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تقت�ضي املادة  11من القانون التنظيمي (قانون مركز دبي املايل العاملي رقم  1ل�سنة  )2004ملركز دبي املايل العاملي �أن
تقوم �سلطة دبي للخدمات املالية بتزويد رئي�س مركز دبي املايل العاملي بتقرير خطي حول ممار�سة �صالحياتها ،و�أداء
مهامها ون�شاطاتها املالية .يجب �إعداد وتقدمي التقرير ب�أ�سرع وقت ممكن ب�شكل معقول يف كل �سنة مالية و�أن يكون
مرتبطا بال�سنة املالية ال�سابقة .هذا هو التقرير ال�سنوي الثامن ل�سلطة دبي للخدمات املالية وهو يتعلق بال�سنة املالية
املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب .2010
ملزيد من املعلومات حول �سلطة دبي للخدمات املالية ،يرجى زيارة املوقع www.dfsa.ae

تعترب �سلطة دبي للخدمات املالية اجلهة املنظمة امل�ستقلة لكافة اخلدمات املالية واخلدمات امل�ساعدة التي تتم
ممار�ستها يف مركز دبي املايل العاملي �أو من خالله ،وهو منطقة حرة مالية متخ�ص�صة �أن�ش�أت يف �إمارة دبي.
يغطي التكليف التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية �إدارة الأ�صول واخلدمات امل�صرفية واالئتمانية والأوراق املالية
و�صناديق اال�ستثمار اجلماعية وخدمات العهد واالئتمان واالجتار بال�سلع امل�ستقبلية والتمويل الإ�سالمي والت�أمني
وبور�صة الأ�سهم العاملية وبور�صة م�شتقات ال�سلع العاملية.

�سلطة دبي للخدمات املالية
ر�ؤيتنا

�أن نكون جهة منظمة مرموقة دوليا ومنوذجا رائدا لتنظيم اخلدمات املالية يف ال�شرق الأو�سط.
•

ر�سالتنا

تطوير و�إدارة وتنفيذ تنظيم من الطراز العاملي للخدمات املالية �ضمن مركز دبي املايل العاملي.
•

�أ�سلوبنا التنظيمي

التقيد بالتنظيم الذي ي�ستند �إلى تقييم املخاطر وجتنب العبء التنظيمي غري ال�ضروري.
•

قيمنا

توقع م�ستويات عالية من �آداب املهنة والنزاهة من �سلطة دبي للخدمات املالية ومنت�سبيها.
•
اظهار احلرفية واال�ستقاللية والفاعلية والقيادة ودقة �إتخاذ القرار فيما يتعلق ب�أداء م�سئولياتنا.
•
�ضمان العدل الإداري والإجراء الإ�ست�شاري واالنفتاح التام واحليادية واملحا�سبة يف �أداء مهامنا.
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يف �شهر �أبريل ،اعتمد حاكم دبي تعديال على القانون التنظيمي لعام  ، 2004الذي عزز
املتطلبات واملحظورات املتعلقة بخدمات الرتويج املالية .توفرالتعديالت والقواعد مبوجب
القانون و�ضوح �أكرب فيما يتعلق مبن ي�ستطيع القيام بعملية الرتويج املايل يف مركز دبي املايل
العاملي وحتت �أية ظروف .وبذلك يكون ل�سلطة دبي للخدمات املالية جمال �أكرب يف �إتخاذ
�إجراء تنفيذي يف ق�ضايا الرتويج املايل متى ر�أت ذلك �ضروريا يف �ضوء �أهدافها القانونية.
يف �شهر �أبريل� ،أبرمت �سلطة دبي للخدمات املالية مذكرة تفاهم مع هيئة الت�أمني يف
الإمارات العربية املتحدة  .وبهذا تكون قد ا�ستكملت اتفاقياتها مع جميع الهيئات املنظمة
الإحتادية يف الدولة .تعترب مذكرات التفاهم عالمة على التزام �سلطة دبي للخدمات املالية
لتبادل املعلومات والتعاون يف الإ�شراف على امل�ؤ�س�سات املالية.
يف �شهرينويو ،قامت �سلطة دبي للخدمات املالية بتعزيز عالقتها مع البنك االحتياطي
الهندي من خالل ابرام مذكرة تفاهم معه ،وبهذا ت�صبح �سلطة دبي للخدمات املالية �أول
ُمنظم مايل توقع مذكرة تفاهم مع البنك االحتياطي الهندي بعد اللجنة ال�صينية لتنظيم
البنوك.
يف �شهر يوليو ،قام جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية با�ست�ضافة كبار امل�صرفيني
ال�سوي�سرين و�شركات الت�أمني وع�ضو جمل�س البنك ال�سوي�سري الوطني .و�أجرى �أع�ضاء جمل�س
�إدارة �سلطة دبي للخدماات امللية �سل�سلة من االجتماعات يف بنك الت�سويات الدولية يف بازل .و
تلقى الأع�ضاء احاطات وتبادلوا وجهات النظرمع نائب الأمني العام ملجل�س اال�ستقرار املايل ،
والأمني العام للجنة بازل ،ونائب الأمني العام للرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني.
يف �شهر�أغ�سط�س ،قام نائب حاكم دبي� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ مكتوم بن محمد بن را�شد بن �آل
مكتوم ب�صفته رئي�سا ملركز دبي املايل العاملي بتعيني ال�سيد �صائب �أيغرن رئي�سا ملجل�س �إداراة
�سلطة دبي للخدمات املالية.كما قام �سموه بتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ملدة ثالث �سنوات
�أخرى.
يف �شهر �سبتمرب� ،أعلنت �سلطة دبي للخدمات املالية نقل م�س�ؤلية احلفاظ على القائمة الر�سمية
للأوراق املالية من نا�سداك دبي �إلى �سلطة دبي للخدمات املالية يف الأول من �أكتوبر.تهدف
عملية النقل هذه �إلى ت�سهيل العمليات التنظيمية املتعلقة مبنح املوافقة على ن�شرة االكتتاب
وعلى الإدراج ،مبا يخدم م�صلحة امل�صدرين وامل�ستثمرين .
يف �شهر نوفمرب ،قامت �سلطة دبي للخدمات املالية برعاية وزارة الإقت�صاد لدولة الإمارات
العربية املتحدة با�ست�ضافة امل�ؤمتر الثاين الإقليمي للتدقيق بعنوان "الت�شكيك املهني
(بروفي�شنال �سكيبت�سيزم)  :رفع املعايري" .ورحب �سعادة عبداهلل محمد �صالح ،محافظ
مركز دبي املايل بامل�شاركني ،كما ا�ستمع امل�شاركون �إلى كلمة كل من �سعادة عبد اهلل الأمريي،
املدير العام لدائرة الرقابة املالية وع�ضو يف املجل�س التنفيذي يف حكومة دبي.
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بيان رئي�س جمل�س الإدارة

