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املــايل  دبــي  ملركــز  التنظيمــي  القانــون  مــن   11 املــادة  تقتضــي 
العاملــي القانــون رقــم 1 لســنة 2004 ملركــز دبــي املــايل العاملــي، 
ــر خّطــي إىل  مــن ســلطة دبــي للخدمــات املاليــة )DFSA( تقــدمي تقري
ــز  ــس مرك ــوم، رئي ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن حمم ــوم ب ــيخ مكت ــمو الش س
مهامهــا،  وأداء  صالحياتهــا،  ممارســات  حــول  العاملــي،  املــايل  دبــي 
وأنشــطتها املاليــة. وتوجــب تلــك املــادة إعــداد التقريــر بأســرع وقــت 
مرتبطــً  التقريــر  يكــون  حيــث  ماليــة،  ســنة  كل  يف  ومقبــول  ممكــن 
بالســنة املاليــة الســابقة. هــذا هــو التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لســلطة 
 31 بتاريــخ  الســنة املاليــة املنتهيــة  للخدمــات املاليــة حســب  دبــي 

.2017 ديســمرب 

ملزيــد مــن املعلومــات عــن ســلطة دبــي للخدمــات املاليــة، يرجــى زيــارة 
www.dfsa.ae. املوقع االلكــروين

http://www.dfsa.ae/
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السياسات واالسراتيجيات
-  8 هــو عــدد األوراق االستشــارية التــي تــم نشــرها وطرحــت فيهــا 
تعديــات علــى إطــار عمــل السياســات لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة
للشــركاء  إجراؤهــا  تــم  التــي  التوعويــة  الجلســات  عــدد  هــو   2  -
الســلطة قبــل  مــن  المطروحــة  التعديــات  لشــرح  االســتراتيجيين 
ــي  ــل واضع ــن قب ــرها م ــم نش ــي ت ــارية الت ــدد األوراق االستش ــو ع -  8 ه

ــلطة ــا الس ــت عليه ــة وعلق ــر الدولي المعايي
-  16 هــو عــدد االســتبيانات التــي تــم نشــرها مــن قبــل واضعــي المعايير 

الدوليــة وردت عليها الســلطة

الشؤون القانونية واملستشار العام
-   4 هــو عــدد التعديــات التــي أدخلهــا المجلــس علــى كتيــب القواعــد 

ــام 2017 ــي الع ف
-  3 هــو عــدد التعديــات التــي أدخلهــا الرئيــس التنفيــذي علــى دليــل 

المراجــع
-  14 هــو عــدد آليــات وضــع القواعــد التــي وضعهــا المجلــس فــي 

2017 العــام 
- 43 هو عدد اإلعفاءات والتعديات الممنوحة في العام 2017

الرقابة
- 68 هو عدد الشركات المرخصة في عام 2017

3 وكاالت  -  471 هــو إجمالــي عــدد الشــركات المرخصــة، ومنهــا 
تصنيــف ائتمانــي

- 719 هو عدد األفراد المرخصين في عام 2017
- 2202 هو إجمالي عدد األفراد المرخصين

ــجلة  ــددة المس ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــدد األعم ــو ع   -  12 ه
ــام 2017 ــي ع ف

-  122 هــو إجمالــي عــدد األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
لمســجلة ا

- 16 هو إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين
-  177 هــو عــدد عمليــات تقييــم المخاطــر التــي تــم إجراؤهــا علــى 

ــام 2017 ــي ع ــة ف ــركات المرخص الش
ــى  ــا عل ــم إجراؤه ــي ت ــر الت ــم المخاط ــات تقيي ــدد عملي ــو ع -  11 ه

مدققــي الحســابات المســجلين فــي عــام 2017
-  52 هوعــدد التراخيــص التــي تــم اعتمــاد تعديــات عليهــا فــي 

2017 العــام 
-  107 هــو عــدد الطلبــات المســتلمة فــي عــام 2017 )89 للشــركات 

المرخصــة و17 لألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة(
ــول  ــرار ح ــاذ الق ــتغرقه اتخ ــذي اس ــام ال ــدد األي ــط ع ــو متوس -  68 ه
ــط( ــة فق ــركات المرخص ــام 2017 )الش ــي الع ــة ف ــات المقدم الطلب

حملة عن عام 2017

 حملة عن عام 2017

فيمــا يلــي ملخــص يســتعرض إحصائيــات بعــض األنشــطة 
خــالل العــام 2017:
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-     113هــو عــدد الطلبــات التنظيميــة التــي تقدمــت بهــا ســلطة دبــي  
للخدمــات الماليــة إلــى الجهــات التنظيميــة الزميلــة فــي عــام 2017

ــي  ــلطة دب ــتلمتها س ــي اس ــة الت ــات التنظيمي ــدد الطلب ــو ع -  73  ه
للخدمــات الماليــة مــن الجهــات التنظيميــة الزميلــة فــي عــام 2017

ــلطة  ــتقبلتها س ــي اس ــة الت ــة والدولي ــود المحلي ــدد الوف ــو ع -  17ه
ــام 2017 ــي ع ــة ف ــات المالي ــي للخدم دب

املوارد البشرية
-  146 هــو عــدد الموظفيــن حســب الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
اثنيــن فــي شــواغر مؤقتــة ومتــدرب  2017 )باإلضافــة موظفيــن 

ــد( واح
مواطنــون  منهــم   %30 النظامييــن،  الموظفيــن  عــدد  هــو   92  -

إماراتيــون
-  7 هــو متوســط عــدد أيــام التدريــب أثنــاء العمــل لــكل موظــف فــي 

عــام 2017
المهــارات  تنميــة  دورة  أكملــوا  الذيــن  الموظفيــن  عــدد  هــو   34    -

2017 عــام  فــي  القياديــة 
-  32 هــو عــدد الموظفيــن اإلماراتييــن الذيــن اســتكملوا برنامــج »قــادة 

الغــد التنظيميــون« منــذ انطاقتــه فــي عــام 2006

العمليات
-  6 هو عد النشرات التي تم إصدارها في عام 2017

-  8  هو عدد األوراق االستشارية التي تم إصدارها في عام 2017
للمســتهلكين  والتحذيريــة  التنبيهيــة  الباغــات  عــدد  -  13هــو 

2017 عــام  فــي  الصــادرة 
ــي  ــا ف ــم إجراؤه ــي ت ــي الت ــق الداخل ــات التدقي ــدد عملي ــو ع -  6  ه
عــام 2017, 3 منهــا قامــت بهــا أطــراف خارجيــة و3 قــام بهــا 

قســم المشــاريع والتخطيــط لــدى الســلطة

التنفيذ
- 138 هو عدد الشكاوى المقدمة في عام 2017

- 128 هو عدد الشكاوى التي تم حلها في عام 2017
- 6 هو عدد إجراءات اإلنفاذ المتخذة في عام 2017

ــى  ــابقة حت ــنوات الس ــن الس ــتمرة م ــات المس ــدد التحقيق ــو ع -  5 ه
ــام 2017 ع

- 4 هو عدد التحقيقات التي بدأت في عام 2017
- 2 هو عدد التحقيقات التي ُأجريت في عام 2017

- 7 هو عدد التحقيقات التي ما زالت مستمرة حتى عام 2018

األسواق
تمــت  بهــم  معتــرف  ألعضــاء  المقدمــة  الطلبــات  عــدد  هــو   6  -

2017 عــام  فــي  مراجعتهــا 
تمــت  بهــم  معتــرف  ألعضــاء  المقدمــة  الطلبــات  عــدد  هــو   6  -

2017 عــام  فــي  عليهــا  الموافقــة 
-  2 هــو عــدد الطلبــات المقدمــة مــن هيئــات معتــرف بهــا تمــت 

الموافقــة عليهــا فــي عــام 2017
- 62 هو إجمالي عدد األعضاء المعترف بهم

القائمــة  فــي  إدراجهــم  تــم  الذيــن  الُمصِدريــن  عــدد  هــو   20  -
2017 عــام  فــي  الماليــة  لــألوراق  الرســمية 

العالقات الدولية
-  2 هــو عــدد مذكــرات التفاهــم الثنائيــة و مذكــرة تفاهــم متعــددة 

األطــراف المبرمــة فــي عــام 2017
-   5 هو عدد اتفاقات التكنولوجية المالية المبرمة في عام 2017

متعــددة  تفاهــم  مذكــرات   5 و  ثنائيــة  تفاهــم  مذكــرة   101  -
2017 ديســمبر   31 فــي  كمــا  األطــراف 
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كلمـــــــة رئيـــــــس جملــــــــس اإلدارة

كلمة رئيس جملس اإلدارة

صـــائب أيغنـــر
رئيس مجلس اإلدارة
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شــهد عــام 2017 مواصلــة ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة سلســلة إنجازاتهــا 
ــو.    ــق النم ــي تحقي ــي ف ــي العالم ــي المال ــز دب ــتمرار مرك ــب اس ــى جان ــة إل القوي

 الرؤية االسراتيجية إلمارة دبي
 ال نــزال نشــهد اآلثــار اإليجابيــة للمبــادرات االســتراتيجية التــي دشــنها صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة ورئيــس مجلــس الــوزراء وحاكــم دبــي، رعــاه اهلل، فــي إطــار األجنــدة الوطنيــة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تهــدف ألن تكــون اإلمــارات ضمــن أفضــل دول العالــم مــن حيــث 
الفعاليــة االقتصاديــة وجــودة الحيــاة، وذلــك بحلــول اليوبيــل الذهبــي لاتحــاد فــي 2021. وأشــار المنتــدى 
ــً  ــر عالمي ــابع عش ــً والس ــز األول عربي ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــدر دول ــى تص ــي إل ــادي العالم االقتص
فــي أحــدث إصــدار لتقريــر التنافســية العالميــة 2017-2018 بتصنيــف التنافســية العالميــة. وتحافــظ اإلمــارات 

ــم. ــي العال ــيً ف ــادًا تنافس ــل 20 اقتص ــن أفض ــا ضم ــى مكانته ــي عل ــى التوال ــس عل ــام الخام للع

وشــهد عــام 2017 أيضــً تقدمــً ملحوظــً فــي تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار في دولــة اإلمــارات العربية 
ع علــى االبتــكار علــى صعيــدي الحكومــة وقطــاع األعمــال. ومرة  المتحــدة، والتــي تهــدف إلــى إيجــاد بيئــة تشــجِّ
ــى  ــة عل ــة المبني ــادات العالمي ــم االقتص ــن أه ــارات ضم ــة اإلم ــي دول ــادي العالم ــدى االقتص ــف المنت ــرى صنِّ أخ
االبتــكار للســنة الحاديــة عشــرة علــى التوالــي. وتستكشــف خطــة دبــي 2021، مــن خــال مبــادرات مثــل دبــي 
ــم أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة التــي تخلــق فرصــً إلحــداث تأثيــر  الذكيــة ومؤسســة دبــي للمســتقبل، وتقيِّ
آمــن وفّعــال ومفيــد علــى الحيــاة والعمــل فــي المدينــة. وتشــمل األمثلــة علــى المبــادرات الناجحــة اســتراتيجية 
دبــي للتعامــات الرقميــة »البلــوك تشــين« التــي تتولــى تنفيذهــا دائــرة األراضــي واألمــاك فــي دبــي فضــًا عــن 
ــي  ــة دب ــرعات اقتصادي ــفت مس ــا كش ــي. كم ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب ــه هيئ ــل أطلقت ــين مماث ــوك تش ــروع بل مش
النقــاب عــن خططهــا إلطــاق العملــة الرقميــة المشــفرة »إم كاش« الخاصــة بالمدينــة والقائمــة علــى تقنيــة 

البلــوك تشــين.

 االبتكار يف مركز دبي املايل العاملي
أعلــن مركــز دبــي المالــي العالمــي تحــت قيــادة رئيســه، صاحــب الســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم، 
عــن عــدٍد مــن المبــادرات الرئيســية، ومــن بينهــا برنامــج »مســّرع فينتــك هايــف فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي« 
بالتعــاون مــع مجموعــة أكسنتشــر االستشــارية إلدارتــه وتشــغيله. ويقــّدم برنامــج مســّرع التكنولوجيــا الماليــة 
األول مــن نوعــه للشــركات الناشــئة والشــركات القائمــة األكثــر خبــرة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة 
الفرصــة لتطويــر ابتكاراتهــا واختبارهــا وإدخــال تعديــات عليهــا بالتعــاون مــع مؤسســات ماليــة عالميــة وإقليمية. 
وتدعــم ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة هــذا البرنامــج علــى نحــو فعــال وتعقــد اجتماعــات مــع الجهــات التــي 
ــي  ــرع. وف ــج المس ــة برنام ــي نهاي ــة ف ــات المالي ــة الخدم ــى رخص ــول عل ــب للحص ــدم بطل ــي التق ــب ف ــد ترغ ق
ــاق  ــن إط ــي، ع ــي العالم ــي المال ــز دب ــظ مرك ــم، محاف ــى كاظ ــعادة عيس ــن س ــي، أعل ــي العالم ــدى المال المنت
ــا  ــركات التكنولوجي ــو ش ــم نم ــيس ودع ــي تأس ــاعدة ف ــي للمس ــون دوالر أمريك ــة 100 ملي ــد بقيم ــدوق جدي صن
ــرق  ــة الش ــواق منطق ــى أس ــول إل ــع للوص ــى وتتطل ــا األول ــل نموه ــّر بمراح ــي تم ــركات الت ــئة والش ــة الناش المالي
األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا، مــع االســتفادة مــن البيئــة الداعمــة للتكنولوجيــا الماليــة التــي يوفرهــا مركــز 

دبــي المالــي العالمــي.

وفــي عــام 2017، أطلقــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة االبتــكار كموضــوع اســتراتيجي رائــد. ويتمثــل منهجنــا فــي 
ــول  ــوازن معق ــح لت ــق اللوائ ــرورة تحقي ــرار بض ــة واإلق ــات المالي ــا الخدم ــدم به ــي ُتق ــن الت ــي األماك ــح ف ــق اللوائ تطبي
بيــن حمايــة المســتهلكين والســماح بتجربــة األفــكار الجديــدة. ومــع وضــع ذلــك فــي االعتبــار، أطلقــت ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة فــي مايــو 2017 رخصــة اختبــار االبتــكار، وهــي رخصــة مقيــدة للخدمــات الماليــة ذات نطــاق محــدد 
ــن الرخصــة شــركات التكنولوجيــا الماليــة المؤهلــة بتطويــر مفاهيــم مبتكــرة واختبارهــا مــن داخــل  بعنايــة. وتمكِّ
مركــز دبــي المالــي العالمــي دون أن تخضــع لجميــع المتطلبــات التنظيميــة التــي تنطبــق عــادًة علــى مقدمــي 
الخدمــات الماليــة. وتعمــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مــع الشــركات علــى فهــم نمــاذج أعمالهــا ووضــع 

ــة. ــات ذات الصل ــات والخدم ــبة للمنتج ــط مناس ضواب
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ويســرنا أن نكــون مــن الهيئــات الرائــدة فــي المنطقــة التي تضفــي الصبغة 
الرســمية علــى نظــام مصمــم خصيصــً لمنصــات التمويــل الجماعــي 
القائــم علــى القــروض واالســتثمار، والتــي تتزايــد أهميتهــا كمصــدر تمويــل 
الصغيــرة  الشــركات  وتعــد  والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات  لقطــاع 
ــارات  ــة اإلم ــاد دول ــي اقتص ــمين ف ــاهمين الحاس ــن المس ــطة م والمتوس
ــارات  ــي اإلم ــركات ف ــن الش ــي 84٪ م ــل حوال ــث تمث ــدة، حي ــة المتح العربي
60٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي  العربيــة المتحــدة وتســاهم بنحــو 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ونأمــل مــن خــال إنشــاء مجموعــة 
التنميــة  تشــجيع  الجماعــي  التمويــل  لمنصــات  القواعــد  مــن  واضحــة 
اســتراتيجية  فــي  المشــاركة  وبالتالــي  الشــركات  لهــذه  المســتدامة 

الحكومــة اإلماراتيــة لتعزيــز قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.

منو مركز دبي املايل العاملي
ــل  ــً مكتم ــزًا مالي ــه مرك ــي بصفت ــي العالم ــي المال ــز دب ــزال مرك ال ي
األركان مســاهمً قويــً فــي اســتراتيجية التنــوع االقتصــادي لدبــي 
التــي تشــكل جــزءًا مــن رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم. ويواصــل حجــم ونطــاق الخدمــات الماليــة المقدمــة في 
ــي  ــي المال ــز دب ــس مرك ــادة رئي ــت قي ــع تح ــي التوس ــه ف ــز ومن المرك
ــوم.  ــد آل مكت ــن محم ــوم ب ــيخ مكت ــمو الش ــب الس ــي، صاح العالم
ــلطة  ــم س ــع لتنظي ــركة تخض ــن 611 ش ــرب م ــا يق ــً م ــد حالي ويوج
دبــي للخدمــات الماليــة، منهــا 471 شــركة تقــدم خدمــات ماليــة 
ــركات  ــدم الش ــا تق ــم، فيم ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــدر م ــرة، تنح مباش
المتبقيــة خدمــات مســاعدة، والتــي تشــمل بعــض الشــركات الرائــدة 
فــي العالــم فــي الشــؤون القانونيــة والمحاســبية. وتحتــل دبــي اآلن 
مكانــة ضمــن أفضــل عشــرة مراكــز ماليــة فــي العالــم وفــق تصنيــف 

ــر«. ــة »ذا بانك مجل

للخدمــات  دبــي  لســلطة  التنظيميــة  الفلســفة 
املاليــة

يدخــل نهــج ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة القائــم علــى المخاطــر 
المتبــع فــي التنظيــم وتخصيــص المــوارد فــي أدق تفاصيــل عمليــة 
التنظيــم. وهــذا يســاعدنا فــي مواصلــة جهودنــا لضمــان االنضبــاط 
الكبيــر للقواعــد واللوائــح  الكــم  نــدرك  الصــارم. ونحــن  المالــي 
ــي  ــرى ف ــة األخ ــواق المالي ــي األس ــا ف ــم إطاقه ــي ت ــدة الت الجدي
ــا  ــنوات. كم ــر س ــل عش ــة قب ــة العالمي ــة المالي ــى األزم ــي عل رد جزئ
ــص  ــرورة تخصي ــار ض ــي االعتب ــع ف ــع الوض ــة م ــودًا حثيث ــذل جه نب
ــد  ــًة للح ــر صرام ــراف أكث ــات إش ــرة وسياس ــة كبي ــات نقدي احتياطي
مــن تعقيــد القواعــد التــي نضعهــا والحفــاظ علــى وضوحهــا مــع 
ضمــان إنفاذهــا علــى نحــو يكســوه الصرامــة والنزاهــة. وال نــزال 
ــة  ــر مكافح ــق تدابي ــى تطبي ــاظ عل ــً بالحف ــً صارم ــن التزام ملتزمي
المالــي  دبــي  مركــز  داخــل  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل 
القــرارات  صنــع  فــي  اســتقاليتنا  أن  بالذكــر  وجديــٌر  العالمــي. 
ــاظ  ــى الحف ــف عل ــي نعك ــوى والت ــة قص ــل أهمي ــة تحم التنظيمي
عليهــا بشــكل صــارم. كمــا نــرى أن نهجنــا الراســخ والســلس المتبــع 
فــي التنظيــم مــن العوامــل المهمــة التــي تســاهم فــي نجــاح 

ــي. ــي العالم ــي المال ــز دب مرك

تسهيل مبادرة االقتصاد اإلسالمي في دبي
التــي أطلقهــا ســمو  تماشــيً مــع مبــادرة االقتصــاد اإلســامي 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، أولــت ســلطة دبــي للخدمــات 

الماليــة أهميــة كبيــرة لوضــع إطــار تنظيمــي فعــال وداعــم لجميــع 
ــوك  ــك إدراج الصك ــي ذل ــا ف ــامي، بم ــل اإلس ــطة التموي ــواع أنش أن
للخدمــات  دبــي  ســلطة  وتواصــل  دبــي.  ناســداك  بورصــة  فــي 
الماليــة مشــاركتها فــي أنشــطة وورش عمــل مركــز دبــي لتطويــر 
االقتصــاد اإلســامي الــذي يقــوم بــدور رائــد في هــذه المبــادرة. كما 
اســتضافت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بالتعــاون مــع مجلــس 
ــيولة  ــد الس ــادرات تولي ــول مب ــدوة ح ــامي ن ــل اإلس ــر التموي معايي
فــي التمويــل اإلســامي. ويواصــل مركــز دبــي المالــي العالمــي 
ــى  ــوك عل ــدة إلدراج الصك ــز الرائ ــد المراك ــه أح ــه بصفت ــاء مكانت بن
مســتوى العالــم. وتبلــغ حاليــً القيمــة اإلجماليــة لهــذه اإلدراجــات 

ــي. ــار دوالر أمريك ــي 49 ملي ــي حوال ــداك دب ــة ناس ــي بورص ف

ــدان  ــن بل ــاء ســبل تعــاون فيمــا ب املســاعدة يف بن
ــوب اجلن

ــه  ــيا نفس ــو آس ــي نح ــادي العالم ــة االقتص ــز الجاذبي ــول مرك ــت تح ُيثِب
بقــوة فــي الشــرق األوســط. ويســعى مركــز دبــي المالــي العالمــي 
بصفــة خاصــة إلــى تســهيل التفاعــل بيــن المصــارف اآلســيوية والشــرق 
المشــاريع  وتمويــل  اإلقليميــة  التجــارة  تعزيــز  أجــل  مــن  أوســطية 
ومشــاركة مــدراء األصــول فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وجديــٌر بالذكــر 
أن البنــوك الصينيــة واليابانيــة والهنديــة تحتــل المراكــز العليــا فــي مركــز 
دبــي المالــي العالمــي مــن حيــث األصــول. كمــا أن هنــاك توســع ســريع 
فــي الــدور الــذي تقــوم بــه المصــارف وغيرهــا مــن الشــركات بمركــز دبي 
المالــي العالمــي فــي تســهيل التجــارة واالســتثمار بيــن آســيا وأفريقيــا.

املشاركة على الصعيد الدويل
فــي  المتمثلــة  سياســتها  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  تواصــل 
العمــل بنشــاط مــع نظرائهــا فــي المراكــز الماليــة األخــرى ومــع اإلدارات 
ــي  ــي المال ــز دب ــي مرك ــل ف ــة للعم ــة المرخص ــركات الدولي ــا للش العلي
العالمــي. ولقــد عقــد المجلــس وأعضــاء الســلطة التنفيذيــة العليــا 
فــي أبريــل اجتماعــً مــع لجنــة تنظيــم العمــل المصرفــي فــي الصيــن 
وكذلــك رؤســاء مجلــس إدارة أكبــر أربعــة بنــوك صينيــة ورؤســائها، 
ــظ  ــن نحاف ــي. ونح ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك ــة ف ــا ممثل وجميعه
علــى صــات وثيقــة مماثلــة مــع بنــك االحتياطــي الهنــدي والبنــوك 
ــي  ــا ف ــا اجتمعن ــي. كم ــي العالم ــي المال ــز دب ــعة  بمرك ــة التس الهندي
شــهر ســبتمبر مــع رئيســي مجلــس إدارة مجموعــة إتــش إس بــي ســي 

ــدن. ــي لن ــي ف ــابق والحال الس

كمــا نواصــل أيضــً حفاظنــا علــى قنــاة تواصــل فعالــة مــع الســلطات 
المملكــة  فــي  المالــي  الســلوك  هيئــة  ذلــك  فــي  بمــا  أوروبــا  فــي 
المتحــدة والواليــات المتحــدة، حيــث اجتمعنــا خــال العــام مــع رؤســاء 

مختلــف الهيئــات التنظيميــة واإلدارات الحكوميــة.

ــة  ــاركة بفعالي ــة بالمش ــة ملتزم ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــزال س ال ت
بــازل للرقابــة  فــي أعمــال المنظمــات العالميــة الرائــدة مثــل لجنــة 
المصرفيــة والرابطــة الدوليــة لمراقبــي التأميــن ومجلــس الخدمــات 
الماليــة. وقــد  األوراق  للجــان  الدوليــة  الماليــة اإلســامية والمنظمــة 
شــهدنا هــذا العــام تخصيــص ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لمــوارد 
هائلــة مــن أجــل التجهيــز للــدورة الرابعــة القادمــة للتقييــم المشــترك 
لمجموعــة العمــل المالــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المقــرر 

عقدهــا فــي منتصــف عــام 2019. 

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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التعاون مع اجلهات التنظيمية االحتادية 
باإلمارات العربية املتحدة

للخدمــات  دبــي  لســلطة  األساســية  التنظيميــة  العاقــات  تــزال  ال 
الماليــة قائمــة مــع نظرائنــا االتحادييــن - مصــرف اإلمــارات العربيــة 
التأميــن.  المتحــدة المركــزي وهيئــة األوراق الماليــة والســلع وهيئــة 
ــة  ــوارات منتظم ــات وح ــد اجتماع ــال عق ــن خ ــً م ــل مع ــا نعم ــا زلن وم
ــات  ــد التحقيق ــذي. وتع ــتوى التنفي ــا والمس ــتوى اإلدارة العلي ــى مس عل
ــل  ــذا التفاع ــائدة له ــمات الس ــن الس ــتركة م ــب المش ــادرات التدري ومب
وكلهــا موجهــة نحــو تحقيــق الهــدف الوطنــي المشــترك المتمثــل في 
ــات  ــم الخدم ــدة لتنظي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــان أن تول ضم

ــوى. ــة قص ــة أهمي المالي

تطوير املهارات اإلماراتية
ــر القــدرات  ال تــزال ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة ملتزمــة بتطوي
الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك فــي نظــرة 
منهــا نحــو بنــاء مســتقبل أفضــل؛ حيــث قدمنــا فــي عــام 2017 
الخبــرة  ذوي  اإلماراتييــن  المواطنيــن  لتطويــر  م«  »تقــدُّ برنامــج 
بشــكل أكبــر، والذيــن قــد ُوِضَعــت لهــم خطــط تنميــة شــخصية 
م« أحــد المواطنيــن اإلماراتييــن  ــة. ولقــد وضــع برنامــج »تقــدُّ فردي
اإلمــارات لتطويــر خبرتــه فــي  الكبيــرة فــي  البنــوك  فــي أحــد 
التمويــل التجــاري. وُتخطــط ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي 
لزيــادة تطويــر  الدوليــة  االنتدابــات  2018 لاســتفادة مــن  عــام 
خبــرات »اختبــار التحمــل«. كمــا أن لــدى ســلطة دبــي للخدمــات 
الماليــة ســتة خريجيــن مــن المواطنيــن اإلماراتييــن مشــاركين فــي 
ــط  ــا خط ــا أن لديه ــادي، كم ــون الري ــد التنظيمي ــادة الغ ــج ق برنام

ــام 2018. ــي ع ــن ف ــن الخريجي ــد م ــم مزي لض

جملس إدارة سلطة دبي للخدمات املالية
ــن ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم فــي ســبتمبر  عيَّ
عضويــن جديديــن فــي مجلــس إدارة ســلطة دبــي للخدمــات 
ــوي  ــو س ــيدة/ تي ــون والس ــي ديكس ــيدة/ جول ــا الس ــة، وهم المالي
الخبــرة  حيــث  مــن  جديــدة  إضافــة  معــً  تعــدان  حيــث  ليــان؛ 
وأســواق  بالبنــوك  العميقــة  والمعرفــة  الواســعة  التنظيميــة 
ــكا  ــل بأمري ــة وص ــكان حلق ــن وتش ــات التأمي ــال وقطاع رأس الم

الشــمالية وقــارة أوروبــا وجنــوب شــرق آســيا.

لقــد كانــت تعمــل الســيدة/ جولــي مؤخــرًا فــي البنــك المركــزي 
علــى  الرقابــة  عمليــة  علــى  تشــرف  كانــت  حيــث  األوروبــي، 
آليــة  علــى  اإلشــراف  هيئــة  فــي  وعضــو  المصرفيــة  الخدمــات 
ــي،  ــزي األوروب ــك المرك ــا للبن ــل انضمامه ــدة. وقب ــراف الموح اإلش
كانــت رئيســة مكتــب مراقــب المؤسســات الماليــة فــي كنــدا.

انضمــت الســيدة/ تيــو للعمــل بمجلــس اإلدارة بعــد أن قضــت 27 
عامــً فــي العمــل لــدى هيئــة النقــد فــي ســنغافورة؛ حيــث كان 
ــن  ــؤول ع ــدب المس ــو المنت ــب العض ــو نائ ــه ه ــب تقلدت ــر منص آخ
تنظيــم جميــع المؤسســات فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع 
التأميــن وأســواق رأس المــال واإلشــراف عليهــا، فضــًا عــن دورهــا 
المتمثــل فــي مراقبــة المخاطــر النظاميــة والرقابــة التحوطيــة 

ــة. الكلي

وكالمعتــاد، يجــب أال أنســى كذلــك تقديــم كل شــكر وتقديــر 
المتواصــل  دعمهــم  علــى  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  للزمــاء 
وتضافــر خبراتهــم. فهــم يســاهمون  الســليمة  ومشــورتهم 
ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــغيلي لس ــل التش ــي العم ــرًا ف ــهامً كبي إس
لجــان  خــال  مــن  أو  الفــردي  المســتوى  علــى  ســواًء  الماليــة، 
التوجــه  علــى  إشــرافهم  عــن  فضــًا  المختلفــة،  المجلــس 
الرئيســية  السياســية  القــرارات  واتخــاذ  للســلطة  االســتراتيجي 

بهــا. المتعلقــة 

ويحضرنــي كذلــك أن أتوجــه بالشــكر للفريــق التنفيــذي بســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة ولفريــق العمــل بهــا علــى اســتعدادهم 
وتحملهــم الفعــال لعــبء العمــل الثقيــل علــى مــدار العــام 
دبــي  الحفــاظ علــى مكانــة ســلطة  تفانيهــم فــي  واســتمرار 
الجديــرة  التنظيميــة  الجهــات  كإحــدى  الماليــة  للخدمــات 

الدولــي. باالحتــرام علــى المســتوى 

ــل  ــم المتواص ــري للدع ــي وتقدي ــن امتنان ــرب ع ــً، أود أن أع وختام
دبــي  ومركــز  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  تلقتــه  الــذي 
المالــي العالمــي علــى مــدار العــام مــن صاحــب الســمو حاكــم 
ــي  ــي العالم ــي المال ــز دب ــس مرك ــمو رئي ــب الس ــن صاح ــي وم دب
وســعادة محافــظ مركــز دبــي المالــي العالمــي وكذلــك مــن 
ــي؛  ــدة ودب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــا لدول ــادة العلي ــاء القي أعض

فهــذا الدعــم هــو األســاس الــذي يقــوم عليــه نجاحنــا.

نتطلــع بثقــة نحــو عــام 2018 ونتوقــع أن يكــون ذلــك عامــً آخــر 
ملــيء بالتحديــات والنجاحــات علــى حــد ســواء.

صائب أيغرن
رئيس مجلس اإلدارة
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ــع  ــى دف ــل عل ــام 2016 تعم ــهدها ع ــي ش ــورات الت ــن التط ــد م ــزال العدي ــام 2017، ال ت ــي ع ف
ــة. ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــطة س أنش

الحظنــا اســتمرار نمــو عــدد الخاضعيــن للتنظيــم وذلك حســب عــدد الجهــات وحســب الخدمات 
ــة  ــة 600 هيئ ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــع س ــي. يتب ــي العالم ــي المال ــز دب ــن مرك ــة م المقّدم
ضمــن إطارهــا الخاضــع للتنظيــم حيــث تتألــف مــن 471 شــركة مرخّصــة و16 مدقــق حســابات 
مســّجل و122 مــن األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.

 لقــد ارتفــع إجمالــي ميزانيــة الشــركات التــي تخضــع لتنظيــم ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
ــم  ــي تت ــات الت ــل العملي ــى ثق ــير إل ــذي يش ــر ال ــرة، األم ــنوات األخي ــدى الس ــى م ــر عل ــكل كبي بش
ــرق  ــة الش ــي منطق ــن ف ــادة التأمي ــز إلع ــي اآلن كمرك ــي العالم ــي المال ــز دب ــرز مرك ــد ب ــا. وق هن
األوســط وإفريقيــا، حيــث يتمتــع بخبــرة متزايــدة وعــروض منتجــات أكبــر وزيــادة فــي القــدرة علــى 

ــاب. االكتت

 تجــدر اإلشــارة إلــى أننــا شــهدنا نمــوًا ملحوظــً فــي إدارة األصــول حيــث زادت عمليــات الصناديــق 
فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي مــع قيــام ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بتجهيــز مــا 
ــو.  ــذا النح ــى ه ــار عل ــذا المس ــتمرار ه ــع اس ــام 2017. ونتوق ــي ع ــل ف ــب تموي ــه 21 طل مجموع
وفقــً لتقريــر إدارة الثــروات واألصــول لعــام 2017 الصــادر عــن مركــز دبــي المالــي العالمــي 
بالشــراكة مــع تومســون رويتــرز فــي ســبتمبر الماضــي، مــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي األصــول 
المــدارة مــن قبــل مــدراء الصناديــق فــي المراكــز الماليــة الرئيســية فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا 
ــار دوالر أمريكــي بحلــول عــام 2020، مســّجلة ارتفاعــً مــن 436.5  وجنــوب آســيا إلــى 678.9 ملي
2016. وبإلقــاء نظــرة بصــورة محــددة علــى مديــري  مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة عــام 
الصناديــق فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، يتوقــع التقريــر أن يزيــد مــدراء الصناديــق 
أصولهــم المــدارة بأكثــر مــن الضعــف لتصــل إلــى 110.9 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2020.

 شــهد نظــام صنــدوق المســتثمرين المؤهليــن، علــى مــدى االثنــى عشــر شــهرًا الماضيــة، 
ــاة  ــق معف ــة صنادي ــك أربع ــد ذل ــي بع ــق، يأت ــة صنادي ــع خمس ــات م ــن العملي ــتوى م ــى مس أعل
ــد  ــي. ويع ــداك دب ــي ناس ــدرج ف ــاري م ــتثمار عق ــدوق اس ــك صن ــي ذل ــا ف ــن، بم ــن عامي وصندوقي
القطــاع العقــاري أكبــر فئــة مــن فئــات األصــول لمــدراء الصناديــق. هــذا ونعمــل حالًيــا مــع 

أصحــاب المصلحــة لتعزيــز نظــام الصناديــق فــي المركــز.

رغــم أننــا ال نــزال نشــهد زيــادة الوعــي بأنشــطة الخدمــات الماليــة التقليديــة فــي المركــز، إال أننــا 
نشــهد أيضــً زيــادة الرغبــة فــي المشــاركة مــن جانــب مشــغلي التكنولوجيــا الماليــة )فينتيــك(. 
ســترى فــي هــذا التقريراألعمــال التــي اســتثمرت فيهــا ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مــن 
ــتهلكين  ــة المس ــع حماي ــال م ــذا المج ــة له ــات الخاص ــع االحتياج ــي م ــار للتعاط ــاء إط ــال بن خ
ــي  ــكار، وه ــار االبت ــة اختب ــاق رخص ــو إط ــهر ماي ــهد ش ــال، ش ــبيل المث ــى س ــتثمرين. فعل والمس
ــر  ــن تطوي ــة م ــا المالي ــركات التكنولوجي ــن ش ــة ُتمكِّ ــات المالي ــة للخدم ــة خاص ــة ذات فئ رخص
المفاهيــم المبتكــرة واختبارهــا فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي. كمــا شــهد شــهر أغســطس 
إطــاق إطــار مخّصــص لمنصــات التمويــل الجماعــي لاســتثمار واإلقــراض والــذي يعــّد األول مــن 

نوعــه فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

يتوافــق نهــج ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة في هــذا المجــال مــع النهج القائــم علــى المخاطر 
ــف  ــع تعري ــر م ــد كبي ــى ح ــق إل ــتراتيجيتنا تتف ــى أن اس ــارة إل ــدر اإلش ــم. وتج ــي التنظي ــع ف المتب
حكومــة دبــي لمركــز دبــي المالــي العالمــي باعتبــاره مركــز التكنولوجيــا الماليــة. ونعمل بشــكل 
وثيــق مــع ســلطة مركــز دبــي المالــي العالمــي ومــع الدوائــر والهيئــات الحكوميــة األخــرى مــن 

أجــل تفعيــل هــذه االســتراتيجية.

 كمــا تتخــذ ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة خطــوات اســتباقية لتبســيط الطريقــة التــي 
يمكــن مــن خالهــا إشــراك أصحــاب المصلحــة وطريقــة تحليــل أســواقنا مــن خــال اســتغال 
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كلمة الرئيس التنفيذي

فــي  التطــورات  أن  إال  والتحليــل.  البيانــات  وجمــع  التكنولوجيــا 
التكنولوجيــا الماليــة تســير بوتيــرة ســريعة، لــذا يجــب علينــا أن نكــون 
علــى اطــاع دائــم بالفــرص المقدمــة مــع الحــذر مــن المخاطــر التــي 

تشــكلها والتخطيــط للمســتقبل. 

أصدرنــا فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2017 خطــة أعمالنــا 2018/2017 
التــي تحــدد اســتراتيجيتنا للعاميــن القادميــن، وحددنــا فــي تلــك 
ــا  ــم تحديده ــي ت ــة الت ــتراتيجية الثاث ــع االس ــس المواضي ــة نف الخط
واالســتدامة  اإلنجــاز  وهــي   2016/2015 أعمــال  خطــة  فــي 
والمشــاركة، ونســتمر فــي العمــل وفــق هــذه المواضيــع علــى مــدار 
العاميــن 2017 و 2018. كمــا أضفنــا موضوعــً رابعــً وهــو االبتــكار 
ــائل  ــتغال وس ــى اس ــا عل ــاه ولتركيزن ــورة أع ــورات المذك ــرًا للتط نظ

تكنولوجيــة أحــدث كموضــوع اســتراتيجي جديــد.

يتعلــق اإلنجــاز بتنفيــذ مهامنــا الرئيســية باحتــراف وفعاليــة. ولتحقيــق 
ذلــك فإننــا نتبــع نهجــً تنظيميــً عالــي الجــودة حيــث يــزداد حجــم 
ــل  ــا نواص ــي. كم ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك ــة ف ــطة المنظم األنش
ــدر  ــم بق ــا المنظ ــع مجتمعن ــل م ــا للتعام ــف التكنولوجي ــة توظي عملي
أكبــر مــن الســهولة وإدخــال أوجــه كفــاءة أكبــر فــي عملياتنــا الخاصــة. 
كمــا ســنعمل مــع شــركائنا فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي لتقديــم 

ــدد. ــن الج ــة للمتقدمي ــات المتكامل ــز الخدم ــدى مراك ــات تتع خدم

البيئــي  نهجنــا  بهــا  نطــور  التــي  الطريقــة  إلــى  االســتدامة  تشــير 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــل م ــدى الطوي ــى الم ــي عل ــكل إيجاب ــي بش والتنظيم
الثبــات والمرونــة التنظيميــة. ويأتــي ذلــك مــن خــال إعــداد عمليــات 
والقابليــة  والكفــاءة  بالوضــوح  تتســم  تنظيميــة  وغيــر  تنظيميــة 
للتطويــر. وتعــد جهودنــا الراميــة إلــى الســير وفــق اســتراتيجية حكومــة 
بالخدمــات  يتعلــق  فيمــا  اإلســامي  االقتصــاد  ومبــادرة   2021 دبــي 

الماليــة جــزءًا مــن هــذه االســتدامة.

ــرًا  ــدة عنص ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــدرات الوطني ــاء الق ــد بن يع
رئيســيً آخــر، فقــد أســفر برنامــج قــادة الغــد التنظيميــون عــن تخريــج 33 
ــا  ــر المزيــد مــن القــدرات التنظيميــة العلي ــرًا للســلطة، ويتــم تطوي مدي
ــج  ــاق برنام ــمل إط ــي تش ــدة الت ــادرات الجدي ــن المب ــدد م ــال ع ــن خ م

م«. ــدُّ ــر اإلدارة »تق تطوي

الشــركاء  مــع  بهــا  نتعامــل  التــي  بالكيفيــة  المشــاركة  ترتبــط 
االســتراتجيين الرئيســيين والمنظميــن الدولييــن واإلقليمييــن والجهــات 
ــة  ــات العالمي ــات والمؤسس ــك الجه ــي ذل ــا ف ــال، بم ــي المج ــر ف األكب
ــات  ــرام اتفاقي ــام بإب ــة الع ــذ بداي ــا من ــد قمن ــر. فق ــع المعايي ــي تض الت
تعــاون رســمية مــع هيئــات فــي أوروبــا وهونــغ كونــغ وماليزيــا ولبنــان 
ــي،  ــي العالم ــي المال ــز دب ــهده مرك ــذي ش ــور ال ــرًا للتط ــت. ونظ والكوي
المنطقــة  فــي  العاقــات  لتعزيــز  ملحــة  حاجــة  هنــاك  أصبحــت 
المحيطــة واإلقليميــة. لــذا، فإننــا نواصــل تعزيــز عاقــات قويــة مــع 
المنظميــن »الداخلييــن« الرئيســيين فــي أكبــر الشــركات لدينــا. كمــا 
شــُرفنا فــي شــهر ديســمبر باســتضافة الســيد/ ألدرمــان تشــارلز بومــان، 
ــتضافتها  ــت اس ــة تم ــي فعالي ــدن، ف ــة لن ــي بمدين ــي المال ــدة الح عم
بالشــراكة مــع معهــد المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز، 
باإلضافــة إلــى مشــاركاتنا الفعالــة مــع الســلطات المحليــة واإلقليميــة.

 تواصــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة تنفيــذ أعمالهــا مــع الجهــات 
العالميــة الرئيســية التــي تضــع المعاييــر. وال تــزال الجهــود مســتمرة 
لتقديــم مســاهمات تقنيــة قويــة علــى الصعيــد العالمــي فــي مجــال 

ــامي. ــن اإلس ــة والتأمي ــارف واألوراق المالي ــل والمص التموي

ــي  ــا ف ــاء بالتزامن ــو الوف ــوات نح ــل خط ــابقة تمث ــراءات الس ــع اإلج  جمي
العالمــي  المالــي  بيئــة تنظيميــة تدعــم تطويــر مركــز دبــي  توفيــر 

كمركــز رائــد للخدمــات الماليــة.

إيان جونستون
الرئيس التنفيذي



1 0



2 0 16  H I G H L I G H T S

1 |   سلطة دبي للخدمات المالية   التقرير السنوي  12017



1 2

من نحن

13 سلطة دبي للخدمات املالية 

14 رؤيتنا ورسالتنا وأسلوبنا التنظيمي وقيمنا 

15  أهداف سلطة دبي للخدمات املالية 

16 املبادئ 

17 القيم وأخالقيات العمل 

18 منوذج حوكمة سلطة دبي للخدمات املالية 

19  جملس إدارة سلطة دبي للخدمات املالية 

21 سجل حضور أعضاء جملس إدارة سلطة دبي  

للخدمات املالية االجتماعات يف عام 2017

23 أعضاء جملس إدارة سلطة دبي للخدمات املالية 

29 جلان جملس إدارة سلطة دبي للخدمات املالية 

34  املسؤولون التنفيذيون يف سلطة دبي للخدمات املالية  

القسم 01

1 2



1 |   سلطة دبي للخدمات المالية   التقرير السنوي  32017

ــة إدارة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــي لس ــف التنظيم ــي التكلي يغط
األصــول والخدمــات المصرفيــة واالئتمانية واألوراق الماليــة والصناديق 
ــداول  ــان وت ــن واالئتم ــظ األمي ــات الحف ــة وخدم ــتثمارية الجماعي االس
وبورصــة  والتأميــن  اإلســامي  والتمويــل  للســلع  اآلجلــة  العقــود 
ــة  ــة. باإلضاف ــلع العالمي ــتقات الس ــة مش ــة وبورص ــهم العالمي األس
تتولــى  المســاعدة،  والخدمــات  الماليــة  الخدمــات  تنظيــم  إلــى 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مســؤولية اإلشــراف علــى متطلبــات 
مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب المعمــول بهــا 

ــا.  ــي وتنفيذه ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك ف

صاحيــات  كذلــك  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  تمــارس  كمــا 
دبــي  لمركــز  الشــركات  قانــون  بموجــب  لهــا  المفوضــة  التنفيــذ 
ــؤون  ــي ش ــق ف ــات التحقي ــذه الصاحي ــمل ه ــي. وتش ــي العالم المال
الشــركات وشــراكات األعمــال فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي عنــد 
االشــتباه بــأي إخــال جوهــري بقانــون الشــركات لمركــز دبــي المالــي 
ــجل  ــرة لمس ــة المتوف ــة التنفيذي ــبل المعالج ــرة س ــي ومباش العالم

الشــركات. 

