادت فعالية ق�ضم التنفيذ من خالل عالقاته بكبار االأ

مع وتقدمي امل�ضاعدة اإىل ال�ضلطات والوكاالت التنظيمية االقليمية والدولية. قدم الق�ضم 16ن�ضاط

ينطوي على طلبات امل�ضاعدة املقدمة من واىل وكاالت نظريه ا�ضتنادا اإىل مذكرات التفاهم الثنائية 

طراف و و�ضع ات�ضاالته لت�ضمل عدد من املوؤ�ض�ضات العاملية الكربى.  واملتعددة االأ
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التجاوب ال�ضريع مع �ضكاوى العمالء هي اأوىل واأهم اخلطوات يف االطار التنظيمي الفعال. فقد قام

الق�ضم بتح�ضني نظام اإدارة ال�ضكاوى لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية وذلك بتقدمي موقع الكرتوين

ميكن من خالله لعمالء املنتجات واخلدمات املالية تقدمي �ضكاواهم اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

وير�ضد املوقع امل�ضتخدمني خالل اإجراء تقدمي ال�ضكوى ب�ضكل �ضهل القراءة مما يعزز جتاوب �ضلطة 

دبي للخدمات املالية وفعاليتها كمنظم اأول. 

مت تطوير قاعدة �ضرية البيانات الداخلية لتجميع البيانات و املعلومات ذات ال�ضلة الواردة من 

اجلمهور. كما تر�ضد وت�ضجل املدة الذي ي�ضتغرقه الق�ضم للرد، و �ضتوفر قاعدة البيانات معلومات 

قيمة للم�ضاعدة يف حتليل و ر�ضد اإجتهات ال�ضكاوي و التي بدورها �ضت�ضاهم يف حتديد املخاطر 

املحتملة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية و مركز دبي املاىل العاملى. 

مكتب امل�ست�سار العام

كان عام 2008 يف معظمه عام عمل كاملعتاد بالن�ضبة ملكتب امل�ضت�ضار العام يف تقدمي اال�ضت�ضارات اإىل

دارة وجلانه وامل�ضوؤولني التنفيذيني حول احلوكمة وامل�ضائل القانوين التي توؤثر على �ضلطة جمل�س االإ

عمال التي قام بها املكتب تعديل نظام القيم واأخالق العمل  دبي للخدمات املالية. ومن اأهم االأ

دارة واللجان والهيئات.  للموظفني واأع�ضاء جمل�س االإ

العالقات الدولية 

منذ تاأ�ضي�ضها يف عام 2004، اأولت �ضلطة دبي للخدمات املالية اهتماما خا�ضا لبناء �ضبكة املعلومات 

طراف  والتعاون لديها. بحلول نهاية عام 2008 كونت �ضبكة من مذكرات التفاهم الثنائية واملتعددة االأ

طراف، والتفاو�س حول  مع 70 منظما عرب العامل. وقد اأويل اهتمام كبري لتبني الرتتيبات املتعددة االأ

عدد من مذكرات التفاهم التي مل يتم ابرامها بعد مع منظمني حمليني والرد على طلبات املعلومات 

طراف املوقعة عليها.  التنظيمية من االأ

طراف، قدمت �ضلطة دبي للخدمات املالية طلبا لالن�ضمام اإىل مذكرة  بالن�ضبة للمبادرات املتعددة االأ

طراف للرابطة الدولية مل�ضريف التاأمني )IAIS(، مبادرة بني م�ضريف التاأمني  التفاهم املتعددة االأ

طراف. وت�ضابه املتطلبات واملباديء التي تتعلق بهذه  م�ضتوحاة من مذكرة تفاهم ايا�ضكو املتعددة االأ

املذكرة املباديء واملتطلبات يف مذكرة تفاهم ايا�ضكو التي ان�ضمت اليها �ضلطة دبي للخدمات املالية 

يوليو 2006. يف 

�ضراف  يف نوفمرب اأ�ضبحت �ضلطة دبي للخدمات املالية طرفا يف اعالن بوكا، وهو اعالن التعاون واالإ

على اأ�ضواق ال�ضلع امل�ضتقبلية العاملية وموؤ�ض�ضات املقا�ضة العاملية. اعالن بوكا هو املبادرة الدولية الوحيدة

املتخ�ض�ضة بال�ضلع امل�ضتقبلية ما بني منظمني ال�ضلع امل�ضتقبلية للتعاون وتبادل املعلومات. ويتطلب 

طراف املوقعة على االعالن. االن�ضمام احل�ضول على موافقة 28 طرفا من االأ

مع زيادة ن�ضاط ال�ضركات املرخ�ضة يف مركز دبي املالية العاملي زادت طلبات امل�ضاعدة من املنظمني

االقران. وعمال مب�ضوؤولياتها والتزاماتها القانونية يف مذكرات التفاهم، ردت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية على اأكرث من 20 طلب من طلبات املعلومات التنظيمية.
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خالل عام 2008، حافظت �ضلطة دبي للخدمات املالية على التزامها بدعم عمل الهيئات الوا�ضعة 

�ضواق النا�ضئة، �ضاركت �ضلطة دبي للخدمات  للمعايري الدولية واأهدافها. كع�ضو يف جلنة ايا�ضكو لالأ

املالية يف ن�ضاطات عدد من جمموعاتها العاملة وح�ضرت جميع االجتماعات خالل ال�ضنة. وقد �ضاركنا

اأي�ضاً يف عمل قوة املهام التنفيذية التي تعمل حالياً يف تعديل مباديء اأيا�ضكو واأ�ضلوبها. كع�ضو يف 

و�ضط، ح�ضرت �ضلطة دبي للخدمات املالية االجتماع ال�ضنوي الذي  جلنة ايا�ضكو الفريقيا وال�ضرق االأ

ت�ضت�ضيفه كون�ضيل دو مار�ضي فاينان�ضري يف تون�س.

ا�ضتمرت �ضلطة دبي للخدمات املالية بامل�ضاهمة الفعالة يف اأعمال اللجنة الفنية لـ IAIS. �ضلطة دبي 

�ضالمي وقد �ضاركت يف عدد من جمموعاته  للخدمات املالية هي ع�ضو يف جمل�س اخلدمات املالية االإ

العاملة. �ضلطة دبي للخدمات املالية هي اأي�ضاً ع�ضو مراقب يف )AAOIFI( و يف عام 2008 عني ئي�س 

ق�ضم الرقابة كع�ضو يف جمل�س اإدارة املحا�ضبة و التدقيق ملدة 3 �ضنوات.

يف عام 2008، ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية وحتدثت اإىل اأكرث من 35 وفد اأجنبي زائر. 

مذكرات التفاهم التي وقعت مع �سلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2008

– 3 اأبريل  وراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية يف هونغ كونغ  جلنة االأ  .1

– 19 مايو  وراق املالية والبور�ضات القرب�ضية  جلنة االأ  .2

– 27 مايو  جمل�س اخلدمات املالية يف جنوب افريقيا   .3

– 7 يوليو  �ضلطة اخلدمات املالية املالطية   .4

والتاأمني البلجيكيا – 8 يوليو  جلنة التمويل امل�ضريف   .5

– 11 يوليو  ال�ضلطة التنظيمية للخدمات املالية االيرلندية   .6

7.  بنك فرن�ضا )كومي�ضن بانكري( – 8 اأغ�ضط�س 

وراق املالية – 27 �ضبتمرب  8.  جلنة ال�ضني التنظيمية لالأ

ال�ضلطة املالية يف �ضنغافورهه – 6 اكتوبر   .9

الهيئة العامة ل�ضوق املال يف �ضلطنة ُعمان – 30 اكتوبر   .10

جلنة الرقابة املالية يف تايوان – 5 نوفمرب  .11

جلة و منظمات املقا�ضة بوكا  �ضواق االآ �ضراف الدويل على االأ اإعالن ب�ضاأن التعاون و االإ  .12

ديكالري�ضن – 25 نوفمرب 

اخلدمات والعمليات التجارية

دارية ودائرة تقنية املعلومات ودائرة امل�ضاريع  يت�ضمن ق�ضم اخلدمات والعمليات التجارية الدائرة االإ

واإدارة املخاطر والدائرة املالية.
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امل�ساريع واإدارة املخاطر

ا�ضتمرت الدائرة باإجراء تعديالت اإجراءات العمل لتطوير اإجراءات املوؤ�ض�ضات ومعايري اخلدمات. 

يف عام 2008، مت االتفاق على تعديالت االإجراءات ما بني دوائر املوارد الب�ضرية واالت�ضاالت والتخطيط

�ضواق. وا�ضتمرت اإدارة امل�ضاريع اأي�ضاً بلعب دور رئي�ضي اال�ضرتاتيجي ومكتب امل�ضت�ضار العام و ق�ضم االأ

ق�ضام خالل عام 2008. وقد جنحت الدائرة يف تنفيذ التعديل الرئي�ضي لل�ضيا�ضات،  يف امل�ضاريع ما بني االأ

وتعديل واعادة ت�ضكيل موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية االلكرتوين وتوحيد معايري الردود على 

طلبات املنظمني. 