بيان رئي�س جمل�س الإدارة
هذا هو تقريري ال�سنوي الأول كرئي�سا ملجل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات
املالية� .إنني ا�شعر بالفخر و االعتزاز بهذه الفر�صة املتاحة لت�سليط
ال�ضوء على بع�ض الإجن��ازات الرئي�سية لعام  2011و�أن اطلعكم على
الأهداف اال�سرتاتيجية لل�سنة املقبلة.
�شهدت الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب عالمة بارزة من
خالل احتفالها بعامها الأربعني من اال�ستقرار والتطور الوطني .قدمت
هذه املنا�سبة فر�صة للمواطنني واملقيمني يف جميع �أنحاء الإم��ارات
لالحتفال معا يف هذه املنا�سبة والتطلع �إلى امل�ستقبل بفخر وثقة والت�أمل
يف معنى �أن تكون دولة الإمارات العربية املتحدة وطنا لهم.
لقد كنت �شخ�صيا �شاهد على عدد من الإجنازات املهمة على مر ال�سنني،
ومنها ت�أ�سي�س وتطوير مركز دبي املايل العاملي وكياناته التي ت�شمل
�سلطة دب��ي للخدمات املالية ومحاكم مركز دب��ي امل��ايل العاملي
و�سلطة مركز دبي املايل العاملي  ،حيث تعترب �سلطة دبي للخدمات
املالية هي املنظم املايل املحرتم ومحاكم مركز دبي املايل العاملي
اجلهة امل�س�ؤولة عن الق�ضاء و�سلطة مركز دبي املايل العاملي الذراع
امل�س�ؤول عن التنمية والرتويج للمركز.
�إنني م�ؤمن ب�أن ر�ؤية وتطلعات �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد �آل نهيان الرئي�س امل�ؤ�س�س لدولة الإمارات
العربية املتحدة حتقق من قبل الأُ�سر احلاكمة يف كل �إمارة من خالل �سعيهم لتحقيق التنوع الإقت�صادي
وتوفري بيئة �آمنة و متطورة للعي�ش والعمل  .لقد مت ر�سم ال�شكل امل�ستقبلي للإقت�صاد والر�ؤية املالية.
و�أنا واثق اننا مبتابعة هذا امل�سار� ،سنحافظ على منونا ال�صحي ونوا�صل قيادة امل�سار اقليميا ودوليا
من خالل توفري بنية حتتية وخدمات ومعايري عاملية امل�ستوى.
مركز دبي املايل العاملي هو ر�ؤية الرئي�س امل�ؤ�س�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم.
وقد ر�أى �سموه حينها �أهمية وجود ُمنظم مايل م�ستقل قوي وعادل  ،بالإ�ضافة �إلى �أن الق�ضاء �أ�سا�س
رئي�سي ملركز مايل عاملي .وقد �أيد هذه الر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ مكتوم بن محمد بن را�شد �آل
مكتوم نائب حاكم دبي ،رئي�س مركز دبي املايل العاملي حاليا.
وقد دفعتنا التحديات التي تواجهها العديد من بلدان العامل ل�صقل �أهدافنا وو�ضع خطط لتخفيف
املخاطر وتر�سيخ الأ�س�س لدينا .وقد اظهر مركز دبي املايل العاملي وجمتمعنا املايل قوة ومرونة من
خالل اال�ضطرابات الإقت�صادية و املالية احلالية .من خالل معرفتي ومن خالل ما �آراه  ،ي�ستمر
املركزيف تنمية مكانته وتطوير بنيته التحتية يف تعزيز و�ضعه كمجتمع مايل .كما اننا ن�ستمر بجذب
م�ؤ�س�سات دولية رائدة لالن�ضمام �إلى جمتمعنا املايل .ويعود هذا وعلى الأقل جزئيا ل�شفافية النظام
الق�ضائي و�سمعة �سلطة دبي للخدمات املالية باعتبارها منظم م�ستقل عادل ومحرتم .ون�سعى دائما
ل�ضمان توفري مركز و�سوق ذات ثقة عالية.
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بيان رئي�س جمل�س الإدارة (تابع)

وا�صلت �سلطة دبي للخدمات املالية تعزيز تو�سعها يف عام  .2011وي�شمل ن�شاطنا الدويل الآن امل�شاركة
يف �أعمال جميع وا�ضعي املعايري الرئي�سية ،مبا يف ذلك جلنة بازل ،واملنظمة الدولية للجان الأوراق
املالية ،والرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني وجمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية .ويبقى تعزيز العالقات
مع املُنظمني يف املنطقة من �أولياتنا الرئي�سية .حيث وقعت �سلطة دبي للخدمات املالية مذكرات تفاهم
مع كل من امل�صرف املركزي وهيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع وهيئة الت�أمني يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.
لدى �سلطة دبي للخدمات املالية  115مذكرة تفاهم ثنائية ومتعددة الأط��راف مع هيئات تنظيمية
و�إ�شرافية يف جميع �أنحاء العامل.
مت ترخي�ص � 46شركة يف عام  2011لي�صل �إجمايل عدد ال�شركات املرخ�صة �إلى  .336العديد من
ال�شركات عززت التزامها باملركز من خالل تو�سيع نطاق وجودها �إلى حد كبري .ويوجد  16بنك من
�أهم  20بنك يف العامل  ،ف�ضال عن �شركات املحا�سبة و ال�شركات القانونية.
ا�سمحوا يل �أن ا�سلط ال�ضوء باخت�صار على بع�ض الأمور الرئي�سية:
•