سلطة دبي للخدمات املالية

سلطة دبي للخدمات املالية هي اجلهة املستقلة املنِظمة للخدمات املالية التي 
تتم مزاولتها يف مركز دبي املايل العاملي أو منه، وهي منطقة حرة مالية متخصصة 

أنِشئت لهذا الغرض يف دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

من نحن
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أن نكــون جهــة منِظمــة مرموقــة دوليــً تقــود تطويــر الخدمــات الماليــة مــن رؤيتنا
خــال تنظيــم قــوي وعــادل.

تطويــر وإدارة وتنفيــذ تنظيــم مــن الطــراز العالمــي للخدمــات الماليــة ضمــن مركــز رسالتنا
دبــي المالــي العالمــي.

التقيــد بالتنظيــم الــذي يســتند إلــى تقييــم المخاطــر وتجنــب العــبء التنظيمــي أسلوبنا التنظيمي
غيــر الضــروري.

ــي للخدمــات قيمنا توقــع مســتويات عاليــة مــن آداب المهنــة والنزاهــة مــن ســلطة دب
ــبيها. ــة ومنتس المالي

القــرار فيمــا  إظهــار الحرفيــة واالســتقالية والفاعليــة والقيــادة ودقــة اتخــاذ 
مســؤولياتنا. بــأداء  يتعلــق 

ضمــان العــدل اإلداري واإلجــراء االستشــاري واالنفتــاح التــام والحياديــة والمحاســبة 
فــي أداء مهامنــا. 

رؤيتنا ورسالتنا وأسلوبنا التنظيمي وقيمنا
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أهداف سلطة دبي للخدمات املالية

يف أداء تكليفها التنظيمي، تلتزم سلطة دبي للخدمات املالية قانونً بالسعي لتحقيق 
األهداف التالية:

من نحن

 تعزيــز العدالــة والشــفافية والفعاليــة فــي الخدمــات الماليــة والنشــاطات ذات العاقــة التــي تتــم ممارســتها فــي مركــز دبــي المالــي  •
العالمــي والمحافظــة عليهــا؛

تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي والمحافظة على تلك الثقة؛ •

تعزيــز االســتقرار المالــي لقطــاع الخدمــات الماليــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي، بمــا فــي ذلــك التقليــل مــن المخاطــر النظاميــة،  •
والمحافظــة علــى ذلــك االســتقرار؛

ــي  • ــز دب ــي مرك ــة ف ــات المالي ــاع الخدم ــي أو قط ــي العالم ــي المال ــز دب ــمعة مرك ــرر لس ــبب الض ــد يس ــبب أو ق ــذي يس ــلوك ال ــع الس من
ــات؛ ــرض العقوب ــمل ف ــبة، تش ــائل مناس ــال وس ــن خ ــه م ــد من ــه والح ــف عن ــي والكش ــي العالم المال

ــي  • ــي المال ــز دب ــي مرك ــة ف ــات المالي ــاع الخدم ــن لقط ــتخدمين المتوقعي ــرين والمس ــر المباش ــرين وغي ــتخِدمين المباش ــة المس حماي
ــي؛ و العالم

 تعزيز الوعي العام بتنظيم قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. •
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املبادئ

وقــد نتــج عــن ذلــك وضــع تشــريعات واضحــة تائــم أي مركــز مالــي 
عالمــي حديــث.

تســعى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة جاهــدة الســتيفاء المعاييــر 
المعمــول بهــا للمنظمــات العالميــة الرائــدة مثــل لجنــة بــازل للرقابــة 
المصرفيــة، مجموعــة العمــل المالــي، والرابطــة الدوليــة لمراقبــي 
التأميــن، ومجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية، والمنظمــة الدوليــة 

ــة. ــان األوراق المالي للج

تشــارك ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بفعاليــة فــي المنظمــات 
تتعلــق  التــي  المجــاالت  فــي  حواراتهــا  فــي  وتســاهم  الدوليــة 
وااللتــزام  األمــوال  غســل  ومكافحــة  الماليــة  الخدمــات  بتنظيــم 
ــي  ــلطة دب ــن س ــذا يمكِّ ــامي. وه ــل اإلس ــم التموي ــن وتنظي بالقواني
ــة  ــر الدولي ــى المعايي ــاع عل ــن االط ــا م ــة وموظفيه ــات المالي للخدم

فــي المنطقــة وتطبيقهــا.

ضمن سعيها الدؤوب لتكوين بيئة تعزز املبادئ اإلرشادية ملركز دبي املايل العاملي 
التي تتمحور حول النزاهة والشفافية والكفاءة وضمن جهودها الرامية للمحافظة 

على تلك البيئة، وضعت سلطة دبي للخدمات املالية معايري عالية ال تهاون فيها من 
أجل بناء إطار تنظيمي واضح ومرن، قائم على أفضل املمارسات والقوانن املطبقة 

لدى السلطات املالية الرائدة يف العامل.
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القيم وأخالقيات العمل

من نحن

ــات  ــل الممارس ــر أفض ــل معايي ــات العم ــم وأخاقي ــون قي ــدد قان يح
ــارب  ــة وتض ــات التنظيمي ــتخدام المعلوم ــق باس ــا يتعل ــة فيم الدولي
المصالــح وتقديــم وقبــول الهدايــا والمزايــا. وقــد صمــم القانــون 
ليكــون مكّمــًا ألحــكام القانــون التنظيمــي حــول تضــارب المصالــح 

ــرية. والس

 تنفــذ ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أيضــً قانونــً مماثــًا لقيــم 
والهيئــة  ولجانــه  المجلــس  أعضــاء  يناســب  العمــل  وأخاقيــات 
ــي  ــع اإللكترون ــى الموق ــاح عل ــو مت ــة )وه ــواق المالي ــة لألس القانوني

الماليــة(. لســلطة دبــي للخدمــات 

تعكس قيم سلطة دبي للخدمات املالية جوهر مبادئ مركز دبي املايل العاملي التي 
ترتكز على النزاهة والشفافية والكفاءة، وهي األسس التي تقوم عليها أنظمة سلطة 
دبي للخدمات املالية وإجراءاتها ومدرجة يف قانون القيم وأخالقيات العمل للعاملن 

لدى سلطة دبي للخدمات املالية.
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منوذج حوكمة سلطة دبي للخدمات املالية

مكتب رئيس 
جملس اإلدارة

املستشار العام
منى دندن  

الرئيس التنفيذي
إيان جونستون مكتب الرئيس التنفيذي

اللجنة التشريعية

سكرتارية 
جملس اإلدارة

منى دندن
جلنة املكافآت

جلنة التدقيق
جلنة 

تقييم اخملاطر

جلنة احلوكمة 
والرشيحات

األسواق
إيريك سالومونز

التنفيذ
ستيفن جلين ***

السياسات 
واالسراتيجيات

بيتر سميث

الشؤون القانونية
منى دندن

الرقابة
برايان ستايروولت

العالقات الدولية
مارك ماكجينيس

املوارد البشرية
عارف سيد

العمليات
وليد سعيد العوضي

فريق العمل 
املعني باإلماراتين

اإلدارة التنفيذية

جملس اإلدارة

صائب أيغرن
رئيس مجلس اإلدارة

إيان جونستون*
الرئيس التنفيذي

فاضل عبد الباقي العلي
 عبد الواحد العلماء 
سعادة أبورف باجري

اللورد كوري أوف ماريليبون
 تشارلز فلينت كيو سي 

روبرت أوين
جيه أندرو سبيندلر
تيو سوي ليان **

  جويل ديكسون **

*     بحكم منصبه كما في 31 ديسمبر 2017
*** انضما إلى مجلس اإلدارة في سبتمبر

**   غادر ستيفن غلين سلطة دبي للخدمات المالية في أغسطس
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من نحن

جملس إدارة سلطة دبي للخدمات املالية

يشرف جملس اإلدارة املستقل على الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات 
املالية والعاملن لديه، من أجل ضمان الشفافية يف فصل األعمال التنظيمية 

اليومية عن اإلشراف على األداء التنظيمي لسلطة دبي للخدمات املالية. 

صالحيات اجمللس 
ومهامه مبوجب 

القانون التنظيمي هي:

ممارسة الصاحيات التشريعية المسندة إلى سلطة دبي للخدمات المالية؛  •

•  تعيين أعضاء الهيئة القانونية لألسواق المالية؛

القانونيــة وأداء مهامهــا  الماليــة بممارســة صاحياتهــا  •  ضمــان قيــام ســلطة دبــي للخدمــات 
ألهدافهــا؛ وفقــً  القانونيــة 

•  وضع السياسات التي تتعلق بتنظيم الخدمات المالية والنشاطات ذات العاقة

•  اتخــاذ الترتيبــات المســبقة لألحــكام الصــادرة بتطبيــق العقوبــات فيمــا يتعلــق باإلجــراءات التأديبيــة 
والمســائل األخــرى؛

•  مراجعة أداء الرئيس التنفيذي

•  تقديم التوجيهات إلى الرئيس التنفيذي؛

•  الترتيب لدخول سلطة دبي للخدمات المالية في ترتيبات تعاون مع جهات منِظمة أخرى؛

مراجعة مسودات القوانين وتقديم التوصيات بشأنها إلى رئيس مركز دبي المالي العالمي؛  •

مراجعة األنظمة ووضعها؛  •

•  مراجعة معايير وقواعد العمل وإصدارها؛ و

•  تقديــم المذكــرات إلــى الرئيــس فيمــا يتعلــق بالمســائل التشــريعية الخارجــة عــن نطــاق الصاحيــات 
التشــريعية الخاصــة بالمجلــس.

يشمل دور اجمللس يف 
ممارسة إشرافه العام 

على العمليات يف سلطة 
دبي للخدمات املالية ما 

يلي:

•    اتخاذ القرارات االستراتيجية التي تؤثر في العمليات المستقبلية لسلطة دبي للخدمات المالية؛

ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــات س ــق بعملي ــي تتعل ــر الت ــم المخاط ــبة إلدارة تقيي ــات المناس ــع السياس •    وض
لهــذه  وفقــا  المخاطــر  تقييــم  إدارة  مــن  دورّيــً  للتحقــق  والســعي  أهدافهــا  وتحقيــق  الماليــة 

السياســات؛

•   المحافظة على نظام سليم للرقابة المالية؛ 

•   توفير آلية مساءلة لقرارات لجان المجلس من خال رفع تقارير دورية.
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أعضاء جملس إدارة سلطة دبي للخدمات 
املالية خرباء بارزون يف جمال القانون 

واألعمال والتنظيم وقد عملوا سابقً يف 
أهم مناطق االختصاص املالية العاملية.

يعّيــن رئيــس مركــز دبــي المالــي العالمــي كافة أعضــاء مجلــس إدارة 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لمــدة تبلــغ ثــاث ســنوات. وقــد أبــرم 
ــي  ــلطة دب ــع س ــات م ــة خدم ــس اإلدارة اتفاقي ــاء مجل ــع أعض جمي
للخدمــات الماليــة، والتــي تبيــن بالتفصيــل شــروط التعييــن والمهــام 
ــن  ــدة التعيي ــح وم ــارب المصال ــرية وتض ــات والس ــآت والنفق والمكاف
واإلنهــاء والمكافــآت. يعّيــن رئيــس مركــز دبــي المالــي العالمــي 
ــدة  ــة لم ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــس إدارة س ــاء مجل ــة أعض كاف

تبلــغ ثــاث ســنوات.

أعضــاء  تألــف   ،2017 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الفتــرة  بحســب 
الرئيــس  باســتثناء  وجمعيهــم  أعضــاء   11 مــن  اإلدارة  مجلــس 
المجلــس  ويحظــى  تنفيذييــن.  غيــر  مســتقلون  أعضــاء  التنفيــذي 
بدعــم مــن جانــب ســكرتير المجلــس الــذي يتقلــد أيضــً منصــب 

العــام. المستشــار 

شــاملة  تأمينيــة  تغطيــة  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  تملــك 
علــى مســؤوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء والتــي يعتبرهــا 

ومناســبة. كافيــة  المجلــس 

قانونيــة  هيئــة  اإلدارة  مجلــس  عّيــن  التنظيمــي،  القانــون  حســب 
لألســواق الماليــة وخمــس لجــان لمســاعدته فــي أداء مهامــه. وهــذه 
اللجــان هــي: اللجنــة التشــريعية، ولجنــة الحوكمــة والترشــيحات، 
تشــكل  المكافــآت.  ولجنــة  المخاطــر،  ولجنــة  التدقيــق،  ولجنــة 
هــذه اللجــان أساســً متينــً للحوكمــة الجيــدة والكفــاءة ووضــع 

السياســات.

تتضمــن بعــض اللجــان أعضــاًء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ممــن 
ــس  ــا رئي ــان. أم ــل اللج ــذ عم ــي تنفي ــدة ف ــة مفي ــرة خاص ــم خب لديه
مجلــس إدارة ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فهــو بحكــم منصبــه 

عضــو فــي كافــة لجــان المجلــس، باســتثناء لجنــة التدقيــق.

ــال  ــات خ ــس اإلدارة االجتماع ــاء مجل ــور أعض ــجل حض ــي س ــا يل فيم
ــدد  ــن ع ــبة م ــة كنس ــف( موضح ــر الهات ــخصّيً أو عب ــا ش ــام )إم الع
االجتماعــات التــي يتوجــب علــى كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس 

حضورهــا.
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اللجــــــان
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أعضاء جملس إدارة سلطة دبي للخدمات املالية
)بحسب الفرة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017( 

صائب أيغرن

فــي  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  إدارة  لمجلــس  رئيســً  أيغنــر  صائــب  ــن  ُعيِّ
أغســطس عــام 2011. وقــد كان عضــو مجلــس إدارة منــذ أكتوبــر عــام 2004، كمــا 

عمــل كنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام 2007 حتــى عــام 2011.

ــي،  ــه ال س ــز بي ــه ان زد غريندلي ــك اي ــدى بن ــر أول ل ــابقً كمدي ــر س ــيد أيغن ــل الس  عم
ــات  ــة للخدم ــارة الهندي ــبه الق ــط وش ــرق األوس ــم الش ــرأس قس ــث ت ــدن، حي ــي لن ف
المصرفيــة الخاصــة. ثــم اســتقال مــن منصبــه ليؤســس لونوورلــد، وهــي مجموعــة 

ــعينات. ــي التس ــة ف ــتثمار خاص اس

 الســيد أيغنــر حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي اإلدارة مــن كليــة لنــدن إلدارة 
ــس  ــال ورئي ــدن إلدارة األعم ــة لن ــظ كلي ــب محاف ــابقً منص ــغل س ــد ش ــال. وق األعم
لجنــة التدقيــق وتقييــم المخاطــر فيهــا وهــو حاليــً عضــو فــي لجنــة العقــارات 

ــا. ــة له التابع

 شــارك الســيد أيغنــر فــي كتــاب اإلدارة »ســاند تــو ســيليكون« )2003( و»ســاند تــو 
ســيليكون - جوينــج جلوبــال« )2009( مــع مؤلفيــن آخريــن وهــو مؤلــف كتــاب »آرت 

أوف ذا ميــدل ايســت« )2010 و2015(.

األعمــال  مجــاالت  فــي  اإلدارة  مجالــس  فــي  المناصــب  مــن  عــددًا  تقلــد  وقــد   
واالســتثمار. والتنظيــم  والتعليــم  واالســتراتيجيات  المصرفيــة 

إيان جونستون

ــي  ــة ف ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــدى س ــذي ل ــس تنفي ــتون كرئي ــان جونس ــن إي ُعيِّ
يونيــو عــام 2012. والتحــق الســيد جونســتون بالعمــل لــدى ســلطة دبــي للخدمــات 
الماليــة فــي شــهر نوفمبــر عــام 2006 كمديــر تنفيــذي إلدارة السياســات والشــؤون 

ــة. القانوني

حصــل الســيد جونســتون علــى رخصــة العمــل فــي المجــال القانونــي مــن أســتراليا 
فــي بدايــة الثمانينــات، وقضــى معظــم حياتــه المهنيــة فــي القطــاع الخــاص. تولــى 
الســيد جونســتون عــددًا مــن المناصــب العليــا فــي القطــاع المالــي وشــغل منصــب 

الرئيــس التنفيــذي ألحــد أكبــر شــركات االئتمــان فــي أســتراليا.

الماليــة  األوراق  لــدى هيئــة  للعمــل  الســيد جونســتون  التحــق   ،1999 عــام   فــي 
واالســتثمارات األســترالية حيــث شــغل منصــب المديــر التنفيــذي لتنظيــم الخدمــات 
الماليــة وشــغل منصــب مفــوض باإلنابــة لفتــرات عــدة. وفــي عــام 2005، تولــى إيــان 
منصــب مستشــار خــاص لــدى هيئــة األوراق الماليــة واالســتثمارات المســتقبلية فــي 

ــج(. ــج كون ــي هون ــة ف ــة الرقابي ــج )الهيئ ــج كون هون

وقــد عمــل الســيد جونســتون ســابقً فــي منصــب رئيــس المجلــس المشــترك الــذي 
ــة  ــن )المنظم ــة الدوليي ــر التنظيمي ــي المعايي ــر واضع ــن أكب ــن م ــن ممثلي ــف م يتأل
ــازل(.  ــة ب ــن ولجن ــي التأمي ــة لمراقب ــة الدولي ــة والرابط ــات األوراق المالي ــة لهيئ الدولي
وفــي نوفمبــر عــام 2013، تــم اختيــاره لمجموعــة التوجيــه للجنــة النمــو واألســواق 
الناشــئة فــي المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة. وهــو عضــو فــي اللجنــة 
ــع  ــة وض ــي هيئ ــن، وه ــي التأمي ــة لمراقب ــة الدولي ــي للرابط ــتقرار المال ــة واالس الفني
المعاييــر العالميــة لتنظيــم قطــاع التأميــن، وكذلــك كان عضــوًا فــي مجلــس إدارة 

ــى 2016. ــن 2011 حت ــي م ــط المال ــر التخطي معايي
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سعادة أبورف باجري

شــركات  لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  الرئيــس  هــو  باجــري  أبــورف  ســعادة 
ميتديســت المتخصصــة فــي تجــارة وصناعــة المــواد التــي ال تتضمــن الحديــد علــى 

الدولــي. المســتوى 

ــن ســعادة أبــورف باجــري فــي مجلــس إدارة ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي   ُعيِّ
ســبتمبر 2004 وأصبــح نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي يونيــو 2017.

وهــو رئيــس مجلــس إدارة ســابق وعضــو مجلــس إدارة حالــي فــي المجلــس الدولــي 
ــو  ــب عض ــغل منص ــً. ويش ــاس عالمّي ــي النح ــل مصنع ــذي يمث ــاس ال ــات النح لصناع
مجلــس إدارة شــركة هونــغ كونــغ إكستشــينجز آنــد كليرينــج المحــدودة. كمــا 
يشــغل أيضــً منصــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة المنظمــة لكليــة لنــدن إلدارة 

ــاوس. ــيا ه ــن آس ــة وأمي ــة المالك ــارات العائل ــد عق ــة تعبي ــوض للجن ــال ومف األعم

ســعادة أبــورف باجــري الرئيــس الفخــري والمستشــار الســابق ورئيــس مجلــس جامعة 
ســيتي يونيفيرســيتي فــي لنــدن، وهــو بروفســور زائــر فــي كليــة كاس إلدارة األعمــال. 
ــة  ــي منظم ــة TiE Inc، وه ــابق لمنظم ــس إدارة س ــس مجل ــب رئي ــغل منص ــد ش وق

عالميــة غيــر ربحيــة تدعــم وتســاعد علــى تكويــن األعمــال والثــروات.

ســعادة أبــورف باجــري هــو أحــد الخريجيــن مــع مرتبــة الشــرف فــي إدارة األعمــال مــن 
ــة  ــوراه الفخري ــة الدكت ــه درج ــم منح ــد ت ــدن. وق ــي لن ــال ف ــة كاس إلدارة األعم كلي
فــي العلــوم مــن جامعــة ســيتي فــي لنــدن وزمالــة فخريــة مــن كليــة لنــدن إلدارة 

األعمــال.

للورد كوري أوف ماريليبون

ــة واإلدارة  ــات المالي ــي الخدم ــعة ف ــرة واس ــون بخب ــوري أوف ماريليب ــورد ك ــع الل يتمت
العامــة وقطــاع التعليــم.

 يشــغل اللــورد كــوري منصــب رئيــس مجلــس إدارة هيئــة التنافــس واألســواق منــذ 
ــت  ــي حل ــدة الت ــة المتح ــي المملك ــة ف ــة المنافس ــي هيئ ــام 2012، وه ــبتمبر ع س
رئيســً  عمــل   ،2017 أكتوبــر  ومنــذ  العادلــة.  والمنافســة  التجــارة  مكتــب  محــل 

لمجلــس إدارة هيئــة المعاييــر اإلعانيــة البريطانيــة.

 كان اللــورد كــوري الرئيــس المؤســس للهيئــة التنظيميــة لاتصــاالت فــي المملكــة 
المتحــدة، وهــي الهيئــة المتكاملــة المنظمــة التصــاالت اإللكترونيــة فــي المملكــة 
ــة كاس إلدارة  ــد كلي ــب عمي ــد منص ــا تقل ــى 2009، كم ــام 2002 إل ــن ع ــدة م المتح
األعمــال مــن عــام 2001 حتــى 2007. وقــد عمــل ســابقً كنائــب للعميــد فــي كليــة 
لنــدن إلدارة األعمــال، كمــا عمــل فــي مجلــس إدارة مكتــب أســواق الغــاز والكهربــاء، 
وهــي الجهــة المنظمــة للطاقــة فــي المملكــة المتحــدة، وعــدة هيئــات حكوميــة 
ــي  ــد الملك ــيونال والبري ــي ناش ــن آب ــس إدارة كل م ــة مجل ــد عضوي ــا تقل ــرى. كم أخ
ــيمفونية.  ــدن الس ــترا لن ــي واوركس ــة آي ج ــدة ومجموع ــة المتح ــي دي او المملك وب
أجــرى لــورد كــوري بحوثــه األكاديميــة فــي مجــال السياســات واللوائــح النقديــة 
ــس  ــي مجل ــتقلين ف ــد المس ــن مقاع ــدًا م ــل مقع ــو يحت ــة. وه ــة الكلي واالقتصادي

ــوردات. الل

 ويترأس اللورد كوري لجنة المكافآت في مجلس إدارة السلطة.
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عبد الواحد العلماء

ــس  ــد كي ــت آن ــاة واي ــب المحام ــدى مكت ــركاء ل ــد الش ــو أح ــاء ه ــد العلم ــد الواح عب
بفريــق االندماجــات واالســتحواذات العالميــة.

ــز  ــدى مرك ــجل ل ــي ومس ــي دب ــل ف ــد يعم ــم معتم ــو محّك ــد ه ــد الواح ــيد عب  الس
دبــي للتحكيــم الدولــي وغرفــة التجــارة الدوليــة. وهــو عضــو مجلــس إدارة غيــر 
ــي  ــطس 2012 وف ــذ أغس ــلع من ــب والس ــي للذه ــة دب ــي بورص ــتقل ف ــذي مس تنفي

ــام 2016. ــذ ع ــارات من ــد اإلم ــة بري مجموع

 شــغل الســيد عبــد الواحــد العلمــاء فــي الســابق منصــب شــريك لــدى مكتــب 
التميمــي ومشــاركوه للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة فــي دبــي والشــريك اإلداري 
لمكتبهــم فــي قطــر. ثــم التحــق بدبــي العالميــة، حيــث شــغل فــي البدايــة منصــب 
رئيــس الشــؤون القانونيــة فــي المجموعــة. وبعــد ذلــك شــغل عــددًا مــن المناصــب 
ــس اإلدارة  ــس مجل ــذي لرئي ــب التنفي ــا النائ ــة، منه ــن المجموع ــدة ضم ــة الرائ التجاري
لــدى شــركة دبــي للمــوارد الطبيعيــة، وهــي ذراع اســتثمار المــوارد الطبيعيــة لشــركة 
دبــي العالميــة والنائــب التنفيــذي لرئيــس مجلــس اإلدارة لــدى شــركة ريتيــل كــورب 
وورلــد وهــي الــذراع التجــاري لشــركة دبــي العالميــة. وقبــل التحاقــه بمكتــب وايــت 
ــم  ــار األول لقس ــاء المستش ــد العلم ــد الواح ــيد عب ــل الس ــاة، عم ــس للمحام ــد كي آن
االبتــكارات فــي مبادلــة جــي إي كابيتــال التــي يقــع مقرهــا فــي أبوظبــي. كمــا شــغل 
منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك دبــي التجــاري )ش.م.ع( خــال الفتــرة مــن عــام 

ــى 2015. 2012 وحت

 كان عبــد الواحــد العلمــاء األول علــى دفعتــه بعــد أن حصــل علــى ليســانس الحقــوق 
مــن جامعــة اإلمــارات بتقديــر امتيــاز. وأكمــل دراســته ليحصــل علــى درجة الماجســتير 

فــي قانــون التجــارة الدولــي مــن كليــة لنــدن الجامعية.

 ويترأس السيد عبد الواحد العلماء فريق العمل المعني باإلماراتيين.

تشارلز فلينت كيو سي

ــي  ــص ف ــيط متخص ــم ووس ــاري ومحك ــي تج ــو محام ــي ه ــو س ــت كي ــارلز فلين تش
ــدة. ــة المتح ــي المملك ــة ف ــة والمالي ــات المصرفي ــال الخدم مج

 وقــد قــام بتقديــم االستشــارات وتمثيــل عــدد مــن الهيئــات التنظيميــة والشــركات 
القضايــا  مــن  العديــد  فــي  شــارك  كمــا  والتحريــات،  التنظيميــة  اإلجــراءات  فــي 
التنظيميــة الكبــرى التــي نشــأت فــي لنــدن خــال الخمســة والعشــرين عامــً الماضية.

 فــي عــام 2009، تــم تعيينــه فــي هيئــة صاحيــات التحقيــق التــي تجــري التحقيقــات 
فــي الشــكاوى المقدمــة ضــد وكاالت االســتخبارات فــي المملكــة المتحــدة.

 وهــو عضــو فــي هيئــة الرقابــة الماليــة لنــوادي االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم التــي 
تتولــى إدارة قواعــد اللعــب وفــق إطــار مالــي عــادل ينطبــق علــى نــوادي كــرة القــدم 
ــي  ــتقلة الت ــة المس ــي الهيئ ــطات، وه ــة المنش ــة مكافح ــس هيئ ــو رئي ــة. وه األوروبي
ــدة،  ــة المتح ــي المملك ــة ف ــاب الرياضي ــي األلع ــطات ف ــا المنش ــي قضاي ــل ف تفص

ــس. ــي للتن ــاد الدول ــتقلة لاتح ــة المس ــس المحكم ورئي

ــام(  ــون الع ــة )القان ــة المالك ــدئ للعائل ــي مبت ــت كمحام ــارلز فلين ــيد تش ــل الس  عم
بيــن عــام 1991 وعــام 1995، ثــم رئيســً مشــاركً لباكســتون تشــيمبرز خــال الفتــرة 
مــن عــام 1998 إلــى عــام 2004، وهــي إحــدى جمعيــات المحاميــن المختصيــن 

ــدن. ــي لن ــدة ف ــام الرائ ــون الع ــاري والقان ــون التج بالقان

 ويترأس السيد تشارليز فلينت اللجنة التشريعية في مجلس إدارة السلطة.
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روبرت أوين

يتمتــع روبــرت أويــن بخبــرة واســعة كمنظــم وخبيــر فــي الســوق، مــع تركيــز خــاص 
علــى المنطقــة الباســيفيكية اآلســيوية.

 أســس الســيد روبــرت أويــن هيئــة األوراق الماليــة واالســتثمارات المســتقبلية فــي 
هونــج كونــج )HKSFC( وتــم تعيينــه رئيســً تنفيذّيــً لديهــا فــي العــام 1989. وقبــل 
ــتثمارية  ــة االس ــات المصرفي ــم المعام ــرًا لقس ــن مدي ــرت أوي ــيد روب ــل الس ــك، عم ذل
ــدز  ــك لوي ــدى بن ــذي ل ــس التنفي ــس إدارة والرئي ــس مجل ــروب ورئي ــك ج ــدز بن ــدى لوي ل
ميرشــانت. كمــا كان فــي الســابق أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مورجــان جرينفيــل آنــد 

كــو، وعمــل كذلــك فــي مكتــب الخزينــة والخارجيــة فــي المملكــة المتحــدة.

 بعــد تنحيــه عــن منصبــه فــي لجنــة األوراق الماليــة واالســتثمارات المســتقبلية فــي 
ــيا  ــورا آس ــس إدارة نوم ــس مجل ــب رئي ــب نائ ــن منص ــيد أوي ــى الس ــج، تول ــج كون هون
هولدينجــز ليمتــد، وأحــد أعضــاء مجلــس االستشــارات والتنظيــم لــدى لويــدز لنــدن، 
ــي  ــس إدارة آي ب ــس مجل ــد، ورئي ــال ليمت ــيفيك كابيت ــك باس ــس إدارة تي ــس مجل ورئي
دايــوا ليمتــد، ورئيــس مجلــس إدارة ريبتــون إنترناشــيونال ســكولز ليمتــد، وعضــو 
مجلــس إدارة بورصــة ســنغافورة المحــدودة، ومديــر ســنداي كوميونيكيشــنز ليمتــد، 

ــتثمار. ــق االس ــركات وصنادي ــن ش ــا م ــد وغيره ــو ليمت ــال ك ــان كابيت ويوروبي

 يترأس السيد روبرت أوين لجنة المخاطر في مجلس إدارة السلطة

جيه أندرو سبيندلر

جيــه آنــدرو ســبيندلر هــو الرئيــس والرئيــس التنفيــذي لــدى فاينانشــال سيرفيســز 
ــي  ــا ف ــل مهمته ــة تتمث ــر ربحي ــة غي ــة - عام ــركة خاص ــي ش ــس، وه ــر كورب فولنتي
المســاعدة فــي بنــاء قطاعــات مصرفيــة وماليــة جيــدة فــي أســواق الــدول الناميــة.

 قبــل تعيينــه فــي عــام 1993، عمــل الســيد جيــه آنــدرو ســبيندلر فــي منصــب نائــب 
ــاز  ــرأس الجه ــث ت ــورك، حي ــي نيوي ــي ف ــي الفيدرال ــك االحتياط ــدى البن ــس ل أول للرئي
الوظيفــي للدراســات والتحليــات المصرفيــة ودراســات أنظمــة الســداد. وأثنــاء عملــه 
هنــاك، ســاهم فــي تطويــر إطــار عمــل رأس المــال الــذي يســتند إلــى تقييــم المخاطــر 
ــي  ــة ف ــز المالي ــم المراك ــي معظ ــوك ف ــى البن ــرافية عل ــات اإلش ــاه الجه ــذي تتبن ال
العالــم. وقــد مّثــل البنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة 

خــال الفتــرة مــن العــام 1991 وحتــى 1993.

 وقبــل التحاقــه بالعمــل لــدى البنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي نيويــورك فــي العــام 
اإلقــراض والتخطيــط  المناصــب فــي  العديــد مــن  الســيد ســبيندلر  1985، تقلــد 
االســتراتيجي لــدى بنــك كونتيننتــال الينــوي. وقــد كان زميــًا فــي معهــد بروكينغــز 

ــام 1983. ــى الع ــام 1980 وحت ــن الع م

 الســيد ســبيندلر حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 
ــة  ــتون ودرج ــة برينس ــي جامع ــة ف ــة والدولي ــؤون العام ــون للش ــة وودرو ويلس كلي
البكالوريــوس فــي السياســة الدوليــة مــن جامعــة هارفــارد. وهــو عضــو فــي مجلس 

العاقــات الخارجيــة ولجنــة بريتــون وودس.

 يترأس السيد أندرو سبيندلر لجنة التدقيق في مجلس إدارة السلطة.
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من نحن

جويل ديكسون

تحظــى جولــي ديكســون بخبــرة عمــل كبيــرة فــي اإلشــراف علــى المؤسســات 
الماليــة وتنظيمهــا. كمــا أنهــا كانــت عضــو فــي المجلــس اإلشــرافي للبنــك المركــزي 
2014 و2017، حيــث تولــت مســؤولية اإلشــراف علــى  األوروبــي فــي الفتــرة بيــن 

ــة.  ــوك األوروبي البن

ــدا،  ــي كن ــة ف ــات المالي ــب المؤسس ــب مراق ــي مكت ــً ف ــت 15 عام ــك، أمض ــل ذل قب
مترأســة المكتــب مــن 2006 حتــى 2014. باإلضافــة إلــى ذلــك، أمضــت الســيدة 
المجــاالت  فــي  عاملــًة  الكنديــة،  الماليــة  وزارة  فــي  عامــً   15 ديكســون  جولــي 
المتصلــة بسياســات المؤسســات الماليــة بشــكل أساســي. وقــد كانــت عضــوا فــي 
مجلــس االســتقرار المالــي، ولجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، ومجالــس إدارة مؤسســة 

ــو. ــادة تورونت ــز قي ــة ومرك ــع الكندي ــان الودائ ضم

 الســيدة جولــي ديكســون عضــوة فــي المجلــس الكنــدي للمســاءلة العامــة، الــذي 
يتولــى اإلشــراف علــى شــركات التدقيــق فــي كنــدا. وقــد ُمنِحــت وســام كنــدا 
لعملهــا فــي كنــدا، وعلــى الصعيــد العالمــي، فــي مجــال تنظيــم المؤسســات 

الماليــة واإلشــراف عليهــا.

 فاضل عبد الباقي العلي

فاضــل عبــد الباقــي العلــي هــو رئيــس لقطــاع تجربــة العمــاء والخدمــات المصرفيــة 
الرقميــة للمجموعــة فــي بنــك أبوظبــي األول.

ــة  ــي مجموع ــة، وه ــي القابض ــذي  لدب ــس التنفي ــب الرئي ــي منص ــيد العل ــغل الس ش
بلــدًا   21 أمريكــي فــي  35 مليــار دوالر  تبلــغ قيمتهــا  بأصــول  اســتثمارية عالميــة 
ولهــا مصالــح فــي 14 قطــاع اقتصــادي. فعندمــا كان يشــغل منصبــه كرئيــس 
العمليــات، كان مســؤواًل عــن اإلشــراف علــى اســتراتيجيات شــركة دبــي القابضــة 
الماليــة والقانونيــة والتشــغيلية. كمــا تولــى الســيد العلــي  قيــادة عمليــة إعــادة 
الهيكلــة الماليــة التــي أجريــت للمجموعــات االســتثمارية التابعــة لدبــي القابضــة، 
وتولــى قيــادة وضــع نمــوذج العمــل الجديــد لشــركة  دبــي القابضــة بصفتهــا أحــد 

المســتثمرين االســتراتيجيين.

يشــغل الســيد العلــي منصــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي مؤسســات رائــدة ، بمــا فــي 
ــاهمة  ــركة مس ــة ) ش ــر للتنمي ــار مص ــة) دو(، وإعم ــاالت المتكامل ــركة االتص ــك ش ذل

مصريــة( ومجموعــة أبوظبــي كابيتــال ومجموعــة أبوظبــي الماليــة.

ــيد  ــن الس ــام 2001. ُعّي ــي ع ــك ف ــيتي بن ــي س ــة ف ــه المهني ــي حيات ــيد العل ــدأ الس ب
العلــي رئيــس  قســم التوزيــع فــي اإلمــارات قبــل انتقالــه إلــى شــركة دبــي القابضــة 

ــام 2005. ــي ع ف

يحمــل الســيد فاضــل العلــي شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الصناعيــة 
وهندســة األنظمــة مــن جامعــة كاليفورنيــا الجنوبيــة.
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 تيو سوي ليان

ــي  ــام ف ــت 27 ع ــد أن قض ــس اإلدارة بع ــل بمجل ــوي للعم ــو س ــيدة تي ــت الس انضم
ــدب  ــو المنت ــب العض ــب نائ ــنغافورة .وكان منص ــي س ــد ف ــة النق ــدى هيئ ــل ل العم

المسؤول عن الرقابة المالية هو أخر منصب تنفيذي شغلته السيدة تيو.

ــي  ــات ف ــع المؤسس ــم جمي ــن تنظي ــؤولية ع ــذا المس ــا ه ــم منصبه ــت بحك إذ تول
القطــاع المصرفــي وقطاعــات التأميــن وأســواق رأس المــال واإلشــراف عليهــا، فضــً

عن دورها المتمثل في مراقبة المخاطر النظامية والرقابة التحوطية الكلية.

مثّلــت الســيدة تيــو ســوي مــاس فــي مختلــف المحافــل الدوليــة بمــا فــي ذلــك لجنــة 
ــة  ــة التابع ــات العامل ــة والمجموع ــان الدائم ــف اللج ــة ومختل ــة المصرفي ــازل للرقاب ب

لمجلــس االســتقرار المالــي.

السيدة تيو سوي عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة أفاندا انفستمنت
مانجمنت بي تي اي ليمتد كما تترأس لجنة التدقيق والمخاطر.

وهــي أيــض عضــو مســتقل غيــر تنفيــذي فــي مجلــس إدارة مجموعــة أيــه أي 
ــي  ــة لجنت ــض عضوي ــا أي ــغل به ــث تش ــغ حي ــغ كون ــة هون ــي بورص ــة ف ــه المدرج أي
ــس ــي مجل ــتقل ف ــو مس ــب  عض ــض منص ــغل أي ــا تش ــيحات . كم ــر والترش المخاط

 إدارة شــركة ســنغافورة تيليكومينيكيشــنز ليمتــد المدرجــة فــي بورصــة ســنغافورة، 
وهــي عضــو فــي لجنــة التدقيــق ولجنــة المــوارد والتعويضــات التنفيذيــة بهــا وتــرأس 

لجنــة المخاطــر.

عملــت الســيدة تيــو فــي مجالــس إدارة هيئــة الطيــران المدنــي فــي ســنغافورة فــي 
الفتــرة  بيــن عامــي 2002 و 2010 ، و إنفوكــم إنفســتمينتس بــي تــي إي المحــدودة

 من 2000 إلى 2005.

ُمنِحــت الســيدة تيــو الميداليــة الســنغفورية إلدارة الخدمــة العامــة )الذهــب(  )الشــريط(  
ــى(  ــة األول ــات  )المرتب ــي الرياضي ــوس ف ــى بكالوري ــت عل ــطس  2012 . وحصل ــي أغس ف
ــاء  ــي اإلحص ــتير ف ــى ماجس ــك عل ــي 1981 ، وكذل ــدن ف ــة لن ــال، جامع ــة إمبري ــن كلي م

التطبيقــي مــن جامعــة أكســفورد فــي1982. 
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من نحن

اللجنة التشريعية

تقــوم اللجنــة التشــريعية بمســاعدة المجلــس فــي أداء مهامــه 
ــار  ــع اإلط ــك وض ــي ذل ــا ف ــات، بم ــع السياس ــام وض ــريعية ومه التش
التنظيمــي للخدمــات الماليــة التــي تتــم مزاولتهــا فــي أو مــن مركــز 
ــة  ــن مراجع ــؤولة ع ــريعية مس ــة التش ــي. واللجن ــي العالم ــي المال دب
ــب  ــى كتي ــرات عل ــريعية وتغيي ــرات تش ــن تغيي ــرح م ــو مقت ــا ه كل م
ــع  ــب ورف ــكل المناس ــا بالش ــاور حوله ــى التش ــرص عل ــد، والح القواع
ــك  ــة. يمتل ــرات المقترح ــي للتغيي ــوذج النهائ ــس بالنم ــة للمجل توصي
ــة  ــيقوم بالتوصي ــا وس ــد أو تعديله ــع القواع ــة وض ــس صاحي المجل
بالتشــريعات األساســية ليتــم إصدارهــا مــن قبــل صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ورئيــس 

ــي. ــارة دب ــم إم ــوزراء وحاك ــس ال مجل

أعضاء اللجنة التشريعية في عام 2017 هم:

تشارلز فلينت كيو سي )رئيس اللجنة التشريعية( •

عبد الواحد العلماء •

جولي ديكسون •

روبرت أوين •

مايكل بلير كيو سي* •

بيتر كيسي* •

صائب أيغنر** •

إيان جونستون*** •

منى دندن*** •

بيتر سميث*** •
* عضو خارجي

** بحكم منصبه
*** عضو تنفيذي

يتولــى المســؤولون التنفيذيــون مهمــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بمهــام اللجنــة التشــريعية بالتشــاور مــع رئيــس اللجنــة. وفــي الكثيــر 
ــي  ــلطة دب ــزام س ــن الت ــال م ــدول األعم ــود ج ــق بن ــاالت، تنبث ــن الح م

ــة. ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــام يتواف ــاء نظ ــة بإنش ــات المالي للخدم

لمجلــس  توصيــات  التشــريعية  اللجنــة  رفعــت   ،2017 عــام  فــي   
الجماعــي  التمويــل  تنظيــم  علــى  النهائيــة  بالتغييــرات  اإلدارة 
ــق  ــل ُيطب ــذا القبي ــن ه ــام م ــو أول نظ ــروض، وه ــى الق ــد عل المعتم
ــة  ــرت اللجن ــد أق ــي. وق ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــي منطق ف
التشــريعية المشــاورات، ثــم أصــدرت توصيــات بالمراجعــات النهائيــة 
لنظــام ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بشــأن التمويــل الجماعــي 
المعتمــد علــى القــروض، فضــًا عــن التغييــرات الناشــئة عــن تطبيــق 
ــازل 3 فــي مجالــي رأس المــال والســيولة. وباإلضافــة  معاييــر لجنــة ب
ــريعية  ــة التش ــرت اللجن ــذه، أق ــية ه ــات الرئيس ــاريع السياس ــى مش إل
المشــاورات، ثــم أصــدرت توصيــات بالمراجعــات النهائيــة لتحديــث 
مــا  وهــو  الماليــة.  للخدمــات  دبــي  لســلطة  التنظيميــة  الرســوم 
أصــدر لــه مجلــس ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة الحقــً قواعــد 

جلان جملس إدارة سلطة دبي للخدمات املالية

معدلــة بحســب االقتضــاء فــي جميــع هــذه المســائل. أقــرت اللجنــة 
التشــريعية أيضــً فــي عــام 2017 مشــاورات عامــة حــول التحســينات 
ــة،  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــق بس ــام الصنادي ــى نظ ــة عل المدخل
فضــًا عــن مجموعــة مــن المســائل المتنوعــة. كمــا درســت اللجنــة 
حــاالت االســتجابة للمشــاورات العامــة بشــأن اســتخدام التكنولوجيــا 
الماليــة  لتحقيــق االبتــكار فــي قطــاع الخدمــات الماليــة وإطــاق 
رخصــة اختبــار االبتــكار بســلطة دبــي للخدمــات الماليــة. ودرســت 
اللجنــة التشــريعية نهــج ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي نظــام 
فــض المنازعــات فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي واعتمــدت إصــدار 
تطويــر  أيضــً  اللجنــة  ودرســت  العــام.  للتعليــق  استشــارية  ورقــة 
خدمــات إدارة الثــروات العائليــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي، 
ــة  ــؤولية اللجن ــن مس ــع ضم ــة تق ــر معين ــف مخاط ــت تخفي وناقش

التشــريعية.

جلنة التدقيق

المهمــة الرئيســة للجنــة التدقيــق هــي مســاعدة المجلــس فــي 
لســلطة  الماليــة  بــاإلدارة  المتعلقــة  اإلشــرافية  مســؤولياته  أداء 
ــودة  ــة وج ــة الداخلي ــة الرقاب ــاءة أنظم ــة وكف ــات المالي ــي للخدم دب
ــس اإلدارة  ــس مجل ــغل رئي ــة. وال يش ــر الداخلي ــراءات إدارة المخاط إج

أو الرئيــس التنفيــذي عضويــة لجنــة التدقيــق.

أعضاء لجنة التدقيق في عام 2017 هم:

جيه أندرو سبيندلر )رئيس لجنة التدقيق( •

فاضل عبدالباقي العلي •

سعادة أبورف باجري •

جولي ديكسون •

خــال عــام 2017، راجعــت لجنــة التدقيــق تقريــر التدقيــق الــذي أعــده 
المدققــون الخارجيــون عــن القوائــم الماليــة لعــام 2016 وناقشــته 
ــى رأي  ــة عل ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــت س ــن. حصل ــع المدققي م
تدقيــق غيــر كــفء مــن مدققــي حســاباتها بخصــوص القوائــم 

ــمبر 2016. ــي 31 ديس ــي ف ــام المنته ــة للع المالي

ــتقلة  ــة مس ــات مراجع ــراء عملي ــة إلج ــً خارجي ــة أطراف ــت اللجن  عين
ــي  ــلطة دب ــة بس ــة المالي ــة الموافق ــق بمصفوف ــا يتعل ــال فيم لامتث
للخدمــات الماليــة وإلجــراء مراجعــة فيمــا يتعلــق بســداد مســاهمات 
ــم  ــى تقيي ــة عل ــرفت اللجن ــا أش ــة. كم ــة الوطني ــات التقاعدي المعاش
مســتقل لقابليــة تأثــر أمــن تكنولوجيــا المعلومــات لــدى ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة بالعوامــل الخارجيــة، والــذي أجــراه طــرف خارجــي.