تعترب �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضحة و�ضالمة موظفيها ذو اأهمية كربى. ونتيجة لذلك، ت�ضتمر 

�ضلطة دبي للخدمات املالية بااللتزام بتحديث �ضيا�ضاتها واإجراءاتها املتعلقة بال�ضحة وال�ضالمة 

وفقا للمعايري العاملية. ح�ضل ثالثة ع�ضر ع�ضوا من �ضلطة دبي للخدمات املالية على �ضهادة معالج 

 .)CPR( ولية و معتمد لال�ضعافات االأ

وقد مت عدد من التعديالت على عمليات التدقيق الداخلي امل�ضتقلة لتقدمي تقارير حول فعالية العمليات

وااللتزام الكلي مبمار�ضات العمل القانوين. با�ضتخدام مدقق داخلي م�ضتقل، تت�ضمن اأعمال التدقيق 

الداخلي التي مت تن�ضيقها يف عام 2008 تدقيقا على دائرة املوارد الب�ضرية، وطريقة اإدارة امل�ضاريع 

اخلا�ضة ب�ضلطة دبي للخدمات املالية وفعالية خطة طوارئ العمل و�ضوابط اأمن تقنية املعلومات 

)�ضاملة فحو�س االخرتاق(.

تقنية املعلومات 

كرث  منة التي مت تاأ�ضي�ضها الأ �ضا�س والبنية التحتية االآ ا�ضتمرت دائرة تقنية املعلومات بالبناء على االأ

من 3 �ضنوات. يف عام 2008، مت تنفيذ 24 م�ضروع ومبادرة بنجاح. وقد كان الرتكيز الرئي�ضي على 

نظمة واحللول التي مت تطويرها يف عام 2007 قد مت تنفيذها يف مركز البيانات التحقق من اأن جميع االأ

عمال. وقد �ضمل ذلك تنفيذ نظام تقدمي  الثانوي البديل وذلك الغرا�س التوفر العايل وا�ضتمرارية االأ

ر�ضفة عرب الربيد االلكرتوين يف املوقع الثانوي. وقد �ضملت التقارير االحرتازي االلكرتوين وحلول االأ

خرى تقدمي نظام دخول مركزي لتحليل كافة ال�ضريفرات يف الوقت نف�ضه وحتديث التعديالت االأ

نظمة للعمل على ذاكرة وبرامج كمبيوتر وبرامج �ضركات ق�ضوى. وقد متت �ضيانة جميع كافة االأ

على املعايري وقد متت فحو�ضات �ضحية على قاعدة البيانات والربيد االلكرتوين  نظمة وفقا الأ االأ

من املركزية من قبل الغري. وقد كانت جميع النتائج ايجابية حول اأمن و�ضيانة هذه  واأنظمة االأ

نظمة. باال�ضافة اإىل ذلك، ا�ضتثمرت �ضلطة دبي للخدمات املالية يف طريقة التفعيل املتخ�ض�س  االأ

على جميع اأنظمتها ل�ضمان اأن جميع امل�ضائل املتعلقة بربامج الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر قد رفعت 

ع�ضاء الفريق املخت�س دون انقطاع، وي�ضمل ذلك اال�ضعارات املر�ضلة بوا�ضطة  وقدمت فيها تقارير الأ

نظمة معطوبة  الربيد االلكرتوين والر�ضائل الن�ضية الق�ضرية ونظام �ضيعمل تلقائيا على حتديد اأي االأ

مبا يف ذلك ا�ضتبدال قطع غيار اأجهزة الكمبيوتر بطلبها وت�ضليمها تلقائيا. 

اأكرب م�ضاريع عام 2008 كان نقل مركز البيانات الرئي�ضي اإىل مرفق اأكرب من �ضابقه بكثري. وقد اأدى 

حدث من نوعها  هذا امل�ضروع اإىل تطوير �ضعة ال�ضبكة و�ضرعتها ككل بادخال اأجهزة حتويل هي االأ

وامكانات بوابات اأمنية داخلية باال�ضافة اإىل البنية التحتية القائمة حالياً. و�ضتعمل هذه اخلطوة 

على �ضمان تلبية احتياجات �ضلطة دبي للخدمات املالية امل�ضتقبلية. 
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طرحت �ضلطة دبي للخدمات املالية موقع انرتنت جديد يف مظهره واح�ضا�ضه باأداء متطور اإىل حد 

بعيد مثل نظام التنبيه بوجود ن�ضاط احتيايل وق�ضم �ضكاوى لتقدمي ال�ضكاوى عرب االنرتنت. وتت�ضمن 

نظمة املالية احلالية ودرا�ضات جدوى  خرى حت�ضينات على اأنظمة املوارد الب�ضرية واالأ امل�ضاريع الداخلية االأ

خمتلفة تهدف اإىل تنفيذ ر�ضائل الربيد االلكرتوين عرب الهاتف املتحرك وحت�ضينات على نظام 

املعلومات التنظيمية القائمة حالياً.

مت اإجراء اختبار مكثف الخرتاق ال�ضبكة من اخلارج من قبل طرف م�ضتقل. وقد كانت هذه هي املرة 

الثانية التي يتم فيها هذا االختبار الذي �ضيتكرر كل عام.

ت�ضمل امل�ضاريع التي مت اجنازها يف عام 2008 ما يلي:

	ار�ضال الر�ضائل الداخلية 	l

	نظام تقدمي التقارير االحرتازية الكرتونيا 	l

	الدخول اإىل الربيد االلكرتوين عرب نطاق الهاتف املتحرك 	l

	�ضريفري الدخول 	l

	وين زيب 7 	l

	ال�ضريفري املوؤقت 	l

	تطوير الرام 	l

	تطوير جمموعة اخلدمات 	l

ر�ضفة عرب الربيد االلكرتوين 	نظام االأ 	l

	انرتنت اك�ضبلورر 7 	l

  )RIS( نطاق	 	l

	موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية 	l

 )MPLS( تطوير  l

	جدوى التوقيعات االلكرتونية 	l

	نظام التحذير من االحتيال 	l

)OCG( قاعدة بيانات التنفيذ	 	l

ER4 مركز البيانات	 	l

	مركز البيانات 	l

	نظام ال�ضكاوى 	l

	�ضوابط الدومني 	l

	املوارد الب�ضرية للخليج 	l

	اإدارة امل�ضتندات 	l

	اختبار االخرتاق 	l

)Great Plains( جريت بلينز	 	l

	نظام الهاتف 	l
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اإدارة املكاتب 

مت حتقيق هدف الدائرة تقدمي بيئة مكتبية مهنية للموظفني و الزائرين يف �ضلطة دبي للخدمات 

املالية بنجاح. لقد جتاوب الفريق مع كافة الطلبات يف الوقت املحدد وحتقق دائما اأن يتم تقدمي 

الدعم االداري الكايف جلميع موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية. وا�ضتمر تقدمي اأعمال ال�ضيانة 

الدورية اأي�ضاً ل�ضمان ال�ضالمة وحت�ضني اجلودة للبيئة. 

وقد تزايدت اأعداد الدورات اخلارجية التي انعقدت داخليا من قبل وحدات العمل املختلفة للجمهور 

كرب. وا�ضتمر الفريق بالتحقق من وجود ترتيبات اأمن ا�ضافية وتوفري الدعم املطلوبة دائما ح�ضبما  االأ

هو مطلوب. 

ر�ضفة وحفظ امل�ضتندات خارج مرافق ال�ضلطة ب�ضبب النق�س يف اأماكن  وقد تزايدت احلاجة اأي�ضاً لالأ

ر�ضفة واال�ضرتجاع جلميع �ضراف ب�ضكل فعال على اإجراءات االأ التخزين يف املرافق. ا�ضتمر الفريق باالإ

امل�ضتندات املحفوظة خارج املوقع، اأي�ضاً ل�ضمان املحافظة على �ضجالت مف�ضلة. 

ولوية الق�ضوى لل�ضلطة، وعليه،  وقد ا�ضتمرت �ضالمة موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية وزوارها باالأ

ولية  فقد ا�ضتمرت الدائرة بالتحقق من مراقبة اأنظمة اطفاء احلريق احلالية ومعدات اال�ضعافات االأ

والطوارئ و�ضيانتها والتفتي�س عليها وفح�ضها دوريا ح�ضب االر�ضادات املحددة لها. مت حفظ �ضجل 

و�ضاع املقدمة لتاريخه. وقد مت توزيع دليل �ضلطة دبي للخدمات املالية للحاالت جلميع تقارير االأ

الطارئة موؤخرا على جميع موظفي ال�ضلطة. 

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 التقديرية وتقارير )MIS( وفواتري الر�ضوم و م�ضك دفاتر احل�ضابات واعداد البيانات

املالية واإدارة النقد واحل�ضابات امل�ضرفية ومعاجلة جدول الرواتب وتدبري الب�ضائع و اخلدمات 

�ضول الثابتة.  واملحافظة على �ضجل االأ

مت اجناز دفاتر احل�ضابات واأعمال التدقيق ال�ضنوي لل�ضنة املالية 2007 خالل مدة �ضهر واحد من 

دارة يف اجتماعه  اغالق ال�ضنة املالية. وقد مت تقدمي تقرير تدقيق ح�ضابات نظيف اإىل جمل�س االإ

الذي انعقد يف يناير 2008 ومت اعتماد احل�ضابات من قبل املجل�س يف االجتماع نف�ضه. 