•

•

•

•
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يف �شهر يونيو ،مت متثيل جمل�س الإدارة والإدارة العليا من خالل وفد اجته �إلى مدينة مومباي
لالجتماع مع جمل�س البنك االحطياطي الهندي ورئي�س جمل�س �إدارة الأوراق املالية والبور�صات
يف الهند.
يف �شهر يوليو ،ا�ستغل جمل�س الإدارة فر�صة اجتماعه يف �سوي�سرا ،والتقى بكبار امل�صرفيني
ال�سوي�سريني املت�صلني مبركز دبي املايل العاملي .وقام بزيارة بنك الت�سويات الدولية يف بازل،
واجرى مناق�شات مع ممثلني رفيعي امل�ستوى يف جمل�س اخلدمات املالية ،وجلنة بازل والرابطة
الدولية ملُراقبي الت�أمني.
يف �شهر �سبتمرب ،ان�ضممت �إلى اثنني من الزمالء الأع�ضاء يف املجل�س واثنني من الأع�ضاء
امل�س�ؤولني التنفيذيني لإجراء مباحثات يف وا�شنطن مع كبار املُنظمني احلكوميني وامل�س�ؤولني
وال�شركات .وقد تزامن ذلك مع االجتماع ال�سنوي ل�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
يف �شهر نوفمرب ،قمنا بالتعاون مع وزارة الإقت�صاد يف دولة الإمارات العربية املتحدة با�ست�ضافة
م�ؤمتر التدقيق الإقليمي يف دبي.
يف �شهر �سبتمرب ،بد�أنا بتقدمي عرو�ض �شهرية �إلى �أع�ضاء املجل�س الإحتادي �سعيا منا لرفع
م�ستوى الوعي فيما يتعلق ب�سلطة دبي للخدمات املالية و�أن�شتطها ،ف�ضال عن مركز دبي املايل
العاملي .
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يف حني نوا�صل �سعينا للحفاظ على املعايري العالية وتوفريالو�ضوح والتوازن واملو�ضوعية ال�ضرورية
للحفاظ على الثقة يف املركز ،يجب �أن نكون يقظني للو�ضع الإقت�صادي والتحديات املالية احلالية .كما
اننا بحاجة �إلى �أن نكون م�ستعدين للتعامل مع املخاطر املحتملة من دون فر�ض �أعباء غري �ضرورية
على ال�شركات املرخ�صة لدينا .قمت بو�ضع �أربعة �أهداف ا�سرتاتيجية رفيعة امل�ستوى مت اعتمدها يف
جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية:
•

•

•
•

تو�سيع نطاق العالقات مع القيادين من ال�سيا�سيني ورجال الأعمال وزمالئنا املُنظمني يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،بهدف تعزيز توا�صلنا مع �شركائنا يف البيئة املحلية وتقدمي
امل�ساعدة حيث �أمكن (من خالل التدريب والتنفيذ امل�شرتك على �سيبل املثال)؛
تعزيز امل�ستوى العاملي لعالقاتنا مع املُنظمني يف الأ�سواق املالية الأخرى (مثل اململكة املتحدة
والواليات الأمريكية املتحدة وقارة �أوروبا والهند وال�صني واليابان و�سنغافورة وهونغ كونغ
و�أجزاء �أخرى من �آ�سيا) ومع الهيئات الرقابية الدولية يف مختلف �أنحاء العامل؛
تقدمي الدعم املنا�سب للجهود التنموية والرتويجية جلهود �سلطة مركز دبي املايل العاملي ،و
ال�سعي �إلى حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي طويل الأجل ملزيد من اال�ستقاللية ل�سلطة دبي
للخدمات املالية.

يف اخلتام� ،أود �أن �أ�شكر ب�شكل خا�ص زمالئي يف املجل�س ،الذين �شاركوا يف مراجعة وحتدي خطط
امل�س�ؤولني التنفيذيني وم�ساعدة �سلطة دبي للخدمات املالية بعدة و�سائل ،مبا يف ذلك بناء العالقات
واحلفاظ عليها حول العامل ،ف�ضال عن واجباتهم الكثرية وامل�ستمرة الأخرى.علما �أن عملهم اجلاد
وتفانيهم وحكمتهم ال تقدر بثمن.
وهنا احتول لفريق عمل �سلطة دبي للخدمات املالية الدويل الرائع القادم من جميع �أنحاء العامل،
والذي يت�ضمن الكوادر املحلية الوطنية املوهوبة ،معظمهم من املواطنني الإماراتيني الذين تخرجوا
من برنامج قادة الغد التنظيميون الذي دخل �سنته ال�سابعة� .أ�شكر اجلميع على العمل اجلاد والفعال
واملتوا�صل وعلى املثابرة والتفاين اجتاه جناح �سلطة دبي للخدمات املالية ومركز دبي املايل العاملي.
و�أخريا� ،أود �أن �أعرب عن امتناين ل�سعادة عبد محمد اهلل �صالح � ،سلفي ،ومحافظ مركز دبي املايل
العاملي حاليا .حيث منت �سمعة ومكانة �سلطة دبي للخدمات املايل بقيادته احلكيمة املاهرة  ،والتي
�أدت بدورها �إيل منو �سمعة و مكانة ال�سلطة التي هي عليها اليوم.