 باإلضافــة إلــى ذلــك، أجــرى فريــق التدقيق الداخلــي تدقيقــً للضوابط 
الرئيســية فــي إدارة المــوارد البشــرية، كمــا راجــع تنفيــذ مؤشــرات 
األداء الرئيســية لنشــاط التحقيــق فــي إدارة التنفيــذ وراجــع اختبــار 

ــال. ــتمرار األعم ــات اس ترتيب

تولــت اللجنــة مراجعــة مســودة ميزانيــة عــام 2018 التــي أعدهــا 
للمجلــس  توصيــات  بهــا  ورفعــت  التنفيذيــون  المســؤولون 

العتمادهــا.
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جلنة تقييم اخملاطر

تتمثــل المهمــة الرئيســة للجنــة تقييــم المخاطــر في مســاعدة 
المجلــس فــي تحديــد وتقييــم المخاطــر الخارجيــة والداخليــة 
التــي قــد تؤثــر علــى قــدرة ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة علــى 
ــمعة  ــى س ــلبً عل ــر س ــد تؤث ــة أو ق ــا التنظيمي ــق أهدافه تحقي
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة. تقــو م اللجنــة أيضــا بمســاعدة 
ومراقبــة  المخاطــر  تخفيــف  تدابيــر  دراســة  فــي  المجلــس 

ــا. تنفيذه

أعضاء لجنة تقييم المخاطر في عام 2017 هم:

روبرت أوين )رئيس لجنة تقييم المخاطر( •

عبد الواحد العلماء •

تشارلز فلينت كيو سي •

سوي ليان تيو •

صائب أيغنر * •

إيان جونستون * •
* بحكم منصبه

ــات  ــة اجتماع ــر ثاث ــم المخاط ــة تقيي ــدت لجن ــام 2017، عق ــال ع خ
ــة: ــة التالي ــطة العادي ــا األنش ــت فيه تول

ــي  • ــي والكل ــن العالم ــى الصعيدي ــة عل ــا الحالي ــة القضاي مناقش
ودراســة مــدى تأثيرهــا علــى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أو 

تطويــر مركــز دبــي المالــي العالمــي.

قبــل  • مــن  إعــداده  تــم  والــذي  المخاطــر،  جــرد  مراجعــة 
المســؤولين التنفيذييــن، للوقــوف علــى مــا إن كان تــم تحديــد 
ضمــن  للشــركات(  المتعلقــة  )غيــر  الصحيحــة  المخاطــر 
ــي  ــلطة دب ــا س ــي تواجهه ــوى الت ــة القص ــر ذات األولوي المخاط

الماليــة. للخدمــات 

دبــي  • ســلطة  تبذلهــا  التــي  المتواصلــة  الجهــود  مراجعــة 
)الخاصــة  الرئيســية  المخاطــر  لتخفيــف  الماليــة  للخدمــات 
غيــر المتعلقــة بالشــركات( التــي تواجههــا كمــا هــو محــدد 
ــر  ــف المخاط ــراءات تخفي ــة إج ــع تغطي ــر، م ــرد المخاط ــي ج ف
المخاطــر  ومســتوى  لهــا  المخطــط  أو  بالفعــل  المطبقــة 
ــا  ــة وم ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــا س ــة له ــة المعرض المتبقي
إن كان يجــب اتبــاع تدابيــر تكميليــة فيمــا يتعلــق بالمخاطــر 

المعنيــة.
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من نحن

التنفيذييــن، بتحديــث لبيــان  • القيــام، بعــون مــن المســؤولين 
أيضــً  ُيســتخدم  الــذي  بالمجلــس  الخــاص  المخاطــر  تحمــل 
إلرشــاد المســؤولين التنفيذييــن فــي التخطيــط لألعمــال واتخــاذ 
آراء أعضــاء لجنــة  القــرارات اليوميــة. وقــد تضمــن ذلــك إدراج 
تقييــم المخاطــر بخصــوص درجــة قلقهــم مــن عــدٍد مــن 

والمفترضــة. الحقيقيــة  الســيناريوهات 

تحديــث ملخــص للمجلــس بأعلــى مجموعــة مــن المخاطــر  •
التــي تواجــه ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة والــذي صمــم 
ــم  ــي اتخاذه ــون ف ــؤولون التنفيذي ــا المس ــد به ــً ليسترش أيض

للقــرارات.

ــي  ــددة الت ــر المح ــام 2017، المخاط ــال ع ــً، خ ــة أيض ــت اللجن ناقش
تواجههــا ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي مجــال مكافحــة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، واســتراتيجيات التخفيــف المعمــول 
ــلطة  ــت س ــا إذا كان ــال، وم ــذا المج ــي ه ــي ف ــت الحال ــي الوق ــا ف به
دبــي للخدمــات الماليــة يجــب عليهــا تبنــي منهــج مختلــف تجــاه 

ــا. ــض القضاي بع

درس مجلــس ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، كالمعتــاد، مــا توصلت 
ــراءات  ــات إلج ــتخدمتها كمدخ ــج واس ــن نتائ ــر م ــة المخاط ــه لجن إلي

التخطيــط االســتراتيجي لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة.

جلنة احلوكمة والرشيحات

مســاعدة  هــي  والترشــيحات  الحوكمــة  للجنــة  الرئيســة  المهمــة  إن 
المجلــس فــي النهــوض بمســؤولياته اإلشــرافية حــول عمليــات المجلــس 
وإدارتــه وتقديــم توصيــات إلــى المجلــس بشــأن أعضــاء المجلــس الجــدد، 
ــن  ــة م ــة مجموع ــت اللجن ــا وضع ــي. كم ــب وظيف ــج تعاق ــع برنام ووض

ــس ــي المجل ــا ف ــت به ــركات وأوص ــة الش ــادئ حوكم مب

 أعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات في عام 2017 هم:

سعادة أبورف باجري )رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات( •

اللورد كوري أوف ماريليبون •

جيه أندرو سبيندلر •

سوي ليان تيو •

إيان جونستون* •

صائب أيغنر* •
* بحكم منصبه

 وخــال عــام 2017، اســتعرضت اللجنــة عمليــات ومتطلبــات الهيئــة 
اإلدارة  لمجلــس  توصيــات  وقدمــت  الماليــة،  لألســواق  القانونيــة 
بإعــادة تعييــن الرئيــس واألعضــاء اآلخريــن للهيئــة القانونيــة عنــد 
انتهــاء العقــود. اعتمــد مجلــس اإلدارة عمليــات إعــادة التعييــن علــى 

ــة.  ــه اللجن ــت ب ــذي أوص ــو ال النح

ــس اإلدارة وأدارت  ــة مجل ــة عضوي ــة بمراجع ــت اللجن ــا قام كم
أعضــاء  مــن  محتمليــن  جديديــن  عضويــن  تحديــد  عمليــة 
ديكســون،  وجولــي  تيــو،  ليــان  ســوي  همــا  اإلدارة،  مجلــس 
الســتكمال تشــكيل مجلــس اإلدارة بغــرض تلبيــة متطلبــات 
مجلــس اإلدارة المســتقبلية المتوقعــة فيمــا يتصــل بالخبــرة 
ــي  ــً ف ــخصين الحق ــن الش ــرى تعيي ــة. ج ــة والقطاعي الجغرافي
مجلــس اإلدارة مــن جانــب صاحــب الســمو الشــيخ مكتــوم 
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس مركــز دبــي المالــي 

 .2017 1 ســبتمبر  بتاريــخ  العالمــي 

أبلــغ المســؤولون التنفيذيــون اللجنــة بالشــكاوى المتلقــاة خــال 
31 أكتوبــر  إلــى   2016 1 نوفمبــر  بالتقريــر مــن  المشــمولة  الفتــرة 

بشــأنها. وقرارهــم   ،2017

جلنة املكافآت

إن المهمــة الرئيســية للجنــة المكافــآت هــي تقديــم التوصيــات التــي 
ستســاعد المجلــس فــي النهــوض بمســؤولياته المتعلقــة بالمــوارد 

البشــرية.

المتعلقــة  المســائل  مــن  عــددًا  اللجنــة  مهــام  تشــمل   
ــس إدارة  ــى مجل ــة عل ــات المطبق ــآت واألداء والسياس بالمكاف
التنفيذييــن  ومســؤوليها  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة 

. ظفيهــا مو و

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات في عام 2017 هم:

اللورد كوري أوف ماريليبون )رئيس لجنة المكافآت( •

فاضل عبدالباقي العلي •

 سعادة أبورف باجري •

صائب أيغنر * •

إيان جونستون ** •
* بحكم منصبه

 ** استقال إيان جونستون من منصبه بتاريخ 6 ديسمبر 2017

حــول  للمجلــس  توصيــاٍت  اللجنــة  قدمــت   ،2017 عــام  خــال 
التعديــات علــى مكافــآت فريــق اإلدارة العليــا والتعديــات علــى 
ــة  ــة تفصيلي ــة مراجع ــراء عملي ــد إج ــام 2017 بع ــب للع ــع الروات توزي
وشــاملة لهيــكل المكافــآت واســتراتيجية وضــع المكافــآت لســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة. وقــد تضمــن هــذا مراجعــة شــاملة ألوضــاع 

ــم. ــات التضخ ــك اتجاه ــي ذل ــا ف ــوق بم الس

كمــا قدمــت اللجنــة توصيــاٍت للمجلــس حــول مســتوى الحوافــز 
لموظفــي ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، ممــا يعكــس األداء فــي 

عــام 2016.
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ــبقً،  ــا مس ــي اعتمدته ــة الت ــي السياس ــً ف ــة أيض ــرت اللجن ــا نظ  كم
والتــي تمكــن بعــض الموظفيــن مــن العمــل لســاعات عمــل مرنــة أو 
ــلطة  ــل س ــلبي. وتأم ــر س ــك أي أث ــن ذل ــج ع ــريطة أال ينت ــة، ش ُمَخَفَض
ــتقطاب  ــي اس ــة ف ــذه المرون ــاهم ه ــة أن تس ــات المالي ــي للخدم دب
الموظفيــن واالحتفــاظ بهــم، خاصــة الموظفيــن الذيــن لديهــم 
أطفــال صغــار الســن أو الذيــن يواجهــون تحديــات أخــرى تجعــل 
العمــل لســاعات أطــول مهمــة صعبــة. ولقــد لوحــظ أنــه منــذ تطبيــق 
هــذه السياســة، تــم منــح الموافقــة لعــدد مــن الموظفيــن للســماح 
لهــم بالعمــل وفــق ســاعات تتصــف بالمرونــة وأنــه لــم يكــن هنــاك 
أي أثــر ســلبي علــى الكفــاءة التشــغيلية لســلطة دبــي للخدمــات 

ــة. المالي

كمــا اعتمــدت اللجنــة المــوارد الخاصــة ببرنامــج تقــّدم نظــرًا اللتزامها 
بتنميــة المواهــب الوطنيــة اإلماراتية.

فريق العمل اإلماراتي

 فريــق العمــل اإلماراتــي هــو وســيلة يســعى المجلــس مــن خالهــا 
إلــى االرتقــاء بتطويــر مهــارات الموظفيــن اإلماراتييــن واإلشــراف علــى 
برنامــج قــادة الغــد التنظيميــون، الــذي تــم تصميمــه لتطويــر قــدرات 

الشــباب اإلماراتــي.

وخــال عــام 2017، شــملت عضويــة فريــق العمــل أعضــاء مختارين 
مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا كمــا يلــي:

 عبد الواحد العلماء )رئيس الفريق( •

جيه أندرو سبيندلر •

فاضل عبدالباقي العلي •

اللورد كوري أوف ماريليبون •

سوي ليان تيو •

وليد سعيد العوضي )عضو تنفيذي( •

ــد  • ــادة الغ ــج ق ــد برنام ــام وعمي ــار الع ــدن )المستش ــى دن من
التنظيميــون(

عارف سيد )عضو تنفيذي( •

خــال عــام 2017، كان لفريــق العمــل اإلماراتــي دورًا أساســيً فــي 
ــق  ــم فري ــوا بتدعي ــا قام ــدم«، كم ــر »تق ــج التطوي ــاه برنام ــد اتج تحدي
المــوارد البشــرية إلشــراك مواطنيــن إماراتييــن؛ أحدهمــا محليــً لــدى 

ــرا. ــك انجلت ــدى بن ــً ل ــر دولي ــي وآخ ــي الوطن ــارات دب ــك اإلم بن

الهيئة القانونية لألسواق املالية

الهيئــة القانونيــة لألســواق الماليــة هــي هيئــة تــم إنشــاؤها بموجــب 
ــة أي  ــة لمراجع ــي أي إحال ــر ف ــام 2004 للنظ ــي لع ــون التنظيم القان
قــرار صــادر مــن ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة والبــت فيهــا عندمــا 
تنــص تشــريعات مركــز دبــي المالــي العالمــي علــى جــواز إحالــة هــذه 
القضيــة إلــى الهيئــة لمراجعتهــا. كمــا أن لــدى الهيئــة ســلطة النظــر 
فــي أي إجــراء تنظيمــي والبــت فيــه حيــث تنــص تشــريعات مركــز دبــي 
ــدى  ــراءات ل ــذه اإلج ــل ه ــي مث ــدء ف ــواز الب ــى ج ــي عل ــي العالم المال

الهيئــة. 

ــي المالــي  ويجــوز اســتئناف قــرارات الهيئــة أمــام محكمــة مركــز دب
العالمــي فــي المســائل المتعلقــة بالقانــون، وذلــك بــإذن مــن الهيئــة 

أو محكمــة مركــز دبــي المالــي العالمــي.

ويعيــن مجلــس إدارة ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أعضــاء الهيئــة، 
ولكنهــا هيئــة مســتقلة عمليــً عــن مجلــس اإلدارة والمســؤولين 

ــة. ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــن بس التنفيذيي

أعضاء الهيئة القانونية لألسواق المالية في عام 2017 هم:

ســعادة ديفيــد ماكــي ســي بــي إي كيــو ســي )رئيــس الهيئــة  •
القانونيــة لألســواق الماليــة(**

علي مالك كيو سي** •

بانكيم ثانكي كيو سي** •

جيريمي جونتليت اس سي** •

جون إل دوجاس** •

باتريك ستوري** •

علي العيدروس** •

علي الهاشمي** •

ــارة الموقــع اإللكترونــي لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لاطــاع علــى  ** يرجــى زي
ســيرهم الذاتيــة.

ُأحيــل قــرار صــادر مــن ســلطة دبــي للخدمــات   ،2017 فــي عــام 
الماليــة إلــى الهيئــة القانونيــة لألســواق الماليــة وســُتنظر القضيــة 

.2018 فــي عــام 



3 3

2 0 16  H I G H L I G H T S

|   سلطة دبي للخدمات المالية   التقرير السنوي  2017



3 4

املسؤولون التنفيذيون يف سلطة دبي للخدمات املالية
كما في 31 ديسمبر 2017

برايان ستايروولت

مديــر عــام إدارة الرقابــة، التحــق بالعمــل لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي عــام 
2008 وعمــل كمديــر عــام منــذ عــام 2010.

 تشــمل مســؤوليات الســيد برايــان ســتايروولت اإلشــراف التحوطــي واإلشــراف علــى 
ســلوك مجموعــة متنوعــة مــن مقدمــي الخدمــات الماليــة، واإلشــراف علــى دور ســلطة 
االئتمانــي  التصنيــف  ووكاالت  المســجلين  المدققيــن  مــع  الماليــة  للخدمــات  دبــي 
ــي  ــارز ف ــدور ب ــتايروولت ب ــيد س ــض الس ــددة. وينه ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه واألعم
الجهــود التــي تبذلهــا ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لمكافحــة أشــكال التمويــل غيــر 

ــي. القانون

ــث  ــي، حي ــم المال ــال التنظي ــي مج ــعة ف ــرة واس ــتايروولت خب ــان س ــيد براي ــك الس  يمل
شــغل مناصــب فــي كا القطاعيــن العــام والخــاص. وقــد عمــل منــذ عــام 1985 وحتى 
ــش  ــه مفت ــدة بصفت ــات المتح ــة الوالي ــة لخزين ــب العمل ــب مراق ــدى مكت ــام 1996، ل ع
البنــك الوطنــي حيــث تخصــص فــي تطويــر السياســات وتنفيذهــا وإعــادة تأهيــل البنــوك 

التــي تعانــي مــن المشــاكل والمبــادرات الخاصــة بعمليــات االحتيــال المصرفيــة.

2008، عمــل الســيد ســتايروولت لــدى  1996 حتــى عــام   وخــال الفتــرة مــن عــام 
شــركة استشــارات عالميــة، حيــث ركــز علــى برامــج تطويــر األســواق الناشــئة فــي بولنــدا 

وأوكرانيــا وقبــرص وكازاخســتان.

 يشــغل الســيد برايــان ســتايروولت منصــب رئيــس مشــارك لمجموعــة بــازل االستشــارية، 
وهــي منتــدى يهــدف إلــى تعميــق المشــاركة حــول المســائل المتعلقــة باإلشــراف 

ــازل والمشــرفين فــي جميــع أنحــاء العالــم. المصرفــي بيــن لجنــة ب

إيان جونستون

الرئيــس التنفيــذي )يرجــى الرجــوع إلــى الصفحــة  23 لاطاع علــى صورتــه الفوتوغرافية 
وســيرته الذاتية(.
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من نحن

بير سميث

مديــر عــام  إدارة السياســات واالســتراتيجيات، التحــق بالعمــل لــدى ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة فــي يونيــو 2012 كرئيــس إلدارة السياســات لقيــادة عمليــة تطويــر 
إطــار سياســات ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة. وانضــم إلــى اللجنــة التنفيذيــة فــي 

ــن مديــرًا عامــً فــي مطلــع عــام 2016. مطلــع عــام 2015، وُعيِّ

ــتراتيجي  ــط االس ــى التخطي ــراف عل ــؤوليات اإلش ــميث بمس ــر س ــيد بيت ــع الس  يضطل
ــنوية  ــال الس ــط األعم ــك دورة تخطي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب لس
ــر  ــل المخاط ــد تحم ــي تحدي ــة ف ــج المؤسس ــة، ونه ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب لس
وإدارة المخاطــر المحــددة غيــر المتعلقــة بالشــركات. وهــو عضــو فــي اللجنــة الفنيــة 
واالســتقرار المالــي التابعــة للرابطــة الدوليــة لمراقبــي التأميــن. كمــا شــارك أيضــً فــي 

مجموعــات العمــل الخاصــة بالرابطــة الدوليــة لمراقبــي التأميــن.

يحظــى الســيد ســميث بمــا يربــو علــى 25 عامــً مــن الخبــرة التنظيميــة. وقبــل 
التحاقــه بالعمــل لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، شــغل منصــب رئيــس قســم 
سياســات االســتثمارات لــدى هيئــة الخدمــات الماليــة فــي المملكــة المتحــدة. كمــا 
ــراف  ــة واإلش ــاالت السياس ــي مج ــدة ف ــة المتح ــي المملك ــدة ف ــب ع ــغل مناص ش
والحلــول البنكيــة والتدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر. وقــد عمــل بيتــر ســميث منــذ 
العــام 2003 وحتــى العــام 2007 باإلعــارة مــع الهيئــة األوروبيــة فــي بروكســل، حيــث 
عمــل علــى حــل عــدد مــن المســائل المصرفيــة واإلشــراف علــى المجموعــات الماليــة 

ومســتقبل اإلشــراف داخــل االتحــاد األوروبــي.

 يحمــل الســيد بيتــر ســميث درجــة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة مــن كليــة لنــدن 
إلدارة األعمــال.

منى دندن

المستشــار العــام للســلطة ومديــر عــام إدارة الشــؤون القانونيــة، التحقــت بالعمــل 
لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي ســبتمبر 2015. وهــي المستشــار القانونــي 
ــس،  ــكرتير المجل ــا س ــى بصفته ــذي وتتول ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي ــي لمجل الرئيس

إدارة شــؤون المجلــس ولجانــه.

 تــرأس الســيدة دنــدن إدارة الشــؤون القانونيــة المعنــي بجميــع الشــؤون التنظيميــة 
والقانونيــة األخــرى لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة. إلــى جانــب هــذه المهــام، 
فالســيدة دنــدن عميــد برنامــج تطويــر الخريجيــن الــذي يســتمر لمــدة عاميــن داخــل 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة وبرنامــج قــادة الغــد التنظيميــون الــذي يهــدف إلــى 
ــب  ــة جوان ــول كاف ــة ح ــم بالمعرف ــن وتزويده ــن اإلماراتيي ــارات المواطني ــز مه تعزي

ــة. ــات المالي ــة للخدم ــات التنظيمي الممارس

 قبــل التحاقهــا بالعمــل لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، أمضــت الســيدة دنــدن 
ــة  ــال المصرفي ــة لألعم ــؤون القانوني ــم الش ــس قس ــب رئي ــي منص ــنوات ف ــدة س ع

للشــركات واألفــراد لــدى بنــك باركليــز ش.م.ع فــي الشــرق األوســط.

 حصلــت الســيدة دنــدن علــى شــهادتها فــي المحامــاة مــن المملكــة المتحــدة 
وهــي مرخصــة لممارســة المحامــاة فــي انجلتــرا وويلــز وكذلــك فــي هونــغ كونــغ. 
وقــد أمضــت الســيدة منــى دنــدن عــدة ســنوات فــي العمــل كمحامــي تجــاري لــدى 
ــرق  ــا الش ــل عودته ــغ قب ــغ كون ــدن وهون ــن لن ــي كل م ــة ف ــاة دولي ــب محام مكات

ــط. األوس
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ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــي س ــل ف ــق بالعم ــات، التح ــذي للعملي ــس التنفي الرئي
فــي مــارس 2013. يحمــل الســيد وليــد العوضــي فــي جعبتــه مــا يربــو علــى 16 عامــً 
مــن الخبــرة الدوليــة واإلقليميــة فــي مجــال القيــادة ووضــع االســتراتيجيات فــي 
الخدمــات الماليــة، والخدمــات المصرفيــة اإلســامية، والعقــارات، وصناعــات اإلعــام 

ــاالت. واالتص

التشــغيلي االســتراتيجي فــي ســلطة دبــي  التميــز  يتولــى مســؤولية  أنــه   كمــا 
للخدمــات الماليــة مــن خــال قيــادة وضــع وتنفيــذ الحلــول المبتكــرة والعالميــة 
والمبــادرات الذكيــة. ويمثــل الســيد العوضــي ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة علــى 
صعيــد المبــادرات االســتراتيجية التــي يتــم إطاقهــا مــع الجهــات الحكوميــة ومــع 

الهيئــات التنظيميــة المحليــة واإلقليميــة ومــع واضعــي المعاييــر الدوليــة.

ــة  ــة لدول ــدرات الوطني ــاء الق ــي بن ــل ف ــادي يتمث ــدور قي ــي ب ــيد العوض ــوم الس  ويق
ــى  ــة وعل ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــتوى س ــى مس ــدة عل ــة المتح ــارات العربي اإلم
التســويق  قســم  قيــادة  ســابقً  العوضــي  الســيد  تولــى  المجتمــع.  مســتوى 
واالتصــاالت فــي أبوظبــي لإلعــام ومنصــب رئيــس قســم الخدمــات المصرفيــة 
الخدمــات  مجموعــة  رئيــس  ونائــب  اإلســامي  اإلمــارات  مصــرف  فــي  المميــزة 
ــاد  ــث ق ــي حي ــك دب ــي بن ــويق ف ــذي للتس ــس التنفي ــب الرئي ــراد ونائ ــة لألف المصرفي
ــى  ــاالت. تول ــة واالتص ــات التجاري ــروات والعام ــة وإدارة الث ــة الملكي ــال المصرفي األعم
الســيد العوضــي أيضــً منصــب المديــر الدولــي للتســويق والمبيعــات فــي ســما دبــي 
ــة. ــوق دولي ــن 20 س ــد ع ــا يزي ــؤواًل عم ــا كان مس ــة. كم ــي القابض ــي دب ــو ف - عض

ــتكمل  ــث اس ــال، حي ــة األعم ــارد، كلي ــة هارف ــي جامع ــد خريج ــي أح ــيد العوض الس
برنامــج اإلدارة العامــة. ويحمــل الســيد العوضــي درجــة الماجســتير فــي القانــون مــع 
تخصــص مــزدوج فــي التحكيــم وفــض النزاعــات والجرائــم الماليــة وغســل األمــوال، 
ــر  ــه نش ــا أن ــة. كم ــال التطبيقي ــوم األعم ــي عل ــوس ف ــة البكالوري ــل درج ــا يحم كم
ــة  ــارات العربي ــي اإلم ــة ف ــركات العائلي ــتدامة الش ــوان »اس ــاب بعن ــه كت ــى مؤلفات أول
ــذ  ــرى من ــد ج ــات«. وق ــل الممارس ــذي ألفض ــي وتنفي ــور قانون ــن منظ ــدة - م المتح
ذلــك الحيــن نشــر مقالــة حــول كتابــه فــي اصــدار مراجعــة تابعــة للشــركات الدوليــة 

ــة. ــن التجاري والقواني
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إيريك سالومونز

ــدى  ــى م ــة عل ــلع واألوراق المالي ــواق الس ــي أس ــرة ف ــه خب ــواق، ولدي ــر إدارة األس مدي
الســنوات التســعة عشــر الماضيــة. عمــل الســيد إيريــك ســالومونز فــي مراجعــة 

المشــتقات وإدارة المخاطــر والتنظيــم.

 شــغل الســيد إيريــك ســالومونز منصــب مديــر مشــاريع مســؤول عــن ترخيــص 
األســواق فــي أوروبــا ومركــز دبــي المالــي العالمــي واإلشــراف عليهــا، حيــث اكتســب 
خبــرة واســعة وقّيمــة فــي عمليــات الصــرف األجنبــي والمقاصــة وأنظمــة التســوية. 
ــة  ــلع التابع ــتقات الس ــواق مش ــة ألس ــة الدائم ــي اللجن ــو ف ــالومونز عض ــك س وإيري

ــة. ــات األوراق المالي ــة لهيئ ــة الدولي للمنظم

ــك  ــيد إيري ــل الس ــة، عم ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــدى س ــل ل ــه بالعم ــل التحاق وقب
ــؤواًل  ــث كان مس ــة، حي ــة الهولندي ــات المالي ــم الخدم ــة تنظي ــدى هيئ ــالومونز ل س
عــن تنظيــم العمــات األجنبيــة، وكان عضــوًا فــي كليــة المنِظميــن التابعــة لبورصــة 

ــت. ــورك يورونكس نيوي

ــتقات  ــوق المش ــن بس ــد المؤثري ــة كأح ــه المهني ــالومونز حيات ــك س ــيد إيري ــدأ الس ب
فــي كل مــن بورصــة يورونيكســت ويوريكــس لتجــار الخيــارات فــي أمســتردام. وهــو 
ــة  ــة العالمي ــاء الجمعي ــد أعض ــدي وأح ــة الهولن ــد األوراق المالي ــدى  معه ــجل ل مس

ــر. ــري المخاط لمدي

من نحن

عارف سيد

ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــدى س ــل ل ــق بالعم ــرية، التح ــوارد البش ــر  إدارة الم مدي
ــبتمبر 2015. ــي س ف

ــرية  ــوارد البش ــال الم ــي مج ــرة ف ــن الخب ــً م ــاوز 27 عام ــا يتج ــارف م ــيد ع ــك الس  يمل
ــي. ــاع المال ــي القط ف

 قبــل التحاقــه بالعمــل لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة تولى الســيد عــارف عددًا 
مــن المناصــب العليــا منهــا مديــر قســم الموظفيــن والخدمــات اإلداريــة لــدى بنــك 
اإلمــارات الدولــي، ومديــر دولــي للمــوارد البشــرية لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا لــدى ايــه ان زد جريندليــز بنــك، ورئيــس قســم المــوارد البشــرية فــي اإلمــارات 
ــكتلندا  ــك اس ــي إن آمرو/بن ــه ب ــدى اي ــا ل ــط وإفريقي ــرق األوس ــدة والش ــة المتح العربي

الملكــي.

 وقــد عمــل أيضــً لــدى بــاك آنــد ديكــر ومؤخــرًا لــدى ارابتيــك لإلنشــاءات كمديــر 
قســم الرعايــة العماليــة والتوظيــف. يحمــل الســيد عــارف دبلــوم متقــدم فــي 
ــح  ــي لمن ــس الوطن ــن المجل ــي اإلدارة م ــا ف ــات علي ــوم دراس ــال، ودبل ــات األعم دراس
الشــهادات األكاديميــة ودرجــة الماجســتير فــي دراســات القــوى العاملــة، وجميعهــا 

ــدة. ــة المتح ــن المملك م
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مارك ماكجينيس

مديــر إدارة العاقــات الدوليــة، التحــق بالعمــل لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
2005 إلنشــاء وقيــادة وإدارة أنشــطة العاقــات الدوليــة فــي ســلطة دبــي للخدمــات 
ــول 100  ــاوض ح ــودات والتف ــداد المس ــس بإع ــارك ماكجيني ــيد م ــام الس ــة. ق المالي
مذكــرة تفاهــم، ممــا يؤكــد التــزام ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بالتعــاون الدولي.

ــى  ــً، وتول ــي 30 عام ــاع التنظيم ــي القط ــس ف ــارك ماكجيني ــيد م ــرة الس ــاوز خب  تتج
مــارك ماكجينيــس فــي هيئــة األوراق الماليــة واالســتثمارات األســترالية منصــب رئيــس 
الشــؤون القانونيــة لإلنفــاذ والمنســق االفتتاحــي لإلنفــاذ الدولــي ومستشــار رئيــس 
مجلــس اإلدارة ومديــر العاقــات الدوليــة ويتمتــع بدرجــة مســؤول خدمــات أول فــي 

الحكومــة األســترالية.

واالســتثمارات  الماليــة  األوراق  للجنــة  كممثــل  ماكجينيــس  مــارك  الســيد  عمــل   
األطــراف  المتعــددة  التفاهــم  ومذكــرات  بالتطبيــق  يتعلــق  فيمــا  األســترالية 
للمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة، ولجنــة تنفيــذ القوانيــن الدائمــة لتلــك 
المنظمــة. وهــو عضــو حاليــً فــي لجنــة التقييــم التابعــة للمنظمــة الدوليــة للجــان 
مبــادئ  عــن  المســؤولة  المركزيــة  السياســة  مجموعــة  وهــي  الماليــة،  األوراق 
ــه  ــً بصفت ــل أيض ــا يعم ــا(. كم ــة ومنهجيته ــان األوراق المالي ــة للج ــة الدولي المنظم
ــم أول لمذكــرة التفاهــم متعــددة األطــراف للرابطــة الدوليــة لمراقبــي التأميــن.  مقيِّ

وبيــن عامــي 2004 و2013 كان الســيد مــارك ماكجينيــس أحــد األعضــاء فــي فريــق 
برنامــج تقييــم القطــاع المالــي لصنــدوق النقــد الدولــي.

يحمــل الســيد مــارك ماكجينيــس شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون، وهــو محامي 
مرخص فــي أســتراليا.



2 0 16  H I G H L I G H T S

3 |   سلطة دبي للخدمات المالية   التقرير السنوي  92017



عملنا
41 الهيكل التنظيمي لسلطة دبي للخدمات املالية 

43 أهم مبادرات سلطة دبي للخدمات املالية 

44 - هيئات وضع املعايري 

45 - التكنولوجيا املالية 

46 - تنمية املواطنن اإلماراتين 

47 مبادرات اإلدارات لعام 2017 

47 - إدارة السياسات واالسراتيجيات 

47 - إدارة الشؤون القانونية واملستشار العام 

49 - إدارة الرقابة 

51 - إدارة األسواق 

53 - إدارة التنفيذ 

54 - إدارة العالقات الدولية 

57 - إدارة املوارد البشرية 

58 - العمليات 

59 تطلعاتنا 

القسم 02

4 0



4 |   سلطة دبي للخدمات المالية   التقرير السنوي  12017

عملنا

الهيكل التنظيمي لسلطة دبي للخدمات املالية

املستشار العام وإدارة الشؤون القانونية

العــام  المستشــار  برئاســة  القانونيــة  الشــؤون  إدارة  تضطلــع 
ــورات  ــم المش ــمل تقدي ــا يش ــف بم ــن الوظائ ــعة م ــة واس بمجموع
دبــي  ســلطة  علــى  تؤثــر  التــي  المســائل  بشــأن  القانونيــة  واآلراء 
للخدمــات الماليــة وتقديــم المشــورة أيضــً بشــأن القوانيــن والقواعد 
ــًا  ــا فض ــى تنفيذه ــة عل ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــرف س ــي تش الت
ــاص  ــائل االختص ــن مس ــا م ــرى وغيره ــريعات األخ ــق التش عــن تطبي

الصلــة. ذات  القضائــي 

كمــا تتولــى اإلدارة مســؤولية صياغــة قوانيــن مركــز دبــي المالــي 
العالمــي وقواعــده التــي تشــرف ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
ــلطة  ــي وس ــة دب ــع حكوم ــاور م ــى التش ــة إل ــا باإلضاف ــى تنفيذه عل
ــي  ــي المال ــز دب ــريعات مرك ــول تش ــي ح ــي العالم ــي المال ــز دب مرك

العالمــي وتشــريعات دبــي والتشــريعات االتحاديــة.

تتولــى إدارة الشــؤون القانونيــة أيضــً مســؤولية تقديــم المشــورة 
ــي  القانونيــة بشــأن المســائل التعاقديــة وإدارة الدعــاوى لســلطة دب
للخدمــات الماليــة فــي القضايــا المقدمــة لمحاكــم مركــز دبــي 

ــة. ــواق المالي ــة لألس ــة القانوني ــي أو الهيئ ــي العالم المال

 كمــا تتولــى إدارة الخدمــات القانونيــة مســؤولية تقديــم الدعــم 
ــع  ــة صن ــرارات ولجن ــه الق ــة توجي ــة للجن ــارة القانوني اإلداري واالستش
القــرار فضــًا عــن قيــادة الدعــم اإلداري وتوفيــره للجنــة القواعــد 

واإلعفــاءات.

القانونيــة  الخدمــات  إدارة  مســؤولية  العــام  المستشــار  يتولــى   
إدارة  لمجلــس  المشــورة  تقديــم  عــن  فضــًا  عليهــا  واإلشــراف 
ــة  ــائل القانوني ــأن المس ــه بش ــة ولجان ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب س
والمســائل المتعلقــة بالحوكمــة ويقــوم المستشــار العــام بــدور 
ســكرتير مجلــس اإلدارة المتمثلــة فــي إدارة وتنســيق كافــة المهــام 

ولجانــه. اإلدارة  بمجلــس  المتعلقــة 

المهنــي  الســلوك  قواعــد  علــى  العــام  المستشــار  يشــرف  كمــا 
ــة. ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــون لس ــد التنظيمي ــادة الغ ــج ق وبرنام

إدارة السياسات واالسراتيجيات

تضطلــع اإلدارة بمســؤولية المحافظــة علــى إطــار السياســات لســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة وتطويــره، وتقديــم المشــورة حــول الغــرض 
مــن  لــكل  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  سياســات  إطــار  مــن 
أقســام الســلطة. تشــرف اإلدارة علــى نهــج ســلطة دبــي للخدمــات 
ــط  ــك دورة تخطي ــي ذل ــا ف ــتراتيجي، بم ــط االس ــي التخطي ــة ف المالي
االســتراتيجي  بالتخطيــط  الخاصــة  ومدخاتهــا  الســنوية  األعمــال 
العــام لمركــز دبــي المالــي العالمــي؛ ونهــج ســلطة دبــي للخدمــات 
تحمــل  درجــة  تحديــد  تشــمل  التــي  المخاطــر،  إدارة  فــي  الماليــة 
المخاطــر للمؤسســة والنظــر فــي الحــد مــن المخاطــر غيــر المتعلقــة 

ــة. ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــي س ــركات ف بالش

تضطلــع اإلدارة أيضــً بمســؤولية إعــداد تقاريــر اقتصاديــة وغيرهــا 
كان  ومتــى  الداخلــي  لاســتخدام  وغيرهــا  البيئيــة  التحاليــل  مــن 
ــع  ــي المجتم ــورات ف ــل للتط ــل مماث ــع تحلي ــر م ــبً للنش ــك مناس ذل

التنظيمــي علــى المســتويين العالمــي واإلقليمــي.
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إدارة الرقابة

الراغبيــن  الجــدد  الطلبــات  مقدمــي  تقييــم  علــى  اإلدارة  تعمــل 
بمزاولــة أنشــطة الخدمــات الماليــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي 
ــان،  ــات الكي ــبة لعملي ــط مناس ــة وضواب ــود أنظم ــان وج ــه لضم أو من
والمائــم فضــًا عــن  المناســب  اإلدارة  بمــا يشــمل وجــود فريــق 

ترتيبــات الحوكمــة المناســبة، لــدى مقــدم الطلــب.

تقييــم  مســؤولية  الرقابــة  إدارة  تتولــى  الترخيــص،  عمليــة  بعــد   
المخاطــر ومراقبــة والحــد مــن المخاطر لجميــع الشــركات المرخصة 
التــي تعمــل فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي أو منــه. تتولــى اإلدارة 
ــجلين ووكاالت  ــابات المس ــي الحس ــل مدقق ــى عم ــة عل ــا الرقاب أيض

ــي. ــف االئتمان التصني

 وضمــن دور ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي مكافحــة الجرائــم 
الماليــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي، تتولــى اإلدارة تســجيل 
ومراقبــة نشــاط العديــد مــن أنــواع الشــركات األخــرى مثــل شــركات 
ذات  البضائــع  وتجــار  العائليــة  والشــركات  والمحاســبة  المحامــاة 
جرائــم  مكافحــة  بهــدف  العقارييــن  والــوكاء  العاليــة  القيمــة 
ــوان  ــت العن ــركات تح ــذه الش ــف ه ــم تصني ــد ت ــوال. وق ــيل األم غس

الواســع »األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة«.

ــر  ــع معايي ــات وض ــات هيئ ــً لمتطلب ــا وفق ــة أعماله ــزاول إدارة الرقاب  ت
مــع  بفعاليــة  اإلدارة  أعضــاء  ويشــارك  المعنييــن.  المالــي  القطــاع 
هيئــات وضــع المعاييــر المذكوريــن مــن خــال مجموعــات رئيســة 
وفــرق مختصــة بمهــام معينــة والمشــاريع علــى المســتويات الدوليــة. 
اإلشــرافية  الكليــات  مــن  العديــد  فــي  اإلدارة  أعضــاء  يشــارك  كمــا 
أيضــا  لديهــا  والتــي  النظاميــة  األهميــة  ذات  الماليــة  للمؤسســات 
ــهد دور  ــث يش ــي، حي ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك ــة ف ــات هام عملي
الكليــات اإلشــرافية أهميــة متزايــدة بالنســبة لــدور الهيئــات التنظيميــة 
المضيفــة ومهمتهــا. وتتعــاون اإلدارة وتتواصــل بشــكل وثيــق مــع 

كافــة الجهــات التنظيميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

إدارة األسواق

تتولــى اإلدارة مســؤولية ترخيــص مؤسســتين مــن مؤسســات الســوق 
المرخصــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي وهمــا بورصــة دبــي 
ــى  ــا تتول ــتمرار. كم ــا باس ــراف عليهم ــي واإلش ــداك دب ــة وناس للطاق
اإلدارة مســؤولية االعتــراف بالمشــاركين عــن ُبعــد ومشــغلي الســوق 

ــي. ــي العالم ــي المال ــز دب ــارج مرك ــودة خ ــة الموج ــرف المقاص وغ

 وتتولــى إدارة األســواق إدارة هيئــة اإلدراج للشــركات التــي تعــرض طرح 
وإدراج األوراق الماليــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي. وتتولــى هيئــة 
اإلدراج مســؤولية قبــول إدراج الشــركات فــي قائمــة األوراق الماليــة 
الرســمية لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة وتضــع الحــد األدنــى مــن 
ــاج،  ــتحواذ واالندم ــات االس ــرح واإلدراج، وعملي ــات الط ــر لعملي المعايي

تماشــيً مــع تطــورات الســوق الدوليــة.

ــل  ــركات مث ــراءات الش ــواق إج ــد إدارة األس ــك، تعتم ــى ذل ــة إل باإلضاف
إعــادة شــراء األســهم ويتولــى مســؤولية مراقبــة إســاءة اســتخدام 
الســوق الممكنــة فضــًا عــن التزامــات اإلفصــاح المســتمرة والدوريــة 

عــن الشــركات المدرجــة.

إدارة التنفيذ

تتولــى إدارة التنفيــذ التحقيــق فــي الخروقــات المشــتبه بهــا لقوانيــن 
وقواعــد مركــز دبــي المالــي العالمــي التــي تشــرف ســلطة دبــي 
فــي  اإلجــراءات  اإلدارة  وتتخــذ  تنفيذهــا.  علــى  الماليــة  للخدمــات 
لقطــاع  الضــرر  التصــرف  ســوء  فيهــا  يســبب  قــد  التــي  الحــاالت 
الخدمــات الماليــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي. ويتمثــل هدفهــا 
العــام فــي تجنــب أي تصــرف يســبب )أو قــد يســبب( الضــرر لســمعة 

ــه. ــرف ومنع ــك التص ــل ذل ــن مث ــف ع ــز والكش المرك

العالقات الدولية

تتولــى اإلدارة إدارة وتنســيق دور ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي 
كافــة المســائل الدوليــة بمــا فــي ذلــك جهودهــا الثنائيــة ومتعــددة 
األطــراف مــع نظرائهــا علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي وتتولــى 
مــع  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  مشــاركة  إدارة  أيضــً  اإلدارة 

ــة. ــة العالمي ــر المالي ــع المعايي ــات وض هيئ

إدارة املوارد البشرية

وإدارة  والتطويــر  الكفــاءات  اســتقطاب  مهــام  اإلدارة  تتولــى 
المكافــآت. وتشــمل مهــام اإلدارة كافــة األمــور المتعلقــة بموظفــي 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، وخاصــًة مــا يتعلــق منهــا بــاألداء 
ويعــد  بهــم.  واالحتفــاظ  الموظفيــن  مهــارات  وتطويــر  المســتمر 
التنظيميــة مــن  للمهــن  اإلماراتييــن  المواطنيــن  توظيــف وتدريــب 
خــال برنامــج قــادة الغــد التنظيميــون أحــد أبــرز أنشــطة التطويــر 

لــإلدارة. الرئيســية 

العمليات

تقــوم اإلدارة بــإدارة أعمــال الســلطة مــن خــال الشــؤون المؤسســية 
و الماليــة وتكنولوجيــا المعلومــات والشــؤون اإلداريــة والمشــاريع 
والتخطيــط. وتشــكل اإلدارة األســاس والبنيــة التحتيــة التشــغيلية 
ــلطة  ــي س ــة ف ــهلة وسلس ــان إدارة س ــل ضم ــن أج ــة م والتكنولوجي
الشــركاء  مــع  العاقــات  اإلدارة  وتديــر  الماليــة،  للخدمــات  دبــي 
الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  لتكــون  واإلعــام  االســتراتجيين 
مؤسســة عالميــة تســاهم فــي االقتصــاد المحلــي وتقيــم شــراكات 
دوليــة.  وتطبــق اإلدارة مبــادئ التميــز وإدارة المعرفــة  فــي نموذجــه 

التشــغيلي.
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عملنا

أهم مبادرات سطلة دبي للخدمات املالية

يسلط هذا القسم الضوء على أهم مبادرتن قامت بها سلطة دبي 
للخدمات املالية، من خالل التعاون الداخلي عرب األقسام، وتركيز الوقت 

واملوارد من أجل املساهمة يف وضع املعايري الدولية مع الهيئات الدولية 
اخملتصة وتعزيز تطوير برنامج قادة الغد التنظيميون. وقد عززت هذه 

املبادرات انتشارها الواسع يف املؤسسة وساعدت على حتديد أهم األنشطة 
على مستوى سلطة دبي للخدمات املالية لعام 2016 .
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مساهمة سلطة دبي للخدمات املالية

تتولــى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة إدارة نظــام تنظيمــي يطبــق 
المعاييــر الدوليــة1 ويوفــر نظامــً يدعــم األنشــطة التجاريــة فــي 
ــل  ــار عم ــركات بإط ــى الش ــث تحظ ــي، حي ــي العالم ــي المال ــز دب مرك
خالــه  مــن  يســتطيعون  عالميــً  بــه  ومعتــرف  ومتوقــع  مســتقر 

إنشــاء أعمالهــم وتطويرهــا.