جراءات. وقد مت اعتماد  خالل عام 2008، عمل الفريق على حتديث كتيب �ضيا�ضات دائرة املالية واالإ

جميع التغيريات املقرتحة يف ال�ضيا�ضات من قبل جلنة التدقيق وتقييم املخاطر يف �ضلطة دبي للخدمات

املالية ومت حتديث نظام ح�ضابات وتعديله لتح�ضني وتعزيز فعاليته. وقد �ضاعد ذلك فريق دائرة املالية

على حت�ضني الكفاءات الت�ضغيلية وتقليل الوقت الالزم ملعاجلة املعامالت وعلى و�ضع �ضوابط داخلية 

اأكرث �ضرامة. 

داء املايل الفعلي لل�ضلطة واجتماعتها الدورية خالل العام. وقد مت تقدمي تقارير للمجل�س حول االأ

دارة املالية احلري�ضة، متكنت �ضلطة دبي للخدمات املالية، للعام الرابع على التوايل، من وبف�ضل االإ

التحكم بنفقاتها لتبقى �ضمن امليزانية التقديرية املعتمدة. 
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املوارد الب�رشية 

كانت هناك نقلة كبرية يف عام 2008 والتي �ضت�ضتمر خالل عام 2009، وهي تطوير اأ�ضلوبنا يف التعلم 

والتطوير جلميع موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية. قمنا من خالل جمل�س التعلم والتطوير باإجراء 

اختبار لتحديد احتياجات املوظفني للتطوير وقمنا بتحديد عدد من الربامج لتلبية هذه االحتياجات 

والتي �ضيتم تقدميها خالل عام 2009. 

مع تطوير هذا الربنامج قمنا باإجراء تعديل �ضامل على برنامج قادة الغد التنظيميني ل�ضمان ا�ضتمراره

غرا�س التي و�ضع من اأجلها وجودة نتائجه. وقد جنحنا اأي�ضاً يف تخريج الدفعة التي  مبا يخدم االأ

التحقت يف عام 2006 من امل�ضاعدين التنظيميني ليتولوا منا�ضب قيادية يف اأق�ضامنا التنظيمية. 

ومع اأننا م�ضتمرون بال�ضعي لتحقيق ما هو اأف�ضل، اال اأن برنامج املحافظة الذي مت تقدميه يف عام 

2007 اثبت جدارته بتقليل ن�ضبة خروج موظفينا الرئي�ضيني من ال�ضلطة من %22 يف عام 2007 اإىل 11%

يف عام 2008. من املوظفني الذين حددنا وجوب املحافظة عليهم يف برنامج املحافظة الذي نفذ يف 

عام 2007 مل نفقد اال �ضخ�ضا واحدا يعترب “�ضخ�ضا رئي�ضيا”. وقد كان من املهم بهذا اخل�ضو�س 

تخفي�س عدد املوظفني التنظيميني الذين يرتكون العمل لدى ال�ضلطة من %24 يف عام 2007 اإىل 13% 

يف عام 2008، اذ اأن هذه املجموعة م�ضوؤولة عن تطوير وتطبيق نظامنا ومن ال�ضعب توظيف بديل 

لهم عامليا. 

ومن املهم كذلك اأن نكون قادرين على االبقاء على امل�ضاركني يف برنامج قادة الغد التنظيميني. فهذه 

جل اأن يكون التنظيم امل�ضتدام يف املنطقة �ضادرا  املجموعة هي جمموعة اأ�ضا�ضية يف هدفنا طويل االأ

ن قمنا بتعيني %75 من دفعة عام 2006 و%100 من دفعة عام 2007.  عن مواطني الدولة. حتى االآ

همية نظرا للن�ضب املرتفعة يف ا�ضتبدال  وعلى الرغم من قلة عددهم اال اأن هذا االجناز يف غاية االأ

خرى يف الدولة.  املوظفني التي ت�ضهدها الربامج االأ

على الرغم من فقدان بع�س موظفينا الذين تركوا العمل لدى ال�ضلطة، و يف �ضوق توظيف م�ضتمر 

بال�ضيق، فقد حققنا جناحا يف اجتذاب منظمني خرباء بجودة عالية للقوى العاملة لدينا من 

هذا امليدان.  �ضركات كربى ودول ذات باع طويل يف 

ول من عام 2008  جراءات يف الربع االأ لقد اأجنز فريق املوارد الب�ضرية تعديال �ضامال لل�ضيا�ضات واالإ

جلنة التدقيق  والتي مت تدقيقها من قبل مدققينا الداخليني. وقد كان التعديل الناجت للتقرير يف 

وتقييم املخاطر لدينا مر�ضيا جدا بالن�ضبة جلودة اخلدمات التي تقدمها دائرة املوارد الب�ضرية 

وبالتحديد بالن�ضبة للنجاح الذي حتقق على مدى عامني.

اإن موظفو �ضلطة دبي للخدمات املالية ياأتون من اأكرث من 20 دولة حول العامل.
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�سلطة دبي للخدمات املالية يف عمل دوؤوب يف عام 2008 

81 	ال�ضركات املرخ�ضة   	l

3 �ضالمية  املوؤ�ض�ضات االإ 	t

ال�ضركات بنافذة اإ�ضالمية    2 	t

624 فراد املرخ�ضون   االأ 	l

 13 مزودو اخلدمات امل�ضاعدة امل�ضجلون   	l

 5 مدققو احل�ضابات امل�ضجلون   	l

 12 مذكرات التفاهم املوقعة   	l

 11 تعهدات قابلة للتنفيذ   	l

 7 �ضت�ضارية   وراق االإ االأ 	l

 116 عدد املوظفني   	l

 6 زيادة عدد املوظفني من عام 2007   	l

   11 عدد املر�ضحني لربنامج قادة الغد التنظيميني   	l

ال�سيا�سات واخلدمات القانونية يف العام 2008 

اأوراق اال�ضت�ضارات )ال�ضيا�ضة، القوانني والقواعد( املن�ضورة      7  	l

95% االقرتاحات التي متت املوافقة عليها فعليًا يف اال�ضت�ضارات   	t

1 القوانني ال�ضادرة  	l

 9 م�ضتندات �ضن القوانني التي مت اإعدادها   	l

85 طلبات التنازالت والتعديالت   	l

 84 التنازالت والتعديالت املمنوحة )مبا فيها ا�ضتبداالت التعديل الرئي�ضي لل�ضيا�ضات(   	l

الرتخي�س يف العام 2008  

  107 	العدد االإجمايل للطلبات امل�ضتلمة  	l

  58% 	الطلبات  )AFs( التي متت معاجلتها خالل 50 يوم عمل  	l

 78% 	الطلبات )ASPs( التي متت معاجلتها خالل 7 ايام عمل  	l

38 	الطلبات اجلاري اعتمادها  	l

 24 	الطلبات امل�ضحوبة  	l

 0 	الطلبات املرفو�ضة   	l

اح�ساءات اأهم املنجزات يف عام 2008 
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الرقابة يف العام 2008

97 تقييم املخاطر لل�ضركات املرخ�ضة   	l

100% تقييم املخاطر التي مت البدء بها �ضمن اإطار زمني %  	l

9 متو�ضط الوقت الالزم للمعاجلة )يوم عمل(  	t

 28 تعديالت على الرتاخي�س   	l

 14 متو�ضط الوقت الالزم للرتخي�س )يوم عمل(  	t

�سواق يف العام 2008  الأ

 19 االطالع على م�ضتندات وقرارات عمليات ادراج نا�ضداك دبي   	l

70% وراق املطروحة  العدد املطلع عليه يف اأقل من املدة املحددة يف قوانني االأ 	t

 3 وراق املالية من مركز دبي املايل العاملي   ا�ضعارات بعمليات طرح االأ 	l

 797 ا�ضعارات اف�ضاح اإىل نا�ضداك دبي )وفود �ضلطة دبي(    l

ع�ضاء املعرتف بهم   9   املوافقة على طلبات االأ 	l

1 املوافقة على طلبات الهيئات املعرتف بهم   	l

تنفيذ القوانني يف العام 2008

11 تعهدات جربية   	l

 1 طلبات  واأوامر حماكم مركز دبي املايل العاملي   	l

 100% النجاح يف احل�ضول على اأمر تنفيذي و اأوامر ق�ضائية   	l

مكتب امل�ست�سار العام يف العام 2008  

 12 مذكرات التفاهم   	l

23 الطلبات الدولية للمعلومات وامل�ضاعدة  	l

35 جنبية   زيارات الوفود االأ 	l

العمليات واخلدمات التجارية يف العام 2008 

%100التزام التزامات قانونية حما�ضبية ون�ضر تقرير مدققني غري موؤهل يف الوقت املحدد   	l

%100التزام  داء املايل �ضمن امليزانية التقديرية الت�ضغيلية   االأ 	l

 18.50% فائ�س �ضنة 2008 كن�ضبة % من اجمايل امل�ضاريف   	l

 15.61% فائ�س �ضنة 2008 كن�ضبة % من اجمايل الدخل   	l
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املوارد الب�رشية يف العام 2008 