�صائب �أيغرن

رئي�س جمل�س الإدارة
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بيان الرئي�س التنفيذي
�أف�ضل ما يبني �أن�شتطنا ومحاور الرتكيز يف ال�سلطة لعام
 2011هي الرقابة القائمة على تقييم املخاطر .يف حني �أن
التحديات املرتتبة عن الأزمة املالية ال تزال تتك�شف  ،تبقى
�سلطة دبي للخدمات املالية واملجتمع املُنظم يف مركز دبي
امل��ايل العاملي يف حالة ا�ستقرار و م��رون��ة .لقد �شهد املركز
منوا قويا يف ن�شاط اخلدمات املالية يف عام  2011مع ارتفاع
عدد ال�شركات املرخ�صة �إلى  ،270زيادة بن�سبة  .8%و�شملت
عنا�صر ال�ن�م��و م��ؤ��س���س��ات م��ن ال���ص�ين وال�ه�ن��د ،وااله�ت�م��ام
امل�ستمر مب��رك��ز دب��ي امل ��ايل ال�ع��امل��ي ك�م��رك��ز ع��امل��ي خلدمة
العمالء وال�شركات يف املنطقة من قبل الهند و�آ�سيا و�أفريقيا الأو�سع .وقد الحظنا �أي�ضا عددا
من ال�شركات الذين قاموا بتو�سيع �أن�شطتهم لإ�ضافة قدرة �سوق ر�أ�س املال التجاري لال�ستفادة
من منطقة مركز دبي املايل العاملي يف الوقت املثايل .كمان�شعر بالثقة يف ا�ستمرار هذا الزخم
يف هذه القطاعات يف عام .2012
يت�أقلم املُنظمني يف جميع �أنحاء العامل مع نهج رقابي لديه مفهوم وا�ضح حول مناذج �أعمال
الكيانات املُنظمة لديهم .وحتقيقا لهذه الغاية ،ا�ستثم�شرنا يف املوظفني وتدريبهم واالحتفاظ
بهم واعدادهم باملهارات وامل�ؤهالت التي متكنهم من املبادرة �إلى حتديد ور�صد املخاطر من
ال�شركات ،ف�ضال عن التخفيف من نقاط ال�ضعف املحتملة.
على ال�صعيد العاملي� ،سعى مختلف وا�ضعي املعايري التنظيمية لإعتماد جدول �أعمال قوي من
�أجل تعزيز املعايري التنظيمية يف جميع القطاعات الرئي�سية لتنظيم اخلدمات املالية .وكانت
�سلطة دبي للخدمات املالية م�شاركا ن�شطا يف معظم هذه املبادرات ،والتي كان على ر�أ�سها
جمل�س اخلدمات املالية ،جلنة بازل واملنظمة الدولية للجان الأوراق املالية والرابطة الدولية
ملُراقبي الت�أمني ،مرورا بقطاعات امل�صارف والت�أمني يف �صناعة اخلدمات املالية .لقد �ساهمنا
يف تطوير "مبادئ بازل الأ�سا�سية املعدلة حول الرقابة امل�صرفية الفعالة" ،وتطوير املعايري
الرقابية اجلديدة ل�شركات الت�أمني ،وو�ضع ال�صيغة النهائية للمنهجية لتقييم املبادئ اجلديدة
لتنظيم �صناعة الأوراق املالية .كما �أننا نوفر م��داخ�لات حا�سمة يف جم��ال �إدارة املخاطر
واملعايري املحا�سبية يف �صناعة التمويل الإ�سالمي.
ومبا يتفق مع ر�سالتنا ،ب��د�أت �سلطة دبي للخدمات املالية بتنفيذ معايري جديدة يف الإط��ار
التنظيمي بطريقة تتنا�سب مع املخاطر احل�سا�سة وتتجنب عبء التكاليف الإدارية غريال�ضرورية
بقدر الإمكان على ال�شركات اخلا�ضعة للتنظيم .وكان من �أهم مبادرات �سلطة دبي للخدمات
املالية يف عام  2011البدء يف املراجعة التي قمنا بها لتحديث القواعد التحوطية فيما يتعلق
بال�شركات املرخ�صة ،با�ستثناء امل�شاركني يف �أعمال الت�أمني .وت�ضمن اجلزء الأكرب من هذه
املبادرة تطبيق اطار عمل بازل  3لكفاية ر�أ�س املال ومعايري ال�سيولة .وت�ضمن هذا امل�شروع
التقرير ال�سنوي 2011
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العمل على تقدمي جمموعة من معايري �إدارة املخاطر �أكرث قوة  ،ف�ضال عن تر�شيد متطلبات
ر�أ�س املال وغريها من القواعد التحوطية لل�شركات غري امل�صرفية.
وا�صلت �سلطة دبي للخدمات املالية ن�شاطها يف الكليات الرقابية يف ال�شركات النا�شطة دوليا
بوجود فعلي يف مركز دبي املايل العاملي لتعزيز التعاون الرقابي العاملي  .بالإ�ضافة �إلى ع�ضوية
ال�سلطة الن�شطة يف منظمة املحا�سبة والتدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ويف جمل�س
اخلدمات املالية الإ�سالمية وجمموعة وا�ضعي املعايري االقيانو�سية  ،ويف جلان و فرق العمل
يف كل منها .ووا�صلنا م�شاركتنا يف �أربع جمموعات عمل يف جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية
ت�شمل ما يلي :معايري�إدارة املخاطر للتكافل ،ومراجعة معايري كفاية ر�أ�س املال وال�سيولة و�إدارة
املخاطر واختبار التحمل� .سي�ستمر التمويل الإ�سالمي كونه محورا مهما بالن�سبة لنا ،حيث
ي�ستمر املركز يف التطور والنمو.
ت�ستمر جهودنا بامل�شاركة الفعالة يف مناق�شات مع قطاع التمويل الإ�سالمي وامل�شاركة يف هيئات
وا�ضعي املعايري ،وكذلك يف امل�ؤمترات على مدار العام .وقد مت تخ�صي�ص �صفحات � 49إلى
 56من هذا التقرير للتحدث عن التمويل الإ�سالمي ،و�إعطاء ملحة عامة عن �صناعة التمويل
الإ�سالمي ،والق�ضايا التي تواجه املُنظمني ونظرة �إلى الأمام مع بع�ض ال�سيناريوهات امل�ستقبلية.
�سيقوم �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بتقييم دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف �أواخر عام
 . 2012و�سيتم تقييم �سلطة دبي للخدمات املالية ونظامها التنظيمي كجزء من عملية التقييم الأو�سع
لدولة الإمارات العربية املتحدة .يف حني كتابة هذا التقرير ،نكون يف �صدد الإنتهاء الكامل من التقييم
الذاتي قيا�سا باملبادئ املحدثة يف الهيئات الثالثة من وا�ضعي املعايري  ،وذلك للإعداد اجليد لزيارة
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل .
وقد انعك�س �أي�ضا الرتكيز على جدول الأعمال العاملي يف املراجعات املو�ضوعية التي �أجريت من قبل
�سلطة دبي للخدمات املالية ،كجزء من النهج الرقابي الذي نتبعه وذلك خالل عام .2011اننا يف
املراحل املبكرة من مراجعة القواعد اخلا�صة مبكافحة متويل الأم��وال /متويل الإره��اب وت�شمل
مراجعة املتطلبات الكاملة التي يحتاجها العميل لتقدمي طلب ،ال��واردة يف قواعد ال�سلطة اخلا�صة
ب�سلوك العمل .كما نهدف �إلى �ضمان �أن تعك�س قواعد ال�سلطة �أف�ضل املمار�سات وتكون متفقة
مع التعديالت املحتملة على تو�صيات قوة مهام الإج��راءات املالية � . 9 + 40أي تعديالت تن�ش�أ عن
هذه املراجعة �سيتم العمل بها يف �أواخر عام  2012و �أوائل عام � .2013أهدافنا ل�ضمان �أن تعك�س
قواعد ال�سلطة �أف�ضل املمار�سات وتن�سجم مع تو�صيات ( )40قوة مهام العمل ملكافحة غ�سل الأموال
و  9تو�صيات اخلا�صة مبكافحة متويل الإره��اب .تدر�س قوة مهام العمل حاليا �إدخ��ال تعديالت
على تو�صيات  9+ 40يف املجاالت التالية :النهج القائم على تقييم املخاطر يف الرقابة؛ االنتفاع
من ملكية ال�شركات؛ الأ�شخا�ص املعر�ضني �سيا�سيا ،وحماية البيانات واخل�صو�صية ،التحويالت،
والتعاون الدويل� .ستقوم �سلطة دبي للخدمات املالية مبراقبة هذا املجال عن كثب.
11
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وقد �أ�صبحت �سلطة دبي للخدمات املالية املُنظم جلميع �شركات الأعمال واملهن غري املالية
املحددة يف مركز دبي املايل العاملي وذلك يف اطار مكافحة غ�سل الأموال/متويل الإره��اب.
وت�شمل �شركات الأعمال واملهن غري املالية املحددة التطوير العقاري والوكالء؛ املتعاملني يف
املعادن والأحجار الثمينة ،جتار ال�سلع ذات القيمة العالية ،املحامني ،وكاتب العدل ،واملحا�سبني
ومدققي احل�سابات و�شركات الإع�سار؛ مقدمي خدمات ال�شركات ،ومكاتب العائلة الواحدة.
�ستقوم �سلطة دبي للخدمات املالية خالل عام  2012ب�إدارة حتول هذه امل�س�ؤوليات من �سلطة
مركز دبي املايل العاملي ،مبا يف ذلك التوعية والتثقيف .و�سوف ت�شمل هذه املرحلة االنتقالية
التعميمات الإعالمية ،ودورات التوعية والزيارات لتوعية وتثقيف �شركات الأعمال واملهن غري
املالية املحددة و�ستتبع بت�سجيل تلك ال�شركات خالل عام  .2012ونرى �أن العمل �سيكون كاملعتاد
يف عام  2013من وجهة نظر الرقابة.
تت�ضمن التحديات عام  2012وما بعدها زيادة يف التعاون عرب احلدود بني املُنظمني .و�ستعزز
من نهج التنظيم القائم على تقييم املخاطر عندما ن�ستجيب ملطالب الإ��ص�لاح التنظيمي
والتحول الكبري يف املخاطر العاملية واحتماالت املخاطرة.
انتهزنا الفر�صة خالل عام  2011وقمنا مبقارنة �أدائنا وتطورنا التنظيمي يف التعامل مع
�أ�صحاب امل�صالح اخلارجيني .للقيام بهذا قمنا بتكليف درا�سة ا�ستق�صائية م�ستقلة عرب �شركة
ت�شانت لينك اال�ست�شارية الدولية .وقد �صممت الدرا�سة لقيا�س منظور ال�صناعة اجتاه فعالية
�سلطة دبي للخدمات املالية يف جمموعة وا�سعة من الق�ضايا .ومن �أجل �ضمان نزاهة العملية
وت�شجيع ردود الفعل ال�صريحة وال�صادقة ،مل يتم الك�شف عن هوية امل�شاركني يف اال�ستبيان.
و�شملت عملية املقابالت جمموعة وا�سعة من الر�ؤ�ساء التنفيذيني ،و�ضباط االمتثال وو�سائل
الإعالم ،على �سبيل املثال ،م�ست�شارينا الذين تقدموا بطلبات تقييم الأداء النوعي والكمي يف
منهجيتهم� .سيتم االف�صاح عن نتائج اال�ستبيان يف عام  2012و�سي�سلط ال�ضوء على جماالت
التح�سني التي �سنتطرق اليها.
ر�سالة واحدة :يجب على العامل املايل �أن يدير االعتماد املتفاقم على جمال تكنولوجيا املعلومات
يف العامل اليوم و املخاطر املرتفعة التي تنتج عن هذا االعتماد  .يجب على املنظمات �إيالء املزيد
من االهتمام لال�ستثمار يف البنية التحتية املعلوماتية� .سيكون هنالك حاجة للقيام باختبارات
اخرتاق منتظمة من �أجل تعزيز القدرة على الت�صدي "للهجمات" اخلارجية ،حيث ي�صبح و�ضع
الإج��راءات والنظم االحتياطية �أكرث �ضرورة من �أي وقت م�ضى .حتقيقا لهذه الغاية ،قامت
�سلطة دبي للخدمات املالية بتنفيذ اختبارات االخرتاق اخلارجي والداخلي خالل عام ،2011
كما �ستقوم بذلك مرة �أخرى يف عام  .2012كنا �سعداء بتلقي تقارير تدقيق نظيفة يف جميع
االختبارات التي �أجريت يف عام .2011
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�أود �أن �أ�شكر جميع زمالئي على التزامهم بقيم ومهمة �سلطة دبي للخدمات املالية.
عمل جمل�س الإدارة واللجان والأع�ضاء يف �سلطة دبي للخدمات املالية بجد خالل عاما زخم،
وعملوا بجد لتوجيه ال�سلطة التنفيذية وتقدمي امل�شورة لل�سلطة ،ف�ضال عن تقدمي �أف�ضل املمار�سات
الدولية.
اوجه االمتنان �إلى �سعادة عبد اهلل محمد �صالح رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية حتى
نهاية �شهر يوليو ،و�إلى ال�سيد �صائب �أغنري خلفه ،حيث قاما بقيادة جمل�س الإدارة وتوجيه التنفيذيني
بطاقة عالية وحما�س على مدار العام.