كمــا هــو الحــال فــي الســنوات الســابقة، يهــدف عمــل ســلطة دبــي 
ــر  ــع المعايي ــة وض ــة عملي ــى صياغ ــي 2017 عل ــة ف ــات المالي للخدم
الدوليــة والحــرص علــى أن تعكــس تلــك المعاييــر احتياجــات مناطــق 
شــملت  وقــد  العالمــي.  المالــي  دبــي  مركــز  مثــل  االختصــاص 
ــع  ــن وض ــؤولة ع ــية المس ــات الرئيس ــع الهيئ ــل م ــي العم ــا ف مهامن
المعاييــر الدوليــة مشــاركتنا المباشــرة فــي عمــل تلــك الهيئــات علــى 
النحــو المبيــن أدنــاه، باإلضافــة إلــى إجــراء 20 دراســة اســتقصائية 
غيــر  المشــاورات  عــن  فضــًا  عامــة،  مشــورات  لثاثــة  واالســتجابة 
ــاد  ــل اعتم ــات. نواص ــك الهيئ ــن تل ــة، م ــة الصياغ ــي مرحل ــمية ف الرس
ــز  ــب مرك ــة تناس ــا بطريق ــي نظامن ــا ف ــق عليه ــة متف ــر دولي معايي

ــي. ــي العالم ــي المال دب

اخلدمات املصرفية

يتولــى المديــر العــام إلدارة الرقابــة لــدى ســلطة دبــي للخدمــات 
الماليــة، برايــان ســتايروولت، منصــب الرئيــس المشــارك لمجموعة بازل 
ــدور  ــه ب ــه اضطاع ــندة إلي ــام المس ــن المه ــن ضم ــارية2، وم االستش
ــازل االســتثمارية منتــدى  ــازل. وتوفــر مجموعــة ب مراقــب فــي لجنــة ب
يهــدف إلــى تعميــق مشــاركة لجنــة بــازل مــع المشــرفين فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، وتســهيل عمليــة الحــوار مــع الــدول مــن غيــر األعضــاء 
بشــأن المبــادرات الجديــدة للجنــة بــازل فــي مراحلهــا المبكــرة. وأثنــاء 
2017، واصلــت لجنــة بــازل تعزيــز اإلطــار التنظيمــي الدولــي  عــام 
للبنــوك العالميــة التــي تــزاول أعمالهــا علــى صعيــد دولــي وذلــك مــن 
خــال االنتهــاء مــن اإلصاحــات التنظيميــة التــي تبعــت األزمــة. وفــي 
ــتقرار  ــس االس ــع مجل ــتراك م ــازل باالش ــة ب ــت لجن ــام 2017، وضع ع
المالــي معاييــر بشــأن تعافــي المؤسســات الماليــة وحــل المشــاكل 
ــال  ــن خ ــي م ــرض التعاف ــل بغ ــك التموي ــي ذل ــا ف ــا، بم ــي تواجه الت
ذات  العالميــة  للبنــوك  الكليــة  الخســارة  اســتيعاب  علــى  القــدرة 
األهميــة النظاميــة. واســتجابة لهــذه االقتراحــات، قامــت ســلطة 
بتنفيــذ تعديــات علــى   2017 الماليــة فــي عــام  للخدمــات  دبــي 
ــي األوراق  ــيولة )ف ــال والس ــرأس الم ــة ب ــة المتعلق ــا االحترازي قواعده
113 و114( كمــا أجــرت مشــاورات بشــأن إطــار  االستشــارية رقــم 
ــي  ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك ــة ف ــركات المالي ــي الش ــل وتعاف ح

ــم 3(. ــاورية رق ــة التش )الورق

 التأمن

السياســات  إلدارة  العــام  المديــر  تولــى  التأميــن،  قطــاع  فــي 
ــذي،  ــس التنفي ــن الرئي ــور م ــام األم ــميث، زم ــر س ــتراتيجيات، بيت واالس
إيــان جونســتون فــي تمثيــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي 
ــي  ــة لمراقب ــة الدولي ــة بالرابط ــور الفني ــي واألم ــتقرار المال ــة االس لجن
التأميــن. وبفضــل ذلــك، واصلــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
التأثيــر علــى جهــود الرابطــة الدوليــة لمراقبــي التأميــن لزيــادة حمايــة 

حاملــي وثائــق التأميــن والحفــاظ علــى االســتقرار المالــي فــي أربعــة 
مجــاالت عمــل مهمــة:

التأميــن  • مبــادئ  ذلــك  فــي  بمــا  القائمــة،  المعاييــر  مراجعــة 
الرئيســية ودمجهــا فــي إطــار العمــل المشــترك لإلشــراف علــى 

مجموعــات التأميــن الناشــطة دوليــً؛

التأميــن وحلهــا، بمــا  • وضــع معاييــر بشــأن إنعــاش شــركات 
النظــر فــي تعزيــز قدرتهــا علــى اســتيعاب الخســائر؛ يشــمل 

تحســين منهجيــة التقييــم لتحديــد شــركات التأميــن العالميــة  •
الهامــة نظاميــً؛ و

تطويــر معيــار رأســمال التأميــن الــذي ســوف يطبــق علــى األقــل  •
علــى مجموعــات التأميــن النشــطة دوليــً، مــع اعتمــاد هــذا 
اإلصــدار األول كجــزء مــن إطــار العمــل المشــترك فــي عــام 

.2020

والســيد ســميث عضــو فــي فريــق عمــل مراجعــة المــواد اإلشــرافية 
الــذي بــدأ عملــه فــي عــام 2015. فريــق العمــل لديــه تفويــٍض يخولــه 
مراجعــة صياغــة العديــد مــن مبــادئ التأميــن الرئيســة واإلشــراف 
ــي  ــة لمراقب ــة الدولي ــرافية للرابط ــرات اإلش ــق النش ــدى تطاب ــى م عل
التأميــن. رئيــس قســم العاقــات الدوليــة لدى ســلطة دبــي للخدمات 
ــل  ــة عم ــي مجموع ــو ف ــً عض ــو أيض ــس، ه ــارك ماكجيني ــة، م المالي
الموقعيــن المعتمديــن علــى مذكــرات التفاهــم متعــددة األطــراف 
تقييــم  علــى  تعمــل  والتــي  التأميــن،  لمراقبــي  الدوليــة  للرابطــة 
إلــى الموقعيــن علــى  الــدول لانضمــام  الطلبــات المقدمــة مــن 
لمراقبــي  الدوليــة  للرابطــة  األطــراف  متعــددة  التفاهــم  مذكــرة 
التأميــن، وهــي مبــادرة مهمــة أخــرى للرابطــة اعتمدتهــا ســلطة 
المديــر  فــإن  وأخيــرًا،   .2010 عــام  فــي  الماليــة  للخدمــات  دبــي 
المســاعد لقســم التأميــن والتابــع لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، 
ســكوت ليــم، عضــو خــال عــام 2017 فــي فريــق العمــل الــذي قــام 
ــن  ــا م ــن وغيره ــادة التأمي ــية 13: إع ــن الرئيس ــادئ التأمي ــة مب بمراجع
ــة  ــية بأهمي ــن الرئيس ــادئ التأمي ــى مب ــر. تحظ ــل المخاط ــكال نق أش
لألعمــال التــي تتــم فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي، المركــز الرائــد 
ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــن  فــي مجــال إعــادة التأميــن ب
ثــم فإنــه مــن الضــروري لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة المشــاركة 

ــة. ــذه المراجع ــي ه ــر ف ــكل مباش بش

األوراق املالية واألسواق

فــي قطــاع األوراق الماليــة، فــإن الرئيــس التنفيــذي لــدى ســلطة دبــي 
ــو  ــة النم ــه للجن ــة التوجي ــي مجموع ــو ف ــو عض ــة ه ــات المالي للخدم
الماليــة  الدوليــة للجــان األوراق  المنظمــة  الناشــئة فــي  واألســواق 
- العضــو المشــارك الوحيــد فــي المنظمــة الدوليــة للجــان األوراق 
الماليــة الــذي ينضــم لهــذه اللجنــة. يشــارك الســيد جونســتون فــي 
تحديــد القضايــا وتســليط الضــوء علــى المشــاكل مــع صياغــة الــردود 
ــة  المناســبة ألســواق األوراق الماليــة الناميــة التــي ُتمثــل ثلثــي عضوي
ــية  ــا الرئيس ــل القضاي ــة. تتمث ــان األوراق المالي ــة للج ــة الدولي المنظم
للجنــة النمــو واألســواق الناشــئة فــي استكشــاف المخاطــر المتعلقة 
ــن  ــة/ واألم ــا المالي ــل، والتكنولوجي ــلوك العم ــة، وس ــة المالي بالجريم

الســيبراني، إلــى جانــب االســتدامة فــي األســواق الناشــئة.

هيئات وضع املعايري
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تشــارك ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أيضــً فــي لجــان سياســة 
المنظمــة الدوليــة للجــان األوراق الماليــة األخــرى:

للخدمــات  • دبــي  ســلطة  لــدى  األســواق  إدارة  مديــر  انضــم 
الماليــة، إيريــك ســالومونز، إلــى اللجنــة الثانيــة المعنيــة باألســواق 
بأســواق  الســيولة  تقييــم  مهمــة  تتولــى  والتــي  الثانويــة، 
ــركات.  ــندات الش ــواق س ــي أس ــفافية ف ــك الش ــندات وكذل الس
ــة  ــابعة المعني ــة الس ــي اللجن ــالومونز ف ــيد س ــارك الس ــا ش كم

الســلع. بمشــتقات 

عمــل مديــر إدارة التنفيــذ الســابق لــدى ســلطة دبــي للخدمــات  •
الماليــة، ســتيفن جليــن، عضــوًا فــي لجنــة اإلنفــاذ والتعــاون 
األطــراف،  متعــددة  التفاهــم  مذكــرة  الرابعــة(،  )اللجنــة 
خــال  الرابعــة  اللجنــة  اهتمــت  وقــد  الفحــص.  ومجموعــة 
2017 بتأثيــر تقنيــة الســحابة علــى ممارســات اإلنفــاذ، باإلضافــة 
إلــى عملهــا المتمثــل فــي فحــص الــدول المقدمــة لطلــب 
ــم  ــرة التفاه ــى مذك ــن عل ــة الموقعي ــى مجموع ــام إل االنضم
متعــددة األطــراف للمنظمــة الدوليــة للجــان األوراق الماليــة، 

المحســنة. األطــراف  متعــددة  التفاهــم  ومذكــرة 

ــي  • ــو ف ــس، عض ــارك ماكجيني ــة، م ــات الدولي ــر إدارة العاق مدي
ــل  ــذي يعم ــاذ ال ــق اإلنف ــة لفري ــة الفرعي ــم واللجن ــة التقيي لجن
علــى مراجعــة وتحديــث منهجيــة المنظمــة الدوليــة للجــان 
األوراق الماليــة، إلــى جانــب المنهجيــة التــي تعمــل على تســهيل 
عمليــة التنفيــذ الفّعالــة لهــا. كمــا يشــارك مــع رئيــس عمليــات 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، وليــد العوضــي فــي اللجنــة 

ــط. ــرق األوس ــا والش ــة أفريقي ــة لمنطق اإلقليمي

 كمــا أن ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مراقــب فــي اتحــاد هيئــات 
األوراق الماليــة العربيــة، وهــو منتــدى لجهــات تنظيــم األوراق الماليــة 

واألســواق فــي الــدول العربيــة.

 التمويل اإلسالمي

تســاهم ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بفعاليــة فــي تطويــر قطــاع 
ــل  ــر التموي ــذ معايي ــر وتنفي ــام وتطوي ــكل ع ــامي بش ــل اإلس التموي

اإلســامي العالميــة.

ــاركتها  ــي مش ــة ف ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــاهمة س ــز مس وتترك
دبــي  ســلطة  اإلســامية.  الماليــة  الخدمــات  مجلــس  بجهــود 
الماليــة  الخدمــات  مجلــس  فــي  عضــو  هــي  الماليــة  للخدمــات 
اإلســامية، وتحضــر جميــع اجتماعــات المجلــس التابــع لمجلــس 
الخدمــات الماليــة اإلســامية. كمــا أن ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، 
ممثلــة فــي المديــر األول إلدارة األســواق، بشــير أحمــد، هــي عضــو فــي 
مجموعــة العمــل، التــي تأسســت فــي عــام 2015، التابعــة لمجلــس 
ــة  ــاح الخاص ــات اإلفص ــة بمتطلب ــامية المعني ــة اإلس ــات المالي الخدم
بمنتجــات أســواق المــال اإلســامية. ســاهمت ســلطة دبــي للخدمــات 
ــات  ــأن متطلب ــادية بش ــادئ اإلرش ــودة المب ــة مس ــي صياغ ــة ف المالي
اإلفصــاح الخاصــة بأســواق المــال اإلســامية، والتــي جــرى االنتهــاء 
منهــا ونشــرها فــي أبريــل 2017. وفــي ظــل زيــادة التركيــز التنظيمــي 
والشــفافية  اإلفصــاح  ومعاييــر  المســتثمر  حمايــة  معاييــر  علــى 
ــي  ــار التنظيم ــز اإلط ــى تعزي ــادية إل ــادئ اإلرش ــدف المب ــة، ته الصارم

ــدود. ــر الح ــاط عب ــن النش ــد م ــجيع المزي ــي وتش الكل

عضــو  هــي  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  أن  إلــى  باإلضافــة 
الشــريعة  مــع  المتوافقــة  لــألدوات  االستشــارية  المجموعــة  فــي 
اإلســامية، ومعامــات مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة، حيــث 

يمثلهــا نويــد الالنــي، المديــر المســاعد إلدارة الرقابــة.

هيئات وضع املعايري األخرى

ــً  ــة دولّي ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــود س ــن أن جه ــم م ــى الرغ وعل
فــي عــام 2017 كانــت موجهــة للمشــاركة فــي أنشــطة هيئــات 
وضــع المعاييــر الدوليــة المبينــة آنفــً، إال أننــا ســاهمنا أيضً فــي العمل 
مــع هيئــات وضــع معاييــر أخــرى. وقــد تضمــن هــذا العمــل فــي 
ــا فــي المنتــدى الدولــي لمنظمــي  مجــال التدقيــق مــن خــال ممثلن
التدقيــق المســتقلين، حيــث ترأســت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
ــلطة  ــت س ــل 2017، كان ــي أبري ــر. وف ــن األصغ ــل المنظمي ــة عم فرق
دبــي للخدمــات الماليــة مــن بيــن أوائــل األعضــاء الموقعيــن علــى 
مذكــرة التفاهــم الثنائيــة الخاصــة بالمنتــدى، األمــر الــذي ســّهل 
ــي  ــلطة دب ــع س ــا ُتتاب ــق. كم ــرفي التدقي ــن مش ــال بي ــاون الفّع التع
المعاييــر  مجــال  فــي  تجــري  التــي  التطــورات  الماليــة  للخدمــات 
المحاســبية التــي يضعهــا مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة، 
فــي إطــار تنفيــذ المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 ذات 
الصلــة بالعديــد مــن شــركات ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، ومــن 

ــارية. ــامي االستش ــل اإلس ــة التموي ــي مجموع ــا ف ــال عضويته خ

التكنولوجيا املالية

االبتــكار  أهميــة  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  تعــي  تــزال  ال   
ــال  ــاذج األعم ــة ونم ــات المالي ــن الخدم ــم وتمكي ــا لدع والتكنولوجي
والمنتجــات والخدمــات. يمكــن أن تعمــل التكنولوجيــا الماليــة علــى 
تعزيــز وتحســين كفــاءة األســواق، ممــا يــؤدي إلــى تحســين الخدمــات 
ــراد. ــة لألف ــات المالي ــى الخدم ــول عل ــرص الحص ــادة ف ــول وزي والحل

ــد  ــها أح ــة نفس ــتخدام التقني ــة واس ــا المالي ــز التكنولوجي ــد تعزي يع
األولويــات االســتراتيجية لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة كمــا يتبّيــن 
مــن إضافــة عنصــر االبتــكار إلــى مواضيعنــا االســتراتيجية فــي خطــة 
النحــو، فنحــن نجعــل جهودنــا  2017. وبهــذا  عملنــا خــال عــام 
متماشــيًة مــع االســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار التــي أطلقهــا صاحــب 
رئيــس دولــة  نائــب  راشــد آل مكتــوم  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم إمــارة دبــي 

ــكار. ــم لابت ــي مائ ــام إيكولوج ــع نظ ــل صن ــن أج م

األعمال التي قامت بها سلطة دبي للخدمات املالية

ــا. ورخصــة  ــار االبتكارلدين لقــد أعلنــا فــي مايــو عــن إطــاق رخصــة اختب
ة خصيصــً  اختبــار االبتــكار هــي رخصــة مقيــدة للخدمــات الماليــة ُمعــدَّ
بإعــداد  المؤهلــة  )فينتــك(  الماليــة  التكنولوجيــا  لشــركات  للســماح 
واختبــار طــرٍق مبتكــرة لتقديــم الخدمــات الماليــة فــي مركــز دبــي 
التنظيميــة  للمتطلبــات  تخضــع  أن  دون  منــه،  أو  العالمــي  المالــي 
ــي  ــلطة دب ــم س ــة لتنظي ــركات الخاضع ــى الش ــادًة عل ــق ع ــي تنطب الت

للخدمــات الماليــة.

وبموجــب رخصــة اختبــار االبتــكار، يضــع مقدمــو الطلبــات خطــة 
الخدمــة  أو  المقتــرح  األعمــال  نمــوذج  لوصــف  تنظيميــة  اختبــار 
المقترحــة أو المنتــج المقتــرح، والتفاصيــل المتعلقــة بالكيفيــة التــي 
للتنظيــم  جاهــزة  كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  اختبارهــا  بهــا  ســيجري 
أم ال. أوضحــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أن رخصــة اختبــار 
االبتــكار تلقــت اهتمامــً كبيــرًا مــن مشــغلي التكنولوجيــا الماليــة 
الذيــن يغطــون مجموعــة كبيــرة مــن أنشــطة التكنولوجيــا الماليــة 
ــين  ــوك تش ــر بل ــات عب ــك التحوي ــي ذل ــا ف ــم، بم ــتوى العال ــى مس عل
والعمليــات تتــم مــن خــال المحافــظ الرقميــة لمســاعدة مــن ليــس 
لديهــم حســابات مصرفيــة وحلــول متنوعــة إلدارة الثــروات. لقــد تــم 
إصــدار أول رخصــة الختبــار االبتــكار فــي نوفمبــر لصالــح جهــة تقديــم 
خدمــات استشــارات آليــة مقرهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا 
أننــا نفكــر فــي الوقــت الحالــي فــي إدراج العديــد مــن نمــاذج األعمــال 

ــدان. ــذا المي ــي ه ــرى ف األخ

عملنا
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وفــي أغســطس، أضفــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة الطابــع 
القانونــي علــى نهجهــا إزاء منصــات التمويــل الجماعــي، وقدمــت 
إطــارًا تنظيميــً مخصصــً للمنصــات القائمــة علــى القــروض وحقــوق 
الملكيــة. ونحــن نتوقــع أن يســاهم هــذا اإلطــار التنظيمــي فــي 
التنميــة المســتدامة لهــذا المصــدر التمويلــي للشــركات الصغيــرة 
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــتوى اإلم ــى مس ــي وعل ــي دب ــطة ف والمتوس

ــي  ــطً ف ــاهمً نش ــة مس ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــت س ــد كان لق
ــا الماليــة األول مــن نوعــه فــي المنطقــة  برنامــج مســّرع التكنولوجي
»فينتيــك هايــف فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي«، مــن خــال حضــور 
ــب  ــدم بطل ــي التق ــة ف ــركات الراغب ــم الش ــار ودع ــات االختي اجتماع
للحصــول علــى رخصــة للخدمــات الماليــة بعــد اكتمــال البرنامــج. وقد 
تــم إطــاق برنامــج »فينتيــك هايــف فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي« 
ــركات  ــح للش ــي يتي ــر، لك ــركة أكسنتش ــع ش ــراكة م ــر بالش ــي يناي ف
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  العاملــة  القديمــة  والشــركات  الناشــئة 
الماليــة الفرصــة لتصميــم ابتكاراتهــم واختبارهــا وتعديلهــا بالتعاون 

ــٍه منهــا. مــع مؤسســات ماليــة عالميــة وإقليميــة وبتوجي

ــز  ــة، ترك ــا المالي ــاع وراء التكنولوجي ــم االندف ــد زخ ــم تزاي ــي خض  وف
الجهــات التنظيميــة عالميــً علــى هــذه التطــورات وعلــى كيفيــة 
اســتيعابها. ومــن أجــل مواكبــة تطــورات الســوق، ومواءمــة نهــج 
ــا مــع نهجهــا لــدى اآلخريــن، فقــد أبرمــت  ــا الماليــة لدين التكنولوجي
ــع  ــاون م ــات التع ــن اتفاقي ــددًا م ــة ع ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب س
جهــات تنظيميــة مــن هونــغ كونــغ وماليزيــا وأســتراليا )انظــر الملحق 
المعلومــات حــول  تبــادل  لنــا  الثنائيــة  5(. وتتيــح هــذه االتفاقيــات 
التطــورات الحادثــة فــي كل ســوٍق مــن األســواق وإحالــة األعمــال 

ــة. ــواقنا المتخصص ــى أس ــا إل ــص له ــرة المرخ المبتك

ما التايل؟

إن إقامــة مبادرتــي رخصــة اختبــار االبتــكار والتمويــل الجماعــي تســطر 
التنظيميــة لســلطة دبــي  الطريــق  التاليــة مــن خريطــة  المرحلــة 
للخدمــات الماليــة لتعزيــز االبتــكار فــي دبــي. وخــال العــام المقبــل، 
ســوف تواصــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة تطويــر نهجهــا تجــاه 
ابتــكارات التكنولوجيــا الماليــة الناشــئة. وســوف تواصــل ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة مواءمــة عملهــا وتوفيقــه مــع مبــادرات حكومــة 
دبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة والجهــات التنظيميــة العالميــة 

ــة. ــا المالي ــال التكنولوجي ــي مج ــرة ف ــات المبتك والمنظم

حــول  التفاصيــل  مــن  مزيــدًا  التاليــة  الصفحــات  فــي  ســنتناول   
اســتخدام ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة للتكنولوجيــا بغيــة إدخــال 

تحســينات علــى العمليــات واإلجــراءات.

تنمية املواطنن اإلماراتين

تحــرص ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة علــى التزامهــا الشــديد بتنميــة 
ــة  ــتمرار تنمي ــع اس ــن. وم ــن اإلماراتيي ــدى المواطني ــة ل ــدرات التنظيمي الق
المواهــب مــن خــال برنامــج قــادة الغــد التنظيميــون علــى مســتوى 
خريجــي الجامعــات، فقــد انصــب التركيــز لعــام 2017 علــى تنميــة 
المواطنيــن اإلماراتييــن الذيــن عملــوا فــي التنظيــم لبعــض الوقــت. 
وفــي مايــو مــن عــام 2017، قامــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
بتشــغيل أول مركــز تنميــة خــاص بهــا للمواطنيــن اإلماراتييــن العامليــن 
ــزٍء  ــادرًة كج ــذه المب ــت ه ــاع وأت ــذا القط ــل ه ــة داخ ــف فني ــي وظائ ف
ــن  ــد للمواطني ــه بالتحدي ــً، والموج ــق حديث م« الُمطل ــدُّ ــج »تق ــن برنام م

ــل. ــى األق ــنوات عل ــس س ــرة خم ــم خب ــن لديه ــن الذي اإلماراتيي

 ويتمثــل الغــرض مــن هــذا البرنامــج فــي إعــداد المواطنيــن اإلماراتييــن 
ــي  ــم ف ــرص له ــنح الف ــا تس ــن عندم ــادة تنظيميي ــوا ق ــي يصبح لك
المســتقبل. وقــد تشــاركت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مــع 

ــد  ــرية لتحدي ــة البش ــال التنمي ــي مج ــارية ف ــات االستش ــدى الجه إح
عــدٍد مــن األفــراد مــن أجــل أن يكــون لــكل فــرٍد منهــم برنامــج تنميــة 

ــن. ــن المقبلي ــدار العامي ــى م ــص عل ــل التخصي كام

ــدرات كل  ــة لق ــاملة ودقيق ــرًة ش ــذا نظ ــة ه ــز التنمي ــر مرك ــد وف  وق
ــي. ــر الوظيف ــن التطوي ــات ع ــك مناقش ــرد، وكذل ف

ــطة  ــي أنش ــاركون اآلن ف ــرط المش م«، ينخ ــدُّ ــج »تق ــن برنام ــزٍء م وكج
تنميــة، منهــا التدريــب علــى القيــادة واإلعــارات والتعيينات »الموســعة« 
ــة -  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــعى س ــال. وتس ــاع األعم ــن قط ضم
مــن خــال اســتهدافها المواطنيــن اإلماراتييــن بهــذه الطريقــة - إلــى 
تأســيس مجموعــة مــن األفــراد الجاهزيــن لتقلــد المناصــب القياديــة 

فــي المســتقبل.

ولتوضيــح المعنــى بشــكل أكبــر، تواصــل ســلطة دبــي للخدمــات 
المواطنيــن اإلماراتييــن  لــدى جميــع  القــدرات  بنــاء  الماليــة طريــق 
الذيــن يعملــون فــي المســتويات الوظيفيــة الدنيــا والعليــا األمــر الــذي 
يدعــم المؤهــات الفنيــة واعتمــادات القيــادة والتنــاوب الوظيفــي 
ــارك  ــام 2017، ش ــي ع ــدف. وف ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــارة الخارجي واإلع
أيضــً عــدٌد مــن المواطنيــن - مــع زمــاء آخريــن - فــي سلســلة 
ــي  ــلطة دب ــو س ــا موظف ــتراتيجية« قاده ــول االس ــات ح ــن »محادث م
أيــام  بلغــت ذروة فعالياتهــا فــي أحــد  الماليــة والتــي  للخدمــات 
ــرح  ــا بط ــوا فيه ــث قام ــار حي ــادة كب ــع ق ــتقبل« م ــراف المس »استش

أفكارهــم بخصــوص التغييــر والتطويــر التنظيمــي. 

إن الجهــود الراميــة إلــى تطويــر موظفينــا تحظــى بالدعــم الكامــل مــن 
مجلــس إدارة ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة كمــا ينعكــس اهتمــام 
ــه  ــراف والتوجي ــي اإلش ــة ف ــة الوطني ــي التنمي ــا ف ــس اإلدارة بجهودن مجل
ــي  ــرية ف ــوارد البش ــق الم ــى فري ــي إل ــل اإلمارات ــق العم ــن فري ــدم م المق

ــب. ــتراتيجية المواه ــع اس وض
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مبادرات اإلدارات لعام 2017

إدارة الشؤون القانونية واملستشار العام

 أثنــاء عــام 2017، تولــى أعضــاء إدارة الشــؤون القانونيــة - التابعــة 
المطلوبــة  التشــريعات  صياغــة  مســؤولية   - العــام  للمستشــار 
ــادرات  ــار مب ــي إط ــددة ف ــية المح ــادرات السياس ــع المب ــذ جمي لتنفي
العامــة. المشــاورات  إجــراء  بعــد  السياســات واالســتراتيجيات  إدارة 

التشــغيلية  لألقســام  المشــورة  القانونيــة  الشــؤون  إدارة  قدمــت 
بشــأن اإلشــراف وتنفيــذ القوانيــن والقواعــد التــي تشــرف ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة علــى تنفيذهــا وبشــأن تطبيــق التشــريعات وغيرهــا 
اإلدارة  تولــت  الصلــة. كمــا  مــن مســائل مناطــق االختصــاص ذات 
إدارة عمليــة مراجعــة مســودة التشــريعات االتحاديــة وتشــريعات 
المســائل.  العليــا فــي هــذه  التشــريعية  اللجنــة  دبــي ومســاعدة 
كمــا قدمــت اإلدارة النصــح والمشــورة فيمــا يتعلــق باستفســارات 

التراخيــص المعقــدة المتعلقــة بهيــاكل المجموعــات الدوليــة.

ــن  ــاء م ــات اإلعف ــن طلب ــدٍد م ــراءات ع ــص إج ــً تخلي ــت اإلدارة أيض تول
خــال لجنــة القواعــد واإلعفــاءات وتقديــم الدعــم والمشــورة للجنــة 
ــن  ــر م ــدد كبي ــق بع ــا يتعل ــرار فيم ــع الق ــة صن ــرارات ولجن ــه الق توجي

ــام 2017. ــي ع ــائل ف المس

وتقديــم  المراجعــة  عــن  المســؤولية  أيضــً  اإلدارة  تولــت  كمــا   
التأميــن. ووثائــق  العقــود  مختلــف  بشــأن  المشــورة 

فــي عــام 2017، تمــت إحالــة قــراٍر صــادر عــن ســلطة دبــي للخدمــات 
الماليــة إلــى الهيئــة القانونيــة لألســواق الماليــة وتتولــى إدارة الشــؤون 
الهيئــة  أمــام  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  تمثيــل  القانونيــة 

ــة. ــواق المالي ــة لألس القانوني

وباإلضافــة إلــى تولــي المستشــار العــام إدارة أنشــطة إدارة الشــؤون 
ــس  ــورة لمجل ــً المش ــت أيض ــد قدم ــا، فق ــراف عليه ــة واإلش القانوني
اإلدارة واللجــان التابعــة لــه بخصــوص الحوكمــة والمســائل القانونيــة 

فــي عــام 2017.

الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  العــام  المستشــار  مثــل  كمــا   
ــي  ــي العالم ــي المال ــز دب ــم مرك ــتخدمين لمحاك ــة المس ــي لجن ف

العالمــي. المالــي  دبــي  بمركــز  القانونيــة  والمجموعــة 

 وأخيــرًا، تولــى المستشــار العــام دور ســكرتير المجلــس فــي إدارة 
أعمــال مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه، بمــا فــي ذلــك إعــداد 
فيهــا  النظــر  المقــرر  األوراق  وصياغــة  االجتماعــات  أعمــال  جــداول 
مــن مجلــس اإلدارة، فضــًا عــن ومحاضــر االجتماعــات واالحتفــاظ 

بســجات انتســابات أعضــاء المجلــس وغيرهــا مــن اإلفصاحــات.

إدارة السياسات واالسراتيجيات
خال عام 2017، استكملت إدارة السياسات واالستراتيجيات عددًا من 

المشروعات الرئيسية المتعلقة بالسياسات، والتي شملت ما يلي:

2016، مــع نشــر الورقــة  • بــدأ فــي عــام  الــذي  إنهــاء العمــل 
تمويــل  الجماعــي:  »التمويــل  بشــأن   109 رقــم  االستشــارية 
مــع  اإلقــراض«،  بطريــق  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
دخــول القواعــد النهائيــة حيــز الســريان فــي 1 أغســطس 2017. 
وقدمــت تلــك القواعــد إطــار العمــل األول فــي منطقــة مجلــس 
التعــاون الخليجــي لإلشــراف الصحيــح علــى التمويــل الجماعــي 

ــروض. ــى الق ــم عل القائ

ولحــق بالورقــة االستشــارية رقــم 109 نشــر الورقــة االستشــارية  •
الشــركات  تمويــل  الجماعــي:  »التمويــل   111 رقــم  المتممــة 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال االســتثمار«. وبالمثــل، قدمــت 
هــذه الورقــة االستشــارية إطــار العمــل األول لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فيمــا يخــص التمويــل الجماعــي مــن خــال 
اســتثمارات األســهم وغيرهــا مــن االســتثمارات. وقــد دخلــت 
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ــطس 2017. ــي 1 أغس ــذ ف ــز التنفي ــة حي ــد النهائي ــك القواع تل

كمــا نشــرنا فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة الورقة االستشــارية  •
رقــم 112 »اختبــار ابتــكارات التكنولوجيــا الماليــة فــي مركــز 
دبــي المالــي العالمــي«، التــي قدمــت رخصــة اختبــار االبتــكار 
لدينــا )انظــر قســم التكنولوجيــا الماليــة فــي الصفحــة 45( 
ومنــذ تقديــم رخصــة اختبــار االبتــكار، شــهدت ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة اهتمامــً كبيــرًا مــن أولئــك الذيــن يرغبــون 
فــي اختبــار نمــاذج أعمالهــم وخدماتهــم ومنتجاتهــم الماليــة 

ــه. ــي أو من ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك ــرة ف المبتك

القســم  • )انظــر  الدوليــة  المعاييــر  بتبنــي  التزامنــا  مــن  كجــزٍء 
ــا  ــد أصدرن ــة(، فق ــي الصفح ــر ف ــع المعايي ــات وض ــق بهيئ المتعل
»مراجعــة  بعنــوان  113و44  رقــم  االستشــاريتين  الورقتيــن 
علــى  الســيولة«  متطلبــات  و«مراجعــة  الرأســمالية«  المتطلبــات 
بــرأس  المتعلقــة  االستشــارية  الورقــة  أدخلــت  وقــد  التوالــي. 
المــال عــددًا مــن التغييــرات علــى نظامنــا، وذلــك مــن أجــل ضمــان 
ــا  ــرافية. بينم ــا اإلش ــس خبرتن ــازل 2، ولنعك ــر ب ــع معايي ــا م توافقن
ــبة  ــي نس ــيولة صاف ــة بالس ــارية المتعلق ــة االستش ــت الورق قدم
إلطــار  األساســيين  العنصريــن  أحــد  وهــو  المســتقر،  التمويــل 
ــبة  ــي نس ــتلزم صاف ــيولة. ويس ــق بالس ــازل 3 المتعل ــة ب ــل لجن عم
التمويــل المســتقر مــن البنــوك والشــركات األخــرى ذات الصلــة 
باســتقرار  يتعلــق  فيمــا  كافيــة،  ســيولة  نســب  علــى  الحفــاظ 
مصــادر تمويلهــا، لفتــرة تصــل إلــى ســنة واحــدة. وتســري القواعــد 
النهائيــة المســتمدة مــن هاتيــن الورقتيــن االستشــاريتين حيــز 

التنفيــذ فــي 1 ينايــر 2018.

لقــد أتمــت إدارة السياســات واالســتراتيجيات مراجعــًة اســتراتيجية  •
للرســوم التنظيميــة لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، لكــي يأخــذ 
فــي اعتبــاره النمــو الحالــي والمتوقــع لمركــز دبــي المالــي العالمــي 
ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــة س ــط، وحاج ــدى المتوس ــى الم عل
ــم  ــارية رق ــة االستش ــرنا الورق ــد نش ــو. وق ــك النم ــة ذل ــى مواكب إل
110 »رســوم ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة« فــي فبرايــر. وتطرقت 
ــا  ــبة تكاليفن ــادة نس ــى زي ــة إل ــذه الورق ــي ه ــواردة ف ــات ال المقترح
ــدًا  ــل واح ــذا يمث ــم، وه ــع للتنظي ــع الخاض ــا المجتم ــي يتحمله الت
ــس  ــع مجل ــد وض ــدى. ولق ــة الم ــتراتيجية طويل ــا االس ــن أهدافن م
إدارتنــا القواعــد النهائيــة فــي يونيــو 2017، ولكنهــا تدخــل حيــز 
ــر  ــدوث أي تأثي ــدم ح ــان ع ــر 2018 لضم ــن 1 يناي ــارًا م ــريان اعتب الس
فــوري علــى الشــركات، ولمنــح المجتمــع الخاضــع للتنظيــم الوقــت 

ــوم. ــي الرس ــة ف ــرات الحادث ــادات والتغي ــأن الزي ــط بش للتخطي

عملــت إدارة السياســات واالســتراتيجيات أيضــً مــع أقســام زميلــة 
لنشــر ورقــة استشــارية بشــأن مواضيــع متنوعــة أثنــاء عــام 2017. 
وقــد تــم نشــر الورقــة االستشــارية رقــم 116 فــي ســبتمبر وســوف 
ــر  ــي فبراي ــة ف ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــس إدارة س ــش مجل يناق

ــارية. ــة االستش ــر الورق ــد نش ــا بع ــات م 2018 مقترح

فــي مجــال التشــاور بشــأن السياســات، واصلنــا العمــل مــن أجــل 
واإلشــراف  الماليــة  الصناديــق  تنظيــم  بخصــوص  نظامنــا  تعزيــز 
عليهــا. وقــد تــم نشــر الورقــة االستشــارية رقــم 115 »تعزيــز نظامنــا 
المتعلــق بالصناديــق االســتثمارية« فــي أكتوبــر. وتحتــوي تلــك الورقــة 
االستشــارية علــى مجموعــة كبيــرة مــن المقترحــات لمنــح الصناديــق 
المرونــة ونطاقــً  الماليــة مزيــدًا مــن  الصناديــق  الماليــة ومديــري 
ــة  ــرق مختلف ــل بط ــي العم ــوا ف ــال رغب ــي ح ــارات، ف ــن الخي ــع م أوس

ــة. ــق المالي ــاالت الصنادي ــض مج ــي بع ف

هنــاك عــدُد مــن المشــروعات األخــرى قيــد التنفيــذ وفــي مراحــل 
مختلفــة مــن عمليــة صنــع السياســات. أواًل، نواصــل عملنــا علــى 
تطبيــق نظــام فــض منازعــات مناســب وذي جــدوى لمركــز دبــي 
المالــي العالمــي. وهــو عمــل صعــب ومعقــد، وقــد أصدرنــا فيــه 

ورقــة تشــاورية عامــة خــال 2017. ثانيــً، نقــوم بمراجعــة اطــار عمــل 
أعمالنــا  مــن  كجــزء  اإلرهــاب  تمويــل  و  األمــوال  غســل  مكافحــة 
التحضيريــة للتقييــم المتبــادل  الــذي تجريــه مجموعــة العمــل المالي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، المقــرر أن يتــم فــي منتصــف 
ــة  ــا لماءم ــي أصدرناه ــد الت ــي القواع ــر اآلن ف ــن ننظ ــً، نح 2019. ثالث
المشــورات، علــى خلفيــة قضايــا المحكمــة وغيرهــا من المســتجدات 
- بمــا فــي ذلــك إجــراء مراجعــة موضوعيــة فــي هــذا المجــال )انظــر 
ــاء  ــى أن العم ــارت إل ــي أش ــة 49( - الت ــي الصفح ــة« ف ــم »الرقاب قس
ــا.  ــً لقواعدن ــركات وفق ــن الش ــات م ــى الخدم ــً عل ــون دائم ال يحصل
ــي  ــق الداخل ــة بالتدقي ــا المتعلق ــي قواعدن ــر اآلن ف ــن ننظ ــرًا، نح أخي
لضمــان بقائهــا متســقة مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات الجيــدة.

قــدٍر  تخصيــص  واالســتراتيجيات  السياســات  إدارة  واصلــت  لقــد 
ــي المالــي العالمــي فــي  ــٍر مــن الوقــت لدعــم ســلطة مركــز دب كبي
مراجعتهــا لقانــون الشــركات الصــادر عــن المركــز )قانــون مركــز دبــي 
المالــي العالمــي رقــم 2 لســنة 2009(. وقــد تــم  عقــد مشــاورات 
ل. ومــن المتوقــع االنتهــاء منــه - وكذلــك  متعلقــة بالقانــون الُمعــدَّ

ــام 2018. ــن ع ــف األول م ــي النص ــه - ف ــة ب ــح المتعلق ــن اللوائ م

ــر  ــع معايي ــي وض ــتراتيجيات ف ــات واالس ــهمت إدارة السياس ــد أس لق
شــارك  حيــث   ،2017 عــام  فــي  الماليــة  الخدمــات  للوائــح  دوليــة 
الموظفــون فــي أنشــطة اللجــان المختلفــة التابعــة للرابطــة الدوليــة 

ــي: ــا يل ــا بم ــك، قمن ــى ذل ــة إل ــن. باإلضاف ــي التأمي لمراقب

ــز العاقــات مــع الجهــات التنظيميــة األخــرى، خاصــًة فــي  • تعزي
المنطقــة، مــن خــال تبــادل الخبــرات؛

اإلشــراف علــى المشــورات الصــادرة عــن هيئــات وضــع المعاييــر  •
ــلطة  ــن س ــًة ع ــات نياب ــات والتعليق ــم الماحظ ــة وتقدي الدولي

ــة؛ ــات المالي ــي للخدم دب

عمليــات  • ذلــك  فــي  بمــا  المســح،  عمليــات  فــي  المشــاركة 
الدوليــة. المنظمــات  أجرتهــا  التــي  النظــراء  مراجعــة 

المشــاركة فــي مجموعــة العمــل المعنيــة بإجــراء مراجعــة  •
مجلــس االســتقرار المالــي لتنفيــذ مبــادئ الحوكمة المؤسســية 

ــة. ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة بمنظم الخاص

إطار عمل اخملاطر
بــإدارة ووضــع  تضطلــع إدارة السياســات واالســتراتيجيات بالقيــام 
إطــار عمــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة الخــاص بتقييــم المخاطــر 
ــل  ــى تحم ــركات عل ــدرة الش ــد ق ــة لتحدي ــراء مراجع ــة وإج التنظيمي
مخاطــر محــددة تتعلــق بالشــركات والقيــام بعمليــة جــرد للمخاطــر 

ــركات(. ــة بالش ــر المتعلق ــة )غي الهام

فيمــا يخــص جــرد المخاطــر، فقــد تــم وضــع خطــة للحــد مــن كل 
ــاز  ــول اإلنج ــر ح ــداد التقاري ــم إع ــددة. ويت ــر المح ــن المخاط ــر م خط
الــذي يتــم تحقيقــه فــي هــذا الشــأن مرتيــن ســنويً وُيقــدم إلــى إدارة 
ــم  ــً، ويت ــه داخلي ــته وبحث ــم مناقش ــتراتيجيات، ليت ــات واالس السياس
ــة،  ــر معين ــول مخاط ــس ح ــان المجل ــة للج ــر دوري ــداد تقاري ــً إع أيض

ــر. ــة المخاط ــر لجن ــب تقري ــه بموج ــار إلي ــو مش ــبما ه حس

تحمــل  علــى  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  لقــدرة  بالنســبة 
ــد  ــا ُيسترَش ــو م ــك وه ــون بذل ــف الموظف ــم تعري ــد ت ــر، فلق المخاط
ــائل،  ــات المس ــد أولوي ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــرارات، بم ــاذ الق ــي اتخ ــا ف به
وفــي األنشــطة الرقابيــة والتنظيميــة اليوميــة التــي ُتجريهــا ســلطة 

دبــي للخدمــات الماليــة.
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وتجــري تلــك المناقشــات فــي ســياق تحليــل القضايــا علــى المســتوى 
العالمــي ، ويمكــن أن يســلط هــذا الضــوء علــى االتجاهــات المتطــورة 
ــي  ــلطة دب ــى س ــن عل ــر يتعّي ــت مخاط ــرور الوق ــح بم ــد تصب ــي ق الت
للخدمــات الماليــة التخفيــف مــن حدتهــا خــال التنظيــم أو اإلشــراف 

أو العمليــات.

االسراتيجيات وتخطيط األعمال
إن إدارة السياســات واالســتراتيجيات مســؤولة عــن تحليــل مجــاالت عــدة 
ــة.  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــتراتيجي لس ــر االس ــي التفكي ــاهم ف تس
الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  عمــل  خطــة  المخرجــات  وتشــمل 
التــي ُيعّدهــا الفريــق وينشــرها كل ســنتين والتــي ُتغطــي الســنتين 
المقبلتيــن. خــال الســنة الفاصلــة، ُتعــّد أيضــً نســخة داخليــة مــن خطــة 
العمــل ولكنهــا ال ُتنشــر. وخــال عــام 2017، عكفنــا علــى وضــع خطــة 
العمــل لعــام 2018 / 2019 والتــي لــم ُتنشــر بعــد، ولكــن مجلــس اإلدارة 

ــمبر. ــهر ديس ــي ش ــا ف ــة منه ــخة الداخلي ــد النس اعتم

االقتصاديــة  التطــورات  تحليــل  اإلدارة  واصلــت   ،2017 عــام  وفــي 
ــي  ــلطة دب ــات س ــة بعملي ــورات المتعلق ــن التط ــا م ــية وغيره والسياس
للخدمــات الماليــة وإعــداد تقاريــر عنهــا، باإلضافــة إلــى إعــداد تقاريــر عــن 
التطــورات التــي تشــهدها أعمــال هيئــات وضــع المعاييــر الدوليــة )راجــع 

ــة 44(. ــي الصفح ــر ف ــع المعايي ــات وض ــق بهيئ ــم المتعل القس

أنشطة التواصل التي مت تنفيذها خالل العام
خــال العــام، قــاد فريــق السياســات واالســتراتيجيات عــددًا مــن جلســات 
التواصــل بشــأن التعديــات علــى القواعــد المعنيــة بالتنســيق والمقــرات 
التمثيليــة والترويجــات الماليــة، إلــى جانــب المقترحــات الخاصــة بتحســين 
ــي  ــك ف ــل كذل ــق العم ــارك فري ــا ش ــا. كم ــق لدين ــل الصنادي ــام عم نظ
ــهر  ــي ش ــي ف ــي العالم ــي المال ــز دب ــن بمرك ــاد التأمي ــع اتح ــات م جلس
فبرايــر فضــًا عــن المشــاركة فــي جلســة تواصــل لمدققــي الحســابات 
بشــأن  للتواصــل  الســنوية  والجلســة  مــارس  شــهر  فــي  المســجلين 
الرقابــة فــي شــهر مايــو وجلســة إحاطــة لمجموعــة التواصــل الخاصــة 

ــر. ــهر نوفمب ــي ش ــال ف ــؤولي االمتث بمس

وعلــى صعيــد التكنولوجيــا الماليــة، فقــد شــاركنا فــي عــدد مــن 
المالــي  دبــي  مركــز  فــي  هايــف  بفينتــك  المرتبطــة  الجلســات 
ــي  ــة األول ف ــات المالي ــريع الخدم ــج تس ــال برنام ــك خ ــي وذل العالم
المنطقــة. وقــد تحــّدث فريــق السياســات واالســتراتيجيات فــي عــدد 
ــنة  ــال الس ــدت خ ــي انعق ــً الت ــة أيض ــدورات التدريبي ــدوات وال ــن الن م
كجــزء مــن عمــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مــع الشــركاء 

االســتراتيجيين.