6 )5 يف عام 2007(  برنامج قادة الغد التنظيميني: تعيني اخلريجني    	l

2 )2 يف عام 2007(  برنامج قادة الغد التنظيميني: املنح      	l

116 )110 يف عام 2007(  عدد املوظفني        	l

101 )98 يف عام 2007(  دوليني        	t

15 )12 يف عام 2007(  اإمارتيني        	t

%11.7 )%22.72 يف عام 2007(  ا�ضتبدال املوظفني       	l

%16 )%24.5 يف عام 2007( منظمني        	t

%8 )%20.6 يف عام 2007( غري منظمني        	t
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املالحق 
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78-69

امللحق 1 

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 

تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل 

امليزانية العمومية

داء املايل  بيان االأ

بيان التغريات يف حقوق امللكية

بيان التدفقات النقدية

اإي�ضاحات حول البيانات املايل

ال�ضفحات

�سلطة دبي للخدمات املالية
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تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل اإىل ال�ضادة اأع�ضاء �ضلطة دبي للخدمات املالية

التقرير حول البيانات املالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية والتي تتكون من امليزانية 

داء املايل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان  العمومية كما يف 31 دي�سمرب 2008 وبيان االأ

التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة 

خرى. االأ التف�ضريية  ي�ضاحات  واالإ

دارة عن البيانات املالية  م�سوؤولية الإ

عداد والعر�س العادل لهذه البيانات املالية وفقاً لل�ضيا�ضات املحا�ضبية  دارة م�ضوؤولة عن االإ تعد االإ

الواردة يف ال�ضفحتني69 و 71 من البيانات املالية. ت�ضمل هذه امل�ضوؤولية: ت�ضميم وتطبيق واحلفاظ 

عداد والعر�س العادل للبيانات املالية بحيث تكون خاليةً من  على الرقابة الداخلية املت�ضلة باالإ

اأية اأخطاء جوهرية �ضواءً كان ذلك ب�ضبب االحتيال اأو اخلطاأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املنا�ضبة؛ واإعداد التقديرات املحا�ضبية التي تعد معقولةً ح�ضب الظروف املتوفرة.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

تنح�ضر م�ضوؤوليتنا يف اإبداء راأينا حول هذه البيانات املالية بناءً على عملية التدقيق التي قمنا 

بها. لقد اأجرينا تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية. ت�ضتدعي هذه املعايري التزامنا باملتطلبات 

خالقية والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�ضل اإىل �ضمان معقول حول ما اإذا كانت  االأ

البيانات املالية خاليةً من اأية اأخطاء جوهرية.

ف�ضاحات  تت�ضمن عملية التدقيق القيام باإجراءات للح�ضول على اإثباتات تدقيق حول املبالغ واالإ

جراءات املختارة اإىل تقدير مدقق احل�ضابات، مبا يف ذلك  الواردة يف البيانات املالية. ت�ضتند هذه االإ

خطاء اجلوهرية للبيانات املالية، �ضواءً كان ذلك ب�ضبب االحتيال اأو اخلطاأ. وعند  تقييم خماطر االأ

القيام بتقييم تلك املخاطر، ياأخذ مدقق احل�ضابات يف االعتبار الرقابة الداخلية املت�ضلة باإعداد 

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 

تقييماً ملالءمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة ومعقولية التقديرات املحا�ضبية املعدة من قبل 

�ضلوب عر�س البيانات املالية ب�ضكل عام. دارة، وكذلك تقييماً الأ االإ

نعتقد اأن اإثباتات التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�ضا�ٍس منا�ضٍب للراأي الذي 

نبديه بناءً على عملية التدقيق.
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الراأي

براأينا، لقد مت اإعداد البيانات املالية املرفقة ب�ضكل عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية وفقاً 

لل�ضيا�ضات املحا�ضبية الواردة يف ال�ضفحتني69 و 71 من البيانات املالية.

براي�س ووترهاو�س كوبرز

مارات العربية املتحدة دبي، االإ

4 فرباير 2009 
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متت املوافقة على هذه البيانات املالية من قبل جمل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ 4 فرباير2009.

موقعة بالنيابة عن جمل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

جمموع املطلوبات

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

3

4

5

6

60,783

128,705

8,846

1,645

10,491

11,148

107,066

118,214

128,705

32,180

35,742

67,922

2.3

7

8

2.3

7,442

 23,981

29,360

53,341

2,028

6,534

8,000

14,534

6,285

15,212 

32,231

47,443

1,712

 4,145

8,782

12,927

16,562

35,070

53,728

105,662

14,639

28,792

2,410

449

2,859

3,037

29,174

32,211

35,070

10,792

2,543

13,335

9,419

82,908

92,327

105,662

2,939

693

3,632

2,569

22,591

25,160

28,792

8,770

9,738

18,508

28,341

23,593

51,934

7,725

6,428

14,153

امليزانية العمومية

اإي�ضاحات

2008
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

 2007
ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

املوجودات

موجودات غري متداولة

ممتلكات ومعدات 

موجودات غري ملمو�ضة

موجودات متداولة

دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

نقد ومرادفات نقد

جمموع املوجودات

حقوق امللكية

راأ�ضمال مقدم واحتياطيات

راأ�ضمال مقدم

فائ�س مرتاكم

جمموع حقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة 

للموظفني

مطلوبات حالية

مطلوبات غري متداولة

دائنون وم�ضتحقات ومطلوبات اأخرى

مبالغ مقبو�ضة مقدماً من احلكومة

املالحظات يف �ضفحة 69اإىل78تت�ضمن جزء�ضامل من هذه البيانات املالية.
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2.3

2.2

125,088

30,487

2,120

157,695

34,084

8,307

578

42,969

106,759

20,845

2,421

130,025

29,089

5,680

660

35,429

9 

11     

)117,580(

)15,488(

)133,068(

24,627

 )32,039(

)4,220(

)102,450(

)12,072(

 )27,915(

)3,288(

)36,259(

6,710

)114,522( 

15,503

)31,203(

 4,226

داء املايل بيان الأ

اإي�ضاحات

2008
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

 2007
ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

اعتمادات من احلكومة

اإيرادات عمولة

اإيرادات اأخرى

يرادات جمموع االإ

فائ�س ال�ضنة

م�ضاريف عمومية واإدارية

دارة م�ضاريف اأع�ضاء جمل�س االإ

جمموع امل�ضاريف

املالحظات يف �ضفحة 69اإىل78تت�ضمن جزء�ضامل من هذه البيانات املالية.
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30,110          

-          

)22,020(

15,503

23,593

14,990 

937

)6,000(

4,226

14,153

55,014 

3,437

)22,020(

15,503

51,934

8,202

-

)6,000(

4,226

6,428

6,788 

937

-

-

7,725

24,904 

3,437

-

-

28,341

28,341

3,839

-

-

32,180

7,725

1,045

-

-

8,770

23,593

-

)12,478(

24,627

35,742

6,428

-

)3,400(

6,710

9,738

51,934

3,839

)12,478(

24,627

67,922

14,153

1,045

)3,400(

6,710

18,508

بيان التغريات يف حقوق امللكية

األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

املجموع فائ�س مرتاكم راأ�ضمال مقدم

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

يف 1 يناير 2007

راأ�ضمال اإ�ضايف مقدم )اإي�ضاح 2.3(

حمول للحكومة

فائ�س ال�ضنة

يف 31 دي�سمرب 2007

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

يف 1 يناير 2008

راأ�ضمال اإ�ضايف مقدم )اإي�ضاح 2.3(

حمول للحكومة )اإي�ضاح 13(

فائ�س ال�ضنة

يف 31 دي�سمرب 2008

املالحظات يف �ضفحة 69اإىل78تت�ضمن جزء�ضامل من هذه البيانات املالية.
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بيان التدفقات النقدية

فائ�س ال�ضنة

تعديالت ب�ضبب البنود التالية:

ا�ضتهالك

اإطفاء

ممتلكات ومعدات م�ضطوبة

خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة

للموظفني

اإيرادات فائدة

اإي�ضاحات

2008
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

 2007
اأن�ضطة العمليات

التدفقات النقدية للعمليات قبل

مكافاآت اخلدمة املدفوعة للموظفني

وتغريات يف راأ�س املال العامل

مكافاآت اخلدمة املدفوعة للموظفني

التغريات يف راأ�س املال العامل:

دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

دائنون وم�ضتحقات ومطلوبات 

اأخرى

�ضايف النقد الناجت عن اأن�ضطة

العمليات

اأن�ضطة اال�ضتثمار  

�ضراء ممتلكات ومعدات

�ضراء موجودات غري ملمو�ضة

تعديالت على ممتلكات 

وموجودات غري ملمو�ضة

�ضايف النقد امل�ضتخدم يف اأن�ضطة 

اال�ضتثمار

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

3

4

7

7

5

8

3

4

24,627

5,380

1,261

 42

3,407

)2,120(

32,597 

)2,250(

)1,452(

8,769

 37,664

)3,476(

)363(

-

)3,839(

   6,710

1,464

 343

11 

929

)578(

 8,879

)613(

)393(

2,389

10,262

)946(

)99(

)1,045(

   15,503

5,477

 758

4 

3,285

)2,421(

 22,606

)1,030(

)793(

5,537

26,320

)1,618(

)1,819(

95

)3,342(

   4,226

1,493

 207

1 

895

)660(

 6,162

)281(

)219(

1,509

7,171

)441(

)496(

26

)911(



68

اإي�ضاحات

2008
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

 2007
اأن�ضطة التمويل

�ضايف الزيادة يف النقد 

ومرادفات النقد

نقد ومرادفات نقد، بداية ال�ضنة

نقد ومرادفات نقد، نهاية ال�ضنة

فائدة مقبو�ضة

راأ�ضمال اإ�ضايف مقدم

حمول للحكومة

�ضايف  مبالغ مقبو�ضة مقدماً

من احلكومة

�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف(

الناجت عن اأن�ضطة التمويل

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2.3

6

6

1,843

3,839

)12,478(

)2,871(

)9,667(

24,158

82,908

107,066

503

1,045

)3,400(

)782(

)2,634(

6,583

22,591

29,174

2,214

3,437

)22,020(

4,682

)11,687(

11,291

71,617

82,908

604

937

)6,000(

1,276

)3,183(

3,077

19,514

22,591

املالحظات يف �ضفحة 69اإىل78تت�ضمن جزء�ضامل من هذه البيانات املالية.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2008