بول ام كو�سرت
الرئي�س التنفيذي
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من نكون

منوذج حوكمة �سلطة دبي للخدمات املالية

إدارة
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fo draob

مكتب جمل�س الإدارة
والرئي�س

*�صائب �أيغرن

(رئي�س جمل�س الإدارة)

بول ام كو�سرت

جلنة التدقيق وتقييم
املخاطر

اللجنة الت�شريعية

(الرئي�س التنفيذي)

فا�ضل عبد الباقي العلي
عبد الواحد العلماء
�سعادة ابورف باجري

جلنة احلوكمة
و الرت �شيحات

جلنة الطعون
التنظيمية

مايكل بلري كيو �سي
روبرت ال كالرك
لورد كيوري اوف ماريلبون
ذه ايرل اوف هوم

جلنة املكاف�آت

�سكرتارية املجل�س

روبرت اوين

مارك ماكجين�س

جيه اندرو �سبيندلر
جورج ويتي�ش

التنفيذي

امل�ست�شار العام

مايكل ريدجواي

الرئي�س التنفيذي

بول ام كو�سرت

(ايرول هومبان
امل�ست�شار العام ال�سابق)

الرقابة

برايان �ستريوالت

العالقات الدولية

مارك ماكجين�س

مكتب الرئي�س
التنفيذي

ال�سيا�سةواخلدمات
القانونيةونائبالرئي�س
التنفيذي

ايان جون�سنت

اخلدمات التجارية
والعمليات

جان بليدن

الأ�سواق

التنفيذ

جريالد �سانتينج

�ستيفن جلني

املوارد الب�شرية

اال�سرتاتيجيات

جاري والي�س

بيرتكي�سي

*�سعادة عبد اهلل محمد �صالح رئي�س ملجل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية حلني تعيينه محافظ ملركز دبي املايل العاملي يف يوليو  .2011وقد مت تعيني ال�سيد �صائب
�أغنري �سلف له يف �أغ�سط�س .2011
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�أهداف ومبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية
يف �أداء تكليفها التنظيمي ،تلتزم �سلطة دبي للخدمات املالية قانونيا بال�سعي لتحقيق الأهداف التالية:
•

•
•

•

•

•

تعزيز العدل وال�شفافية والفاعلية يف �صناعة اخلدمات املالية (حتديدا ،اخلدمات املالية
والن�شاطات ذات العالقة التي تتم مزاولتها) يف مركز دبي املايل العاملي واملحافظة على ذلك؛
تعزيز الثقة يف �صناعة اخلدمات املالية لدى مركز دبي املايل العاملي واملحافظة على تلك الثقة؛
تعزيز اال�ستقرار املايل ل�صناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي ،مبا يف ذلك
التقليل من املخاطر النظامية ،واملحافظة على ذلك اال�ستقرار؛
منع �أي �سلوك من �ش�أنه �أن ي�سبب �أو قد ي�سبب �ضررا ب�سمعة مركز دبي املايل العاملي �أو
�صناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي ،والك�شف عنه واحلد منه من خالل
و�سائل منا�سبة مبا يف ذلك فر�ض العقوبات؛
حماية امل�ستخدمني املبا�شرين وغري املبا�شرين وامل�ستخدمني املرتقبني ل�صناعة اخلدمات
املالية يف مركز دبي املايل العاملي؛ و
ن�شر الوعي العام بتنظيم �صناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي.