إدارة الرقابة
نظرة عامة

ــة  ــات الرقابي ــن األولوي ــدد م ــى ع ــا عل ــب تركيزن ــام 2017، انص ــال ع خ
والتنظيميــة، ونواصــل مشــاركتنا فــي المجتمــع التنظيمــي عــن طريــق 
الســنوية  الجلســة  ذلــك  فــي  بمــا  التواصــل  جلســات  مــن  العديــد 
ــي  ــة، والت ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــدى بس ــة ل ــول الرقاب ــل ح للتواص
تشــهد مشــاركتنا للتوجهــات والمخاطــر الحاليــة والمشــاكل فــي 
ــروة والوســاطة والخدمــات البنكيــة والتأميــن. ومــن  قطاعــات إدارة الث
دبــي  ســلطة  تواصــل  الســوق،  ممارســات  بتحســين  التزامنــا  ضمــن 
ــة  ــات التنظيمي ــن الجه ــا م ــع نظرائن ــاركتها م ــة مش ــات المالي للخدم
ســواء داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة أم علــى الصعيــد العالمــي 
عبــر منتديــات عــدة تتضمــن كليــات إشــرافية، وذلــك بغــرض مناقشــة 
المنهجيــات المتبعــة فــي معالجــة المخــاوف والمخاطــر التــي تشــيع 

ــة. ــة للرقاب ــات الخاضع ــي الهيئ ف

الرخيص
منحــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة التراخيــص إلــى 68 شــركة 
صــة فــي عــام 2017 مــا يماثلــه فــي عــام 2016. وعــدد مقدمــي  مرخَّ
الطلبــات الجــدد ليــس مؤشــرًا كامــًا علــى النضــوج الــذي يشــهده 
النشــاط بالمركــز وال عــن مــدى ترســخه، حيــث إن الكثيــر مــن الشــركات 
التــي جــرى ترخيصهــا فــي األعــوام الماضيــة تتوســع فــي قوتهــا 
العاملــة وتعكــف علــى تنميــة خطــوط منتجاتهــا وخدماتهــا. وتنّظــم 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة حاليــً مــا مجملــه 471 شــركة مرخصــة 
ــق  ــدد16  مدق ــة لع ــر محدودي ــي أكث ــرافي تنظيم ــاط إش ــا نش ولديه

ــددة. ــة مح ــر مالي ــة غي ــل ومهن ــى 122 عم ــة إل ــجل باإلضاف مس

وال تــزال ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة تشــهد نمــوًا قويــً فــي 
نمــوًا كبيــرًا  البنكيــة والتأميــن، كمــا الحظنــا  الخدمــات  قطاعــي 
فــي مجــاالت إدارة األصــول والصناديــق مــع توســع ملحــوظ فــي 
ــية وراء  ــركات الرئيس ــن المح ــن ضم ــتثمرين. وم ــق المس ــدد صنادي ع
هــذا النمــو الــذي شــهدناه مؤخــرًا فــي الصناديــق، المراجعــات التــي 
ُأجريــت علــى المتطلبــات الرأســمالية لمديــري الصناديــق إلــى جانــب 
بعــض التحســينات علــى نظــام الصناديــق العقاريــة وصناديــق الريــت. 
أضــف إلــى ذلــك أن كل مــن ســلطة مركــز دبــي المالــي العالمــي 
ــي المالــي العالمــي قــد وضعــوا  ومســجل الشــركات فــي مركــز دب
مجموعــة مــن المحفــزات التــي تمكــن أنشــطة الصناديــق بالمركــز. 

 39 2017، كان لــدى مركــز دبــي المالــي العالمــي   وبنهايــة عــام 
مديــرًا للصناديــق )مــن بينهــم مديــري صناديــق خارجييــن( باإلضافــة 
إلــى 41 صندوقــً مؤسســً بالمركــز. وأكثــر مــن نصــف الصناديــق 
الحاليــة لدينــا جــرى تســجيلها خــال عــام 2017. ويدعــم هــذا النمــو 
ــور  ــر مح ــاره أكب ــي باعتب ــي العالم ــي المال ــز دب ــع مرك ــل وض المتواص
للصناديــق فــي المنطقــة. أضــف إلــى ذلــك أننــا قــد نشــرنا ورقــة 
استشــارية هــذا العــام ســوف توفــر المزيــد مــن الفــرص للتطويــر 

بالقطــاع.

النشاط الرقابي
شــرعت إدارة الرقابــة فــي عمليــة إعــادة هيكلــة واضعــة فــي االعتبــار 
الوقــت  العالمــي فــي  المالــي  الشــركات فــي مركــز دبــي  أنــواع 
ــة  الحالــي إلــى جانــب النمــو المســتقبلي المتوقــع للشــركات الحالي
ــة  ــة العالمي ــورات االقتصادي ــا للتط ــى تقييمن ــة إل ــدة باإلضاف والجدي
واإلقليميــة فضــًا عــن التطــورات التنظيميــة علــى الصعيــد الدولــي. 
ــة  ــوارد الخاص ــر الم ــو نش ــة ه ــادة الهيكل ــن إع ــي م ــدف الرئيس واله
مــن  أكبــر  وبمســتوى  فعاليــة  أكثــر  بشــكل  الرقابــة  بعمليــات 
ــة  ــادة الهيكل ــإن إع ــط، ف ــب والمتوس ــدى القري ــى الم ــاءة. وعل الكف
ســوف ُتمّكــن ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مــن مواصلــة التركيــز 
علــى بعــض المجــاالت العامــة المحــددة مــع توجيــه مســتوى أكبــر 
مــن التركيــز الرقابــي تجــاه الشــركات ذات مســتوى المخاطــر األكبــر. 
وتتمثــل المجــاالت الثاثــة الرئيســية التــي تحظــى بالتركيــز المتواصــل 

ــي: ــا يل ــة فيم ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــي لس ــاط الرقاب للنش

مثــل  • مجــاالت  تتضمــن  والتــي  األعمــال،  ممارســة  مخاطــر   
تصنيــف العمــاء والماءمــة وحمايــة أصــول العمــاء والجرائــم 

الماليــة.

المخاطــر التحوطيــة، والتــي تتضمــن مجــاالت مثــل مخاطــر  •
والمخاطــر  الســوق  ومخاطــر  الســيولة  ومخاطــر  االئتمــان 

االكتواريــة.

المخاطــر التشــغيلية، والتــي تتضمــن مجــاالت مثــل الحوكمــة  •
الخلفيــة،  المكاتــب  وضوابــط  وأنظمــة  للشــركات،  العامــة 

»الفينتيــك«. الماليــة  والتكنولوجيــا  اإللكترونيــة،  والمخاطــر 

عملنا
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 ولقــد واصلنــا علــى مــدار العــام تركيزنــا علــى الرقابــة القائمــة علــى 
المخاطــر فــي المجــاالت التاليــة:

خماطر ممارسة األعمال
تصنيــف  علــى  ركــزت  حديثــً  ُنشــرت  موجهــة  مراجعــة  أجرينــا   
العمــاء والماءمــة وســلطت الضــوء بشــكل عــام علــى العديــد مــن 
ــدد  ــود ع ــى وج ــت إل ــث توصل ــر حي ــى تطوي ــاج إل ــي تحت ــاالت الت المج
مــن الشــركات المرخصــة ال ُتجــر توثيقــً كافيــً لتقييــم العمــاء فيمــا 
ــه هنــاك حــاالت كثيــرة  يتعلــق بمعرفــة العمــاء وتجاربهــم؛ كمــا أن
ــاء  ــف العم ــة لتصني ــة الفرعي ــة الفئ ــركات المرخص ــجل الش ــم تس ل
هــذا  الماليــة؛  للخدمــات  دبــي  ســلطة  لقواعــد  وفقــً  المهنييــن 
ــق  ــة لتطبي ــركات المرخص ــن الش ــر م ــدد كبي ــد ع ــى تقيي ــة إل باإلضاف
ــاء  ــة بن ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــة بس ــة الخاص ــات المائم متطلب
ــي  ــار كتاب ــم أي إخط ــدم تقدي ــع ع ــن م ــل، ولك ــف العمي ــى تصني عل
مســبق للعمــاء المتضرريــن. وســوف نواصــل التحقــق مــن مــدى 
التــزام الشــركات المرخصــة بتصنيف عمائهــم )األفــراد، أو المهنيين، 
أو النظــراء باألســواق( لضمــان ماءمــة أي منتجــات وخدمــات يوصــى 

ــاء. ــؤالء العم ــا له به

 وقــد ركزنــا االهتمــام علــى الشــركات المرخصــة التــي تدخــل تحــت 
ــل  ــن أج ــا م ــا بالتزاماته ــان وفائه ــا لضم ــاء لدين ــول العم ــام أص نظ
التأكــد مــن تحقيــق الحمايــة المناســبة ألصــول العمــاء والفصــل 
فيمــا بينهــا. وقــد عكفنــا، عنــد الحاجــة إلــى ذلــك، علــى توجيــه 
الشــركات المرخصــة بغــرض تحســين االمتثــال المتواصــل عــن طريــق 
االرتقــاء  طريــق  وعــن  انتهــاكات  مــن  تحديــده  يتــم  مــا  تصحيــح 

باألنظمــة والضوابــط. 

تواصــل مكافحــة الجرائــم الماليــة كونهــا ضمــن األولويــات 
دبــي  ســلطة  انتهــت  وقــد  الرئيســية،  األربعــة  التنظيميــة 
للخدمــات الماليــة لتوهــا مــن مراجعــة موضوعيــة للجرائــم 
ــذه  ــلطت ه ــد س ــة. وق ــركات المرخص ــن الش ــدد م ــة لع المالي
المراجعــة الضــوء بوجــه عــام علــى مجــاالت التحســين التــي 
مكافحــة  مخاطــر  تقييــم  عمليــات  نوعيــة  تحديــدًا  تشــمل 
غســل األمــوال التــي تقــوم بهــا الشــركات المرخصــة وأطــر 
ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــل س ــا. وتواص ــة معاماته مراقب
ــف  ــاط الضع ــن نق ــح أي م ــة بتصحي ــركات المرخص ــا للش إلزامه
األمــوال،  غســل  مكافحــة  وضوابــط  أنظمــة  فــي  المحــددة 
ــة  ــة األولي ــة الواجب ــة للعناي ــتويات المطلوب ــك المس ــي ذل ــا ف بم
والمســتمرة التــي ُتجــرى للعمــاء. وقــد شــهدنا هــذا العــام 
ــن  ــة م ــوارد هائل ــة لم ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــص س تخصي
المشــترك  للتقييــم  القادمــة  الرابعــة  للــدورة  التجهيــز  أجــل 
لمجموعــة العمــل المالــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

المقــرر عقــده فــي منتصــف عــام 2019.

ذات  المرخصــة  للشــركات  مســتهدفة  مراقبــة  تولينــا  وقــد   
العاقــة بالعمــاء مــن األفــراد للتعامــل فــي العقــود الفروقيــة 
الفوركــس  ســوق  فــي  المبيتــة  النقديــة  الصفقــات  وعقــود 
ــارات الثنائيــة والمشــار إليهــا جميعهــا باســم المشــتقات  والخي
ــج  ــارك النتائ ــدد ونش ــزال نح ــذا وال ن ــوق. ه ــارج الس ــة خ المتداول
والممارســات الجيــدة والممارســات التــي نــرى أنهــا قد تــؤدي إلى 
تدنــي مســتوى ممارســة النشــاط فــي حــال عــدم إدارتهــا علــى 
نحــو صحيــح. وقــد أصــدرت ســلطة دبــي لخدمــات الماليــة فــي 
شــهر يوليــو 2017 خطابــً مــن »الخطابــات إلــى كبــار المســؤولين 
التنفيذييــن« حــددت فيــه توقعاتهــا للمشــتقات المتداولــة خــارج 
الســوق لألفــراد المقدمــة مــن مركــز دبــي المالــي العالمــي، 
وتنــوي ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة اســتتباع هــذا الخطــاب 

ــة.  ــاورات العام ــمي للمش ــرح رس بمقت

اخملاطر التحوطية
 اســتمرت األعمــال المصرفيــة فــي النمــو علــى مــدار العــام فــي 
خدمــة العمــاء فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. ونتولــى اآلن تنظيــم 
35 كيانــً مصرفيــً تجاريــً موجهــة نحــو الشــركات. ويســتعين 
العالمــي  المالــي  دبــي  بمركــز  البنــوك  هــذه  مــن  كبيــر  عــدد 
باعتبــاره محــورًا إقليميــً لتقديــم خدماتهــا للشــركات في الشــرق 
األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا. ويتمحــور تركيزنــا اإلشــرافي 
ــال  ــن رأس الم ــتوى كاِف م ــظ بمس ــوك تحتف ــان أن البن ــى ضم عل
ــا.  ــي تواجهه ــر الت ــة المخاط ــع طبيع ــب م ــا يتناس ــيولة، بم والس
كمــا تدخــل جــودة األصــول، بمــا يشــمل توافــر مســتويات مناســبة 
مــن المخصصــات، ضمــن مجــال تركيزنــا اإلشــرافي. جديــٌر بالذكــر 
ــر  ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــر المعي ــة تأثي ــى مراقب ــف عل ــا نعك أنن
ــي  ــلطة دب ــي س ــا تول ــه. كم ــليم ل ــذ الس ــم 9 والتنفي ــة رق المالي
ــر  ــم المخاط ــى تقيي ــام عل ــن االهتم ــدًا م ــة مزي ــات المالي للخدم

ــدة. ــا بش ــرض له ــن التع ــي يمك ــة الت االئتماني

التأميــن فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي دورًا  تــؤدي ســوق   
مهمــً للمنطقــة فــي توفيــر قــدرات إعــادة التأميــن، خاصــًة فيمــا 
يتعلــق بالمخاطــر التجاريــة والتخصصيــة. كمــا واصــل إجمالــي 
النمــو.  العالمــي  المالــي  األقســاط المكتتبــة فــي مركــز دبــي 
الماليــة مســتعينة بفريقهــا  وتنظــم ســلطة دبــي للخدمــات 
المكــرس لإلشــراف علــى التأميــن ســوق التأميــن بمركــز دبــي 
ــمل  ــا يش ــً بم ــً تأميني ــن 83 كيان ــف م ــذي يتأل ــي ال ــي العالم المال
شــركات إعــادة تأميــن عالميــة ووســطاء ووكاء إدارة. كمــا تمركــز 
عملنــا اإلشــرافي علــى ممارســات الحوكمــة وإدارة المخاطــر. وقد 
واصنــا العمــل عــن كثــب مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي 
ــي  ــي العالم ــي المال ــز دب ــن بمرك ــاد التأمي ــل اتح ــال مث ــذا المج ه

ــدن. ــدز لن ــدى لوي ول

 اخملاطر التشغيلية والتكنولوجيا املالية
كمــا أوضحنــا آنفــً، فقــد أنهينــا نظــام التمويــل الجماعــي الــذي 
يغطــي القــروض وأنشــطة التمويــل القائمــة علــى االســتثمار. وفــي 
ــي  ــكار ف ــم االبت ــة بدع ــا المتعلق ــر منهجيتن ــا بنش ــه، قمن ــت ذات الوق
ــا بإقــرار أول  ــار االبتــكار، وقمن المركــز مــن خــال تقديــم رخصــة اختب
رخصــة اختبــار ابتــكار فــي المركــز. تعــد منهجيتنــا فــي هــذا الصــدد 
ــرافي  ــار اإلش ــر اإلط ــاء تطوي ــع إنه ــدى، وال نتوق ــة الم ــة طويل منهجي
لتلــك الشــركات خــال عــام 2018، إال أننــا نتوقــع إحرازهــا تقدمــً 

ــدد. ــذا الص ــي ه ــرًا ف كبي

وقــد أدى تركيزنــا علــى االبتــكار إلــى زيــادة االهتمــام بمجموعــة 
يعكــس  ممــا  المحتملــة،  التجاريــة  األعمــال  نمــاذج  مــن  كبيــرة 
ــا خــال  ــا الماليــة. تلقين االتجاهــات العالميــة فــي مجــال التكنولوجي
ــا  ــال التكنولوجي ــي مج ــارًا ف ــين استفس ــن خمس ــر م ــام 2017 أكث ع
الماليــة، ونتوّقــع اعتمــاد المزيــد مــن الشــركات العاملــة فــي مجــال 
التكنولوجيــا الماليــة خــال عــام 2018. وللمضــي قدمــً، فإننــا نعــي 
ــادرات  ــً لمب ــرافي وفق ــا اإلش ــورة نهجن ــي بل ــل ف ــدي يتمث ــود تح وج
نمــاذج  مــن  كاملــة  بمجموعــة  تحيــط  التــي  الناميــة  السياســات 

األعمــال المتعلقــة بالتكنولوجيــا الماليــة.

لقــد اعتمدنــا نهجــً أكثــر تركيــزًا علــى قضايــا األمــن الســيبراني فــي 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــى الش ــوم عل ــج يق ــع نه ــام 2017 م ع
والخــاص باعتبــاره أفضــل حــل لمعالجــة المخاطــر فــي هــذا المجــال. 
وفــي ظــل تزايــد حــوادث األمــن الســيبراني الكبــرى فــي عــام 2017، 
ــيبراني  ــن الس ــً لألم ــم خصيص ــار مصم ــع إط ــى وض ــدف إل ــا نه فإنن
ــذة  ــات المنف ــق العملي ــتوى وعم ــع مس ــب م ــام 2018 يتناس ــي ع ف

فــي المركــز.
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أنشطة اإلشراف األخرى
ــات  ــن الفعالي ــدد م ــي ع ــة ف ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــاركت س ش
التــي تركــز علــى المحاســبة والتدقيــق، والتــي كان العديــد منهــا 
بالتعــاون مــع معهــد المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز. 
كمــا أقمنــا عــددًا مــن فعاليــات التوعيــة التــي تركــز علــى قضايــا 
الحوكمــة والتنفيــذ القــادم للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 

ــم 9.  رق

النشاط العام
إعــادة هيكلــة إدارة الرقابــة  تعنــي أن يكــون لدينــا اآلن فــرق مخصصــة 
يتعلــق  فيمــا  للتنظيــم  الخاضعــة  الكيانــات  جميــع  عــن  مســؤولة 
ــر  ــي مخاط ــة ف ــية المتمثل ــر الرئيس ــاالت المخاط ــن مج ــال م ــكل مج ب
الســلوك والمخاطــر التحوطيــة والمخاطــر التشــغيلية. وهــذا ســيعني 
أنــه لــن يتــم تعييــن مديــر عاقــات مخصــص إال لشــركة مخصصــة 
ــب  ــا تتطل ــدد أنه ــي نح ــك الت ــد أو تل ــد التعقي ــر أو متزاي ــار أكب ذات انتش
رقابــة إشــرافية خاصــة. ويعنــي ذلــك أيضــً أننــا ســنجري عــددًا أقــل 
مــن تقييمــات المخاطــر المجدولــة بشــكل رأســي للشــركات كل علــى 
حــدة، وســنجري مزيــدًا مــن التقييمــات األفقيــة للمخاطــر )المراجعــات 

ــر. ــات والمخاط ــى المنتج ــتنادًا إل ــة(، اس المواضيعي

 واصلــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة طــرح العديــد مــن مبــادرات 
وكمــا  المباشــرة.  والمعالجــة  واألتمتــة  الرقمنــة  لتعزيــز  الكفــاءة 
اإلشــراف  بوابــة  بتوســيع  قمنــا   ،2016 لعــام  تقريرنــا  فــي  ذكرنــا 
مــن أجــل اســتيعاب جميــع استفســارات الغالبيــة العظمــى مــن 
ــة التــي تســتخدمها جميــع الشــركات  الشــركات. وهــي نفــس البواب
فيمــا يخــص التزاماتهــا الخاصــة برفــع التقاريــر. كمــا أطلقنــا نماذجــً 
ــة  ــة الخاص ــر المؤتمت ــع التقاري ــة رف ــق عملي ــع تطبي ــت م ــر اإلنترن عب

بمكافحــة غســيل األمــوال خــال عــام 2017.

نطــاق  فــي  اآلن  اإلنترنــت  شــبكة  عبــر  بوابتنــا  توســعت  وقــد   
تغطيتهــا ليشــمل جميــع الخاضعيــن للتنظيــم تزامنــً مــع مواصلــة 
تحســين النظــام بإجــراء عمليــة معالجــة مباشــرة قريبــة لجميــع 
تكللــت  وقــد  المقبلــة.  الشــهور  فــي  المخططــة  االستفســارات 
االختبــارات األوليــة بالنجــاح فــي هــذا الصــدد، ومــن المتوقــع إطــاق 
ــام 2018.  ــال ع ــب وخ ــت المناس ــي الوق ــينات ف ــن التحس ــد م المزي
ــى  ــة عل ــينات المدخل ــذه التحس ــن ه ــر م ــن أن الكثي ــم م ــى الرغ وعل
العمليــات لــن يكــون ظاهــرًا بصــورة فوريــة للشــركاء االســتراتيجيين، 
إال أننــا نتوقــع تحســنً فــي الكفــاءة فــي أوقــات االســتجابة وفــي 

معالجــة اإلقــرارات علــى المــدى المتوســط والبعيــد.

األسواق
اإلشراف على البنية التحتية لألسواق

ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــواق بس ــت إدارة األس ــام 2017، واصل ــي الع  ف
الماليــة جهودهــا فــي الحــرص علــى أن يعمــل مشــغلو الســوق 
وغــرف المقاصــة وفقــً ألعلــى المعاييــر الدوليــة وبمــا يتفــق مــع 
نمــاذج مؤسســات الســوق المرخصــة. رخــص مركــز دبــي المالــي 
داخــل  المرخصــة  الســوق  مؤسســات  مــن  مؤسســتين  العالمــي 

نطــاق عملــه: ناســداك دبــي وبورصــة دبــي للطاقــة.

الســوق  األســواق ورصدهــا لمؤسســات  إدارة  رقابــة   وفــي ســياق 
المرخصــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي، قامــت اإلدارة بمــا يلــي:

مراجعــة ورصــد أســواق األوراق الماليــة والمشــتقات الخاصــة  •
بمؤسســات الســوق المرخصــة.

مراجعــة وتحليــل تقاريــر جــودة الســوق، باإلضافــة إلــى إدخــال  •
للتطــورات  نتيجــة  التقاريــر  علــى  التحســينات  مــن  المزيــد 
والتغيــرات الحادثــة فــي أنشــطة أعمــال مؤسســات الســوق 

المرخصــة.

مراجعــة واعتمــاد التغييــرات الهامــة، مثــل التغييــر فــي القواعــد  •
ومبــادرات العمــل وإطــاق المنتجــات الجديدة.

ــامة  • ــدة، وللس ــال جدي ــادرات أعم ــة لمب ــات مراجع ــراء عملي إج
الماليــة، ولكفايــة رأس المــال بمؤسســات الســوق المرخصــة، 
كمــا تمــت مراجعــة التغييــرات المتعلقــة بــإدارة مؤسســات 

الســوق المرخصــة وتغييــرات المراقبيــن.

ومنصــة  • الماليــة  األوراق  إيــداع  منصــة  ومراقبــة  مراجعــة 
المركزيــة. المرابحــة 

العالمــي  المالــي  دبــي  مركــز  فــي  المشــتقات  أســواق  تواصــل 
ــوقً  ــين س ــهدنا تدش ــث ش ــع حي ــم والتوس ــث الحج ــن حي ــا م نموه
لمشــتقات األوراق الماليــة فــي ناســداك دبــي وبورصــة دبــي للطاقــة 
ــط  ــركات النف ــام لش ــط الخ ــى النف ــزادات عل ــهيل الم ــق تس ــن طري ع

الوطنيــة.

 االعراف باملشاركن عن بعد يف أسواق مركز دبي املايل 
العاملي

 فــي العــام 2017، تــم االعتــراف بســت شــركات مــع ســحب االعتــراف 
مــن خمــس شــركات أخــرى. واالعتــراف مطلــوب للمنصــات أو أعضــاء 
المقاصــة الذيــن ليــس لهــم وجــود فعلــي فــي مركــز دبــي المالــي 

العالمــي ويرغبــون فــي ممارســة نشــاط مالــي فــي المركــز.

 وفــي ســياق عمليــة مراجعــة االعتــراف، فقــد واصلــت إدارة األســواق 
التعــاون مــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع اإلماراتيــة كمــا قامــت 
اإلدارة  بالتنســيق معهــا بشــأن قضايــا ومســائل مشــتركة، بمــا فــي 
ذلــك إجــراء تفتيــش ميدانــي مشــترك ألحــد األعضــاء المعتــرف بهــم. 
ــا  ــز جهوده ــة وتعزي ــز أدوات الرقاب ــً بتعزي ــواق أيض ــت إدارة األس قام
فــي مراقبــة األعضــاء والهيئــات المعتــرف بهــا حرصــً علــى اســتمرارية 

االلتــزام بمتطلبــات نمــوذج االعتــراف.

 إدارة هيئة اإلدراج
تتولــى إدارة األســواق مســؤولية اعتمــاد نشــرات الطــرح وإدراج األوراق 
دبــي  لســلطة  التابعــة  الرســمية  الماليــة  األوراق  بقائمــة  الماليــة 
للخدمــات الماليــة. تحتــوي القائمــة علــى أســماء جهــات اإلصــدار 
التــي تــدرج أوراقهــا الماليــة فــي القائمــة بغــرض إمكانيــة تــداول هــذه 

األوراق فــي إحــدى مؤسســات الســوق المرخصــة.

الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  فــإن  لــإلدراج،  ســلطة  وبصفتهــا 
تتولــى مــا يلــي:

اعتماد نشرات اإلصدار. •

إدراج األوراق الماليــة فــي قائمــة األوراق الماليــة الرســمية التابعــة  •
لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة.

وضــع الحــد األدنــى مــن المعاييــر المتعلقــة بــاإلدراج األولــي  •
األســواق. نظــام  بموجــب  المســتمرة  وااللتزامــات 

تنفيــذ المعاييــر ومراقبــة االلتزامــات المســتمرة الخاصــة بجهات  •
اإلصدار.

عملنا
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دبــي  ســلطة  فــإن  العالميــة،  الممارســات  أفضــل  مــع  وتماشــيً 
للخدمــات الماليــة ملتزمــة بمراجعــة النســخة األوليــة لطلبــات اإلدراج 
ــن  ــل م ــام عم ــة أي ــال ثاث ــون خ ــدار الدي ــات إص ــن جه ــة م المقدم
اســتام المســتندات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك كل نســخة أوليــة 
إدارة األســواق موافقتهــا فــي  الاحقــة. وتمنــح  المســتندات  مــن 
خــال يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ اســتام النســخة النهائيــة الوافيــة 
ــندات  ــندات وس ــات إدراج الس ــإن طلب ــاد، ف ــي المعت ــرى. وف ــبما ت حس

الديــن والصكــوك تمــر جميعهــا بعمليــة المراجعــة الســريعة. 

وقــد جــرى بالفعــل هــذا العــام معالجــة  %80تقريبــً مــن إجمالــي 
الطلبــات المســتلمة فــي إطــار عمليــة المراجعــة الســريعة. وقــد كان 
ــع  ــتيفاء جمي ــدم اس ــو ع ــاد ه ــي االعتم ــر ف ــي للتأخي ــبب الرئيس الس

القواعــد المطبقــة الخاصــة بســلطة دبــي للخدمــات الماليــة.

ــة  ــي قائم ــت ف ــي ري ــي الوطن ــارات دب ــارس إدراج اإلم ــهر م ــهد ش ش
األوراق الماليــة الرســمية التابعــة لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، 
ــي  ــه ف ــري إدراج ــذي يج ــي ال ــاري الثان ــتثمار العق ــدوق االس ــو صن وه

ــي. ــي العالم ــي المال ــز دب مرك

 مشروع الدخل الثابت املتداول خارج السوق

ــق  ــان تحقي ــة لضم ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــود س ــار جه ــي إط ف
الشــكل التنظيمــي المناســب لنشــاط التــداول فــي األوراق المالية ذات 
الدخــل الثابــت فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي، فــإن إدارة األســواق 
الثابــت  الدخــل  ذات  الماليــة  األوراق  لســوق  مراجعــة  أجــرى  قــد 
المتداولــة خــارج الســوق مــن أجــل اســتيعاب هيكلهــا ومســتوى 
نشــاط المعامــات الخــاص بهــا ونطــاق هــذا النشــاط فــي مركــز دبــي 
ــد  ــروع، فق ــذا المش ــن ه ــزء م ــً منه. وكج ــي وانطاق ــي العالم المال
الخدمــات  وشــركات  المرخصــة  الشــركات  مــع  مقابــات  ُعقــدت 
ــً.  ــت أيض ــبكة اإلنترن ــر ش ــح عب ــرى مس ــا أج ــز كم ــارج المرك ــة خ المالي
العالمــي  المالــي  دبــي  مركــز  أن  الرئيســية  النتائــج  أظهــرت  وقــد 
يحتضــن بيئــة تــداول خــارج الســوق نشــطة ومتناميــة لــألوراق الماليــة 

ــت. ــل الثاب ذات الدخ

ــع  ــؤ م ــتوى التكاف ــد مس ــات لتحدي ــي الطلب ــواق ف ــر إدارة األس تنظ
والصناديــق  األســهم  يخــص  فيمــا  األجنبيــة  االختصــاص  جهــات 
ــام  ــي ع ــة ف ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــدت س ــد اعتم ــة. وق األجنبي
االســتثمار  صناديــق  إدراج  ألغــراض  واحــدة  اختصــاص  جهــة   2017
ــذه  ــتبيانات له ــً واس ــرًا ونماذج ــت أط ــا وضع ــة كم ــة األجنبي الجماعي

التقييمــات وقدمــت تعقيبــات للطلبــات الاحقــة المقدمــة.

 فــي شــهر مايــو، نّظمــت اإلدارة نــدوة مشــتركة اســتضافتها ســلطة 
اإلســامية  الماليــة  الخدمــات  ومجلــس  الماليــة  للخدمــات  دبــي 
ــم  ــد ض ــامي. وق ــل اإلس ــي التموي ــيولة ف ــد الس ــادرات تولي ــول مب ح
ــف  ــن مختل ــن م ــراء المتخصصي ــن والخب ــار المندوبي ــدث كب ــذا الح ه
وأتاحــت  والتنظيميــة والقانونيــة.  والماليــة  المصرفيــة  القطاعــات 
هــذه النــدوة فرصــة فريــدة لتبــادل األفــكار والتفاعــل والنقــاش بيــن 

المندوبيــن.

اســتضافة فعاليــة  اإلدارة فــي  أيضــً شــاركت  وفــي شــهر مايــو 
مــع برنامــج مركــز دبــي المالــي العالمــي فينتيــك هايــف  وحوكمــة 
وجمعيــة عاقــات المســتثمرين فــي الشــرق األوســط ُتركــز علــى 
فــرص التمويــل الجديــدة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة اإلقليمية 
ــا الماليــة. ولقــد اســتقطبت هــذه الفعاليــة  التــي تطبــق التكنولوجي
الخبــراء رفيعــي  المتحدثيــن  150 مشــاركً وعــدد مــن  أكثــر مــن 

المســتوى.

ــهر  ــي ش ــي، ف ــداك دب ــع ناس ــاون م ــواق، بالتع ــتضافت إدارة  األس اس
ديســمبر 2017 دورة توعويــة ألعضــاء ناســداك دبــي المعتــرف بهــم. 
وقــد تناولــت الــدورة نظــام إســاءة اســتخدام الســوق فــي مركــز 
دبــي المالــي العالمــي وقواعــد ســلوك الســوق الخاصــة بســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة، كمــا ســلطت أيضــً الضــوء علــى الســلطات 
التنظيميــة والتنفيذيــة لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فيمــا يتعلــق 

ــم. ــرف به ــاء المعت باألعض

 مــن بيــن القنــوات الرئيســية لتثقيــف المســتثمرين وتوجيــه المصدرين 
للخدمــات  دبــي  ســلطة  تنشــرها  التــي  األســواق  ملخصــات  هــي 
ــام 2017  ــن ع ــر م ــهر نوفمب ــهد ش ــد ش ــا، وق ــى موقعه ــة عل المالي
إصــدار ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لملخــص أســواق يحتــوي علــى 

ــة. ــق األجنبي ــأن إدراج الصنادي ــة بش ــادات توجيهي إرش

استمرار الروابط بن أسواق االحتاد األوروبي والواليات 
املتحدة ومركز دبي املايل العاملي

 29 اعترفــت هيئــة األوراق الماليــة واألســواق األوروبيــة بتاريــخ 
ــال  ــة ألعم ــة خارجي ــا جه ــي بصفته ــداك دب ــارس 2017 بناس م
التقــاص المركــزي بموجــب الفصــل 4 مــن البــاب الثالــث مــن 
تنظيــم البنيــة التحتيــة للســوق األوروبيــة، األمــر الذي يفتــح الباب 
أمــام أعضــاء المقاصــة باالتحــاد األوروبــي للمشــاركة بمزيــد من 
ــة  ــي أول جه ــداك دب ــد ناس ــي. وتع ــداك دب ــي ناس ــة ف الفعالي
ألعمــال التقــاص المركــزي لألســهم مــن نوعهــا فــي المنطقــة 
تهــدف إلــى تشــجيع نشــاط المقاصــة عبــر الحــدود بيــن أعضــاء 
المقاصــة األوروبييــن وجهــة أعمــال التقــاص المركــزي الكائنــة 
بمركــز دبــي المالــي العالمــي. وهــذا بــدوره يعــزز مكانــة مركــز 
دبــي المالــي العالمــي بصفتــه مركــزًا يمكــن مــن خالــه أن 
تمــارس المؤسســات الماليــة الدوليــة واإلقليميــة أعمالهــا فــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة كمــا ُيعــزز أيضــً ثقــة المشــاركين فــي 

الســوق فــي المركــز.

األمريكيــة  للســلع  اآلجلــة  العقــود  تــداول  لجنــة  أصــدرت 
بتاريــخ 21 يونيــو 2017 أمــر تســجيل إلــى بورصــة دبــي للطاقــة 
ــن  ــداول كائ ــي للت ــس أجنب ــن مجل ــارة ع ــي عب ــدودة، وه المح
بمركــز دبــي المالــي العالمــي. وبموجــب هــذا األمــر، بورصــة 
أو  المحدديــن  أعضائهــا  بتزويــد  لهــا  مصــرح  للطاقــة  دبــي 
ــات  ــي الوالي ــن ف ــن الموجودي ــاركين اآلخري ــن المش ــم م غيره
اإللكترونــي  الدخــول  نظــام  إلــى  مباشــر  بوصــول  المتحــدة 
لجنــة  مــن  الصــادر  األمــر  وقبــل  التــداول.  مطابقــة  ونظــام 
تــداول العقــود اآلجلــة للســلع األمريكيــة، قدمــت بورصــة دبــي 
للطاقــة إمكانيــة الوصــول المباشــر للمشــاركين فــي الواليــات 
المتحــدة وفقــً لخطــاب لجنــة تــداول العقــود اآلجلــة للســلع 
األمريكيــة رقــم 06-07، والــذي تــم ســحبه تلقائيــً مــع صــدور 

ــة. ــي للطاق ــة دب ــر بورص أم

حتسن نظام املعلومات التنظيمية اخلاص بسلطة دبي 
للخدمات املالية

ــلطة  ــرى بس ــام األخ ــع األقس ــب م ــى جن ــً إل ــواق جنب ــل إدارة األس تعم
العمــل  ســير  أتمتــة  عمليــة  زيــادة  علــى  الماليــة  للخدمــات  دبــي 
ــر ورقــي مــن خــال إجــراء تحســين شــامل فــي  ومعالجتــه بشــكل غي

نظــام المعلومــات التنظيميــة الخــاص بهــا.
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إدارة التنفيذ
التحقيقات

أجــرت إدارة التنفيــذ تســعة تحقيقــات فــي عــام 2017، منهــا خمســة 
ــن  ــت اإلدارة  تحقيقي ــد أنه ــام 2016. وق ــن ع ــتمرة م ــات مس تحقيق
مــع وجــود ســبعة تحقيقــات مســتمرة فــي نهايــة عــام 2017، بمــا 

فــي ذلــك عــدد مــن التحقيقــات المعقــدة.

مــن  مجموعــة  التنفيــذ  إدارة  أجرتهــا  التــي  التحقيقــات  وُتغطــي 
المؤسســات  ترتكبهــا  التــي  بــه  المشــتبه  التصــرف  ســوء  أشــكال 

واألفــراد، بمــا فــي ذلــك:

اإلخفاقات في الحوكمة المؤسسية؛ •

 اإلخفاقات في األنظمة والضوابط؛ •

اإلخفاقات في ضوابط مكافحة غسل األموال؛ •

 أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة؛ •

 اإلخفاقات في قبول العماء؛ •

تقديــم معلومــات خاطئــة أو مضللــة لســلطة دبــي للخدمــات  •
الماليــة؛

إعاقة تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية؛ •

السلوك االحتيالي؛ و •

الخاصــة  • الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  مبــادئ  انتهــاك 
المرخصيــن. واألفــراد  المرخصــة  بالشــركات 

 نتائج إنفاذ سلطة دبي للخدمات املالية 
نشــرها  فــي  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  سياســة  تتمثــل 
بوجــه عــام للمعلومــات المتعلقــة بإجــراءات التنفيــذ التــي تتبــع 
التحقيقــات. وفــي عــام 2017، أدت التحقيقــات التــي أجرتهــا إدارة 

التنفيــذ إلــى النتائــج التاليــة ضــد األفــراد:

اتخاذ لجنة صنع القرار خمسة قرارات؛ و •

إصدار تعهد واحد واجب التنفيذ. •

 شــملت الجــزاءات التــي فرضتهــا لجنــة صنــع القــرار علــى األفــراد  •
ــا يلي: م

توجيــه اللــوم عانيــة إلــى فرديــن وفــرض غرامــة ماليــة قدرهــا  •
25,000 دوالر أمريكــي عليهمــا نظــرًا لتقديمهمــا معلومــات 

ــة؛  ــي للخدمــات المالي ــة إلــى ســلطة دب خاطئــة ومضلل

فــرض غرامــة قدرهــا 52,500 دوالر أمريكــي علــى فــرد وحظــره  •
ــة  ــات المالي ــم الخدم ــة بتقدي ــام ذات صل ــة أي مه ــن ممارس م
لألســباب  وذلــك  منــه،  أو  العالمــي  المالــي  دبــي  مركــز  فــي 

ــة: التالي

التــورط عــن علــم فــي تقديــم خدمــات وســاطة تأمينيــة - 
ــورة؛ محظ

عــدم التأكــد مــن أن األعمــال التجاريــة التــي كان مســؤواًل - 
عنهــا ممتثلــة للقواعــد الســارية؛ و

تضليل سلطة دبي للخدمات المالية؛ و- 

ــاذه  • ــدم اتخ ــبب ع ــراد بس ــد األف ــى أح ــة إل ــوم عاني ــه الل توجي
الحكــم الســليم وبــذل العنايــة المائمــة فــي أداء دور مســؤول 
لضمــان  المعقولــة  العنايــة  بــذل  وعــدم  الماليــة  الشــؤون 
امتثــال أعمــال الشــركة المرخصــة التــي كان مســؤواًل عنهــا 

للتشــريعات المعمــول بهــا.

ــن  ــذ م ــب التنفي ــدًا واج ــة تعه ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــت س قِبل
أول بشــركة مرخصــة مــن قبــل ســلطة دبــي  تنفيــذي  مســؤول 
الماليــة  بالخدمــات  للقيــام  مرخصــة  كانــت  الماليــة  للخدمــات 
للوســاطة التأمينيــة. ويتعلــق هــذا التعهــد واجــب التنفيــذ والمتعلــق 
ــارة  ــرف بالمه ــم يتص ــرد ل ــأن الف ــة ب ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب بس
الازمــة ويولــي العنايــة واالجتهــاد المعقولــة لضمــان تنظيــم أعمــال 
الشــركة التــي كان مســؤواًل عنهــا، بحيــث يمكــن إدارتهــا والســيطرة 
ــا  ــرد بم ــِزَم الف ــذ، ُأل ــب التنفي ــد واج ــب التعه ــة. وبموج ــا بفعالي عليه

يلــي:

التنفيــذي األول  • أن ينســحب مــن منصبــه بصفتــه المســؤول 
للشــركة وعــدم ممارســة مهــام المســؤول التنفيــذي األول 
المرخصــة ألي شــركة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي لمــدة 

ــوام؛ ــة أع ثاث

أن يجعل الشركة تعّين مسؤول تنفيذي أول جديد؛ و •

أن يدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 70,000 دوالر أمريكــي، منهــا  •
مســتحقة  تصبــح  ولكنهــا  معلقــة  أمريكــي  دوالر   60,000
واجــب  التعهــد  لشــروط  االمتثــال  عــدم  حالــة  فــي  الدفــع 

التنفيــذ.

 لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مســألة واحــدة معلقــة أمــام 
الهيئــة القانونيــة لألســواق الماليــة. وتقــوم ســلطة دبــي للخدمــات 
ــام  ــة أم ــاوى القضائي ــر الدع ــدء أو نظ ــن ب ــات ع ــر معلوم ــة بنش المالي
الهيئــة القانونيــة لألســواق الماليــة وذلــك مــا لــم تصــدر أمــرًا بخــاف 
ــكل  ــة بش ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــر س ــك، ال تنش ــع ذل ــك. وم ذل
ــة  ــة القانوني ــى الهيئ ــة إل ــائل المحال ــة للمس ــل الكامل ــام التفاصي ع
لألســواق الماليــة إال إذا كان ذلــك مائمــً فــي ظــروف قضايــا معنيــة. 
عنــد النظــر فــي المســألة والبــت فيهــا، ومــا لــم يتــم إصــدار أمــر 
بخــاف ذلــك، تتوقــع ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة نشــر قــرار 

ــه. ــة ب ــراء ذي صل ــة وأي إج ــواق المالي ــة لألس ــة القانوني الهيئ

التوجهات
التــي تجريهــا اإلدارة فــي الســنوات األخيــرة  أصبحــت التحقيقــات 

التعقيــد وتســتهلك مــوارد كثيفــة. متزايــدة 

 وتتواصــل جهــود التحقيقــات وإنفــاذ متطلبــات مكافحــة غســل 
ــا  ــي كونه ــتمر ف ــة وتس ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــدى س ــوال ل األم
جــزء مــن نطــاق التركيــز األساســي ألنشــطة اإلنفــاذ لديهــا فــي عــام 

.2017

األعــوام  مــدار  علــى  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  ستشــهد 
القادمــة تحديــات جديــدة تتمثــل فــي التكنولوجيــا الماليــة والبيانــات 
الضخمــة، ومــن أجــل تحقيــق إنفــاذ يتســم بالفعاليــة، يجــب تمكيــن 
ــر القــدرة علــى  الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة وتوفي
جمــع وتحليــل المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن تلــك 

المصــادر بكفــاءة وفعاليــة.