ن�سطة  1 الو�سع القانوين والأ

تاأ�ض�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية مبوجب قانون دبي رقم )9( ل�سنة 2004 ك�ضلطة تنظيمية م�ضتقلة 

ن�ضطة املتعلقة بها يف مركز دبي املايل العاملي. ووفقاً لقانون  ن�ضطة املالية واالأ م�ضوؤولة عن تنظيم االأ

دبي رقم )9( ل�سنة 2004، فاإن �ضلطة دبي يتم متويلها ب�ضكل م�ضتقل من قبل حكومة دبي و�ضوف 

ت�ضتمر بذلك 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:

عداد 2.1 اأ�سا�س الإ

لقد مت اإعداد البيانات املالية طبقاً ملبداأ التكلفة التاريخية.

اإن العملة الوظيفية ل�ضلطة دبي، بو�ضفها العملة التي تن�ضاأ اأغلب معامالتها وفقاً لها، هي درهم 

غرا�س العر�س فقط، فقد مت حتويل هذه البيانات املالية اأي�ضاً اإىل  مارات العربية املتحدة. والأ االإ

الدوالر االمريكي ب�ضعر �ضرف ثابت يبلغ 1 دوالر اأمريكي = 3.67 درهم اإمارتي. 

2.2 اإيرادات ر�سوم

يتم احت�ضاب ر�ضوم الطلبات كاإيرادات عند قب�ضها. يتم احت�ضاب الر�ضوم ال�ضنوية كاإيرادات على 

امتداد الفرتة املتعلقة بها. تتم معاملة اإيرادات الر�ضوم املقبو�ضة بخ�ضو�س ال�ضنة التالية كاإيرادات 

ر�ضوم مقبو�ضة مقدماً ويتم اإظهارها حتت بند مطلوبات متداولة.

2.3 راأ�سمال مقدم واعتمادات من احلكومة

اإن املبالغ املقبو�ضة من احلكومة بخ�ضو�س امتالك املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللمو�ضة 

تتم معاملتها كراأ�ضمال مقدم بينما يتم احت�ضاب تلك املبالغ املقبو�ضة للوفاء بامل�ضروفات الت�ضغيلية 

داء املايل كاعتمادات من احلكومة. تتم معاملة املبالغ املقبو�ضة لل�ضنة  يف املوازنة لل�ضنة يف بيان االأ

التالية كمبالغ مقبو�ضة مقدماً ويتم اإظهارها حتت بند مطلوبات متداولة. 

2 ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

2.4 منافع املوظفني

جازات ال�ضنوية لقاء  يتم ر�ضد خم�ض�س بااللتزام املقدر مل�ضتحقات املوظفني بخ�ضو�س تكاليف االإ

اخلدمات املقدمة حتى تاريخ امليزانية العمومية. يتم اإدراج هذا املخ�ض�س حتت بند م�ضتحقات 

متعلقة باملوظفني.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2008 )تابع(

يتم ر�ضد خم�ض�س اأي�ضاً بكامل مبلغ مكافاآت نهاية اخلدمة امل�ضتحقة للموظفني من غري دولة 

مارات العربية املتحدة وفقاً لقانون العمل – قانون مركز دبي املايل العاملي رقم )4( ل�سنة 2005،  االإ

عن فرتات خدمتهم حتى تاريخ امليزانية العمومية. يتم اإدراج هذا املخ�ض�س حتت بند مطلوبات 

مارات العربية املتحدة  غري متداولة. يتم احت�ضاب م�ضاهمات التقاعد املتعلقة باملوظفني من دولة االإ

وفقاً لنظام امل�ضاهمات املحدد كم�ضروف يف الفرتة التي تتعلق بها.

2.5 الغرامات

الغرامات املفرو�ضة من قبل �ضلطة دبي للخدمات املالية التي جمعت يف �ضياق خرق لوائح التنظيم 

من قبل كيانات يف مركز دبي املايل العاملي ال تعترب دخل مكت�ضب من قبل �ضلطة دبي للخدمات 

املالية يف �ضياق العمل املعتاد ، ولذا فاإنها حتول مبا�ضرة اإىل حكومة دبي �ضنويا بعدموافقة جمل�س 

اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية على البيانات املالية.

2.6 ممتلكات ومعدات

يتم اإظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضاً اال�ضتهالك املرتاكم. يتم ح�ضاب اال�ضتهالك 

با�ضتخدام طريقة الق�ضط الثابت، مبعدالت حتت�ضب خلف�س تكلفة املوجودات و�ضوالً اإىل قيمها 

نتاجية املتوقعة على النحو التايل: التقديرية املتبقية على مدى اأعمارها االإ

�ضنوات  

5 حت�ضينات على عقار م�ضتاأجر  

3 تركيبات وجتهيزات  

 3 معدات مكتبية  

 3 اأجهزة كمبيوتر  

   3 مركبات  

يتم حتديد راأ�س املال العامل و املحول اإىل فئة املوجودات املنا�ضبة عندما ت�ضتخدم و ت�ضتهلك 

متوافقة مع ال�ضيا�ضة املحا�ضبية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية.   
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اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2008 )تابع(

2 ال�سيا�سات املحا�سبية )تابع(

املكا�ضب واخل�ضائر الناجمة عن التخل�س من املمتلكات واملعدات تقرر مبقارنة ح�ضيلة املبيعات 

�ضول والتخل�س منها وتوؤخذ يف االعتبار عند حتديد الفائ�س / العجز  اإىل حمل كميات كبرية من االأ

داء املايل عند تكبد امل�ضاريف. �ضالح والتجديد يحمل لبيان االأ لهذا العام. االإ

2.7 موجودات غري ملمو�سة

نتاجية املتوقعة  عمار االإ يتم اإظهار املوجودات غري امللمو�ضة بالتكلفة ويتم اإطفاوؤها على امتداد االأ

التي تبلغ 3 �ضنوات. 

2.8 ر�سوم مدينة 

يتم اإدراج الر�ضوم املدينة بالقيمة املتوقعة املمكن حتقيقها. ويتم ر�ضد خم�ض�س لالنخفا�س 

يف قيمة الر�ضوم املدينة املعتربة م�ضكوكاً يف حت�ضيلها. يتم حذف الديون املعدومة خالل الفرتة

التي يتم حتديدها فيها.

2 ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

2.9 نقد ومرادفات نقد

غرا�س بيان التدفقات النقدية، فاإن النقد ومرادفات النقد ت�ضمل النقد يف ال�ضندوق واحل�ضابات  الأ

اجلارية لدى امل�ضارف والودائع امل�ضرفية حتت الطلب بفرتة ا�ضتحقاق اأ�ضلية تقل عن ثالثة اأ�ضهر.

2.10 خم�س�سات

لت�ضوية  موارد  مر خروج  االأ ي�ضتدعي  اأن  املرجح  من  يكون  عندما  املخ�ض�ضات  احت�ضاب  يتم 

ملبلغ  موثوق  تقييم  و�ضع  مكان  باالإ ويكون  �ضابقة  اأحدث  ناجت عن  و �ضمني  اأ قانوين  التزام 