يف �سعيها لتكوين بيئة تعزز املبادئ االر�شادية ملركز دبي املايل العاملي التي تتمحور حول النزاهة
وال�شفافية والكفاءة ،ويف جهودها الرامية للمحافظة على تلك البيئة ،و�ضعت �سلطة دبي للخدمات
املالية معايري عالية ال تهاون فيها لبناء اطار تنظيمي وا�ضح ومرن قائم على �أف�ضل املمار�سات
والقوانني املطبقة لدى ال�سلطات املالية الرائدة يف العامل .وكان نتيجة ذلك و�ضع ت�شريعات وا�ضحة
تالئم �أي مركز مايل عاملي حديث.
ت�سعى �سلطة دبي للخدمات املالية جاهدة ال�ستيفاء املعايري املعمول بها للم�ؤ�س�سات العاملية الرائدة مثل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جلنة بازل للإ�شراف امل�صريف ()BCBS
بنك الت�سويات الدولية ()BIS

قوة مهام الإجراءات املالية ()FATF

جمل�س اال�ستقرار الدويل
الرابطة الدولية ملراقبي الت�أمني ()IAIS
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ()IASB
املنتدى الدويل ملنظمي عمليات التدقيق امل�ستقلني ()IFIAR
جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ()IFSB
املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية ()IOSCO
منظمة التعاون والتطوير الإقت�صادي (.)OECD
()FSB

ت�شارك �سلطة دبي للخدمات املالية يف املنظمات العاملية وت�ساهم يف حواراتها يف املجاالت التي تتعلق
بتنظيم الأوراق املالية وااللتزام مبكافحة غ�سل الأموال وتنظيم التمويل الإ�سالمي .وهذا ميكننا من
البقاء على اطالع على �أف�ضل املمار�سات الدولية يف املنطقة ومن تطبيق تلك املمار�سات.
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القيم و�أخالقيات العمل

تعك�س قيم �سلطة دبي للخدمات املالية �صلب املبادئ النزاهة وال�شفافية والكفاءة يف ت�شغيل مركز دبي
املايل العاملي ،والتي مت دجمها بقوة يف �أنظمة �سلطة دبي للخدمات املالية و�إجراءاتها ومت �شملها يف
قانون القيم و�أخالقيات العمل لدى �سلطة دبي للخدمات املالية للموظفني.
يبني القانون معايري �أف�ضل املمار�سات الدولية ذات العالقة فيما يتعلق با�ستخدام املعلومات التنظيمية
وح��االت ت�ضارب امل�صالح وتقدمي وقبول الهدايا واالمتيازات .وقد �صمم لتكميل �أحكام القانون
التنظيمي ب�ش�أن ت�ضارب امل�صالح وال�سرية.
ويت�ضمن القانون �إجراءات �إدارة الت�ضارب الفعلي واملحتمل فيما بتعلق بالعالقات ما بني املوظفني
وامل�ست�شارين يف �سلطة دبي للخدمات املالية وغريها من الوكاالت يف مركز دبي املايل العاملي.
وقد اتخذ جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية قانونا مماثال للقيم و�أخالقيات العمل ينا�سب
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلانه وهيئاته.
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جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية
ي�شرف جمل�س الإدارة امل�ستقل على الرئي�س التنفيذي ل�سلطة دبي للخدمات املالية والعاملني لديه،
وذلك ل�ضمان �شفافية ف�صل الأعمال التنظيمية اليومية عن الإ�شراف على الأداء التنظيمي ل�سلطة
دبي للخدمات املالية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يقوم جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية بعدد من املهام كما يلي:
ميار�س املجل�س ال�صالحيات الت�شريعية امل�سندة �إلى �سلطة دبي للخدمات املالية؛ و
•
يعني املجل�س �أع�ضاء هيئة الأ�سواق املالية وجلنة الطعون التنظيمية  ،ومتار�س كل منها مهام
•
�شبه ق�ضائية محددة.
�صالحيات ومهام املجل�س مبوجب القانون التنظيمي هي:
�ضمان قيام �سلطة دبي للخدمات املالية مبمار�سة �صالحياتها القانونية و�أداء مهامها القانونية
•
وفقا لأهدافها؛
و�ضع ال�سيا�سات التي تتعلق بتنظيم اخلدمات املالية والن�شاطات ذات العالقة؛
•
�إتخاذ الرتتيبات امل�سبقة للأحكام ال�صادرة بتطبيق العقوبات فيما يتعلق بالإجراءات الت�أديبية
•
و امل�سائل الأخرى؛
ا�ستعرا�ض ومراجعة �أداء الرئي�س التنفيذي؛
•
تقدمي التوجيهات �إلى الرئي�س التنفيذي؛
•
الرتتيب لدخول �سلطة دبي للخدمات املالية يف ترتيبات تعاون مع جهات ُمنظمة �أخرى؛
•
مراجعة م�سودات القوانني وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها �إلى رئي�س مركز دبي املايل العاملي؛
•
مراجعة و و�ضع الأنظمة؛
•
مراجعة و�إ�صدار معايري وقواعد العمل؛
•
تقدمي املذكرات �إل��ى الرئي�س فيما يتعلق بامل�سائل الت�شريعية خ��ارج نطاق ال�صالحيات
•
الت�شريعية اخلا�صة باملجل�س.
ي�شمل دور املجل�س يف ممار�سة �إ�شرافه العام على العمليات يف �سلطة دبي للخدمات املالية ما يلي:
�إتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية التي ت�ؤثر يف العمليات امل�ستقبلية ل�سلطة دبي للخدمات املالية؛
•
و�ضع ال�سيا�سات املنا�سبة لإدارة تقييم املخاطر التي تتعلق بعمليات �سلطة دبي للخدمات املالية
•
وحتقيق �أهدافها وال�سعي للتحقق دوريا من �إدارة تقييم املخاطر بوا�سطة �ضوابط ال���رق���اب���ة
الداخلية وفقا لهذه ال�سيا�سات؛
املحافظة على نظام �سليم للرقابة املالية؛ و
•
توفري �آلية محا�سبة لقرارات جلان املجل�س من خالل رفع تقاريردورية.
•
�إن �أع�ضاء جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية هم خرباء رواد يف جمال القانون والأعمال
والتنظيم عملوا �سابقا يف �أهم املناطق املالية العاملية.
ويتم تعيني كافة �أع�ضاء جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ مكتوم
بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س مركز دبي املايل العاملي وذلك ملدة � 3سنوات� .إ�ضافة �إلى ذلك،
ابرم كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة اتفاقية خدمة مع �سلطة دبي للخدمات املالية والتي تن�ص على
19
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تفا�صيل مدد التعيني والواجبات واملكاف�آت وامل�صروفات وال�سرية وت�ضارب امل�صالح واملدة والإنهاء
والتعوي�ضات.
يت�ألف املجل�س حاليا من  12ع�ضوا وجميعهم با�ستثناء الرئي�س التنفيذي �أع�ضاء م�ستقلون غري
تنفيذيني .ي�ساند املجل�س مارك ماكجين�س الذي يت�صرف ك�سكرتري ملجل�س الإدارة ويقوم مايكل
ريدجواي بدور امل�ست�شار العام.
متلك �سلطة دبي للخدمات املالية تغطية ت�أمينية �شاملة على م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�س�ؤولني
والتي يعتربها املجل�س كافية ومنا�سبة .ي�ستثنى من تغطية وثيقة الت�أمني �أى ع�ضو جمل�س �إدارة يف حال
ثبت �أنه ت�صرف ب�سوء نية.
ح�سبما يقت�ضي القانون التنظيمي ،قام املجل�س بتعيني جلنة طعون تنظيمية وهيئة للأ�سواق املالية.
�إ�ضافة �إلى اللجان املطلوبة مبوجب القانون� ،أن�ش�أ املجل�س �أربع جلان مل�ساعدته يف �أداء مهامه .وهذه
اللجان هي :اللجنة الت�شريعية وجلنة احلوكمة والرت�شيحات وجلنة التدقيق وتقييم املخاطر وجلنة
املكاف�آت .ت�شكل هذه اللجان من�صة �صلبة للحوكمة اجليدة والكفاءة والإ�صالح.
بع�ض �أع�ضاء اللجان لي�سوا �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة ولكن لديهم خربات تفيد �أع�ضاء اللجان ،اما
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية فهو بحكم من�صبه ع�ضو يف كافة جلان املجل�س،
با�ستثناء جلنة التدقيق وتقييم املخاطر وجلنة الطعون التنظيمية.
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يو�ضح اجلدول التايل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة لالجتماعات خالل ال�سنة ،وذلك باحل�ضور
(�شخ�صيا �أو بوا�سطة م�ؤمترعرب الهاتف) كن�سبة من اعداد االجتماعات التي يكون كل من �أع�ضاء
املجل�س م�ؤهلني حل�ضورها.
اللجنة
الت�شريعية