التحديــات  لهــذه  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  وتســتجيب 
بطريقتيــن: التكنولوجيــة 

عملنا
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 تســخير مهــارات وخبــرات المتمرســين بالســوق الذيــن يعتبــرون  •
خبــراء فــي تلــك المســائل؛ و

التحتيــة  • البنيــة  وإنشــاء  الازمــة  المهــارات  مجموعــة  بنــاء 
النحــو  علــى  االســتجابة  لتمكيــن  الســلطة  داخــل  الضروريــة 
المجــال  فــي  باالبتــكار  الصلــة  ذات  للتحديــات  المناســب 

. جــي لو لتكنو ا

العمل املشرك مع الهيئات التنظيمية األخرى
تواصــل إدارة التنفيــذ تعاونهــا المشــترك مــع الجهــات التنظيميــة 
اإلقليميــة والدوليــة فــي ســياق مــا تجريــه مــن تحقيقــات. فأمــا علــى 
الصعيــد اإلقليمــي، تعاونــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مــع 
هيئــة األوراق الماليــة والســلع وهيئــة التأميــن اإلماراتيــة ومصــرف 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي وغيرهــا مــن ســلطات إنفــاذ 
ــد  ــى الصعي ــا عل ــدة. وأم ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــون ف القان
الدولــي، واصلــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة جهودهــا فــي 
مشــاركة المعلومــات بشــأن التحقيقــات والمســائل التنظيميــة مــع 
الجهــات التنظيميــة مــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وآســيا، فضــًا 
عــن جهودهــا فــي تنســيق اإلجــراءات التنظيميــة التــي قــد تنشــأ 
عــن التحقيقــات المشــتركة، بمــا فــي ذلــك ضمــان مناســبة هــذه 

اإلجــراءات واتســاقها. 

فحــص  مجموعــة  فــي  عضــوًا  بصفتهــا  التنفيــذ،  إدارة  واصلــت 
المنظمــة الدوليــة للجــان األوراق الماليــة، عملهــا علــى وضــع وتنفيــذ 
ــنة لمشــاركة المعلومــات مــن جانــب الجهــات  سياســة دوليــة محسَّ
ــددة  ــم متع ــرة تفاه ــة )أي مذك ــألوراق المالي ــة ل ــة العالمي التنظيمي
األطــراف محســنة( والتــي مــن شــأنها أن تســهل مســتويات أكبــر 
مــن التعــاون بيــن الجهــات التنظيميــة لــألوراق الماليــة علــى مســتوى 

ــم.  العال

إدارة الشكاوى
اســتمرت الشــكاوى فــي كونهــا أحــد أهــم مصــادر المعلومــات فــي 
ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــتلمت س ــة. اس ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب س
الماليــة 138 شــكوى فــي عــام 2017. وهــو مــا مثــل ارتفاعــً طفيفــً 

مقارنــة بعــدد الشــكاوى المســتلمة فــي عــام 2016.

 92.8% وحــل  بتقييــم  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  قامــت   
وفيمــا  اســتامها.  مــن  يومــً   28 خــال  الشــكاوى  إجمالــي  مــن 
ــن  ــد م ــة للمزي ــاك حاج ــد كان هن ــة، فق ــبة %8 المتبقي ــق بنس يتعل

الشــكاوى.  لحــل  والتقييــم  االستفســارات 
وال يزال جزء كبير من الشكاوى يتعلق بعمليات االحتيال.

عمليات االحتيال
واصلــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة جهودهــا لتثقيــف المســتهلكين 
ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــتلمت س ــد اس ــال. وق ــات االحتي ــول عملي ح
61 شــكوى حــول عمليــات االحتيــال وأصــدرت 13 تنبيهــً للمســتهلكين 
فــي عــام 2017. وال تــزال تشــمل أنــواع عمليــات االحتيــال التــي علمــت بهــا 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة عمليــات االحتيــال المتعلقــة بالرســوم 
المدفوعــة مقدمــً وعمليــات االحتيــال باالستنســاخ وعمليــات االحتيــال 
التــي تمــت فيهــا ســرقة أو إســاءة اســتخدام هويــة ســلطة دبــي للخدمات 
الماليــة ومركــز دبــي المالــي العالمــي والشــركات القائمــة فــي مركــز دبــي 
المالــي العالمــي و/أو موظفيهــا. وال تصــدر ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
ــي  ــز دب ــة مرك ــى نزاه ــر عل ــي تؤث ــال الت ــات االحتي ــأن عملي ــات إال بش تنبيه

المالــي العالمــي. 

منهجية اإلنفاذ
منهجيتهــا  تطبيــق  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  واصلــت 
االســتباقية المتعلقــة باإلنفــاذ فــي عــام 2017، والتــي يتمثــل الهــدف 
ــه  ــى أوج ــوف عل ــن الوق ــا م ــة تمكنه ــر وقائي ــاذ تدابي ــي اتخ ــا ف منه
ســوء الســلوك قبــل تفاقمهــا. وقــد عملــت إدارة  التنفيــذ عــن كثــب 
مــع فــرق إدارة الرقابــة خــال العــام للكشــف عــن حــاالت ســوء 
الســلوك وعاجهــا قبــل أن تشــكل خطــرًا جســيمً علــى مركــز دبــي 

المالــي العالمــي. 

ومازالــت هــذه المنهجيــة ناجحــة، حيــث يمكــن معالجــة المخــاوف 
بشــكل أســرع وأيســر وبتكاليــف أقــل علــى كل مــن ســلطة دبــي 
ســلطة  وتأخــذ  المعنييــن.  والشــركات/األفراد  الماليــة  للخدمــات 
دبــي للخدمــات الماليــة بعيــن االعتبــار التعــاون مــن جانــب الشــركات/

ــة اتخــاذ القــرارات. األفــراد عــن طريــق إشــراكهم فــي عملي

إدارة العالقات الدولية
التعاون التنظيمي

تتمثــل المهمــة العامــة إلدارة  العاقــات الدوليــة فــي إرســاء وترســيخ 
ــز  ــأنه تعزي ــن ش ــذي م ــة وال ــات التنظيمي ــن الجه ــة بي ــن الثق ــتوى م مس
ــة  التعــاون المشــترك ومشــاركة المعلومــات. وهــذا أمــر أساســي للرقاب
الفعالــة علــى الشــركات الدوليــة التابعــة لمركــز دبــي المالــي العالمــي 
وأي شــركة تشــارك فــي نشــاط عابــر للحــدود. وفــي المقــام الثانــي، 
ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــا س ــع به ــي تضطل ــزة الت ــة المتمي الوظيف
نهــا مــن القيــام بــدور مؤثــر فــي تشــكيل  علــى المســتوى العالمــي ُتمكِّ
ــق  ــا يتعل ــقة فيم ــة متس ــم منهجي ــي وتقدي ــي العالم ــام التنظيم النظ

ــي.  ــال العالم ــن المج ــطتها ضم ــا وأنش بالتزاماته

ويعكــس القانــون التنظيمــي لمركــز دبــي المالــي العالمــي المعاييــر 
العالميــة، حيــث إنــه يجيــز لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة الحصــول 
ــرى  ــذ األخ ــراف والتنفي ــات اإلش ــن مؤسس ــًة ع ــات نياب ــى المعلوم عل
ومشــاركة هــذه المعلومــات معهــا. وتدعــم مذكــرات التفاهــم 
ــا  ــا أنه ــة، كم ــذه العملي ــة له ــس والثق ــع األس ــق وض ــن طري ــذا ع ه
تعكــس مســتوى مــن الراحــة و، فــي بعــض الحــاالت، درجــًة مــن 
التكافــؤ الموجــود بيــن الســلطات الزميلــة. ومنــذ عــام 2005، أنشــأت 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة شــبكًة لمذكــرات التفاهــم متعــددة 
وثنائيــة األطــراف مــن أجــل تيســير هــذا. وتضطلــع إدارة العاقــات 
ووضــع  التفاهــم  مذكــرات  بشــأن  التفــاوض  بمســؤولية  الدوليــة 
الصيــغ النهائيــة لهــا. وفــي نهايــة عــام 2017، وقعــت ســلطة دبــي 
ــً يبلــغ 101 مــن مذكــرات التفاهــم  للخدمــات الماليــة عــددًا إجمالي

ثنائيــة األطــراف و5 مذكــرات تفاهــم متعــددة األطــراف.

ــذت غالبيــة االتفاقيــات الهامــة، ولكــن أدى ظهــور التكنولوجيــا   وُنفِّ
ــة  ــاون الخاص ــات التع ــن اتفاقي ــدد م ــرام ع ــى إب ــى اآلن، إل ــة، حت المالي
بالتكنولوجيــا الماليــة لدعــم هــذه الظاهــرة الجديــدة ومشــاركة 
التنظيميــة  الجهــات  مــع  والتحديــات  التحســين  وســبل  الفــرص 

األخــرى.

النظــام  فــي  راســخً  منبــرًا  اآلن  اإلشــرافية  الكليــات  أصبحــت   
اإلشــرافي وســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، حيــث تشــارك الجهــات 
ــن  ــركات التأمي ــا وش ــوك وفروعه ــة للبن ــركات التابع ــرافية للش اإلش
التــي تتمتــع بصــات دوليــة فــي عــدد كبيــر مــن الكليــات اإلشــرافية، 
والتــي تســتضيفها الجهــة اإلشــرافية المحليــة. وفــي عــام 2017، 
شــاركت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي13 كليــة إشــرافية، 
ــن  ــر ع ــاث أخ ــي ث ــد ف ــن بع ــاركت ع ــا وش ــر منه ــرت عش ــث حض حي
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ــت  ــام، حقق ــة الع ــي نهاي ــف. وف ــر الهات ــاع عب ــة االجتم ــق تقني طري
الجهــات اإلشــرافية التابعــة لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة تقدمــً 
كبيــرًا ملحوظــً فــي التخطيــط لكليــة إشــرافية لبنــك إتــش إس بــي 
ســي، والتــي مــن المزمــع أن ُيعقــد اجتماعهــا االفتتاحــي فــي أوائــل 

عــام 2018. 

ــا  ــم م ــة بتقدي ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــت س ــام، قام ــال الع وخ
يقــرب مــن 73 ردًا علــى طلبــات الحصــول علــى معلومــات تنظيميــة 
وعلــى المســاعدة مــن هيئــات تنظيميــة زميلــة. كمــا قدمــت ســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة خــال الفتــرة نفســها مــا يقــرب مــن 113 
طلبــً لهيئــات تنظيميــة زميلــة للحصــول علــى المعلومــات. وهــو 
ــاد  ــتوى االعتم ــس مس ــام 2016 ويعك ــن ع ــرة ع ــادة كبي ــل زي ــا مث م
ــرافية  ــات اإلش ــة والجه ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــن س ــادل بي المتب

ــة. ــة العالمي ــوق المالي ــى الس ــراف عل ــياق اإلش ــي س ــة ف الزميل

بناء القدرات
لتعزيــز قدرتهــا  األخــرى  التنظيميــة  الجهــات  التعــاون مــع  يمثــل 
التحليليــة والفنيــة جانبــً هامــً مــن جوانــب برنامــج ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة المتعلــق بالعاقــات الدوليــة. كمــا أنــه يعــزز فهــم 
النظــام التنظيمــي لــكل دولــة بصــورة أفضــل. وتســتقبل ســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة بصــورة منتظمــة وفــودًا مــن مناطــق ومــدن 
تلتمــس المشــورة بشــأن إنشــاء مراكــز ماليــة، والســيما فيمــا يتعلــق 
بتجربــة ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي إرســاء نظــام تنظيمــي 
ــة  ــن هيئ ــون م ــِدم ممثل ــارس، َق ــهر م ــي ش ــه. فف ــة علي والمحافظ
المناطــق الحــرة الســعودية فــي زيــارة مــن أجــل ذلــك الغــرض. وفــي 
ــن  ــا بممثلي ــي إثيوبي ــينيا ف ــك ابيسس ــن بن ــد م ــى وف ــو، التق ــهر ماي ش
مــن األســواق والرقابــة. وفــي شــهر نوفمبــر، التقــى بالمســؤولين 
ــادرة  ــو مب ــي، وه ــي العالم ــتانا المال ــز أس ــن مرك ــد م ــن وف التنفيذيي
جديــدة مــن كازاخســتان تحــذو إلــى حــد كبيــر حــذو مركــز دبــي 

ــه. ــه محافظ ــذي كان يرأس ــي، وال ــي العالم المال

 املشاركة عالية املستوى
مــن  للتأكــد  مســتقبلية  خطــة  ُوِضعــت   ،2016 عــام  فــي 
ــى  ــر وعل ــكل أكب ــة بش ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــاركة س مش
أعلــى المســتويات مــع أهــم الــدول. وقــد وافــق رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي و فــي بعــض الحــاالت، أعضــاء آخــرون 
مــن مجلــس اإلدارة، علــى منهــج محكــم التنســيق لالتقــاء 
بنظرائهــم، اللتمــاس آراء رؤســاء الشــركات التابعــة لمركــز دبــي 
المالــي العالمــي ورؤســاء مجالــس إدارتهــا والرؤســاء التنفيذييــن 
ــال  ــارج. وخ ــي الخ ــة ف ــات هام ــي منتدي ــدث ف ــن، والتح الدوليي
ــس اإلدارة  ــس مجل ــة رئي ــات الدولي ــجعت إدارة العاق ــام، ش الع
ــن  ــاء م ــس اإلدارة الزم ــاء مجل ــع رؤس ــات م ــد اجتماع ــى عق عل
هيئــة الســلوك المالــي البريطانيــة ، وهيئــة تنظيــم األســواق 
اآلجلــة  الســلع  عقــود  تــداول  ولجنــة   ، الفرنســية  الماليــة 
الســوق  لهيئــة  المنتــدب  اإلدارة  مجلــس  ورئيــس  األمريكيــة؛ 
ــي  ــد العرب ــة النق ــظ مؤسس ــب محاف ــعودية، ونائ ــة الس المالي
الســعودي ، ومراقــب العملــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ــى  ــة إل ــة؛ باإلضاف ــات المالي ــورك للخدم ــة نيوي ــر إدارة والي ومدي
ــا  ــة لديه ــوك عالمي ــات بن ــس إدارة مجموع ــاء مجال ــض رؤس بع
ــل،  ــياق مماث ــي س ــي. وف ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك ــروع ف ف
ــي  ــلوك المال ــة الس ــي هيئ ــره ف ــذي بنظي ــس التنفي ــى الرئي التق
البريطانيــة، ورئيــس لجنــة التنظيــم التحوطــي فــي بنــك إنجلتــرا، 
ورئيــس مجلــس إدارة المنظمــة الدوليــة للجــان األوراق الماليــة، 
للمنظمــة  التابعــة  الناشــئة  واألســواق  النمــو  لجنــة  ورئيــس 
الدوليــة للجــان األوراق الماليــة، ومفــوض التأميــن فــي هونــغ 
ــغ، ونائــب رئيــس لجنــة تنظيــم التأميــن الصينيــة، مــن بيــن  كون
ــق  ــل المتعل ــي العم ــذي ف ــس التنفي ــاهم الرئي ــا س ــن. كم آخري
باجتمــاع مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية  فــي المجلــس 

ــام. ــال الع خ

عملنا
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 العالقات اإلقليمية
ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــراء س ــع نظ ــق م ــاون الوثي ــزال التع ال ي
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط ضمــن أهــم 
أولوياتنــا. ويواصــل الرئيــس التنفيــذي اجتماعاتــه الدوريــة مــع نظرائــه 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مصــرف  ومحافــظ  االتحادييــن 
ــة  ــة األوراق المالي ــذي لهيئ ــس التنفي ــال الرئي ــم بأعم ــزي والقائ المرك
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــن باإلم ــة التأمي ــام لهيئ ــر الع ــلع والمدي والس
)علــى هامــش اجتماعــات الرابطــة الدوليــة لمراقبــي التأميــن(. كمــا 
ُتعقــد أيضــً اجتماعــات دوريــة تتعلــق بحــاالت معينــة علــى مســتوى 

ــة. ــن الثاث ــع الُمنِظمي ــع جمي ــغيليين م ــؤولين التش المس

تعاونهــا  العــام  خــال  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  كثفــت   
مــع إدارة االســتخبارات الماليــة اإلماراتيــة  باإلضافــة إلــى التحضيــر 
للتقييــم المتبــادل لمجموعــة العمــل المالــي فــي دولــة اإلمــارات 
ــيق  ــلطة بالتنس ــوم الس ــا تق ــام 2019. كم ــي ع ــدة ف ــة المتح العربي
بشــأن قضايــا متعلقــة بمســائل محــددة. ولقــد واصلــت ســلطة 
الماليــة  االســتخبارات  إدارة  مــع  العمــل  الماليــة  للخدمــات  دبــي 
ــا  ــي تقدمه ــبوهة الت ــطة المش ــر األنش ــر تقاري ــين معايي ــى تحس عل
الشــركات الخاضعــة لتنظيــم ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة. كمــا 
تعمــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مــع إدارة االســتخبارات الماليــة 
االتحاديــة مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات مــن اللجنــة الوطنيــة 

لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومشــاركتها. 

أبرمــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي شــهر أكتوبــر ترتيبــات مع 
هيئــة األســواق الماليــة فــي لبنــان التــي تعــد إحــدى أحــدث الجهــات 
التنظيميــة فــي المنطقــة. وتأتــي هــذه الترتيبــات اســتكمااًل لمذكــرة 
ــي  ــارف ف ــى المص ــة عل ــة الرقاب ــع لجن ــة م ــة المبرم ــم القائم التفاه

لبنــان.

ــات  ــاد هيئ ــي اتح ــً ف ــة مراقب ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــزال س  ال ت
األوراق الماليــة العربيــة، إال أنهــا تواصــل تقديــم المتحدثيــن والدعــم 
لمبــادرات التدريــب التــي يطلقــا االتحــاد وتســاهم بخــاف ذلــك فــي 
أعمــال االتحــاد المتعلقــة بالقضايــا الشــائعة. كمــا تنتظــر ســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة صــدور قــرار قبولهــا فــي االتحــاد العربــي 

لهيئــات التأميــن، مثيــل اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة فــي 
مجــال التأميــن، الــذي يعــد حاليــً مــن الجهــات اإلشــرافية الســيادية.

ــة  ــط التابع ــرق األوس ــا والش ــة إفريقي ــة لمنطق ــة اإلقليمي ــد اللجن  تع
للمنظمــة الدوليــة للجــان األوراق الماليــة إحــدى اللجــان اإلقليميــة 
الماليــة.  األوراق  للجــان  الدوليــة  المنظمــة  أسســتها  التــي  األربعــة 
وتضــم هــذه اللجنــة تســعة عشــر عضــوًا يناقشــون القضايــا الحرجــة 
ويبحثونهــا قبــل أن ينظــر فيهــا األعضــاء كاملــو العضويــة وُينّفذهــا 
مجلــس اإلدارة. وفــي االجتمــاع الثامــن والثاثيــن للجنــة اإلقليميــة 
ــأن  ــل بش ــة عم ــة مجموع ــت اللجن ــط، أسس ــرق األوس ــا والش إلفريقي

ــط. ــرق األوس ــا / الش ــات بأفريقي ــي البورص ــات ف ــة اإلدراج حال

 أوروبا
إلــى رغبــة أوروبــا فــي وضــع معاييرهــا الخاصــة، بغــض  وبالنظــر 
وصــول  إتاحــة  وأهميــة  القائمــة،  الدوليــة  المعاييــر  عــن  النظــر 
الفــروع والشــركات األوروبيــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي إلــى 
أســواقها، تعــد العاقــات بأوروبــا مهمــة أيضــً للغايــة. تتمتــع ســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة بعاقــات ثنائيــة رســمية مــع مــا يقــرب مــن 
ــد  ــي. ولق ــاد األوروب ــي االتح ــاء ف ــدول األعض ــي ال ــة ف ــة رقابي 27 هيئ
اضطلعــت الهيئــات األوروبيــة، مثــل البنــك المركــزي األوروبــي وهيئــة 
األوراق الماليــة واألســواق األوروبيــة، فــي بعــض المجــاالت بمســؤولية 
ــي  ــلطة دب ــت س ــد وقع ــاء. وق ــدول األعض ــي ال ــة ف ــم والرقاب التنظي
للخدمــات الماليــة بالفعــل فــي شــهر فبرايــر 2013 مذكــرة تفاهــم 
مــع هيئــة األوراق الماليــة واألســواق األوروبيــة بشــأن الرقابــة علــى 
خلصــت   ،2016 يوليــو  شــهر  وفــي  االئتمانــي.  التصنيــف  وكاالت 
المفوضيــة إلــى أن ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة تتمتــع بالكفــاءة 
ــة وضمــان الجــودة الخارجيــة والتحقيــق  الازمــة فــي عمليــات الرقاب
ــع  ــر 2017، وق ــهر فبراي ــي ش ــق. وف ــركات التدقي ــن وش وراء المدققي
رئيــس هيئــة األوراق الماليــة واألســواق األوروبيــة مــع الرئيــس التنفيذي 
لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مذكــرة تفاهــم عقــب قــرار أصدرتــه 
المفوضيــة األوروبيــة فــي منتصــف ديســمبر بــأن نظــام ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة وبورصتهــا )ناســداك دبــي( الخــاص بتنظيــم أعمال 
التقــاص المركــزي فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي مكافــئ لذلــك 

ــي. ــاد األوروب ــي االتح ــه ف ــول ب المعم
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 إدارة املوارد البشرية
نّفــذت إدارة المــوارد البشــرية عــددًا مــن المبــادرات المهمــة خــال 
عــام 2017. واصلنــا التركيــز علــى تعّلــم الموظفيــن وتنميتهــم فــي 
ــارك  ــث ش ــم، حي ــادة والتنظي ــن والقي ــية: التوطي ــاالت رئيس ــة مج ثاث
٪98 مــن موظفينــا فــي دورات تدريبيــة تنمويــة »خــارج العمــل«. ولقــد 
ــي  ــف ف ــكل موظ ــام ل ــة أي ــى ثماني ــم إل ــام التعل ــط أي ــع متوس ارتف
عــام 2017، فضــًا عــن اســتمرار الزيــادة التــي شــهدتها مشــاركة 

ــت. ــر اإلنترن ــم عب ــة التعل ــي عملي ــن ف الموظفي

وفــي عــام 2017، خصصــت اإلدارة العليــا أيضــً عــددًا مــن األيــام لبنــاء 
ــة  ــرق ومناقش ــات الف ــز ديناميكي ــرض تعزي ــرق بغ ــن الف ــات بي العاق
ــازات  ــال بإنج ــن االحتف ــًا ع ــة فض ــة الفني ــاء المعرف ــتراتيجية وبن االس

الفــرق.
 

دبــي  ســلطة  تتبعهــا  التــي  التنميــة  اســتراتيجية  مــع  تماشــيً 
للخدمــات الماليــة، يســتمر التدريــب متعــدد الوظائــف مــن خــال 
نتائــج  المشــروعات واالســتثمارات قصيــرة األجــل لتحقيــق  أعمــال 

الموظفيــن. مشــاركة  تعزيــز  ذلــك  فــي  بمــا  جيــدة 

م« لتطويــر المواطنيــن اإلماراتييــن  ولقــد تــم إطــاق برنامــج »تقــدُّ
لشــغل المناصــب األعلــى مــن مســتوى المديــر األول كمــا تــم وضــع 
ــي  ــلطة دب ــت س ــد خصص ــة. ولق ــخصية الفردي ــة الش ــط التنمي خط
للخدمــات الماليــة ميزانيــة كافيــة لهــذه المبــادرة. كمــا أن لــدى 
المواطنيــن  مــن  خريجيــن  ســتة  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة 
اإلماراتييــن مشــاركين فــي برنامــج قــادة الغــد التنظيميــون الريــادي.

وعلــى صعيــد جميــع المجــاالت، أعــادت إدارة المــوارد البشــرية النظــر 
فــي سياســاتها وإجراءاتهــا مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات 
تعزيــز  ومواصلــة  المباشــرة  لــإلدارة  أفضــل  ودعــم  للموظفيــن 
فعاليــة دوره داخــل المؤسســة. وتماشــيً مــع هــذا االتجــاه، واصلــت 
ــرية  ــوارد البش ــام الم ــث نظ ــا لتحدي ــراءات تصدره ــة اإلج ــة أتمت عملي

ــام 2018. ــي ع ــً ف ــك أيض ــة ذل ــيتم مواصل ــام 2017 وس ــال ع خ

فــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 11  بالنســبة لعمليــة التوظيــف، وظَّ
موظفــً جديــدًا فــي عــام 2017 مــن مناطــق اختصــاص مختلفــة، مــن 
بينهــا مصــر والهنــد وإســبانيا وســريانكا والمملكــة المتحــدة والواليــات 
ــا  ــد 6.9 % كم ــً عن ــن منخفض ــدل دوران الموظفي ــل مع ــدة. وظ المتح

ظــل متوســط بقــاء الموظفيــن فــي المؤسســة ثابتــً عنــد 6.56 ســنة.

وعلــى مــدار العــام فــي ظــل ســوق العمــل المتغيــر، شــاركت المــوارد 
البشــرية بشــكل اســتباقي فــي مناقشــات ُأجريــت مــع المؤسســات 
ــل  ــاالت مث ــي مج ــن ف ــاريين اآلخري ــراء االستش ــرى والخب ــة األخ المالي

تحــركات الرواتــب واتجاهــات التوظيــف.

وتؤكــد جميــع هــذه المبــادرات على مســاعي ســلطة دبــي للخدمات 
الماليــة الحثيثــة حتــى ُتصبــح إحــدى أفضل جهــات العمل.

العمليات
مراجعــة  إجــراء  فــي   2017 عــام  فــي  العمليــات  إدارة  شــرعت 
اســتراتيجية للبنيــة التحتيــة التشــغيلية والتكنولوجيــة لســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة بهــدف تحديــد الفــرص التــي يمكــن اغتنامهــا 
ســير  وتحســين  )األتمتــة(  التلقائــي  التشــغيل  بمســتوى  لارتقــاء 
العمليــات عــن طريــق التحــول الرقمــي والــذكاء االصطناعــي تماشــيً 
ــذه  ــم ه ــي تصمي ــي ف ــد روع ــة. وق ــات العالمي ــل الممارس ــع أفض م
المراجعــة اســتهداف تحســين مســتوى اإلنتاجيــة وترشــيد التكاليــف 
عبــر تحســين اســتخدام التكنولوجيــا ضمــن المجــاالت االســتراتيجية 

التــي تدخــل فيهــا ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، وخاصــة االبتــكار، 
حكومــة  مبــادرات  مــع  كذلــك  المراجعــة  هــذه  تتوافــق  كمــا 
ــكار  ــة لابت ــتراتيجية الوطني ــة واالس ــي الذكي ــك دب ــي ذل ــا ف ــي، بم دب
ــً فــي مرحلــة  )انظــر قســم االبتــكار فــي الصفحــة 60(. ونحــن حالي
ــت  ــي تضمن ــة، والت ــا المراجع ــفرت عنه ــي أس ــج الت ــاف النتائ استكش
بجانــب  ليشــمل،  االصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  نطــاق  توســيع 
األمــن الســيبراني، التطبيقــات الخاصــة بالشــركات فــي ســلطة دبــي 

ــص. ــدار التراخي ــة إص ــل عملي ــة، مث ــات المالي للخدم

المعنيــة  الجهــات  اســتيعاب  تطويــر  علــى  اإلدارة  ركــزت  كمــا 
لاســتراتيجية وعمليــة صناعــة القــرار داخــل ســلطة دبــي للخدمــات 
المؤسســية  والمنشــورات  التوعيــة  فعاليــات  طريــق  عــن  الماليــة 
ــدر  ــي تص ــعارات الت ــات واإلش ــام والتنبيه ــائل اإلع ــر وس ــة عب والتوعي

. للمســتهلكين

الشؤون املؤسسية

أدار قســم الشــؤون المؤسســية خــال عــام 2017 عاقــات 
تنفيــذ  لضمــان  وخارجيــً،  داخليــً  االســتراتجيين  الشــركاء 
ــة  ــفافية وإمكاني ــم الش ــة لقي ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب س

الوصــول.

ــليط  ــة لتس ــة والدولي ــام المحلي ــائل اإلع ــم وس ــرك القس  أش
الضــوء علــى المبــادرات االســتراتيجية لســلطة دبــي للخدمــات 
الماليــة مــن خــال الملفــات التعريفيــة التنفيذيــة ومــن خــال 

المشــاركة فــي المنشــورات الرئيســية بشــكل منتظــم.

 أبــرم قســم الشــؤون المؤسســية شــراكات اســتراتيجية مــع 
ــي  ــلطة دب ــف س ــر مل ــات لتطوي ــات والرابط ــي الفعالي منظم
للخدمــات الماليــة مــع المشــاركين الحالييــن والجــدد فــي 

ــوق.        الس

انصب اهتمام القسم خال عام 2017 بما يلي:

تحقيــق التوافــق بيــن أنشــطته مــع رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ  •
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربية 

المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي.

»عــام الخيــر« مــن خــال األنشــطة الداخليــة، بمــا فــي - 
ــرة  ــال النش ــن خ ــا م ــم توجيهه ــي يت ــات الت ــك الحم ذل

الموظفيــن؛ وفعاليــات  الداخليــة  اإلخباريــة 

 »االســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار« مــن خــال تحديــد إطــار - 
االبتــكار لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة باعتبــاره 
المســتدام  التطويــر  علــى  ُيرّكــز  اســتراتيجيً  موضوعــً 

ــي؛ ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك ــك ف لفينتي

دعــم تنميــة القــدرات الوطنيــة مــن خــال برنامــج بوابتــي - 
للتدريــب.

إعــادة تصميــم وإطــاق منشــورات ســلطة دبــي للخدمــات  •
الماليــة بمــا فــي ذلــك »إنجــازات ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة« 
التــي تضــع مبــادرات ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي إطــار 
اســتراتيجية دبــي واالســتراتيجية األكبــر لدولــة اإلمــارات إلــى 

ــة؛     ــواق العالمي ــات األس ــب اتجاه جان

إطــاق بوابــة فينتيــك التابعــة لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة،  •
والتطــورات  األخبــار  الســتضافة  مخصصــة  صفحــة  وهــي 
ــا  ــى أنه ــة إل ــة، باإلضاف ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــة بس الخاص

عملنا
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الماليــة؛ التكنولوجيــا  مصممــة خصيصــً لمجــال 

حــول  • العالمــي  المالــي  دبــي  مركــز  هيئــات  مــع  التعــاون 
الحكوميــة؛ والمطبوعــات  الفعاليــات 

تعزيز وبناء العاقات مع الهيئات الحكومية الرئيسة. •

ــتهلكين و6  ــً للمس ــً و13 تنبيه ــً صحفي ــق 62 بيان ــدر الفري أص
بالتعديــات.  إشــعارات  و8  استشــارية  أوراق  بطــرح  إشــعارات 
كمــا كانــت هنــاك 24 نشــرة فــي عــام 2017 تتضمــن مــا يلــي:

خطــة عمــل ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة للعــام المالــي  •
2017/2018؛

للخدمــات  • دبــي  ســلطة  إنجــازات  مــن  عشــر  الرابــع  اإلصــدار 
واإلنجليزيــة؛ العربيــة  باللغتيــن  نشــرة  وهــو  الماليــة، 

 التقريــر الســنوي لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لعــام 2016،  •
وهــو نشــرة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة؛

باللغــة  • نشــرة  وهــو   ،2016 لعــام  التجــاري  التمويــل  تقريــر 
اإلنجليزيــة؛

موجــز األســواق حــول إدراج الصناديــق األجنبيــة فــي مؤسســات  •
الســوق المرخصــة، هــو نشــرة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة؛

ــام  • ــرة ع ــة: »نش ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــي س ــرة موظف  نش
ــة؛ ــة اإلنجليزي ــر« باللغ الخي

 نشــرة موظفــي ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة: »نشــرة االبتــكار  •
واإللهــام« باللغــة اإلنجليزية.

املشاريع والتخطيط
المشــاريع والتخطيــط فــي اإلشــراف علــى خطــة  شــارك قســم 
العمــل لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لعــام 2017 ووضــع خطــة 
مجموعــة  تنفيــذ  الفريــق  ويواصــل   .2019  /  2018 لعــام  العمــل 
متنوعــة مــن المشــاريع فــي المؤسســة والتخطيــط للعديــد مــن 
الفعاليــات الدوليــة التــي تســتضيفها ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 

وتنفيذهــا. 
ظــل  فــي  األقســام  مــن  عــدد  مــع  التحســين  إجــراءات  وتســتمر 
الشــركاء  مــع  االســتطاعات  وإدارة  دعــم  علــى  الطلــب  اســتمرار 

والخارجييــن. الداخلييــن  االســتراتيجيين 

تكنولوجيا املعلومات
المعلومــات  تكنولوجيــا  قســم  واصــل   ،2017 عــام  فــي 
تطويــر وإدخــال األنظمــة التــي تمّكــن االســتخدام الفعــال 
للتكنولوجيــا مــع المحافظــة علــى أمــن ومتانــة الشــبكة 
تنفيــذ  فــي  النجــاح  وتــم  المؤسســية.   التحتيــة  والبنيــة 
العديــد مــن المشــاريع التــي شــملت تحســينات فــي النظــام 
االحترازيــة  التقاريــر  إعــداد  ونظــام  الرئيســي  التنظيمــي 
اإللكترونــي  وتكامــل األنظمــة الداخليــة األساســية وتنفيــذ 
معالجــة  عمليــة  وأتمتــة  اإلنترنــت  عبــر  المتاحــة  النمــاذج 

الخارجيــة. الطلبــات 

ال يــزال أمــن تكنولوجيــا المعلومــات يحظــى بدرجــة عاليــة 
ــادرات مختلفــة تشــمل تحســينات  مــن األهميــة فــي ظــل مب
ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــة س ــن أنظم ــز أم ــة لتعزي ــة التحتي البني
اعتمــاده  القســم ضمــان  الماليــة وشــبكاتها. كمــا واصــل 
ألفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال حوكمــة تكنولوجيــا 

مقارنــة  وإجــراء  اإللكترونــي  األمــن  ومعاييــر  المعلومــات 
مرجعيــة لذاتــه مقابــل تلــك الممارســات والمعاييــر.

أجــرى متخصصــون أمنيــون مســتقلون خارجيــون اختبــارات 
ــة  ــنة الحادي ــبكة للس ــراق الش ــاق الخت ــعة النط ــة واس خارجي

ــي. ــى التوال ــرة عل عش

 الشؤون املالية

نفقاتهــا  فــي  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  تحكمــت 
وحافظــت عليهــا فــي نطــاق الميزانيــة المعتمــدة فــي عــام 
ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــت س ــام 2017، احتفظ ــال ع 2017. وخ
الماليــة  قوائمهــا  وأعــدت  المحاســبية  بســجاتها  الماليــة 
الدوليــة  المحاســبية  المعاييــر  مــع  يتوافــق  بمــا  الســنوية 
ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــت س ــام )IPSAS( . وحصل ــاع الع للقط
مدققــي  مــن  متحفــظ  غيــر  تدقيــق  رأي  علــى  الماليــة 

2017. لعــام  الماليــة  القوائــم  بخصــوص  حســاباتها 

وسياســات  الصاحيــات  لمعاييــر  شــاملة  مراجعــة   ُأجريــت 
لضمــان  وذلــك   2017 عــام  خــال  الماليــة  الشــؤون  قســم 
قــوة إطــار مراقبــة جميــع نفقــات ســلطة دبــي للخدمــات 
الماليــة إال أنــه ال يمثــل عبئــً مفرطــً. جــرى الموافقــة علــى 
جميــع التغييــرات مــن قبــل لجنــة التدقيــق علــى مــدار العــام. 
ــة  ــام مراجع ــال الع ــة خ ــؤون المالي ــم الش ــل قس ــا يواص كم
ــي  ــلطة دب ــل س ــزه داخ ــي وتعزي ــة الداخل ــة المالي ــار الرقاب إط
للخدمــات الماليــة لضمــان التعامــل مــع جميــع المخاطــر 

الماليــة. 

الشؤون اإلدارية
واصــل قســم الشــؤون اإلداريــة ضمــان أن مكاتــب ســلطة 
ــدار وفقــً ألعلــى المعاييــر. وتخضــع  دبــي للخدمــات الماليــة ُت
عاقــات المورديــن لرقابــة ومراجعــة صارمــة مــن أجــل تقديم 
أفضــل قيمــة واســتخدام فعــال لــكل مــن مــوارد وميزانيــات 
إدارة المرافــق القائــم عليهــا جهــة خارجيــة. كمــا تــم تســليم 
ــن  ــة م ــة المقدم ــات اليومي ــز والطلب ــاريع التجهي ــع مش جمي
الشــركاء االســتراتيجيين الداخلييــن خــال المواعيــد المحــددة 
النجــاح فــي تحقيــق  المتاحــة. وتــم  المــوارد  وفــي حــدود 
الصحــة والســامة لموظفــي ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
والمرافــق المتاحــة، بمــا فــي ذلــك االلتــزام بمتطلبــات الدفــاع 

ــي. المدن
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تطلعاتنا

تطلعاتنا

خطة عمل سلطة دبي للخدمات املالية لعام 2018/2017 تتصدر أربعة 
مواضيع اسراتيجية

يتضمــن أســاس نهجنــا نحــو تنفيــذ االســتراتيجية عــدد مــن المحــاور 
ووصفــه.  عملنــا  إطــار  لوضــع  نســتخدمها  التــي  االســتراتيجية 
وأول ثاثــة محــاور مــن المحــاور األربعــة المفصلــة أدنــاه - اإلنجــاز 
واالســتدامة والمشــاركة - كانــت قائمــة لعــدة ســنوات وظلــت 
2017 أن مــن  2017. كمــا وجدنــا فــي عــام  مســتمرة فــي عــام 
تأثيــر  االبتــكار، ممــا يعكــس  رابــع وهــو  الضــروري إضافــة محــور 
التــي  والعمليــات  لتنظيمنــا  الخاضــع  القطــاع  علــى  التكنولوجيــا 

ننفذهــا.

كل  إطــار  فــي  المتحققــة  اإلنجــازات  بعــض  نناقــش  يلــي  وفيمــا 
محــور، حيــث يصــف كل منهــا جانبــً مهمــً مــن عمــل ســلطة دبــي 

للخدمــات الماليــة وخططهــا للتنميــة المســتقبلية.

اإلجناز
ــة  ــا جه ــية، بصفتن ــا الرئيس ــذ مهامن ــى تنفي ــاز عل ــور اإلنج ــا مح يحثن

تنظيميــة، باحتــراف وفعاليــة.

شــهدت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي عــام 2017 تركيــزًا 
إضافيــً علــى النهــج القائــم علــى المخاطــر فــي التنظيــم. وُتمكننــا 

مــن  أفضــل  بشــكل  لهــا  واســتخدامنا  األفضــل  البيانــات  حاليــً 
تخصيــص المــوارد بشــكل أكثــر دقــة للمجــاالت ذات المخاطــر األكبــر. 
وجديــٌر بالذكــر أن هنــاك دومــً مســاحة للتحســين فــي هــذا المجــال 
وســُنجري فــي عــام 2018 مزيــدًا مــن التغييــرات مــن أجــل أن تكــون 

ــر. ــى المخاط ــر عل ــكل أكب ــى بش ــوم حت ــا تق عملياتن

وخــال عــام 2017، شــاركنا بشــكل كبيــر فــي التحضيــرات للتقييــم 
اإلمــارات  دولــة  فــي  المالــي  العمــل  لمجموعــة  التالــي  المتبــادل 
العربيــة المتحــدة. وســيتضمن ذلــك مراجعــة خارجيــة لنهــج الدولــة 
ــراف  ــاب واإلش ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــم مكافح ــي تنظي ف
ــى  ــة إل ــي الحاج ــا ف ــد نظرن ــج. وق ــك النه ــة ذل ــدى فعالي ــا ولم عليه
إجــراء تغييــرات فــي إطــار سياســتنا فــي هــذا المجــال، فضــًا عــن 

ــرافي. ــا اإلش ــا لدورن ــة تنفيذن ــدى فعالي ــم م تقيي

أو  المتعمقــة  المراجعــات  مــن  عــددًا  كالمعتــاد  أيضــً  أجرينــا 
الموضوعيــة لمجــاالت األعمــال؛ إحداهــا كان لتصنيــف واســتدامة 
العمــاء، حيــث دققنــا فــي عمليــات ضــم عــدد مــن الشــركات. ولقــد 
حــدد التقريــر المنشــور عــن هــذه المراجعــة عــددًا مــن األمثلــة علــى 
الممارســات الجيــدة التــي نأمــل أن تســير الشــركات عليهــا، فضــًا عــن 

ــيئة. ــات الس ــد الممارس تحدي
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االستدامة
ومؤسســتنا  بيئتنــا  تشــكيل  إلــى  نتطلــع  االســتدامة،  محــور  فــي 

الطويــل. المــدى  علــى  إيجابــي  بشــكل 

وكمــا فــي الســنوات الســابقة، تســاهم معظــم العناصــر المذكــورة 
ضمــن محــور اإلنجــاز فــي تحقيــق االســتدامة. وغالبــً مــا يدفعنــا 
بــه  نقــوم  مــا  كل  تحســين  فــي  المتمثليــن  المتازميــن  هدفينــا 
اليــوم وبنــاء مؤسســة قويــة علــى المــدى البعيــد نحــو النتيجــة 
ذاتهــا ثــم المشــروعات ذاتهــا لتحقيــق التغييــر. وســنواصل النظــر 
ــى  ــد عل ــب والبعي ــن القري ــى المديي ــل عل ــي العم ــا ف ــي احتياجاتن ف
حــد ســواء وبنــاء أنظمــة قابلــة للتطويــر بحيــث يمكــن لســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة االســتمرار فــي اســتخدامها فــي ظــل نمــو المركــز 

ــه. ــؤولياتنا مع ــد مس وتزاي

المواطنيــن  مــن  موظفينــا  إلعــداد  جهودنــا  بزيــادة  قمنــا  ولقــد 
اإلماراتييــن لتقلــد أدوار قياديــة فــي المســتقبل مــن خــال إطــاق 
التطويــر  تلبيــة احتياجــات  م« بهــدف  »تقــدُّ برنامــج محــدد ُيدعــى 
أخــرى،  أمــور  ضمــن  البرنامــج،  هــذا  وســيتضمن  األفــراد.  لهــؤالء 
مشــاركة الموظفيــن فــي دورات محــددة فــي كليــة وارتــون لألعمال. 
م« أحــد المواطنيــن اإلماراتييــن  وفــي عــام 2017، وضــع برنامــج »تقــدُّ
فــي أحــد البنــوك الكبيــرة فــي اإلمــارات لتطويــر خبرتــه فــي التمويــل 
التجــاري. وفــي عــام 2018، تخطــط ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
لاســتفادة مــن االنتدابــات الدوليــة لزيــادة تطويــر خبــرات »اختبــار 

التحمــل« داخــل الســلطة.

ــان  ــة األم ــددًا درج ــا مج ــتنا، اختبرن ــة مؤسس ــوة ومتان ــث ق ــن حي  وم
التــي تحظــى بهــا أنظمتنــا ضــد الهجمــات اإللكترونيــة. ومــا نعيشــه 
للخدمــات  دبــي  ســلطة  ذلــك  فــي  بمــا  مؤسســة،  كل  أن  اليــوم 
التهديــدات  لتلــك  يلــزم أن تظــل علــى أهبــة االســتعداد  الماليــة، 
مــع  عاقتنــا  توطيــد  إلــى  جاهديــن  ســعينا  كمــا  اإللكترونيــة. 
ــة  ــة توعي ــي مؤسس ــي، وه ــب اآلل ــوارئ الحاس ــتجابة لط ــق االس فري
عــن  فضــًا  االتحاديــة،  للحكومــة  تابعــة  اإللكترونيــة  بالهجمــات 

التعــاون مــع غيــره مــن الكيانــات الحكوميــة األخــرى.

املشاركة
ــة  ــدروس وبفعالي ــكل م ــارك بش ــا نش ــاركة من ــور المش ــب مح يتطل

مــع الشــركاء االســتراتيجيين الرئيســيين.

لقــد تعاونــا داخــل اإلمــارات مــع ثــاث جهــات تنظيميــة اتحاديــة، 
وهــي مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي وهيئــة األوراق 
ــلطة  ــع س ــا م ــا عملن ــة. كم ــن اإلماراتي ــة التأمي ــلع وهيئ ــة والس المالي
تنظيــم الخدمــات الماليــة، التــي تعــد جــزءًا مــن مؤسســة ســوق 
أبوظبــي العالمــي الموحــدة المســؤولة عــن التنظيــم فــي تلــك 

المنطقــة الماليــة الحــرة.

ــي  ــل ف ــات أفض ــاء عاق ــرة لبن ــنوات األخي ــي الس ــا ف ــت جهودن نجح
ــن  ــد م ــق مزي ــل تحقي ــي ظ ــً، ف ــع نطاق ــرة واألوس ــة المباش المنطق
التواصــل مــع أقراننــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بشــكل أفضــل ممــا كان عليــه 
ــا  ــن القضاي ــرة م ــة كبي ــنا مجموع ــا ناقش ــي. كم ــي الماض ــال ف الح
مــع أقراننــا، مثــل التنظيــم المصرفــي والتمويــل الجماعــي وإدراج 
ــن  ــة م ــدود ومجموع ــرة للح ــة العاب ــال التجاري ــة واألعم األوراق المالي

القضايــا المتعلقــة بالتكنولوجيــا الماليــة.