االلتزام.
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3 ممتلكات ومعدات

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2008 )تابع(

حت�ضينات على عقار 

م�ضتاأجر

تركيبات 

وجتهيزات

اأعمال 

راأ�ضمالية 

قيد االإجناز

معدات 

مكتبية

اأجهزة

 كمبيوتر

املجموعمركبات

التكلفة

يف 1 يناير 2008

اإ�ضافات

حمول من راأ�س املال

العامل

ا�ضتبعادات

يف 31 دي�سمرب

2008

اال�ضتهالك

يف 1 يناير 2008

ا�ضتهالك ال�ضنة

ا�ضتبعادات

يف 31 دي�سمرب

2008 

�ضايف القيمةالدفرتية

يف 31 دي�سمرب

2008 

يف 31 دي�سمرب

2007 

13,578

51

-

-

13,629

6,612

2,718

-

9,330

4,299

6,966

4,008

6

-

-

4,014

3,107

698

-

3,805

209

901

941

140

-

)3(

1,078

539

238

)3(

774

304

402

4,648

3,099

309

)207(

7,849

2,479

1,681

)165(

3,995

3,854

2,169

229

-

-

-

229

184

45

-

229

-

45

309

180

)309(

-

180

-

-

-

-

180

309

23,713

3,476

-

)210(

26,979

12,921

5,380

)168(

18,133

8,846

10,792
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3 ممتلكات ومعدات

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 )تابع(

حت�ضينات على عقار 

م�ضتاأجر

تركيبات 

وجتهيزات

اأعمال 

راأ�ضمالية 

قيد االإجناز

معدات 

مكتبية

اأجهزة

 كمبيوتر

املجموعمركبات

التكلفة

يف 1 يناير 2008

اإ�ضافات

حمول من راأ�س املال

العامل

ا�ضتبعادات

يف 31 دي�سمرب

2008

اال�ضتهالك

يف 1 يناير 2008

ا�ضتهالك ال�ضنة

ا�ضتبعادات

يف 31 دي�سمرب

2008 

�ضايف القيمةالدفرتية

يف 31 دي�سمرب

2008 

يف 31 دي�سمرب

2007 

3,700

14

-

-

3,714

1,799

743

-

2,542

1,172

1,901

1,093

2

-

-

1,095

849

188

-

1,037

58

244

257

38

-

)1(

294

148

64

)1(

211

83

109

1,266

843

84

)56(

2,137

676

458

)45(

1,089

1,048

590

62

-

-

-

62

51

11

-

62

-

11

84

49

)84(

-

49

-

-

-

-

49

84

6,462

946

-

)57(

7,351

3,523

1,464

)46(

4,941

2,410

2,939

دوالر اأمريكي
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4 موجودات غري ملمو�سة 

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2008 )تابع(

التكلفة

يف 1 يناير

اإ�ضافات

تعديل

يف 31 دي�سمرب

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2007 2008 2008

طفاء االإ

يف 1 يناير

اإطفاء

يف 31 دي�سمرب

�ضايف القيمة الدفرتية

 يف 31 دي�سمرب

متثل املوجودات غري امللمو�ضة برامج الكمبيوتر التي مت �ضراوؤها.

5 دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2007 2008 2008

دفعات مقدمة

ذمم مدينة اأخرى

�ضلفيات موظفني

3,942

363

-

4,305

1,399

1,261

2,660

1,645

10,254

644

250

11,148

2,794

175

68

3,037

8,405

530

484

9,419

2,291

146

132

2,569

1,075

99

-

1,174

382

343

725

449

2,134

1,819

)11(

3,942

641

758

1,399

2,543

582

496

)3(                     

1,075                   

175

207

382

693
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6 نقد ومرادفات نقد

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2008 )تابع(

نقد يف ال�ضندوق

ح�ضاب جاري لدى امل�ضرف

جل ودائع ثابتة ق�ضرية االأ

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2007 2008 2008

مارات العربية املتحدة.  ر�ضدة امل�ضرفية لدى م�ضرف مرخ�س له يف دولة االإ مت االحتفاظ بكافة االأ

جل يف نهاية ال�ضنة %4.19)2007: %4.58( �ضنوياً. بلغ �ضعر الفائدة على الودائع الثابتة ق�ضرية االأ

14

47,701

59,351

107,066

4

12,998

16,172

29,174

4

8,036

74,868

82,908

1

2,190

20,400

22,591
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7 خم�س�س مكافاآت اخلدمة للموظفني

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2007 )تابع(

يف بداية ال�ضنة

ال�ضنة  خالل  مر�ضود  خم�ض�س 

)انظر اأدناه(

دفعات خالل ال�ضنة

يف نهاية ال�ضنة

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2007 2008 2008

يتم حتميل املخ�ض�س املر�ضود خالل ال�ضنة كما يلي:

تكاليف املوظفني )اإي�ضاح 10(

دارة م�ضاريف اأخرى ملجل�س االإ

)اإي�ضاح 11(

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2007 2008 2008

دائنون جتاريون

م�ضتحقات متعلقة باملوظفني  

م�ضتحقات اأخرى

اإيرادات عمولة مقبو�ضة مقدماً

)i(مبلغ دائن حلكومة دبي

)ii(قابل للدفع لهيئة حكومية

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2007 2008 2008

8 دائنون وم�ستحقات ومطلوبات اأخرى

ميثل املبلغ الدائن حلكومة دبي غرامات جمموعة من قبل �ضلطة دبي للخدمات املالية يف �ضياق   )i(

خرق لوائح التنظيم يف  مركز دبي املايل العاملي. 

ميثل املبلغ الدائن لهيئة حكومية يف 2007 التزاماً جتاه �ضلطة مركز دبي املايل العاملي وب�ضكل   )ii(

خرى. يجار واملرافق وامل�ضاريف االأ رئي�ضي فيما يتعلق باالإ

6,285

3,407

)2,250(

7,442

1,712

929

)613(

2,028

4,030

3,285

)1,030(

6,285

1,098

895

)281(

1,712

3,342

65

3,407

911

18

929

3,226

59

3,285

879

16

895

2,893

1,165

1,077

15,167

3,679

-

23,981

788

317

293

4,133

1,003

-

6,534

2,780

979

1,395

7,229

-

2,829

15,212

757

267

380

1,970

-

771

4,145



77

88,601

5,380

2,251

6,960

2,757

2,132

2,169

1,173

1,261

235

29

42

4,590

117,580

24,143

1,464

614

1,896

751

581

591

320

343

64

8

11

1,253

32,039

78,859

5,477

3,444

3,227

2,765

2,320

1,086

952

758

104

65

4

3,389

102,450

21,488

1,493

938

879

754

632

296

259

207

28

18

1

922

27,915

تكاليف املوظفني )اإي�ضاح 10(

ا�ضتهالك )اإي�ضاح 3(

تكاليف توظيف

اإيجار مكتب

تدريب وموؤمترات وحلقات بحث

اأتعاب قانونية وخدمات ا�ضت�ضارية 

ومهنية

تكاليف ات�ضاالت

م�ضاريف ت�ضويق

اإطفاء )اإي�ضاح 4(

�ضيانة مركبات

تكلفة متويل

خ�ضارة ا�ضتبعاد ممتلكات

ومعدات

م�ضاريف اأخرى

األف دوالر اأمريكياألف درهم

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2008

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2007

األف دوالر اأمريكياألف درهم

9 م�ساريف عمومية واإدارية

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2008 )تابع(

رواتب

منافع اأخرى

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

)اإي�ضاح 7(

األف دوالر اأمريكياألف درهم

50,967

34,292

3,342

88,601

13,888

9,344

911

24,143

46,865

28,768

3,226

78,859

12,770

7,839

879

21,488

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2008

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2007

األف دوالر اأمريكياألف درهم

10 تكاليف املوظفني
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ر�ضوم جتنيب

اأتعاب ح�ضور

�ضفر

اأخرى

األف دوالر اأمريكياألف درهم

4,565

3,075

2,702

5,146

15,488

1,244

838

736

1,402

4,220

4,247

2,368

1,705

3,752

12,072

1,157

645

464

1,022

3,288

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2008

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2007

األف دوالر اأمريكياألف درهم

دارة 11 م�ساريف اأع�ساء جمل�س الإ

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2008 )تابع(

ال يتجاوز �ضنة

اأكرث من �ضنة واأقل من خم�س

�ضنوات

6,960

6,960

13,920

1,896

1,896

3,792

6,960

13,920

20,880

1,896

3,793

5,689

12 التزامات اإيجار ت�سغيلي

لغاء هي على النحو التايل: يجارات الت�ضغيلية غري القابلة لالإ يجار مبوجب االإ اإن التزامات االإ

13 حوالة للحكومة 

دارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 7 فرباير 2008، على حتويل مبلغ 12,478,000 درهم  وافق جمل�س االإ

حلكومة دبي )3,400,000 دوالر امريكي( من الفائ�س املرتاكم. وبناءً على ذلك، مت بيان هذا املبلغ 

كمحول للحكومة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية. 

14,680,000درهم  3 فرباير2009، على حتويل مبلغ  بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  دارة يف  االإ وافق جمل�س 

)4,000,000 دوالر امريكي( حلكومة دبي من الفائ�س املرتاكم. وبناءً على ذلك، مت بيان هذا املبلغ يف 

البيانات املالية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2009.

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2007 2008 2008
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امللحق 2 

ولني  الف�ساح عن اأتعاب املجل�س وكبار امل�سوؤ

الف�ساح عن املكافاآت

يبني الك�ضف التايل جمموع املكافاآت املقبو�ضة اأو امل�ضتحقة و املقبو�ضة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 

دارة و كبار امل�ضوؤولني يف �ضلطة دبي للخدمات  ع�ضاء جمل�س االإ دي�سمرب 2008 و 31 دي�سمرب 2007 الأ

املالية.