جلنة
املكاف�آت

�صائب �أغنري

6/6

4/4

5/5

1/1

5/5

*عبداهلل محمد �صالح

2/3

-

-

-

-

بول ام كو�سرت

6/6

5/5

5/5

5/6

5/5

فا�ضل عبدالباقي العلي

6/6

5/5

-

-

5/5

عبد الواحد العلماء

6/6

-

-

6/6

-

�سعادة ابورف باجري

6/6

5/5

5/5

-

5/5

مايكل بلري كيو�سي

6/6

-

-

6/6

-

روبرت ال كالرك

6/6

-

-

6/6

-

لورد كوري اوف ماريليبون

6/6

-

5/5

-

5/5

ذه ايرل اوف هوم

6/6

5/5

5/5

-

-

روبرت اوين

6/6

-

-

6/6

5/5

جيه اندرو �سبندلر

6/6

5/5

5/5

-

5/5

جورج ويتي�ش

6/6

5/5

-

6/6

-

املجل�س

جلنة التدقيق جلنة احلوكمة
وتقييم املخاطر والرت�شيحات

*تعك�س هذه الأرقام �أن �سعادة عبد اهلل محمد �صالح مل يعد رئي�سا ملجل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية عندما مت
تعيينه محافظ ملركز دبي املايل العاملي يف يوليو املا�ضي ،كما �أنه مل يعد ع�ضو يف جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية.
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�صائب �أغيرن (لل�صورة ارجع لل�صفحة )4

عني ال�سيد �صائب �أغنري رئي�سا ملجل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية يف �أغ�سط�س  ،2011وقد �شغل
قبل ذلك من�صب نائب رئي�س املجل�س وع�ضوا يف املجل�س منذ �أكتوبر . 2004و�شغل ال�سيد �أغنري �سابقا
من�صب مدير �أول يف بنك �أيه ان زد غريندليز بي ال �سي يف لندن ،كما تر�أ�س ق�سم ال�شرق الأو�سط
و�شبه القارة الهندية يف البنك اخلا�ص الذي حتول منه �إلى ت�أ�سي�س لونورلد ،وهي جمموعة ا�ستثمارية
خا�صة ،يف �أوائل الت�سعينيات ليكون م�ؤ�س�سها ورئي�س جمل�س �إدارتها.
يحمل ال�سيد �أغيرن �شهادة املاجي�سرت يف �إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال ،وهو محافظ
كلية لندن لإدارة الأعمال ورئي�س جلنة مراجعة التدقيق واملخاطر.
كما �أن��ه م�ؤلف م�شارك يف كتب الإدارة "�ساند تو�سيلكون" ( )2003و"�ساند تو�سيلكون – غوينغ
غلوبال"( )2009وم�ؤلف كتاب "فن ال�شرق الأو�سط" (. )2010
�شغل ال�سيد �أغنري وما يازال ي�شغل عددا من املنا�صب العليا يف جمال�س الإدارة يف جماالت العمل
امل�صريف واال�سرتاتيجي والتعليم والتنظيم واال�ستثمار والثقافة.
�سعادة عبد اهلل حممد �صالح مت تعيينه محافظ
ملركز دب��ي امل��ايل العاملي مبوجب مر�سوم ملكي ا�صدره
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي يف يوليو
� .2011أك�ثر من �أربعني عاما خربة يف جمال اخلدمات
املالية  ،عمل ال�سيد �صالح م�ست�شارا لل�ش�ؤون املالية لدى
املغفور له ب ��إذن اهلل حاكم دب��ي� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ،حيث �شغل ال�سيد �صالح عدة
منا�صب رئي�سية يف م�ؤ�س�سات رائدة.
�شغل ال�سيد �صالح من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية من يونيو  2007وحتى
�أغ�سط�س  ،2011وقد عمل كع�ضو جمل�س �إدارة يف �سلطة دبي للخدمات املالية منذ عام  .2004ال�سيد
�صالح هو النائب ال�سابق لرئي�س بنك الإمارات دبي الوطني �ش م ع الذي ت�أ�س�س م�ؤخرا مع اندماج
بنك دبي الوطني و بنك الإمارات الدويل �أكرب �شركة �أعمال م�صرفية يف ال�شرق الأو�سط .كان ال�سيد
�صالح �أحد م�ؤ�س�سي بنك دبي الوطني يف عام  1963والع�ضو املنتدب له منذ عام  1982لغاية يناير
 2004ومن ثم رئي�سا منذ عام  2005وحتى عملية الدمج مع بنك الإمارات الدويل.
تولى ال�سيد �صالح من�صب محكم لدى املجل�س العايل ملركز التحكيم الأوروبي العربي الكائن مقره
يف باري�س ،وذلك خالل الفرتة من �سنة � 1988إلى �سنة  .2000وكان �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة
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قطر للمواد امل�ضافة للوقود منذ عام  1990ورئي�س جمل�س �إدارة انرتنا�شيونال اوكتني ليمتد منذ عام
 .1990وهو نائب رئي�س جمل�س الإدارة وم�ساهم رئي�سي يف �شركة دبي للموا�صالت ذ م م (دتكو)،
ال�شركة القاب�ضة ملجموعة �شركات دتكو وكان رئي�س جمل�س �إدارة مار�شين�سكو (و�سطاء ت�أمني) منذ
عام  .1976وهو �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة كيه ا�س انريجي �سريفي�سز ليمتد.
وقد تلقى تعليمه يف ال�شارقة ولندن حيث در�س يف معهد الدرا�سات امل�صرفية بعد �إكمال درا�ساته
الأكادميية.
بول ام كو�سرت ( لل�صورة ارجع لل�صفحة )10