واســتمرارًا لاتجــاه الــذي شــهده عــام 2016، شــهد عــام 2017 زيــادة 
فــي المشــاركة فــي الكليــات اإلشــرافية ومجموعــات إدارة األزمــات، 
الكبيــرة  الدوليــة  أو  العالميــة  الشــركات  لبعــض  بالنســبة  وذلــك 
التــي لديهــا عمليــات تزاولهــا فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي. 
ــا مشــاركتنا ومســاهمتنا النشــطة فــي أعمــال واضعــي  كمــا واصلن
والرابطــة  المصرفيــة  للرقابــة  بــازل  لجنــة   – الرئيســيين  المعاييــر 
الدوليــة لمراقبــي التأميــن والمنظمــة الدوليــة للجــان األوراق الماليــة 

ومجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية.

االبتكار
فــي إطــار هــذا المحــور الجديــد، نهــدف إلــى اتبــاع نهــج إبداعــي 
يســهل عمليــة االبتــكار، وذلــك بصفتنــا جهــة تنظيميــة ومؤسســية.

لقــد شــهدنا فــي عــام 2017 ظهــور أول نتائــج مشــروع النمــاذج 
المتاحــة عبــر اإلنترنــت؛ حيــث تمــت إتاحــة إقــرار مكافحــة غســل 
األمــوال الســنوي، الــذي يلــزم علــى جميــع الشــركات تقريبــً تعبئتــه، 
ألول مــرة فــي منتصــف العــام، وهــو متــاح للشــركات مــن أجــل 
ــكل  ــذا الش ــر ه ــي. ويعتب ــكل كل ــت بش ــر اإلنترن ــه عب ــه وتقديم تعبئت
للشــركات  بالنســبة  وأبســط  أســهل  المســتندات  تقديــم  مــن 
ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــن لس ــة يمك ــات رقمي ــدم معلوم ويق
ــة  ــن أتمت ــد م ــا يزي ــرى، مم ــا األخ ــي أنظمته ــرة ف ــتخدامها مباش اس

وكفــاءة عملياتنــا الداخليــة.

جــزء  فــي  الماليــة  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  عملنــا  وضعنــا  لقــد 
منفصــل مــن هــذا التقريــر الســنوي )يرجــى الرجــوع إلــى قســم 

 )45 فــي  الماليــة  التكنولوجيــا 

أمــا فــي مجــال التكنولوجيــا التنظيميــة، فلقــد عملنــا مــع عــدد مــن 
ــا  ــي يواجهه ــاكل الت ــة للمش ــول محتمل ــا حل ــي لديه ــركات الت الش
ــه.  ــال اللتزامات ــو االمتث ــعيه نح ــي س ــم ف ــع للتنظي ــع الخاض المجتم
وبالرغــم مــن أن معظــم حلــول التكنولوجيــا التنظيميــة ال تحتــاج 
إلــى أن تنظمهــا ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة ألنهــا ال تنطــوي على 
تقديــم خدمــات ماليــة، إال أنــه مــن المهــم أن نفهــم التطــورات التــي 
ــة  ــركات الخاضع ــتخدم الش ــا تس ــال. فعندم ــذا المج ــى ه ــرأ عل تط
للتنظيــم تكنولوجيــا ومنتجــات وخدمــات خارجيــة لمســاعدتها على 
الوفــاء بالتزاماتهــا التنظيميــة، فعلــى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
ــر  ــود والمخاط ــا والقي ــذه التكنولوجي ــتخدام ه ــاق اس ــم نط أن تفه
الناشــئة عنهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، نحــن بحاجــة إلــى التفكيــر فيمــا 
ــي  ــاعدتنا ف ــتخدامها لمس ــً اس ــا أيض ــذه األدوات يمكنن ــت ه إذا كان
ــر  ــاج تقاري ــال مــن خــال إنت عمليــة التنظيــم، وذلــك علــى ســبيل المث
للجهــة التنظيميــة وكذلــك تقاريــر لمديــري الشــركات الخاضعــة 

ــم. للتنظي
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ملخص خطة عمل
سلطة دبي للخدمات املالية 2018/2017

ملخص خطة عمل سلطة دبي للخدمات املالية 2018/2017

الرؤية
أن نكون جهة تنظيمية تتمتع باحترام دولي وتقود عملية تطوير الخدمات المالية من خال اتباع نهج تنظيمي 

ُمحكم وعادل

تطوير اللوائح التنظيمية العالمية للخدمات المالية وإدارتها وفرضها داخل مركز دبي المالي العالميالرسالة

أن يكون نهجً قائمً على المخاطر وتجنب أي عبء تنظيمي غير ضروريأسلوبنا التنظيمي

ملخص خطة العمل 2018/2017

اإلجناز 

 تنفيذ وظائف أساسية 
باحرافية وكفاءة

تقدمي أداء تنظيمي على مستوى 
عاملي وإنفاذ فعال

القيام باستعدادات شاملة إلجراء تقييمات برنامج تقييم القطاعات 
المالية وفرق العمل المالية ومتابعتها وتقديم أي دعم مطلوب إلى 

السلطات األخرى بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

التركيز على تنفيذ المعايير الدولية بطريقة مناسبة وبما يتفق مع قواعد 
مركز دبي المالي العالمي. العمل على تبسيط كتيب القواعد حيثما 

أمكن ذلك. اتخاذ إجراءات اإلنفاذ ذات الصلة والمناسبة.

احلفاظ على اجلودة يف ظل اتساع 
نطاق خدمات مركز دبي املايل 

العاملي

السعي إلى تحقيق أوجه الكفاءة دون التنازل عن الجودة )على سبيل 
المثال، إدخال تحسينات على التنظيم القائم على المخاطر(.

تقديم حلول مبتكرة فيما يتعلق بالعمليات وتكنولوجيا المعلومات 
كجزء من الحفاظ على التميز التشغيلي.

االستدامة 

تطوير نهجنا البيئي والتنظيمي بشكل 
إيجابي على املدى الطويل

تعزيز الثبات واملرونة التنظيمية 
إعداد عمليات تنظيمية وغير تنظيمية تتسم بالوضوح والكفاءة والقابلية 

للتطوير إلى جانب وضع نظم أفضل إلدارة المعارف والتنسيق بين 
عمليتي التوظيف والتطوير بما يتطابق مع احتياجات القوى العاملة.

دعم اسراتيجيات حكومة دبي 
ومركز دبي املايل العاملي

مواصلة العمل طبقً لقواعد مركز دبي المالي العالمي واستراتيجية 
حكومة دبي )االقتصاد اإلسامي ، إلخ(. العمل مع الهيئات التابعة لمركز 

دبي المالي العالمي من أجل دعم النمو المستدام للمركز.

بناء القدرات الوطنية لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة

مواصلة بناء القدرات التنظيمية عبر برنامج قادة الغد التنظيميون 
والبرنامج التوجيهي. السعي لتحسين التمثيل اإلماراتي في كافة أقسام 

سلطة دبي للخدمات المالية. 

حاالت االلتباس بشأن الواليات 
القضائية

الحفاظ على الجهود الرامية إلى حل المشكات البينية الجارية حتى 
يتسنى للمركز أن يستمر في النمو.
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املشاركة 

الدخول يف مشاركة مدروسة وفعالة مع 
أصحاب املصلحة الرئيسين:

الشركات اخلاضعة للتنظيم 
واملنظمن الداخلين

التنظيم بطريقة متسقة وشفافة ومحددة المخاطر. التواصل من 
أجل تعزيز فهم النظام التنظيمي. الحفاظ على عاقات راسخة مع 

المنظمين في الواليات القضائية الرئيسية وبناء عاقات في واليات 
قضائية ُيتوقع أن يكون لها أهمية متزايدة.

منظمون آخرون
التأكيد على مشاركة المنظمين في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا / دول مجلس التعاون الخليجي وتمثيلهم في المنتديات 
اإلقليمية. القيام بمشاركات أكثر نشاطا مع المنظمين في أفريقيا.

 سلطات دبي واإلمارات 
العربية املتحدة

االستمرار في بناء عاقات مع سلطات دبي واإلمارات العربية المتحدة.

 اجلهات العاملية التي
تضع املعايري

الحفاظ على مكانتنا بين الجهات العالمية الرئيسية التي تضع المعايير.

االبتكار 

وضع نهجً إبداعيً وتيسرييً للمنظمن 
واملنظمات:

تسهيل تطوير الفينتيك
اتخاذ خطوات لفهم المخاطر والفرص التي تطرحها الفينتيك. إعداد 

استجابة تنظيمية مناسبة.

املشاركة يف التقدم احملرز يف ريجتيك
تحسين نظم اإلنذار لضمان االستجابة للمخاطر الناشئة. تسهيل تطوير 

حلول ريجتيك التي تقودها الصناعة.

العمل بشكل أكرث ذكاًء
زيادة معدل أتمتة العمليات التجارية لتحقيق المكاسب المتعلقة 

بالكفاءة. زيادة معدل االعتمادية على المخاطر.

األولويات التنظيمية

العمل طبقً للمعايري

إثبات التنفيذ الفعال للمعايري التنظيمية الدولية من 
خالل عمليات برنامج تقييم القطاعات املالية وفرق 
العمل املالية. مواصلة العمل وفق معايري االحتاد 
األوروبي يف اجملاالت ذات الصلة. االصرار على االلتزام 

بتبسيط كتيب القواعد

السلوك

مواصلة التأكيد على خماطر السلوك )بشكل عام 
أكرث منه بشكل حتوطي( مع إيالء اهتمام حتوطي 

مناسب للشركات التي يتوقع أن يكون لديها منو 
سريع يف امليزانية العمومية

اجلرائم املالية

توخي احلذر أثناء تناول جميع القضايا املتعلقة 
باجلرائم املالية. تعزيز الروابط احلالية مع 

الهيئات احمللية واالحتادية ذات الصلة للتخفيف 
من خماطر اجلرائم املالية
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املالحق
امللحق 1

66  تقرير مدقق احلسابات املستقل جمللس سلطة 
دبي للخدمات املالية 
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تقرير مدقق احلسابات املستقل إىل السادة أعضاء جملس إدارة ُسلطة 
دبي للخدمات املالية

رأينا

الماليــة  للخدمــات  دبــي  لُســلطة  الماليــة  البيانــات  تعّبــر  برأينــا، 
)»الُســلطة«( مــن كافــة النواحــي الجوهريــة عــن المركــز المالــي 
المالــي  أدائهــا  وعــن   ،2017 ديســمبر   31 فــي  كمــا  للُســلطة 
وفقــً  التاريــخ  ذلــك  فــي  المنتهيــة  للســنة  النقديــة  وتدفقاتهــا 

العــام. للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة  لمعاييــر 

نطاق التدقيق

تتكون البيانات المالية للُسلطة مما يلي:

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017. •

بيان األداء المالي للسنة المنتهية بذلك التاريخ. •

بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة بذلــك  •
التاريــخ.

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. •

ــات  • ــً للسياس ــمل ملخص ــة وتش ــات المالي ــول البيان ــات ح إيضاح
ــة. ــبية الهام المحاس

أساس الرأي

لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. ويتــم إيضــاح 
ضمــن  التفصيــل  مــن  بمزيــد  المعاييــر  لهــذه  وفقــً  مســؤولياتنا 
فقــرة مســؤوليات مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة 

ــا. ــن تقريرن ــة ضم المدرج

نعتقــد أن إثباتــات التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومائمــة 
لتوفيــر أســاس مناســب للــرأي الــذي نبديــه بنــاًء علــى عمليــة التدقيــق.

االستقاللية

إننــا مســتقلون عــن الُســلطة وفقــً للقواعــد األخاقيــة للمحاســبين 
الدوليــة  األخاقيــة  المعاييــر  مجلــس  عــن  الصــادرة  المهنييــن 
للمحاســبين والمتطلبــات األخاقيــة التــي تتعلــق بتدقيقنــا علــى 

ــا  ــة المتحــدة. وقــد التزمن ــة اإلمــارات العربي ــات الماليــة فــي دول البيان
ــد. ــات والقواع ــذه المتطلب ــً له ــرى وفق ــة األخ ــؤولياتنا األخاقي بمس

املعلومات األخرى

إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. وتشــمل المعلومــات 
ــر  ــة وتقري ــات المالي ــمل البيان ــن ال تش ــنوي ولك ــر الس ــرى التقري األخ
مدقــق الحســابات بشــأنها. إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة ال يتطــرق 
إلــى المعلومــات األخــرى، وال نبــدي أي تأكيــد عليهــا بــأي صــورة 

كانــت.

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة، تقتصــر مســؤوليتنا 
علــى قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة ســلفً، وفــي ســبيل 
ــارض  ــرى تتع ــات األخ ــت المعلوم ــا إذا كان ــي م ــر ف ــا ننظ ــك فإنن ذل
بصــورة جوهريــة مــع البيانــات الماليــة أو مــع المعلومــات التــي 
توصلنــا إليهــا أثنــاء التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن 
أخطــاء جوهريــة بصــورة أو بأخــرى. وإذا توصلنــا - بنــاًء علــى العمــل 
الــذي نكــون قــد قمنــا بــه - إلــى وجــود أخطــاء جوهريــة فــي هــذه 
ببيــان هــذه الحقائــق فــي  المعلومــات األخــرى، فإننــا ملزمــون 

ــأن. ــذا الش ــر به ــي التقري ــه ف ــا ندرج ــا م ــس لدين ــا. ولي تقريرن

مسؤوليات اإلدارة والقائمن على احلوكمة حول البيانات املالية

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة 
عادلــة وفقــً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام، وعــن 
تلــك الرقابــة الداخليــة التــي تحددهــا اإلدارة علــى أنهــا ضروريــة 
بيانــات ماليــة خاليــة مــن أي أخطــاء  إعــداد  لكــي تتمكــن مــن 

جوهريــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.

عــن  مســؤولة  تعــد  اإلدارة  فــإن  الماليــة،  البيانــات  إعــداد  وعنــد 
عملهــا  فــي  االســتمرار  علــى  الُســلطة  قــدرة  مــدى  تقييــم 
التجــاري واإلفصــاح - عنــد الضــرورة - عــن األمــور المتعلقــة بهــذه 
إال  المحاســبي  االســتمرارية  اســتخدام مبــدأ  االســتمرارية، وكــذا 
إذا كانــت اإلدارة تعتــزم تصفيــة الُســلطة أو وقــف أنشــطتها أو 
ــل  ــك. ويتحم ــام بذل ــوى القي ــي س ــل واقع ــا أي بدي ــن لديه ــم يك ل
القائمــون علــى الحوكمــة مســؤولية اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد 

التقاريــر الماليــة للســلطة.



6 |   سلطة دبي للخدمات المالية   التقرير السنوي  72017

مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق البيانات املالية 

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا 
كانــت البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء 
كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات 
مــن  عاليــا  مســتوى  المعقــول  التأكيــد  يعــد  رأينــا.  يشــمل  الــذي 
التأكيــد، ولكنــه ليــس ضمانــً علــى أن عمليــة التدقيــق المنفــذة وفقــً 
ــري  ــأ جوه ــن أي خط ــً ع ــف دائم ــة ستكش ــق الدولي ــر التدقي لمعايي
إن وجــد. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطــأ، وتعتبــر 
تلــك  تؤثــر  أن  معقــول  حــد  إلــى  المتوقــع  مــن  كان  إذا  جوهريــة 
األخطــاء، إفــرادًا أو إجمــااًل، علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 

ــة. ــات المالي ــذه البيان ــاس ه ــى أس ــتخدمون عل المس

التدقيــق  لمعاييــر  وفقــً  المنفــذة  التدقيــق  عمليــة  إطــار  وفــي 
الدوليــة، فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونتبــع مبــدأ الشــك المهنــي 

طــوال أعمــال التدقيــق. كمــا أننــا نلتــزم بالتالــي:

البيانــات  • فــي  الجوهريــة  األخطــاء  مخاطــر  وتقييــم  تحديــد 
الماليــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم 
وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تائــم تلــك المخاطــر، والحصول 
علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســً لرأينــا. إن 
عــن  ناتجــة  جوهريــة  أخطــاء  أي  عــن  الكشــف  عــدم  خطــر 
االحتيــال يعــد أكبــر مــن الخطــر الناجــم عــن الخطــأ حيــث قــد 
ينطــوي االحتيــال علــى التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو 

ــة. ــة الداخلي ــاوز الرقاب ــف أو تج التحري

المتعلقــة  • الداخليــة  الرقابــة  ضوابــط  حــول  فهــم  تكويــن 
ــة  ــق مائم ــراءات تدقي ــم إج ــل تصمي ــن أج ــق م ــال التدقي بأعم
الرقابــة  فعاليــة  حــول  رأي  إبــداء  لغــرض  وليــس  للظــروف، 

للُســلطة. الداخليــة 

تقييــم مــدى ماءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة  •
مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  المحاســبية  التقديــرات  ومعقوليــة 

اإلدارة. إفصاحــات 

االســتمرارية  • لمبــدأ  اإلدارة  اســتخدام  معرفــة مــدى ماءمــة 
ــول  ــم الحص ــي يت ــق الت ــة التدقي ــى أدل ــتنادًا إل ــبي، واس المحاس
عليهــا تحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم يقيــن مــادي يتعلــق 
ــدرة  ــول ق ــرة ح ــكوكً كبي ــر ش ــن أن تثي ــروف يمك ــداث أو ظ بأح
الُســلطة علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة. وإذا توصلنــا إلــى 
ــي  ــاه ف ــت االنتب ــون بلف ــا مطالب ــادي، فإنن ــن م ــدم يقي ــود ع وج
إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي  تقريــر مدقــق الحســابات 
البيانــات الماليــة، أو تعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر 

ــة  ــى أدل ــف عل ــا تتوق ــل له ــي نتوص ــتنتاجات الت ــة. إن االس كافي
التدقيــق التــي يتــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق 
الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية 
التوقــف عــن االســتمرار كمنشــأة  إلــى  الُســلطة  قــد تدفــع 

ــة. عامل

تقريــر مدقــق الحســابات المســتقل إلــى الســادة أعضــاء مجلس  •
إدارة ُســلطة دبــي للخدمــات الماليــة )تابع(

ــة  • ــات المالي ــق البيان ــول تدقي ــابات ح ــق الحس ــؤوليات مدق مس
ــع( )تاب

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة ونســقها ومحتوياتها،  •
البيانــات  بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وتحديــد مــا إذا كانــت 
ــو  ــى النح ــة عل ــداث ذات العاق ــات واألح ــل المعام ــة تمث المالي

ــادل. ــرض الع ــن الع ــذي يضم ال

كمــا نتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن 
أمــور أخــرى، بنطــاق وتوقيــت التدقيــق المقرريــن ونتائــج التدقيــق 
الجوهريــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة نحددهــا فــي 

الرقابــة الداخليــة أثنــاء تدقيقنــا.

لصالح وبالنيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز )فرع دبي(

برايس ووترهاوس كوبرز
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

التاريخ: 22 فبراير 2018

امللحق 1
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20172016

ألف درهمألف درهمإيضاح

املوجودات

موجودات غير متداولة

54,7214,536ممتلكات ومعدات

64,6145,005موجودات غير ملموسة

9,3359,541

موجودات متداولة

723,80920,251ذمم مدينة أخرى

8161,395138,676نقد وما في حكمه

-9837صافي موجودات خطة المنافع المحددة

186,041158,927

195,376168,468مجموع الموجودات

حقوق الملكية

رأس المال المساَهم به واالحتياطيات

5,7555,755رأس المال المساَهم به

1183,12692,677-2احتياطي نظامي

1236,82811,010-2احتياطي مطالبات قضائية

أرباح/ )خسائر( اكتوارية متراكمة عن خطة مكافآت نهاية الخدمة 
)1,546(9181للموظفين

125,890107,896مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات متداولة

1046,75440,093-2إيرادات رسوم مقبوضة مقدمً

1022,73219,470دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

1,009-9صافي مطلوبات خطة المنافع المحددة

69,48660,572

69,48660,572مجموع المطلوبات

195,376168,468مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 22 فبراير 2018.    

املوّقع بالنيابة عن جملس اإلدارة

)كما يف 31 ديسمرب(

 سطلة دبي للخدمات املالية
بيان املركز املايل
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20172016

ألف درهمألف درهمإيضاح

11117,420117,420, 10-2اعتمادات من الحكومة

1058,81950,514-2إيرادات الرسوم

132,3282,834إيرادات أخرى

178,567170,768مجموع اإليرادات

)154,162()150,124(14تكاليف عمومية وإدارية

)11,214()11,924(16تكاليف أعضاء مجلس اإلدارة

)181()252(تكاليف هيئة تحكيم األسواق المالية

)165,557()162,300(مجموع المصاريف

16,2675,211فائض اإليرادات على المصروفات

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 72 إلى 84 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

سطلة دبي للخدمات املالية
بيان األداء املايل

امللحق 1
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 سطلة دبي للخدمات املالية
ببيان التغريات يف حقوق امللكية

رأس املال 
املساَهم به

احتياطي 
نظامي

احتياطي 
مطالبات 

قضائية

أرباح/ )خسائر( اكتوارية مرتاكمة 
عن خطة مكافآت نهاية اخلدمة 

للموظفني

الفائض 
اجملموعاملرتاكم

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

100,205-)4,026(5,75587,46611,010في 1 يناير 2016

فائض اإليرادات على 
5,2115,211----المصروفات

تحويل إلى احتياطي 
المطالبات القضائية 

)إيضاح  2.11-12(
------

تحويل إلى االحتياطي 
-)5,211(--5,211-النظامي )إيضاح 2.14(

إعادة قياس التزام 
مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين
  )إيضاح 9(

---2,480-2,480

107,896-)1,546(5,75592,67711,010في 31 ديسمبر 2016 

فائض اإليرادات على 
16,26716,267----المصروفات

تحويل إلى احتياطي 
المطالبات القضائية 

)إيضاح  2.11-12(
-)25,690(25,818-)128(-

تحويل إلى االحتياطي 
-)16,139(--16,139-النظامي )إيضاح 2.11(

إعادة قياس التزام 
مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين
 )إيضاح 9(

---1,727-1,727

125,890-5,75583,12636,828181في 31 ديسمبر 2017

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  72 إلى 84 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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سطلة دبي للخدمات املالية
بيان التدفقات النقدية

امللحق 1

 20172016

ألف درهمألف درهمإيضاحات

أنشطة العمليات

16,2675,211فائض اإليرادات على المصروفات

تعديات بسبب البنود التالية:

51,2592,640االستهاك

61,3133,252اإلطفاء

4,2414,692مخصص مكافآت نهاية الخدمة

)2,000()2,200(13إيرادات الفوائد

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع المبالغ المستحقة للحكومة من 
الغرامات المحّصلة والتغيرات في رأس المال العامل

20,88113,795

التغيرات في رأس المال العامل:

)5,169()4,360(9اشتراكات مدفوعة عن منافع نهاية الخدمة

)1,746()3,484(7مبالغ مدفوعة مقدمً وذمم مدينة، صافية من الفوائد المدينة

6,6615,897إيرادات رسوم مقبوضة مقدمً

103,2621,741دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

22,96014,518صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار

)2,938()1,444(5شراء ممتلكات ومعدات  

)2,663()922(6شراء موجودات غير ملموسة  

2,1252,000فوائد مقبوضة

)3,601()241(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

22,71910,917صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

138,676127,759النقد وما في حكمه في بداية السنة

8161,395138,676النقد وما في حكمه في نهاية السنة

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 72 إلى 84 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017(

سطلة دبي للخدمات املالية
إيضاحات حول البيانات املالية

1         الوضع القانوين واألنشطة

دبــي  )»ُســلطة  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ُســلطة      تأّسســت 
للخدمــات الماليــة«( بموجــب قانــون دبــي رقــم )9( لســنة 
2004 كُســلطة تنظيميــة مســتقلة مســؤولة عــن تنظيــم 
األنشــطة الماليــة واألنشــطة المتعلقــة بهــا فــي مركــز دبــي 
ووفقــً  العالمــي«(.  المالــي  دبــي  )»مركــز  العالمــي  المالــي 
دبــي  ُســلطة  فــإن   ،2004 لســنة   )9( رقــم  دبــي  لقانــون 
ــل  ــن قب ــتقل م ــكٍل مس ــا بش ــم تمويله ــة يت ــات المالي للخدم
حكومــة دبــي )»الحكومــة«( وسيســتمر تمويلهــا بمــا ُيمّكنهــا 

اختصاصاتهــا. وأداء  صاحياتهــا  ممارســة  مــن 

2        السياسات احملاسبية الهامة

1. 2    أساس اإلعداد

ــر  ــن 1 يناي ــارًا م ــة اعتب ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــدت ُس  اعتم
2014 معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام، ولــذا فقــد 
تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة 
أي  المذكــورة  المعاييــر  تتنــاول  ال  ومتــى  العــام.  للقطــاع 
موضــوع معيــن، يتــم تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

ذي الصلــة.

ــات الماليــة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة. وتــم  أعــدت البيان
غيــر  الطريقــة  باســتخدام  النقديــة  التدفقــات  بيــان  إعــداد 
المباشــرة. لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة علــى أســاس مبــدأ 
االســتمرارية، وقــد تــم تطبيــق السياســات المحاســبية بانتظام 
ــد  ــة ق ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــم أن ُس ــرة. ورغ ــوال الفت ط
ــام  ــاع الع ــة للقط ــبة الدولي ــر المحاس ــق معايي ــدت تطبي اعتم
كســلطة  تعمــل  فإنهــا  الماليــة،  تقاريرهــا  إلعــداد  كإطــار 
تنظيميــة مســتقلة وال تتيــح ميزانياتهــا للــرأي العــام، وبالتالــي 
ــر  ــب نش ــن المناس ــه م ــرون أن ــس اإلدارة ال ي ــاء مجل ــإن أعض ف
ــي  ــبة الدول ــار المحاس ــة )معي ــة بالميزاني ــات المتعلق المعلوم
الموازنــة فــي  »عــرض معلومــات   24 العــام رقــم  للقطــاع 

ــة«(. ــات المالي البيان

تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة علــى أســاس االســتحقاق 
وتشــمل الفتــرة مــن 1 ينايــر إلــى 31 ديســمبر 2017.

إن إعــداد البيانــات الماليــة بالتوافــق مــع معاييــر المحاســبة 
الدوليــة للقطــاع العــام يقتضي اســتخدام تقديرات محاســبية 
ــي  ــا ف ــداء رأيه ــن اإلدارة إب ــي م ــا يقتض ــددة، كم ــية مح أساس

اإلفصــاح عــن  يتــم  المحاســبية.  السياســات  عمليــة تطبيــق 
ــرأي أو  ــداء ال ــن إب ــة م ــة عالي ــى درج ــوي عل ــي تنط ــاالت الت المج
التعقيــد أو المجــاالت التــي تعــد فيهــا االفتراضــات والتقديــرات 

ــم 4. ــاح رق ــي اإليض ــة ف ــات المالي ــة للبيان مهم

2. 2 التغريات يف السياسات واإلفصاحات احملاسبية

ال توجــد أي معاييــر أخــرى مــن معاييــر المحاســبة الدوليــة 
الســنة  علــى  األولــى  للمــرة  ســارية  كانــت  العــام  للقطــاع 
الماليــة التــي بــدأت فــي 1 ينايــر 2017 وكان لهــا تأثيــر جوهــري 
ــي  ــتقبلية ف ــرات المس ــلطة. التغي ــة للس ــات المالّي ــى البيان عل
السياســات المحاســبية – معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع 

ــة: ــر المطبق ــن غي ــادرة لك ــام الص الع

فيمــا يلــي المعاييــر الســارية علــى الســنة الماليــة التــي ســتبدأ 
فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018 وليــس لهــا تأثيــر جوهــري علــى 

ــة: ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ُس

 معيــار المحاســبة الدولــي للقطــاع العــام رقــم 39،«منافــع  •
الموظفيــن« )يســري اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2018(.

ــات  • ــم 40، »عملي ــام رق ــاع الع ــي للقط ــبة الدول ــار المحاس  معي
ــر 2019(. ــارًا 1 يناي ــري اعتب ــام« )يس ــاع الع ــاج القط اندم

 
3. 2   حتويل العمالت األجنبية

العملة الوظيفية وعملة العرض

هــي  الماليــة  للخدمــات  دبــي  لُســلطة  الوظيفيــة  العملــة 
ــذي  ــي( ال ــم اإلمارات ــدة )الدره ــة المتح ــارات العربي ــم اإلم دره
الُســلطة. معامــات  معظــم  فــي  المســتخدمة  العملــة  يعــد 

 
إلــى  األجنبيــة  بالعمــات  الناشــئة  المعامــات  تحويــل  يتــم   
ــخ  العملــة الوظيفيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاري
المعامــات. كمــا يتــم احتســاب أربــاح وخســائر صــرف العمــات 
ــل  ــن تحوي ــات وع ــذه المعام ــوية ه ــن تس ــة ع ــة، الناتج األجنبي
بالعمــات  المقّومــة  النقديــة  والمطلوبــات  الموجــودات 
األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة الســنة، فــي بيــان 

األداء المالــي. 

وألغــراض العــرض فحســب، تــم أيضــً تحويــل المبالــغ فــي 
هــذه البيانــات الماليــة إلــى الــدوالر األمريكــي بســعر صــرف 
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ثابــت يبلــغ 3.67 درهــم إماراتــي لــكل دوالر أمريكــي. والبيانــات 
ليســت  األمريكــي  الــدوالر  إلــى  المحولــة  الرئيســية  الماليــة 

مدققــة.

4. 2     ممتلكات ومعدات

 يتــم بيــان الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــً 
القيمــة،  فــي  االنخفــاض  وخســائر  المتراكــم  االســتهاك 
المصاريــف  علــى  التاريخيــة  التكلفــة  تشــتمل  وجــدت.  إن 

الموجــودات.   علــى  باالســتحواذ  مباشــرًة  المتعلقــة 

ــط  ــة القس ــتخدام طريق ــاء باس ــتهاك واإلطف ــب االس ُيحتس
الموجــودات  تكلفــة  لخفــض  ُتحتســب  بمعــدالت  الثابــت، 
ــا  ــدى أعماره ــى م ــة عل ــة المتبقي ــا التقديري ــى قيمه ــواًل إل وص

اإلنتاجيــة المقــدرة علــى النحــو التالــي:
                                                                                       

السنوات

10حتسينات على عقار مستأجر

7جتهيزات وتركيبات

5معدات مكتبية

5أجهزة حاسوب – معدات                                                                                                               

3أجهزة حاسوب - حواسب حممولة وملحقات                                                                                          

3مركبات                                                                                                                                  

5برجميات حاسوب                                                                                                                       

يتــم إظهــار األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز، التــي تشــمل 
ــوب،  ــزة الحاس ــتأجرة وأجه ــارات المس ــى العق ــينات عل التحس
بالتكلفــة ويتــم تحويلهــا إلــى فئــة الموجــودات المائمــة لهــا 

ــتخدام.  ــز االس ــا حي ــد دخوله عن

ال يتــم إدراج التكاليــف الاحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصل أو 
احتســابها كأصــل منفصــل، حســبما يكــون مائمــً، إال عندمــا 
ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــى ُس ــق إل ــح أن تتدف ــن المرّج ــون م يك
الماليــة فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية أو خدمــة محتملــة علــى 
ــر أداء  ــدث مؤش ــاوز أح ــا يتج ــل بم ــي لألص ــر اإلجمال ــدار العم م

تــم تقييمــه بالنســبة لألصــل.

الممتلــكات  اســتبعاد  مــن  والخســائر  األربــاح  تحديــد  يتــم 
الدفتريــة  القيمــة  مــع  البيــع  عائــدات  بمقارنــة  والمعــدات 
للموجــودات المســتبعدة وتؤخــذ باالعتبــار عنــد تحديــد فائــض 
/ عجــز الســنة. يتــم تحميــل مصاريــف التصليــح والتجديــد علــى 

ــا. ــد تكبده ــي عن ــان األداء المال بي

وتعديلهــا  للموجــودات،  المتبقيــة  األعمــار  مراجعــة  تتــم 
ــاح أو  عنــد االقتضــاء، فــي تاريــخ كل تقريــر. ويتــم تحديــد األرب
ــرق  ــاس الف ــى أس ــل عل ــتبعاد األص ــن اس ــة ع ــائر الناتج الخس
بيــن عائــدات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتم تســجيلها 
فــي بيــان األداء. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل فــورًا 
ــة  ــة الدفتري ــت القيم ــترداد إذا كان ــة لاس ــة القابل ــى القيم إل

ــترداد. ــة لاس ــه القابل ــن قيمت ــر م ــل أكب لألص

5. 2   موجودات غري ملموسة

يتــم إدراج الموجــودات غيــر الملموســة المكتســبة بشــكل 
منفصــل بســعر التكلفــة ناقصــً اإلطفــاء المتراكــم وخســائر 
علــى  اإلطفــاء  تحميــل  يتــم  المتراكمــة.  القيمــة  انخفــاض 
ــدر  ــي المق ــر اإلنتاج ــدى العم ــى م ــت عل ــط الثاب ــاس القس أس
اإلنتاجيــة  األعمــار  مراجعــة  تتــم  ســنوات.  خمــس  بفتــرة 
ــاب  ــع احتس ــنوية، م ــة س ــرة مالي ــة كل فت ــي نهاي ــدرة ف المق
تأثيــر أي تغيــرات فــي التقديــرات علــى أســاس مســتقبلي. يتــم 
إدراج األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز المرتبطــة ببرمجيــات 
الحاســوب بســعر التكلفــة مــع نقلهــا إلــى فئــة الموجــودات 

المناســبة عندمــا تدخــل حيــز االســتخدام.

مباشــرة  المرتبطــة  التطويــر  تكاليــف  تســجيل  يتــم 
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــدة الت ــد والفري ــة للتحدي ــات القابل بالبرمجي
ــل  ــن المحتم ــة إذا كان م ــر ملموس ــودات غي ــركة كموج الش
ــة إضافيــة تتجــاوز التكاليــف. تتضمــن  تدفــق منافــع اقتصادي
الموظفيــن لفريــق  المرســملة مصاريــف منافــع  التكاليــف 
الصلــة.  ذات  النفقــات  مــن  مناســبً  وجــزءًا  البرامــج  تطويــر 
ــل  ــوب، مث ــج الحاس ــة ببرام ــرى المرتبط ــف األخ ــع التكالي جمي
تكاليــف الصيانــة، يتــم إدراجهــا كمصاريــف عنــد تكبدهــا.

6. 2     االنخفاض يف القيمة

تقــوم الســلطة بنهايــة كل فتــرة تقريــر بمراجعــة القيــم 
الدفتريــة لموجوداتهــا الملموســة وغيــر الملموســة لتحديــد 
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الموجــودات  تلــك  أن  علــى  مؤشــر  أي  هنــاك  كان  إذا  مــا 
ــد  ــإذا ُوج ــة. ف ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــت لخس ــد تعرض ق
القابلــة  القيمــة  يتــم تقديــر  القبيــل،  أي مؤشــر مــن هــذا 
خســارة  مــدى  تحديــد  أجــل  مــن  للموجــودات  لاســترداد 

القيمــة، إن وجــدت. االنخفــاض فــي 

ناقصــً  العادلــة  القيمــة  لاســترداد  القابلــة  القيمــة  تمثــل 
تكاليــف البيــع أو القيمــة قيــد االســتخدام، أيهمــا أعلــى. إذا 
ــن  ــل م ــل بأق ــن األص ــترداد م ــة لاس ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ت
الدفتريــة لألصــل  القيمــة  يتــم تخفيــض  الدفتريــة،  قيمتــه 

وصــواًل إلــى قيمتــه القابلــة لاســترداد.

فيمــا لــو تــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي 
ــى  ــل إل ــة لألص ــة الدفتري ــادة القيم ــم زي ــه تت ــق، فإن ــٍت الح وق
ــة  ــاوز القيم ــث ال تج ــترداد بحي ــة لاس ــة القابل ــة المعدل القيم
الدفتريــة الزائــدة القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن 
فــي  انخفــاض  خســارة  تســجيل  يتــم  لــم  لــو  تحديدهــا 
ــارة  ــس خس ــم عك ــابقة. يت ــنوات الس ــال الس ــل خ ــة األص قيم
االنخفــاض فــي القيمــة علــى الفــور ضمــن بيــان األداء المالــي، 
ــي  ــم، وف ــادة التقيي ــة إع ــي بقيم ــل المعن ــم إدراج األص إال إذا ت
هــذه الحالــة ُيعامــل عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة 

ــم.  ــادة التقيي ــن إع ــة ع ــادة ناتج كزي

7. 2    رسوم وغرامات وتكاليف تقاضي مدينة

يتــم إدراج الرســوم والغرامــات وتكاليــف التقاضــي المدينــة 
بالقيمــة المتوقعــة الممكــن تحقيقهــا. ويتــم رصــد مخصــص 
المدينــة  التقاضــي  وتكاليــف  والغرامــات  للرســوم  ُمحــدد 
المشــكوك فــي تحصيلهــا. يتــم حــذف الديــون المعدومــة 

ــا. ــا فيه ــم تحديده ــي يت ــرة الت ــال الفت خ

8. 2  ذمم دائنة

ُتحتســب الذمــم الدائنــة مبدئيــً بالقيمــة العادلــة وتقــاس 
الفائــدة  طريقــة  باســتخدام  المطفــأة  بالتكلفــة  الحقــً 

الفعليــة.

9. 2     نقد وما يف حكمه   

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق 
البنــوك  لــدى  الطلــب  تحــت  بهــا  المحتفــظ  والودائــع 
واالســتثمارات األخــرى قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة التــي تبلغ 
ــد  ــدرج النق ــل. ي ــهر أو أق ــة أش ــة ثاث ــتحقاقها األصلي ــرة اس فت
باســتخدام طريقــة  المطفــأة  بالتكلفــة  ومــا فــي حكمــه 

الفعليــة. الفائــدة 

10. 2  االعرتاف باإليرادات 

اإليرادات من املعامالت غري املتعلقة بالتداول

مبالغ مقبوضة من ومحّولة إلى الحكومة •

تتلقــى ُســلطة دبــي للخدمــات الماليــة منحــً مــن الحكومــة 
ألغــراض عامــة تمّكنهــا مــن االســتمرار فــي عملياتهــا. تســجل 
فــي  حقهــا  يثبــت  عندمــا  المنــح  مــن  اإليــرادات  الُســلطة 
يتــم  األصــل.  تســجيل  معاييــر  واســتيفاء  المنحــة  اســتام 
ــال كان  ــي ح ــرادات ف ــن اإلي ــداًل م ــل ب ــل المؤج ــجيل الدخ تس
هنــاك شــرط مقتــرن بالمنحــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى التــزام 
بســداد المبلــغ. ومتــى لــم تقتــرن بهــذه المنــح أي شــروط 
ــوص  ــة بخص ــن الحكوم ــة م ــات مفروض ــب أي التزام ــم تترت ول
اســتخدام المنــح، تســجل الُســلطة األصــل )ســواء كان مبلغــً 
نقديــً أو أحــد الموجــودات المناســبة( واإليــرادات فــي البيانــات 

ــة. المالي

ُتعامــل المبالــغ المقبوضــة مقدمــً مــن الحكومــة للوفــاء 
ــة  ــة التقديري ــي الميزاني ــة ف ــغيلية المدرج ــات التش بالمصروف
ــم  ــً ويت ــة مقدم ــغ المقبوض ــة المبال ــة معامل ــنة الاحق للس
فــي  وتخصيصهــا  المتداولــة  المطلوبــات  ضمــن  إظهارهــا 

البيانــات الماليــة للســنة الاحقــة.

أمــا المبالــغ الُمحّولــة إلــى الحكومــة فيتــم تســجيلها 
كمخصــص مــن الفائــض المتراكــم علــى المصروفــات 
حســب  بــه،  الُمســاَهم  المــال  رأس  فــي  كتخفيــض  أو 
ــى  ــة عل ــا الموافق ــم فيه ــي يت ــنة الت ــي الس ــاء، ف االقتض
التخصيــص مــن قبــل مجلــس إدارة ُســلطة دبــي للخدمات 

الماليــة )إيضــاح 4(.
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غرامات مفروضة •

المطالبــات  احتياطــي  حــول   2-12 اإليضــاح  راجــع  لطفــا 
المفروضــة. الغرامــات  علــى  لاطــاع  القضائيــة 

العادلــة  بالقيمــة  الصــرف  عمليــات  مــن  اإليــرادات  تقــاس 
للمقابــل المقبــوض أو المديــن، وتمثــل المبالــغ المســتحقة 
عــن الخدمــات المقدمــة، وتــدرج صافيــة مــن الخصومــات. 
عندمــا  باإليــرادات  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ُســلطة  تعتــرف 
موثــوق  بشــكٍل  اإليــرادات  قيمــة  قيــاس  بإمكانهــا  يكــون 
بــه، ويكــون مــن المرّجــح أن تتدفــق إلــى الُســلطة منافــع 
اقتصاديــة مســتقبلية، وعندمــا يتــم اســتيفاء معاييــر محــددة 
لــكل نشــاط مــن أنشــطة الُســلطة كمــا هــو موضــح أدنــاه:

 إيرادات الرسوم •

يتــم االعتــراف برســوم الطلبــات كإيــرادات عنــد إصــدار الفاتورة. 
ــبية  ــرة المحاس ــال الفت ــنوية خ ــوم الس ــراف بالرس ــم االعت ويت
ــال  ــدى اكتم ــى م ــاًء عل ــات بن ــم الخدم ــا تقدي ــم فيه ــي يت الت
ــة  ــة الفعلي ــاس الخدم ــى أس ــة عل ــة المقّيم ــة المعني المعامل
المقدمــة كنســبة مــن مجمــوع الخدمــات المزمــع تقديمهــا.

إيرادات الفوائد •

تســتحق إيــرادات الفوائــد علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة، بالرجــوع 
إلــى المبلــغ األصلــي المســتحق، وعلــى أســاس معــدل الفائــدة 
الســاري. تصّنــف إيــرادات الفوائــد كإيــرادات أخــرى غيــر مقيــدة حيــث 
ــلطة. ــدى الُس ــدة ل ــر المقي ــل غي ــع ألج ــن الودائ ــا م ــأ معظمه ينش

11. 2  احتياطي نظامي

الطارئــة  االلتزامــات  لتلبيــة  متــاح  النظامــي  االحتياطــي 
ــي  ــلطة دب ــة لُس ــؤوليات التنظيمي ــاء بالمس ــن الوف ــئة ع الناش
للخدمــات الماليــة. يحــدد مجلــس اإلدارة )»مجلــس اإلدارة«( 
ــذا  ــن ه ــى وم ــة إل ــغ الموزع ــع المبال ــي وتخض ــغ االحتياط مبل
ــض/  ــص الفائ ــم تخصي ــس اإلدارة. يت ــر مجل ــي لتقدي االحتياط
العجــز للســنة لاحتياطــي التنظيمــي علــى أســاس ســنوي. وال 

يعتبــر مجلــس اإلدارة االحتياطــي النظامــي قابــًا للتوزيــع.  

12. 2  احتياطي مطالبات قضائية

ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــا ُس ــي تفرضه ــات الت إن الغرام
فيمــا يتصــل بخــرق لوائــح مركز دبــي المالــي العالمــي، وكذلك 
تكاليــف التقاضــي المســتردة، يتــم تســجيلها علــى أســاس 
االســتحقاق. احتياطــي المطالبــات القضائيــة متــاح لمواجهــة 
ــة.  ــر المتوقع ــي غي ــف التقاض ــن تكالي ــأ ع ــي تنش ــوارئ الت الط
يتــم تحديــد المبلــغ فــي احتياطــي المطالبــات القضائيــة مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة. وتقيــد اإليــرادات مــن الغرامــات وتكاليــف 

التقاضــي المســتردة فــي بيــان األداء المالــي فــي الســنة التــي 
تفــرض فيهــا )اإليضــاح 13( وتحــول إلــى احتياطــي المطالبــات 
التقاضــي  احتياطــي  أن  اإلدارة  مجلــس  يعتبــر  ال  القضائيــة. 

قابــل للتوزيــع.

13. 2   منافع املوظفني ومنافع نهاية اخلدمة

اإلجــازة  لتكاليــف  المقــدر  لالتــزام  مخصــص  تكويــن  يتــم 
الســنوية نتيجــة للخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن 
المؤهليــن حتــى تاريــخ الميزانيــة العموميــة. يتــم تضميــن هــذا 
المخصــص فــي المســتحقات المتعلقــة بالموظفيــن فــي 

الدائنيــن والمســتحقات والمطلوبــات األخــرى.