ع�ساء غري التنفيذيني يف املجل�س: دارة و الأ مكافاآة رئي�س جمل�س الإ

مالحظات: 

املكافاآة معدة ب�ضكل تنا�ضبي ح�ضب املدة الفعلية للخدمة خالل ال�ضنة.  1

جور ال�ضنوية    دارة غري التنفيذيني ب�ضكل رئي�ضي من االأ تتاألف مكافاآة اأع�ضاء جمل�س االإ   2

دارة وجلانه كامال(.كما يدفع  باال�ضافة اإىل اتعاب ح�ضور االجتماعات)الجتماعات جمل�س االإ

بدل ال�ضفر.بلغت االجور ال�ضنوية للتعيني لعام  2008  87،347  دوالر امريكي )رئي�س جمل�س 

دارة 6،353 دوالر امريكي  دارة 275،000 دوالر امريكي(. بلغت اتعاب اجتماعات جمل�س االإ االإ

دارة 12،650 دوالر امريكي(. لالجتماع )لرئي�س جمل�س االإ

بلغت اتعاب ع�ضوية اللجان خالل العام 2008  6،353 دوالر امريكي للجنة )اتعاب رئي�س اللجنة   3

12،705 دوالر امريكي(.بلغت اتعاب ح�ضور اجتماعات اللجنة 2،541 دوالر امريكي لالجتماع.

ال يتقا�ضى رئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية اتعابا عن ع�ضويته يف اللجان   4

اأو عن ح�ضور اللجان.ال يتقا�ضى الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اتعابا عن 

و  دارة اأ دارة اأو ح�ضور اجتماعات جمل�س االإ دارة اأو جلان جمل�س االإ ع�ضويته يف جمل�س االإ

دارة. جلان جمل�س االإ

نطاق الرواتب

املبلغ بالدوالر االمريكي

2007
 املبلغ بالدوالر االمريكي
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دارة  اأع�ضاء جمل�س االإ
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مبني اأعاله جمموع قيمة اجمايل مكافاآت 

دارة غري التنفيذيني  اأع�ضاء جمل�س االإ
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نطاق الرواتب

املبلغ بالدوالر االمريكي

2007
 التنفيذيني

2008
التنفيذيني
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جمموع املبلغ االجمايل ملكافاآت

امل�ضوؤولني التنفيذيني مبينة اأعاله:

10,974,8149,839,813

مالحظات:

الرواتب واملنح تتنا�ضب مع املدة الفعلية للخدمة خالل ال�ضنة.  1

خرى ت�ضمل بدل ال�ضكن، بدل تذكرة، بدل تعليم، ق�ضط تاأمني �ضحي وتاأمني  البدالت واملزايا االأ  2

على احلياة وخم�ض�س اأتعاب نهاية خدمة ل�ضنة 2008. 

مكافاآت الرئي�س التنفيذي و كبار امل�سوؤولني:

تتاألف مكافاآت امل�ضوؤولني التنفيذيني التي يت�ضمنها اجلدول اأعاله مما يلي:
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الرواتب و املكافاآت 

مزايا وعالوات اآخرى
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ايه/ تي كابيتال مانيجمنت ليمتد 

اجي�س روك ليميتد 

اجيلي�س جلوبال ليمتد 

احلبيب فاينان�ضال �ضريف�ضز ليمتد 

الرب �ضوليو�ضنز ليمتد 

اما�س بنك ال�ضرق االو�ضط ليميتد

اأي اأو اإن )دي اإف �ضي( جلف ليميتد 

باركليز جلوبال انف�ضرتز ليمتد 

بي بي واي دبي ليمتد 

بيمو اودو انف�ضتمنت فريم ليمتد

كيمان نا�ضنال دبي ليميتد

�ضريبري�س ال�ضرق االو�ضط كابيتال ادفي�ضرز ليميتد 

�ضيتي اوف لندن انف�ضتمنت مانيجمنت كومباين ليمتد 

كريديت اجريكول �ضيفروك�س 

كريديت يوروب بنك دبي  ليمتد

دار انرتن�ضنال انف�ضمنت بنك

ديلويت كوربريت فاينن�س ليميتد

ديوان كابيتال ليميتد

دري�ضدنر بنك دي اأي اإف �ضي ليميتد

دبي القاب�ضة خلدمات التاأمني بي �ضي �ضي ليميتد

دويت مينا ليميتد

اي�ضت جيت كابيتا جروب 

ايبيك انف�ضتمنت�س ليمتد

ا�ضدار كابيتال ليميتد

ا�ضدار كابيتال ماناجريز ليميتد 

ايفولفن�س كابيتال انرتنا�ضيونال ليمتد 

فريفاك�س ميدل اي�ضت ليمتد

امللحق 3 

ال�رشكات املرخ�سة يف عام 2008 
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اإف اإت�س كابيتال ليميتد

فري�ضت راند بريفت وياث ماجنمنت ال�ضرق االو�ضط ليميتد

جى اإي كابيتال ال�ضرق االو�ضط و افريقيا ليميتد 

جي اف اآي �ضيكيوريتيز ليمتد

جو ويلثي كابيتال ليميتد 

جلف انف�ضتمنت�س ليمتد 

جلف ري ان�ضوران�س ليمتد

هنا بنك

ات�س �ضي انف�ضتمنت بانكنج  دي اآي اف �ضي  ليمتد

اند�ضرتيال اند كمري�ضيال بنك اوف ت�ضينا ميدل اي�ضت ليميتد

انوفي�ضت �ضيكيوريتيز كمباين ليميتد

انتي�ضل �ضان باولو ا�س بي اه 

انرتنا�ضيونال جرنال ان�ضوران�س كومباين دبي ليمتد 

ايتو ميدل اي�ضت �ضيكيوريتيز ليمتد 

جا�ضرب كوربوريت فاينان�س 

كيه بي �ضي فاينان�ضال برودكت�س يو كيه ليمتد 

الندي�س بنك بادين - وورتيمبريغ

ليفانت كابيتال ليميتد 

المي روك دبي ال ال بيه 

ليون جلوبال انف�ضرتز ليميتد 

ليونهارت ميدل اي�ضت ليمتد

ماكوبر كابتال ادفيزر�س دبي ليميتد

ماكوبر كابتال فندز دبي ليميتد

ماجد الفطيم ا�ضيت ماجنمينت ليميتد  

ميبلز فاينان�س دبي ليمتد

مات�س ماجنمينت �ضريف�ضيز دبي ليميتد

يرجى الرجوع اإىل موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية االلكرتوين للح�ضول على ال�ضجل العام جلميع ال�ضركات املرخ�ضة
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مزايا اإنف�ضتمنت�س دي اأي اإف �ضى ليميتد 

ان بي دي �ضانا كابيتال ليمتد 

نرياف انف�ضتمنت�س ادفيزوري �ضريف�ضيز دبي ليميتد 

امنيات انف�ضتمنت مانيجمنت ليمتد 

اوريون كابيتال ليمتد 

بارادامي انف�ضتمنت بانكنج كومباين ليمتد

فارو�س فاينن�ضال ادفيزر�س ليميتد 

كويلفي�ضت دبي ليمتد 

ر�ضاميل انف�ضتمنت بنك ليمتد 

ريني�ضان�س جروب دبي ليمتد 

ريني�ضان�س انف�ضتمنت مانيجمنت دبي ليمتد 

رايالند جراي انف�ضرت �ضريف�ضز دي اآي اف �ضي ليمتد 

�ضافار كابيتال ليمتد 

�ضارا�ضني - البني اآند بارترنز ليمتد 

ا�س اي اآي انف�ضتمنت�س )يوروب( ليمتد 

�ضيلفرديل �ضريف�ضز دبي ليمتد 

�ضوفرين ري�ضك ان�ضوران�س دبي ليمتد

�ضوي�س كورب يواإه اإي ليمتد 

�ضوي�س اليف برايفيت ريبلي�ضمنت ميدل اي�ضت ليمتد 

ثيمز ريفر كابيتال ال ال بيه

دا بنك اأوف نيويورك ميلن 

اماريت�س كابيتال ليمتد 

تراياجو ام اي ايه ليمتد 

تراميارك كابيتال ليمتد 

فانربيدا انرتنا�ضيونال دبي ليمتد 

يف اآر ادفايزوري �ضريف�ضز دبي ليمتد 

ووري بنك
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كيرت�س، ماليت - بريفو�ضت، كوات اند مو�ضل اإل اإل بي

ديوي اآند ليبويف ال ال بيه 

دي ال ايه بايرب ميدل اي�ضت ال ال بيه 

فرحات اآند كومباين ذات م�ضوؤولية حمدودة * 

في�ضت اندكو اإل اإل بى

جايد لويريت نويل 

كيلباتريك �ضتوكتون ال ال بيه 

الثام اآند واتكني ال ال بيه 

ليوني�س اآند لويف امرييت�س بي يف 

مازار�س ميدل اي�ضت ال ال بيه* 

�ضجاد حيدر ت�ضارترد اكاونتنت�س ليمتد*

فين�ضون اآند الكينز 

زياد ابراهيم اآند كو

*م�ضجل اأي�ضاً كمدقق ح�ضابات 
يرجى الرجوع اإىل موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية االلكرتوين للح�ضول على ال�ضجل العام جلميع مزودي اخلدمات امل�ضاعدة 

امللحق 4 

مزودو اخلدمات امل�ساعدة امل�سجلون يف العام 2008 
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*م�ضجل اأي�ضاً كمزود خدمات م�ضاندة 
يرجى الرجوع اإىل موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية االلكرتوين للح�ضول على ال�ضجل العام جلميع مدققي احل�ضابات 

امللحق 5 

مدققو احل�سابات امل�سجلون يف عام 2008  

بي دي او باتيل وال�ضالح 

فرحات اآند كومباين ذات م�ضوؤولية حمدودة *

مازار�س ميدل اي�ضت ال ال بيه*

موري�ضون مينون ت�ضارترد اكاونتنت�س 

�ضجاد حيدر ت�ضارترد اكاونتنت�س ذات م�ضوؤولية حمدودة *
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الهيئات املعرتف بها يف عام 2008

جمل�س التجارة ملدينة �ضيكاغو، انك 

امللحق 6 

�س�سات ال�سوق املرخ�سة املعرتف بهم يف عام 2008  اأع�ساء موؤ

الرامز �ضيكيورتيز ال ال �ضي

باتاليون كابيتال ماجنمنت ال ال �ضي

دايركت بروكر فور فاينن�ضل �ضيف�ضز ال ال �ضي

فال اأويل كمباين ليميتد

جي بي موجان �ضيكيورتيز ليميتد

م�ضرق �ضيكيورتيز ال ال �ضي

مريكوريا غنريجي درايدجن ا�س اي

�ضو�ضكهانا انرتنا�ضنال �ضيكيورتيز ليميتد

يونيان بروكريج كمباين ال ال �ضي

نا�ضداك دبي

بور�ضة دبي للطاقة

نا�ضداك دبي

بور�ضة دبي للطاقة

نا�ضداك دبي

نا�ضداك دبي

بور�ضة دبي للطاقة

نا�ضداك دبي

نا�ضداك دبي



87

طراف  مذكرات التفاهم متعددة الأ

ايا�ضكو 

طراف  مذكرات التفاهم ثنائية الأ

وراق املالية واال�ضتثمارات اال�ضرتالية جلنة االأ ا�ضرتاليا  

عمال امل�ضرفية والتمويل والتاأمني  جلنة االأ بلجيكا  

عمال امل�ضرفية ال�ضينية التنظيمية  جلنة االأ ال�ضني  

وراق املالية والبور�ضات  جلنة االأ قرب�س  

�ضرطة دبي  دبي  

دائرة النيابة العامة  دبي  

هيئة �ضوق راأ�س املال  م�ضر  

بنك فرن�ضا فرن�ضا  

)BaFin( بند�ضان�ضتلت فور فينانزد�ضتلي�ضتنج�ضاوفي�ضت املانيا  

�ضواق راأ�س املال  جلنة هيلينك الأ اليونان  

جلنة اخلدمات املالية جرين�ضي  

وراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية  جلنة االأ هونغ كونغ  

�ضراف املايل يف اي�ضلنده  �ضلطة االإ اأي�ضلنده  

جلنة اخلدمات املالية  اآيل اوف مان  

�ضلطة التاأمني واملعا�ضات  اآيل اوف مان  

�ضلطة اخلدمات املالية اليابانية  اليابان  

جلنة اخلدمات املالية  جري�ضي  

جلنة التاأمني  ردن   االأ

ردن  امل�ضرف املركزي يف االأ ردن   االأ

جلنة الرقابة املالية  كوريا  

كمو�ضيون دى �ضريفيالن�س دو �ضيكتور فينان�ضري  لوك�ضمبورغ      

وراق املالية  جلنة االأ ماليزيا  

بنك نيجارا /امل�ضرف املركزي ماليزيا 

امللحق 7  

مذكرات التفاهم  
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�ضلطة اخلدمات املالية يف مالطا  مالطا  

�ضواق املالية  �ضلطة االأ هولنده  

وراق املالية جلنة االأ نيوزيلنده  

الهيئة العامة ل�ضوق املال  ُعمان 

جمل�س اخلدمات املالية جنوب افريقيا 

عمال امل�ضرفية الفدرالية ال�ضوي�ضرية  جلنة االأ �ضوي�ضرا  

وراق املالية والبور�ضات  جلنة االأ تايالند  

جمل�س اأ�ضواق راأ�س املال  تركيا  

عمال امل�ضرفية يف تركيا �ضراف على االأ جمل�س تنظيم واالإ تركيا  

وراق املالية وال�ضلع مارات لالأ هيئة االإ مارات العربية املتحدة   االإ

هيئة اخلدمات املالية  اململكة املتحدة  

جلنة جتارة ال�ضلع والعقود امل�ضتقبلية  الواليات املتحدة  

االحتياطي االحتادي، مكتب مدقق العملة، موؤ�ض�ضة تاأمني الودائع الواليات املتحدة  

قت�ضادي �ضراف على الرت�ضيد االإ االحتادية ومكتب االإ  
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القوانني الحتادية

مارات العربية املتحدة تعديل د�ضتور االإ

مارات العربية املتحدة  القانون االحتادي رقم 8 ل�سنة 2004: ب�ضاأن املناطق احلرة املالية يف دولة االإ

املر�ضوم االحتادي رقم 35 ل�سنة 2004: ب�ضاأن تاأ�ضي�س مركز دبي املايل العاملي، منطقة مالية حرة يف 

دبي، مرفقا به قراري جمل�س الوزراء 

مارة دبي  القوانني املحلية لإ

قانون دبي رقم 9 ل�سنة 2004: القانون ب�ضاأن تاأ�ضي�س مركز دبي املايل العاملي.

القانون املحلي رقم 12 ل�سنة 2004: بتاأ�ضي�س ال�ضلطة الق�ضائية يف مركز دبي املايل العاملي.

قوانني مركز دبي املايل العاملي

القانون التنظيمي

قانون حماية البيانات

�ضواق قانون االأ

�ضالمية عمال املالية االإ قانون تنظيم االأ

قانون االئتمان

قانون اال�ضتثمار اجلماعي

قانون ائتمان اال�ضتثمارات

قانون ال�ضركات

قانون ب�ضاأن تطبيق القوانني املدنية والتجارية

قانون ب�ضاأن تطبيق قوانني مركز دبي املايل العاملي

قانون �ضركات التو�ضية ذات امل�ضئولية املحدودة

قانون العقود

ع�ضار قانون االإ

قانون التحكيم

امللحق 8 

الت�رشيعات ذات العالقة مبركز دبي املايل العاملي  
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قانون �ضركات التو�ضية العامة

قانون حماكم مركز دبي املايل العاملي

قانون التوظيف

من قانون االأ

قانون امللكية اخلا�ضة

�ضرار والتعوي�ضات قانون االأ

قانون ال�ضروط ال�ضمنية يف العقود وقانون ال�ضروط الغري عادلة

قانون االلتزامات

قانون ب�ضاأن تطبيق قوانني مركز دبي املايل العاملي

قانون �ضركات التو�ضية املحدودة

عمال العائلية  قانون االأ

قانون العقارات 

القواعد

)GEN( عام

)AUT( الرتخي�س

)SUP( الرقابة

)ENF( تنفيذ القوانني

)COB( مزاولة العمل

)PIN( اأعمال التاأمني - االحرتازية

)PIB( عمال امل�ضرفية - االحرتازية اأعمال اال�ضتثمار، التاأمني الو�ضاطة واالأ

)AML( موال مكافحة غ�ضيل االأ

)ISF( ضالمية� عمال املالية االإ االأ

)OSR( وراق املطروحة قواعد االأ

)AMI( ضواق املرخ�ضة� قواعد تاأ�ضي�س االأ
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)REC( قوانني االعرتاف

)PRS( ضعار� قانون ا�ضتقرار االأ

)ASP( مزودو اخلدمات امل�ضاعدة

)PFN( عالنات املقررة النماذج واالإ

)GLO( امل�ضطلحات

)DAT( قواعد حماية البيانات

)PRU( منوذج العوائد االحرتازي

)AFN( عالنات كتاب م�ضادر �ضلطة دبي للخدمات املالية - مناذج الطلبات واالإ

)CIR( قواعد اال�ضتثمار اجلماعي

)TKO( قواعد اال�ضطالع
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AF �ضركة مرخ�ضة  

AMI موؤ�ض�ضة �ضوق مرخ�ضة  

ASP مزود خدمات م�ضاعدة  

AML موال   مكافحة غ�ضيل االأ

CTF رهاب   مكافحة متويل االإ

DFSA �ضلطة دبي للخدمات املالية  

DIFC مركز دبي املايل العاملي  

DIFCA �ضلطة مركز دبي املايل العاملي  

ن تعرف بنا�ضداك دبي( )االآ بور�ضة دبي املالية العاملية  

DME بور�ضة دبي للطاقة  

FMT �ضواق املالية   هيئة االأ

IMF �ضندوق النقد الدويل  

MoU مذكرات التفاهم  

RAC جلنة الطعون التنظيمية  

STR بالغ املعامالت امل�ضبوهة  

TRL قادة الغد التنظيميني   برنامج 

UAE مارات العربية املتحدة   االإ

امللحق 9 

امل�سطلحات 
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العنوان الفعلي

اجلناح الغربي، الدور 13، مبنى البوابة، مركز دبي املايل العاملي 

العنوان الربيدي 

مارات العربية املتحدة  �س ب  75850، دبي، االإ

هاتف 1500 362 4)0( 971+ 

فاك�س 0801 362 4)0( 971+ 

info@dfsa.ae اال�ضتف�ضارات العامة عرب الهاتف اأو الربيد االلكرتوين

ملزيد من املعلومات وللبقاء على اطالع على اآخر امل�ضتجدات يرجى زيارة املوقع االلكرتوين ل�ضلطة دبي 

 www.dfsa.ae للخدمات املالية على العنوان
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بيانات الت�سال 