يتــم تكويــن مخصــص لكامــل مبلــغ مكافــآت نهايــة الخدمة 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــر مواطن ــتحقة لغي المس
ــي  ــي العالم ــي المال ــز دب ــون مرك ــل - قان ــون العم ــً لقان وفق
رقــم )4( لســنة 2005، لفتــرات خدمتهــم حتــى تاريــخ الميزانية 
العموميــة. يتــم تحويــل مبلــغ مكافــئ للمخصــص الــذي تــم 
رصــده إلــى صنــدوق مكافــآت نهايــة الخدمــة التابــع لُســلطة 
توزيعــات  إجــراء  يتــم   .)7 )اإليضــاح  الماليــة  للخدمــات  دبــي 
مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن المؤهليــن مــن قبــل 
أميــن الصنــدوق حســب توجيهــات ُســلطة دبــي للخدمــات 

ــة. المالي

يعتبــر الموظفــون مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة أعضاًء 
فــي نظــام معاشــات التقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة المــدار 
مــن قبــل الحكومــة. وفقــً ألحــكام القانــون االتحــادي رقــم 
)7( لســنة 1999، تكبــدت الســلطة وســجلت التزامــً بنســبة 
15٪ مــن »الراتــب الخاضــع لحســاب االشــتراك« وفقــً لتكاليــف 
جــدول رواتــب مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
خطــة معاشــات التقاعــد لتمويــل هــذه المنافــع للموظفيــن 
التقاعــد  اشــتراكات  تســجيل  يتــم  الدولــة.  مواطنــي  مــن 
المتعلقــة بمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب 
خطــة مســاهمات المنافــع المحــددة ضمــن المصاريــف فــي 

الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا.

14. 2  إيجارات

عندمــا تكــون الشــركة مســتأجًرا فــي عقــد إيجــار ال ينقــل 
المتعلقــة  والمزايــا  المخاطــر  جميــع  جوهــري  بشــكل 
ــي  ــل إجمال ــم تحمي ــركة، يت ــى الش ــر إل ــن المؤج ــة م بالملكي
ــاس  ــى أس ــنة عل ــارة للس ــح أو الخس ــى الرب ــار عل ــات اإليج دفع
ــي  ــار ه ــدة اإليج ــار. م ــدة اإليج ــدى م ــى م ــت عل ــط الثاب القس
الفتــرة غيــر القابلــة لإللغــاء التــي تعاقــد عليهــا المســتأجر 
لتأجيــر األصــل مــع أي شــروط أخــرى تمنــح المســتأجر خيــار 
االســتمرار فــي اإليجــار، مــع أو بــدون مدفوعــات إضافيــة، عندما 
يكــون مــن المؤكــد بصــورة معقولــة فــي بدايــة عقــد اإليجــار 

أن المســتأجر ســوف يمــارس الخيــار.

)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017( - يتبع
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15. 2  األدوات املالية

تشــمل الموجــودات الماليــة النقــد ومــا فــي حكمــه )إيضــاح 8( 
والذمــم المدينــة األخــرى )إيضــاح 7(، بينمــا تشــمل المطلوبــات 
 )10 )إيضــاح  األخــرى  والمطلوبــات  الدائنيــن  أرصــدة  الماليــة 
وصافــي موجــودات/ مطلوبــات خطــة المنافــع المحــددة 
ــة  ــات المالي ــودات والمطلوب ــجيل الموج ــم تس ــاح 9(، ويت )إيض
عندمــا تصبــح الُســلطة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة 

ــة. المالي

 يتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــً بالقيمة 
ــل  ــة والمقاب ــة العادل ــن القيم ــرق بي ــجيل الف ــع تس ــة م العادل

المدفــوع أو المقبــوض فــي بيــان األداء المالــي.   

إن تكاليــف المعاملــة المرتبطــة مباشــرة باالســتحواذ علــى 
)بخــاف  إصدارهــا  أو  الماليــة  والمطلوبــات  الموجــودات 
مــن  العادلــة  بالقيمــة  الماليــة  والمطلوبــات  الموجــودات 
ــة  ــة العادل ــى القيم ــا إل ــم إضافته ــارة( تت ــح أو الخس ــال الرب خ
للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة أو خصمهــا منهــا، حســب 

االقتضــاء، عنــد التســجيل المبدئــي. 

ــي  ــا تنقض ــة عندم ــودات المالي ــراف بالموج ــاف االعت ــم إيق  يت
مــن  المســتلمة  النقديــة  للتدفقــات  التعاقديــة  الحقــوق 
كافــة  بتحويــل  الشــركة  تقــوم  عندمــا  أو  المالــي  األصــل 

كامــل. بشــكٍل  الملكيــة  ومزايــا  مخاطــر 

 أمــا تكاليــف المعاملــة المرتبطــة مباشــرة باالســتحواذ علــى 
مــن  العادلــة  بالقيمــة  الماليــة  المطلوبــات  أو  الموجــودات 
ــان  ــي بي ــرة ف ــجيلها مباش ــم تس ــارة فيت ــح أو الخس ــال الرب خ

المالــي. األداء 

16. 2  تقارير القطاعات

الماليــة  األنشــطة  تنظيــم  علــى  الشــركة  عمليــات  تقتصــر 
العالمــي.  المالــي  الصلــة فــي مركــز دبــي  واألنشــطة ذات 
ال تقــدم المعلومــات الماليــة التــي يتــم التقريــر عنهــا إلــى 
إيــرادات  أو  أيــة نفقــات  اإلدارة  التنظيميــة ومجلــس  الجهــة 
أو موجــودات أو مطلوبــات حســب نــوع الخدمــة أو الموقــع 

الجغرافــي أو أي قطــاع آخــر.

تعتقــد إدارة الشــركة أن تقاريــر القطاعــات ليســت ذات معنــى 
لمســتخدمي هــذه البيانــات الماليــة. وعليــه، ال تقــدم الشــركة 
المحاســبة  معيــار  لمتطلبــات  وفًقــا  قطاعيــة  معلومــات 

ــات. ــر القطاع ــم 18، تقاري ــام رق ــاع الع ــي للقط الدول

3           إدارة اخملاطر املالية

1. 3     عوامل اخملاطر املالية

تتعــرض ُســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مــن خــال أنشــطتها 
)تشــمل  الســوق  مخاطــر  وهــي:  متنوعــة  ماليــة  لمخاطــر 
مخاطــر العمــات ومخاطــر األســعار ومخاطــر أســعار الفائــدة 
االئتمــان  ومخاطــر  العادلــة(  والقيمــة  النقديــة  للتدفقــات 
ومخاطــر الســيولة. يركــز برنامــج إدارة المخاطــر لــدى الُســلطة 
بصــورة عامــة علــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ بأوضــاع األســواق 
المحتملــة  الســلبية  اآلثــار  الحــد مــن  إلــى  الماليــة ويهــدف 

لهــذه المخاطــر علــى األداء المالــي للُســلطة.

مخاطر العمات أ( 

عــن  الناشــئة  األجنبــي  الصــرف  لمخاطــر  الُســلطة  تتعــرض 
الصــرف  مخاطــر  تنشــأ  المختلفــة.  للعمــات  تعرضاتهــا 
األجنبــي مــن المعامــات التجاريــة المســتقبلية والموجــودات 
تتعــرض  الماليــة.  البيانــات  فــي  المســجلة  والمطلوبــات 
المعامــات المبرمــة بالــدوالر األمريكــي لمخاطــر محــدودة 
نظــرًا لربــط ســعر صــرف الدرهــم اإلماراتــي بالــدوالر األمريكــي، 
وعليــه فــإن مخاطــر الصــرف األجنبــي لــدى الُســلطة فيمــا 

يتعلــق بهــذه المعامــات ليــس لهــا تأثيــر ُيذكــر. 

مخاطر أسعار الفائدة )ب( 

ــرات  ــر التغي ــة أن تؤث ــن إمكاني ــدة م ــعار الفائ ــر أس ــأ مخاط تنش
فــي أســعار الفائــدة علــى صافــي التكاليــف أو اإليــرادات الماليــة 
للُســلطة. ال تمتلــك الُســلطة موجــودات أو مطلوبــات هامــة 
الفائــدة،  أســعار  مســتويات  علــى  جوهــري  بشــكل  تعتمــد 
بصــورة  معرضــة  ليســت  الُســلطة  أن  اإلدارة  تــرى  وبالتالــي 

جوهريــة لمخاطــر أســعار الفائــدة.

مخاطر االئتمان )ج( 

يقصــد بمخاطــر االئتمــان المخاطــر المتعلقــة بإخفــاق الطــرف 
ــي  ــا يتســبب ف ــة مم ــه التعاقدي ــي الوفــاء بالتزامات ــل ف المقاب
خســارة ماليــة للُســلطة. تتعــرض الســلطة لمخاطــر االئتمــان 
بمتابعــة  منهــا  للحــد  وتســعى  المدينيــن  حســابات  علــى 

ــتحقة. ــن المس ــدة المديني أرص

2. 3    تقدير القيمة العادلة

إن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة لُســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة تقــارب قيمهــا العادلــة.

4           األحكام واملصادر الرئيسية املتعلقة بالتقديرات والشكوك

المحاســبية  السياســات  تطبيــق  عنــد  اإلدارة،  علــى  يتعيــن 
للُســلطة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 2، وضــع أحــكام 
وتقديــرات وافتراضــات حــول القيــم الدفتريــة للموجــودات 
مصــادر  مــن  بوضــوح  متوفــرة  تكــون  ال  التــي  والمطلوبــات 
أخــرى. تســتند التقديــرات ومــا يرتبــط بهــا مــن افتراضــات علــى 
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التجربــة الســابقة والعوامــل األخــرى ذات الصلــة. وقــد تختلــف 
ــرات. ــذه التقدي ــن ه ــة ع ــج الفعلي النتائ

تتــم مراجعــة التقديــرات ومــا يتعلــق بهــا مــن افتراضــات علــى 
أســاس مســتمر. يتــم تســجيل التعديــات علــى التقديــرات 
المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم خالهــا تعديــل التقديــرات 
ــرة  ــال فت ــرة، أو خ ــك الفت ــس إال تل ــل ال يم ــذا التعدي إذا كان ه
التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان لهــذا التعديــل أثــر 

ــتقبلية. ــة والمس ــرات الحالي ــى الفت عل

والمصــادر  بالمســتقبل  المتعلقــة  الرئيســية  االفتراضــات  إن 
الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة بنهايــة الفتــرة 
ــر، والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة فــي التســبب  المشــمولة بالتقري
بإحــداث تعديــل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات 
ــي: ــا كالتال ــة، بيانه ــة القادم ــنة المالي ــال الس ــات خ والمطلوب

الحكــم المتعلــق بالمســاهمات غيــر المشــروطة )تســجيل 
اإليــرادات(

دائــرة  مــن  المســتلمة  المســاهمات  أن  الُســلطة  إدارة  تــرى 
الماليــة فــي دبــي هــي مســاهمات غيــر مقيــدة نظــرًا لعــدم 
وجــود أي شــروط أو أحــكام تفرضهــا القوانيــن أو اللوائــح أو أي 
متطلبــات تلــزم الُســلطة بإعــادة أي أمــوال فائضــة مســتلمة أو 
تحويــل أي عوائــد إلــى المالــك الوحيــد لُســلطة دبــي للخدمــات 

الماليــة، »حكومــة دبــي«.

منافع الموظفين ومنافع نهاية الخدمة

مطلوبــات  موجــودات/  لصافــي  الحاليــة  القيمــة  تعتمــد 
خطــة المنافــع المحــددة علــى عــدد مــن العوامــل التــي يتــم 
تحديدهــا علــى أســاس اكتــواري باســتخدام أســاليب اكتواريــة 
وافتراضــات. تشــمل االفتراضــات المســتخدمة معــدل الخصــم 
ومعــدل زيــادة الرواتــب ومعــدل االنســحاب. إن أي تغييــرات فــي 
ــة  ــة الدفتري ــى القيم ــر عل ــا تأثي ــيكون له ــات س ــذه االفتراض ه

ــددة. ــع المح ــة المناف ــات خط ــودات/ مطلوب ــي موج لصاف

رقــم  العــام  للقطــاع  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  أن  وبمــا 
ــدل  ــد مع ــة تحدي ــى كيفي ــير إل ــن«، ال يش ــع الموظفي 25 »مناف
المحاســبي  بالمعيــار  الشــركة  استرشــدت  فقــد  الخصــم، 
للمعيــار  وفًقــا  الموظفيــن«.  »منافــع   ،19 رقــم  الدولــي 
المحاســبي الدولــي رقــم 19، يتــم تحديــد معــدل الخصــم 
للســندات  التقريــر  تاريــخ  فــي  الســوق  عوائــد  إلــى  بالرجــوع 
ــة  ــندات التجاري ــون الس ــا تك ــادة م ــودة )ع ــة الج ــة عالي التجاري
ينــص  للمطلوبــات.  مماثلتيــن  وعملــة  بمــدة   )AA المصنفــة 
للــدول  أنــه  أيًضــا علــى   18 معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
ــب  ــة، يج ــندات التجاري ــة للس ــوق عميق ــا س ــد فيه ــي ال يوج الت

الحكوميــة. للســندات  الســوق  عائــدات  اســتخدام 

عميقــة  ســوقً  تملــك  ال  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  أن  بمــا 

ــركة  ــتخدمت الش ــد اس ــة، فق ــة أو الحكومي ــندات التجاري للس
العوائــد علــى الســندات التجاريــة األمريكيــة عاليــة الجــودة 
ــتنادًا  ــم( اس ــى الخص ــط منحن ــوق متوس ــروب Aa ف ــيتي ج )س
ــد  ــمبر 2017. إن تحدي ــي 31 ديس ــا ف ــوق كم ــروف الس ــى ظ إل
ــة  ــة األمريكي ــندات التجاري ــى الس ــوع إل ــم بالرج ــدل الخص مع
هــو طريقــة شــائعة االســتخدام مــن قبــل الشــركات فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث أن العملــة المحليــة مربوطــة 

ــي. ــدوالر األمريك بال

يأخــذ افتــراض زيــادة الراتــب فــي االعتبــار التضخــم واألقدميــة 
والترقيــة والعوامــل األخــرى ذات الصلــة، مثــل العــرض والطلــب 

فــي ســوق العمــل.

تســتند افتراضــات معــدل االنســحاب علــى متوســط معــدالت 
االنســحاب خــال الســنوات الثــاث األخيــرة.

ــدل  ــم ومع ــدل الخص ــات مع ــر افتراض ــركة بتغيي ــت الش قام
ــاح 9(. ــحاب )إيض ــدل االنس ــب ومع ــي الرات ــادة ف الزي

األعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة للممتلــكات والمعــدات 
والموجــودات غيــر ملموســة

تحــدد إدارة الشــركة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لممتلكاتهــا 
ــاب  ــل احتس ــن أج ــة م ــر الملموس ــا غي ــا وموجوداته ومعداته
ــر  ــد النظ ــر بع ــذا التقدي ــد ه ــم تحدي ــاء. يت ــتهاك واإلطف االس
فــي االســتخدام المتوقــع لألصــل وفــي حالــة الممتلــكات 
والمعــدات أيضــا البلــي والتلــف المــادي. تقــوم اإلدارة بمراجعــة 
القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات ســنوًيا. إن أي 
ــودات  ــة للموج ــم المتبقي ــة أو القي ــار اإلنتاجي ــي األعم ــر ف تغيي

ــة. ــرات المعني ــي الفت ــتقبلًيا ف ــه مس ــيتم تعديل س

ــر 2017، قامــت  ــاًرا مــن 1 يناي ونتيجــة للمراجعــة الســنوية، اعتب
للممتلــكات  اإلنتاجيــة  لألعمــار  تقديراتهــا  بتغييــر  الشــركة 
تقديــرات  لتبيــن  الملموســة  غيــر  والموجــودات  والمعــدات 
بالعمــل  الموجــودات  هــذه  خالهــا  تســتمر  التــي  الفتــرات 

أفضــل. بشــكل 
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5 ممتلكات ومعدات

حتسينات على  
اجملموعأجهزة حاسوبمعدات مكتبيةجتهيزات وتركيباتعقار مستأجر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

15,2924,76169416,85337,600في 1 يناير 2017

1,3331,444-3576إضافات

)866()720()57()89(-استبعادات

15,3274,74863717,46638,178في 31 ديسمبر 2017

االستهاك المتراكم

14,5804,51665713,31133,064في 1 يناير 2017

9145111,1121,259المحّمل للسنة )إيضاح 14(

)866()720()56()89(-استبعادات

14,6714,47261113,70333,457في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية

656276263,7634,721في 31 ديسمبر 2017

حتسينات على عقار 
مستأجر

جتهيزات 
أجهزة معدات مكتبيةوتركيبات

حاسوب
أعمال رأسمالية 

اجملموعقيد اإلجناز

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

14,7984,47371015,408635,395في 1 يناير 2016 

2,938-2,156-494288إضافات

تحويل من األعمال 
الرأسمالية قيد اإلنجاز

---6)6(-

)733(-)717()16(--استبعادات

37,600-15,2924,76169416,853في 31 ديسمبر 2016

االستهاك المتراكم

31,158-14,2774,33363811,910في 1 يناير 2016

2,640-303183362,118المحّمل للسنة )إيضاح 14(

)734(-)717()17(--استبعادات

33,064-14,5804,51665713,311في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية

4,536-712245353,542في 31 ديسمبر 2016
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6  موجودات غري ملموسة

اجملموعأعمال رأسمالية قيد اإلجنازبرجميات

ألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

22,6861,28723,973في 1 يناير 2017

922922-إضافات

تحويل من األعمال الرأسمالية
قيد اإلنجاز

2,209)2,209(-

24,895-24,895في 31 ديسمبر 2017

اإلطفاء المتراكم

18,968-18,968في 1 يناير 2017

1,313-1,313المحّمل للسنة )إيضاح 14(

20,281-20,281في 31 ديسمبر 2017

صافي القيم الدفترية

4,614-4,614في 31 ديسمبر 2017

التكلفة

20,53078121,311في 1 يناير 2016

6721,9912,663إضافات

-)1,484(1,484تحويل من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

22,6861,28823,974في 31 ديسمبر 2016

االستهاك المتراكم

15,717-15,717في 1 يناير 2016

3,252-3,252المحّمل للسنة )إيضاح 14(

18,969-18,969في 31 ديسمبر 2016

صافي القيم الدفترية

3,7171,2885,005في 31 ديسمبر 2016
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7  ذمم مدينة أخرى

20172016

ألف درهمألف درهم

21,08218,502مبالغ مدفوعة مقدمً

60182سلفيات للموظفين

2,6671,567ذمم مدينة مالية أخرى

23,80920,251اجملموع

8  نقد وما يف حكمه

20172016

ألف درهمألف درهم

85,43075,332حسابات ودائع ثابتة
75,93563,307حسابات جارية

3037نقد في الصندوق
161,395138,676نقد وما في حكمه

يتم االحتفاظ بكافة األرصدة البنكية لدى بنك يتمتع بتصنيف ائتماني A2 وفقً لتصنيف وكالة موديز ومرخص في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتراوح سعر الفائدة على حسابات 
الودائع الثابتة من 1.20% إلى 2.75% سنويً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )2016: 0.85% إلى %2.75(.
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9  مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

فيما يلي ملخصًا لعناصر صايف مصاريف املنافع احملددة املسجلة يف بيان األداء املايل:

20172016

ألف درهمألف درهم

4,0294,018تكلفة الخدمة الحالية

4,0294,018صافي مصاريف المنافع المحددة

)29,287()29,238(القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

30,07528,278القيمة العادلة لموجودات الخطة

)1,009(837صافي موجودات / )مطلوبات( المنافع المحددة

التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة على النحو التالي:

 20172016

ألف درهمألف درهم

29,28728,137االلتزام في بداية السنة

4,0294,018تكاليف الخدمة الحالية

972882تكلفة الفائدة

)2,405()1,705(أرباح اكتوارية على االلتزام

)1,345()3,345(منافع مدفوعة من الخطة

29,23829,287االلتزام في نهاية السنة

التغيرات في القيمة العادلة لموجودات الخطة كالتالي:

28,27824,170القيمة العادلة لموجودات الخطة في بداية السنة

4,3605,169مساهمات رب العمل

223209العائد المتوقع على موجودات الخطة

2275أرباح اكتوارية

)1,345()2,808(منافع مدفوعة من الخطة

30,07528,278القيمة العادلة لموجودات الخطة في نهاية السنة

تشمل موجودات الخطة نقدا لدى البنك بنسبة %100 )2016: %100(.

تتمثل االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة في حساب التزام المنافع المحددة في تقديرات معدل الزيادة في الراتب على المدى الطويل البالغ %1.5 
لعام 2018 و2% لألعوام الاحقة )2017: 2% لعام 2017 و3% لألعوام الاحقة(، ومعدل الخصم المتمثل في القيمة الزمنية للمال البالغ %3.25 )2017: 

3.5%(، ومعدل انسحاب الموظفين من الخطة البالغ 6% )2017: 6%(. فيما يلي مدى تأثر التزام المنافع المحددة بهذه االفتراضات )على أساس بقاء جميع 
االفتراضات األخرى كما هي(:
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)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017(  - يتبع

سطلة دبي للخدمات املالية
إيضاحات حول البيانات املالية 

التغري يف                                             التقدير
االفرتاضات

زيادة / )نقص( يف 
التزام املنافع احملددة

ألف درهم

1.5 % لعام 2018 و2 % لألعوام معدل زيادة الراتب
  2,342 )2,342/(+1% / -1% الاحقة

 )/1,974( 1,974+1% / -1% 3.25%معدل الخصم
  391 )391/(+5% / -5%+6%معدل االنسحاب

10 دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

20172016

ألف درهمألف درهم

  14,69014,069مستحقات متعلقة بالموظفين

  6,1493,677دائنون تجاريون

1,8931,724مستحقات أخرى

22,73219,470اجملموع

11 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة

تشمل األطراف ذات العاقة حكومة دبي واإلدارة العليا والمنشآت التي تعمل معً لتحقيق سياسات الحكومة في دبي. إن سلطة 
دبي للخدمات المالية مسؤولة عن تنظيم األنشطة المالية واألنشطة ذات العاقة في مركز دبي المالي العالمي، وتعمل على تحقيق 

األهداف والسياسات الموضوعة من قبل الحكومة.

تشمل األرصدة لدى األطراف ذات العاقة كما في تاريخ بيان المركز المالي ما يلي:

20172016 معامات األطراف ذات العاقة

ألف درهمألف درهم

117,420117,420اعتمادات من الحكومة

117,420117,420اإليرادات المسجلة خال السنة

تعويضات اإلدارة العليا

تشمل اإلدارة العليا أولئك األفراد البالغ عددهم تسعة )2016: تسعة( الذين يتمتعون بالصاحيات والمسؤوليات عن تخطيط أنشطة 
الُسلطة وتوجيهها والرقابة عليها. وفيما يلي تعويضات هؤالء األفراد خال السنة:

20172016

ألف درهمألف درهم

16,24417,319رواتب وحوافز أداء

  5,8414,829مكافآت ومزايا أخرى
22,08522,148اجملموع

لطفً راجع اإليضاح رقم 16 لمزيد من التفاصيل حول تكاليف أعضاء مجلس اإلدارة.
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امللحق 1

)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017( - يتبع

سطلة دبي للخدمات املالية
إيضاحات حول البيانات املالية

12  اخملصص من إيرادات الغرامات لالحتياطيات    

20172016

ألف درهمألف درهم

128834غرامات مفروضة )إيضاح 13(

128834المبلغ المخصص لاحتياطي النظامي

13  إيرادات أخرى    

20172016

ألف درهمألف درهم

 2,2002,000فائدة على ودائع ثابتة
128834غرامات مفروضة 

2,3282,834اجملموع

نتجت الغرامات بسبب مخالفة لوائح الُسلطة. وقد ُفرضت هذه الغرامات بعد االنتهاء من التحقيقات التي أجريت من قبل موظفي الُسلطة. واحُتسبت هذه 
الغرامات على أساس االستحقاق )إيضاح  2.12(.

14 تكاليف عمومية وإدارية

20172016

ألف درهمألف درهم

124,611122,111تكاليف موظفين )إيضاح 15(

7,0997,096إيجار مكتب

2,9893,196رحات عمل رسمية ومؤتمرات وندوات وتدريب

3,3084,470اتصاالت وأنظمة تقنية وصيانة معدات

1,5911,815رسوم قانونية واستشارية ومهنية

1,3133,252إطفاء

1,2592,640استهاك

6491,230تكاليف توظيف

626579مصاريف تسويق

159155إيجار مركبات وصيانة

4,1324,612ترخيص وصيانة برمجيات

2,3883,006مصاريف أخرى

150,124154,162اجملموع
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)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017(  - يتبع

سطلة دبي للخدمات املالية
إيضاحات حول البيانات املالية 

15 تكاليف موظفني

20172016

ألف درهمألف درهم

67,44266,102رواتب

52,92851,317منافع أخرى

4,2414,692مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   

124,611122,111اجملموع

16 تكاليف أعضاء جملس اإلدارة

20172016

ألف درهمألف درهم

5,0704,813أتعاب مقدمة

2,2532,092أتعاب حضور جلسات

2,2201,900سفر

2,3812,409أخرى 

11,92411,214اجملموع

17 التزامات إيجار تشغيلي

إن إجمالي التزامات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء هي على النحو التالي:
20172016

ألف درهمألف درهم

تنتهي 

7,3367,096خال سنة واحدة

15,43722,773أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

22,77329,869اجملموع
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امللحق 1

بيان املركز املايل )معروض بالدوالر األمريكي(

سطلة دبي للخدمات املالية
تعرض الصفحات من 85 إىل 88 البيانات املالية األساسية 

بالدوالر األمريكي لالطالع فقط

20172016

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي   

املوجودات

موجودات غير متداولة

1,2871,236ممتلكات ومعدات

1,2571,364موجودات غير ملموسة

2,5442,600

موجودات متداولة

6,4875,518ذمم مدينة أخرى

43,97737,786نقد وما في حكمه

-228صافي موجودات خطة المنافع المحددة

50,69243,304

53,23645,904مجموع الموجودات

حقوق امللكية

رأس المال المساَهم به واالحتياطيات

1,5681,568رأس المال المساَهم به

  22,65025,253احتياطي نظامي

10,0353,000احتياطي مطالبات قضائية

أرباح/ )خسائر( اكتوارية متراكمة عن خطة 
)421(49 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

34,30229,399مجموع حقوق الملكية

املطلوبات

مطلوبات متداولة

12,74010,925إيرادات رسوم مقبوضة مقدمً

  6,1945,305دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

275-صافي مطلوبات خطة المنافع المحددة

18,93416,505

18,93416,505مجموع المطلوبات

53,23645,904مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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بيان األداء املايل )معروض بالدوالر األمريكي(

سطلة دبي للخدمات املالية

20172016

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

31,99531,995اعتمادات من الحكومة

16,02713,764إيرادات الرسوم

634772إيرادات أخرى

48,65646,531مجموع اإليرادات

)42,006()40,906(تكاليف عمومية وإدارية

)3,056()3,249(تكاليف أعضاء مجلس اإلدارة

)49()69(تكاليف هيئة تحكيم األسواق المالية

)45,111()44,224(مجموع المصاريف

4,4321,420فائض اإليرادات على المصروفات



8 |   سلطة دبي للخدمات المالية   التقرير السنوي  72017

امللحق 1

رأس املال
احتياطي نظامياملساهم به

احتياطي 
مطالبات قضائية

أرباح/ )خسائر( 
اكتوارية مرتاكمة 

عن خطة مكافآت 
نهاية اخلدمة 

اجملموعالفائض املرتاكمللموظفني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر
 أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

27,304-)1,097(1,56823,8333,000في 1 يناير 2016

فائض اإليرادات على 
1,4201,420----المصروفات للسنة

تحويل إلى االحتياطي 
-)1,420(--1,420-النظامي )إيضاح 2.11(

إعادة قياس التزام 
مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين 
676-676--- )إيضاح 9(

29,400-)421(1,56825,2533,000في 31 ديسمبر 2016

فائض اإليرادات على 
4,4324,432----المصروفات للسنة

تحويل إلى احتياطي 
المطالبات القضائية 

-)35(-7,035)7,000()إيضاح 12-13. 2(
تحويل إلى االحتياطي 
-)4,397(--4,397-النظامي )إيضاح 2.11(

إعادة قياس التزام 
مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين 
471-470--- )إيضاح 9(

34,302-1,56822,65010,03549في 31 ديسمبر 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية )معروض بالدوالر األمريكي(

)غري مدقق(

سطلة دبي للخدمات املالية
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بيان التدفقات النقدية )معروض بالدوالر األمريكي(

)غري مدقق(

سطلة دبي للخدمات املالية

 20172016

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

أنشطة العمليات

4,4321,420فائض اإليرادات على المصروفات للسنة

تعديات بسبب البنود التالية:

343719االستهاك

358886اإلطفاء

1,1561,278مخصص مكافآت نهاية الخدمة

)545()599(إيرادات الفوائد

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والمبلغ 
5,6903,759المستحق للحكومة والحركات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:

)1,408()1,188(اشتراكات مدفوعة عن منافع نهاية الخدمة

)476()949(مبالغ مدفوعة مقدمً وذمم مدينة، صافية من الفوائد المدينة

  1,8151,607إيرادات رسوم مقبوضة مقدمً

889474دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

6,2573,956صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار

)801()395(شراء ممتلكات ومعدات  

)726()251(شراء موجودات غير ملموسة

579545فوائد مقبوضة

)981()67(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

6,1912,975صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

37,78634,812النقد وما في حكمه في بداية السنة

43,97737,786النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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امللحق 2

اإلفصاح عن المكافآت

يوضح الجدول التالي إجمالي المكافآت المستلمة أو المستحقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016 ألعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار الموظفين في سلطة دبي للخدمات المالية.

مكافأة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.

أعضاء مجلس اإلدارة 2016 أعضاء مجلس اإلدارة 2017نطاقات المكافآت

20من 50,001 إلى 100,000 دوالر أمريكي

44من 100,001 إلى 200,000 دوالر أمريكي

33من 200,001 إلى 250,000 دوالر أمريكي 

11أكثر من 250,001 دوالر أمريكي

)بالدوالر األمريكي( عام 2016 )بالدوالر األمريكي( عام 2017 

إجمالي مبلغ مكافآت األعضاء غير التنفيذيين 
2,093,126 2,258,929لمجلس اإلدارة المبّينين أعاه

ماحظات: 
)1(  يتم توزيع المكافآت بالتناسب بناًء على مدة الخدمة الفعلية خال السنة.

)2(   تتألف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بشكل أساسي من أجر سنوي باإلضافة إلى بدالت حضور االجتماعات )اجتماعات المجلس 
ولجانه(. كما ُيسّدد بدل السفر. خال عام 2017، بلغت أجور مجلس اإلدارة 1,224,905 دوالر أمريكي )وبلغ أجر رئيس مجلس اإلدارة 466,796 دوالر 
سنويً(. بلغ بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 7,192 دوالر أمريكي لكل اجتماع )وبلغ بدل حضور رئيس مجلس اإلدارة لاجتماعات 15,913 دوالر 

أمريكي لكل اجتماع(.
)3(   وخال عام 2017، بلغت بدالت عضوية اللجان 599 دوالر أمريكي لكل عضو )وبلغ بدل رئيس اللجنة 1,199 دوالر أمريكي(. كما بلغت بدالت حضور 

اللجان 2,877 دوالر أمريكي لكل اجتماع.
)4(   ال يحصل رئيس سلطة دبي للخدمات المالية على بدالت نظير عضوية اللجان أو نظير حضور اجتماعات اللجان. وال يحصل الرئيس التنفيذي لسلطة 

دبي للخدمات المالية على بدالت نظير عضوية مجلس اإلدارة أو عضوية لجانه أو نظير حضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات اللجان.
)5(   تجدر اإلشارة إلى عدم حصول األعضاء التنفيذيين اآلخرين الذين يعملون كأعضاء في لجان مجلس اإلدارة أو يحضرون اجتماعات مجلس اإلدارة 

على بدالت نظير تلك العضوية أو نظير حضور االجتماعات.

 
مكافأة الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين

المسؤولون التنفيذيون 2016 المسؤولون التنفيذيون 2017نطاقات المكافآت

باأللف دوالر أمريكي باأللف دوالر أمريكي باأللف دوالر أمريكي 
--ما يصل إلى 300,00 

32من 300,001 إلى 500,000 دوالر أمريكي

56من 500,001 إلى 900,000 دوالر أمريكي

11أكثر من 900,000 دوالر أمريكي

99

)بالدوالر األمريكي(   2016 )بالدوالر األمريكي(   2017  
إجمالي مبلغ مكافآت األعضاء التنفيذيين 

5,662,969 6,662,969المبّينين أعاه

مكافآت األعضاء التنفيذيين المدرجة أعاه
)بالدوالر األمريكي( 2016 )بالدوالر األمريكي( 2017 

4,668,116 4,426,130 المرتبات ومكافآت األعضاء 

1,315,923 1,591,633 المكافآت والمزايا األخرى

ماحظات: 
)1(  يتم توزيع المكافآت بالتناسب بناًء على مدة الخدمة الفعلية خال السنة.

)2(   تتضمن المكافآت والمزايا األخرى بدل السكن وبدل الطيران وبدل التعليم وقسط التأمين الطبي وقسط التأمين على الحياة إلى جانب اشتراك 
نهاية الخدمة / المعاش التقاعدي للعام 2017.

اإلفصاحات املتعلقة مبكافآت اجمللس وكبار املسؤولن
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امللحق 3

الشركات املرخصة يف عام 2017

اسم الشركة

A

أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفيزرز ليمتد

الخبير المالية )دي.أي.أف.سي.( المحدودة

اي ام بي كابيتال انفستورز )المملكة المتحدة( ليمتد

أموندي إلدارة األصول

 المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب(

آرش كوربوريشن )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

آرش أندر رايترز )الخليج( المحدودة

أريج إلدارة التأمين )دي.أي.أف.سي.( المحدودة

أرما أندر رايتنج ليمتد

ارو كابيتال

اسبكت انفستمنت بارتنرز )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

اكسس ريانشورنس )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

أزمت بورتفوي يونيتيمي إيه إس )مكتب تمثيلي لدى مركز دبي 
المالي العالمي(

B

بيربول جلوبال انفستمنتس جروب ليمتد

بيهيف بي تو بي ليمتد

بيهيف بي تو بي ليمتد )انسحبت(

بيري بالمر آند اليل ليمتد

بي آي بي دي )ميدل ايست( ليمتد

C

كابيتالز )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

سي دي آر كابيتال ليمتد

تشوسر مينا أندر رايتنج ليمتد

سيجنا انشورنس مانجمنت سيرفيسز )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

كوربيا أسيت مانجمنت ليمتد

مؤسسة اإلعتماد المالي انفست )دي.أي.أف.سي.( المحدودة

D

دوكاسكوبي بنك إس إيه

دوكس كابيتال ليمتد

E

إي دي آند إف مان كابيتال ماركيتس مينا ليمتد

إميرالد رسك ترانسفير )بي تي واي( ليمتد

إنيس ليمتد

يوروفين انفيستمنتس )دي.أي.أف.سي.( بيه تي اي ليمتد

إفركور أدفيزري )ميدل إيست( ليمتد

F

إف إي بي كابيتال ليمتد

فكسبرو جلوبال ماركتس مينا ليمتد

G

جرين الند انفستمنت مانجمنت

الخليج لاستثمار اإلسامي )دي.أي.أف.سي.( المحدودة

H

هوليهان لوكي )إم إي إيه فاينانشال أدفيزري( ليمتد

هيومانيا كابيتال )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

J

جيفرز ذ.م.م

K

الشركة الكورية إلعادة التأمين 

كروما كابيتال بارتنرز ليمتد

L

اليت هاوس كانتون كابيتال )دي.أي.أف.سي.( بي تي إي ليمتد

لومينا كابيتال أدفايزورز ليمتد

M

ماكيت أندر رايتنج بارتنرز ليمتد

شركة مصر للتأمين ش.م.م.

إم إم كيه كابيتال

مباشر للخدمات المالية دي.أي.أف.سي. المحدودة

N

ناسكو ريانشورنس بروكرز )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

O

وان فينانشيال ماركتس )دي.أي.أف.سي.( ليمتد



9 |   سلطة دبي للخدمات المالية   التقرير السنوي  12017

امللحق 3

الشركات املرخصة يف عام 2017

الرجــاء الرجــوع إلــى الموقــع اإللكترونــي لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لاطــاع علــى 
الســجل العــام لجميــع  الشــركات المرخصــة.

اسم الشركة

P

فاروس جلف ليمتد

بين بريدج انفستمنتس يوروب ليمتد

Q

كيو تو كيو انفستمنت بارتنرز )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

كيوركس انفستمنت بارتنرز ليمتد )مكتب تمثيلي لدى مركز دبي 
المالي العالمي(

R

آر جيه فليمنغ آند كو )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

راسان كابيتال ليمتد

ريف كابيتال ليمتد

ار كيه اتش سبيشياليتي ليمتد

آر إس ايه كابيتال )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

S

صفا كابيتال ليمتد

سراي كابيتال )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

ثروة ديجيتال ويلث ليمتد

شيلدس ريانشورنس بروكرز ليمتد

سفير كابيتال ليمتد

ستون أرب إنفستمنتس ليمتد

ستورم هاربور سيكيوريتيز إل إل بيه

صن رايز 15 ميدل ايست ليمتد

T

ذا انتربرينيور انفستمنت أوفيس ليمتد

V

فنتورا كابيتال مانجمنت ليمتد

Y

يلد انفستمنتس ليمتد
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اسم الشركة

اباكس كوربوريت سيرفيسيز )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

التميمي ومشاركوه لخدمات الشركات المحدودة

أرندت وميدرناتش

بوسطن كوربوريت سيرفيسيز )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

مكتب المحاماة تشارلز راسل سبيتشليس

ديلويت بروفيشنال سيرفيسيز )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

ليكوك اسوشيت )دي.أي.أف.سي.( ليمتد

برايزيديم أدفيزري ليمتد

إس كيه بي بيزنس كونسلتنج ليمتد

سوثبيس آرت سيرفيسيز ليمتد

ترتل مانجمنت إس إف أو ليمتد

ويذرس تاكس أدفيزري ال ال بي

األعمال واملهن غري املالية احملددة املسجلة يف عام 2017

الرجاء الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية لاطاع على السجل العام لجميع األعمال والمهن غير المالية المحددة.
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مذكرات التفاهم املوقعة يف عام 2017

مذكرات تفاهم ثنائية
االتحاد األوروبي - هيئة األوراق المالية واألسواق األوروبية

لبنان - هيئة األسواق المالية اللبنانية

 مذكرات تفاهم متعددة األطراف
المنتدى الدولي لمنِظمي التدقيق المستقلين

اتفاقيات التعاون املربمة يف جمال التكنولوجيا املالية يف عام 2017
منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة - جلنة األوراق والعقود املستقبلية

منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة - هيئة األوراق المالية والسلع اآلجلة

منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة - سلطة النقد في هونج كونج

منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة -  هيئة التأمين

ماليزيا - هيئة األوراق المالية
الرجاء الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية لاطاع على القائمة الكاملة لمذكرات التفاهم.
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اإلدراجات اجلديدة يف عام2017

إجمالي المبلغمركز اإلدراجالورقة الماليةجهة اإلصدار

500,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةصكوكألفا ستار هولدينج III ليمتد 

500,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةصكوكابيكورب للصكوك المحدودة

فرع بنك التعمير الصيني في هونغ 
كونغ 

ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ وبورصة سندات
سنغافورة

1,200,000,000 دوالر أمريكي

500,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةصكوكدار األركان للصكوك المحدودة 

بنك دبي اإلسامي للصكوك 
المحدود

1,000,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةصكوك

750,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة لوكسمبورغسنداتبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع

1,000,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ وبورصة ماليزياصكوكهونغ كونغ صكوك 2017 ليمتد

200,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةسنداتآي سي دي فندينج ليمتد

1,000,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةصكوكآي سي دي صكوك ليمتد 

1,250,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة لندن وبورصة ماليزيا صكوكآي دي بي ترست سيرفسز ليمتد 

1,250,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة لندن وبورصة ماليزيا صكوكآي دي بي ترست سيرفسز ليمتد 

البنك الصناعي والتجاري الصيني 
المحدود

561,625,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةسندات

البنك الصناعي والتجاري الصيني 
المحدود 

400,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةسندات

البنك الصناعي والتجاري الصيني 
المحدود 

300,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةسندات

بيروساهان بينربيت إس بي إس إن 
III إندونيسيا

144,380,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة سنغافورةصكوك

بيروساهان بينربيت إس بي إس إن 
III إندونيسيا

855,620,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة سنغافورةصكوك

بيروساهان بينربيت إس بي إس إن 
III إندونيسيا

274,600,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة سنغافورةصكوك

بيروساهان بينربيت إس بي إس إن 
III إندونيسيا

1,725,400,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة سنغافورةصكوك

250,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي والبورصة األيرلنديةصكوكوربة تير 1 صكوك ليمتد

ينتشوان تونجليان كابيتال 
إنفيستمنت أوبريشن كو. ليمتد

300,000,000 دوالر أمريكيناسداك دبي وبورصة هونغ كونغسندات

13,961,625,000 دوالر أمريكياإلجمالي 
   

الرجاء الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية لاطاع على جميع اإلدراجات.  
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 قواعد سلطة دبي للخدمات املالية

ــي  أجــرى مجلــس اإلدارة تعديــاٍت علــى كتيــب القواعــد لســلطة دب
للخدمــات الماليــة كمــا يلــي:

ــو 2017 وســند التوجيــه رقــم  • ــخ 23 ماي  إشــعار التعديــات بتاري
ــن  ــة م ــدة العام ــي الوح ــدة ف ــات جدي ــن توجيه ــذي تضم 11 ال
كتيــب قواعــد ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فيمــا يتعلــق 

بالتكنولوجيــا الماليــة )الفينتــك(؛

وضــع  • وســندات   2017 يونيــو   15 بتاريــخ  التعديــات  إشــعار   
206 وســند التوجيــه رقــم 12 التــي أدخلــت   - 201 القواعــد 
ــة  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــد س ــب قواع ــى كتي ــات عل تعدي

ليشــمل التمويــل مــن خــال منصــات التمويــل الجماعــي؛ و

إشــعار التعديــات بتاريــخ 4 يوليــو 2017 وســندات وضــع القواعــد  •
دبــي  ســلطة  رســوم  عدلــت  التــي   208  - و207   200  -  199

ــر 2018. ــن 1 يناي ــارًا م ــة اعتب ــات المالي للخدم

وضــع  • وســندات   2017 نوفمبــر   1 بتاريــخ  التعديــات  إشــعار 
وحــدات  علــى  تعديــات  أدخلــت  التــي   210  -  209 القواعــد 
والخدمــات  والوســاطة  والتأميــن  االســتثمار   – التحوطيــة 
المصرفيــة  وقواعــد التمويــل اإلســامي بكتيــب قواعــد ســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة لتتماشــى المعاييــر المفروضــة علــى 
متطلبــات رأس المــال والســيولة المنشــورة مــن جانــب لجنــة 

بــازل للرقابــة المصرفيــة.

وحدات مرجع سلطة دبي للخدمات املالية:

 أجــرى الرئيــس التنفيــذي تعديــاٍت علــى رجــع ســلطة دبــي للخدمات 
الماليــة كمــا يلي:

تــم تحديــث وحــدة نمــاذج الطلبــات واإلشــعارات فــي مناســبتين  •
منفصلتيــن فــي عــام 2017.

 إشــعار التحديــث بتاريــخ 23 ينايــر 2017 الــذي أدخــل نســخة  •
التنظيميــة. السياســات واإلجــراءات  2017 مــن وحــدة  فبرايــر 

القوانن والقواعد اإلدارية
لسلطة دبي للخدمات املالية

يف عام 2017
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املصطلحات
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8

A

ADGM

AF 

AMERC 

AMI 

AML

AMLSCU

ASIC 

B

BCBS

BCG

C

CBUAE

CCP 

CEO

CIR 

COO 

ComFrame 

CP

CRA

CTF

d

DFSA

DIFC

DIFCA

DNFBP

E

ESMA 

EU

F

FATF 

FinTech

FMT

FSAP 

FSB

FSRA

G

GCC 

H

HKSFC 

HR 

I

IA

IAIG

IAIS

IASB

ICPs

IFIAR

IFSB

IOSCO

K

KSA 

L

LegCo 

M

MENA 

MESA

MMF

MoU

MMoU

N

NAMLCFTC 

O

OECD

OTC

P

PRA 

Q

QIF 

R

RA 

RoC

S

SAR

T

TRL

U

UAE

UASA

UK

US

SCA 



لالستفسارات العامة
املوقع االلكروين:  www.dfsa.aeهاتف:  1500 362 4 (0) 971+  