مت تعيينه رئي�س ًا تنفيذيا ل�سلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ  1دي�سمرب  .2008قبل �أن ي�صبح رئي�سا
تنفيذيا عمل بول كو�سرت كمفو�ض وع�ضو يف املجل�س التنفيذي لـ اوترييتيت فاينان�سييل ماركنت  ،وهي
ال�سلطة التنظيمية الوطنية املتكاملة ملزاولة اخلدمات املالية للأعمال يف هولندا ،حيث عرف كواحد
من القادة الأربعة الذين يحددون معايري ال�ضمري يف الأعمال الهولندية .التحق ال�سيد كو�سرت ب�سلطة
الأ�سواق املالية يف هولندا يف مار�س  ،2001وبالإ�ضافة �إلى عمله كمفو�ض تر�أ�س ( ، )CESR-Finمن
مايو � 2006إلى دي�سمرب  ،2007وهي اجلهة الدائمة العاملة يف جلنة منظمي الأوراق املالية الأوروبية
التي تن�سق اقرار وتنفيذ معايري ا�صدار التقارير املالية يف اوروبا .يف ال�سنتني املا�ضيتني تر�أ�س اللجنة
الفرعية العتماد املعايري الدولية املنبثقة عن ( .)CESRخالل مدة عمله يف �سلطة الأ�سواق املالية يف
هولندا ،كان ع�ضوا يف جلنة املنا�صب يف املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية وقد عمل كرئي�س تنفيذي
ل�سلطة دبي للخدمات املالية ،وال يزال عامال فعاال يف املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية.
عمل ال�سيد كو�سرت �سابقا كنائب رئي�س تنفيذي (التدقيق العاملي) يف رويال فيليب�س الكرتونيك�س (1998

�إلى  ،)2001وقد كان ال�شريك املدير يف ق�سم متويل ال�شركات ،كوبرز �آند ليرباند (� 1988إلى ،)1998
وامل�س�ؤول الأول عن االلتزام بالقوانني و املفو�ض املت�صرف لتقدمي عرو�ض الأ�سعار يف بور�صة ام�سرتدام
(� 1986إلى  )1988وقد عمل يف عدد من املهام املالية الرئي�سية يف عمله ال�سابق ،حيث تدرب كمحا�سب
لدى �آرثر اندر�سن.

ال�سيد كو�سرت هو محا�سب مرخ�ص وم�سجل (قانوين) ت�أهل من املعهد الهولندي امللكي للمحا�سبني
القانونيني يف عام  1977وقد مت ترخي�صه كمحا�سب قانوين يف عام .1983
يف مايو  2009التحق ال�سيد كو�سرت باملجل�س اال�ست�شاري لهيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع  ،وهي
املنظم الإحتادي للأوراق املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ويف يوليو  2009مت
تعيينه يف املجموعات اال�ست�شارية يف جمل�س معايري الت�أمني والتدقيق العاملية ويف جمل�س املعايري
والأخالقيات العاملية للمحا�سبني .
يف �سبتمرب  ،2010حاز ال�سيد كو�سرت على جائزة «الرئي�س التنفيذي يف جمال اخلدمات املالية للعام»
ومت ت�صنيفه ك�أحد �أكرث املغرتبني نفوذا الذين يقيمون ويعملون يف املنطقة اليوم.
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فا�ضل عبد الباقي العلي هو الرئي�س التنفيذي
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات يف جم �م��وع��ة ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ج��ار ي��ة يف
�شركة دبي القاب�ضة ،والرئي�س التنفيذي بالوكالة
ملجموعة دبي وكذلك ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة
دب��ي القاب�ضة ويف ع��دد م��ن هيئاتها ،مب��ا يف ذلك
جمموعة جمريا.
وال�سيد العلي ع�ضو �أي�ضا يف جمل�س �إدارة مارفني
بوبيوالر بنك بابليك كو ليمتد ودو( .الإمارات للإت�صاالت املتحدة �ش م ع).
ميلك ال�سيد العلي خربة كبرية يف املجال املايل والتي تت�ضمن عدة �سنوات من اخلربة يف �سيتي بنك
قبل انتقاله �إلى �شركة دبي القاب�ضة.
تخرج ال�سيد العلي من جامعة �ساوذرن كاليفورنيا ويحمل درجة البكالوريو�س يف العلوم يف الهند�سة
ال�صناعية وهند�سة الأنظمة .كما يحمل �شهادة يف العلوم املالية من اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة.
عبد الواحد العلماء محكم معتمد م�سجل يف مركز
دبي للتحكيم الدويل وغرفة التجارة الدولية ويعمل يف
دبي .وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة بنك دبي �ش م ع  .وي�شغل
من�صب مدير و�شريك يف جلف ليندرز نتورك امريت�س
كونفيان�سنج جروب وهي �أعمال يف قطاع العقارات
يف الإمارات العربية املتحدة .
وعمل ال�سيد العلماء من عام � 2007إلى  2010مع دبي
العاملية ،حيث �شغل يف البداية من�صب رئي�س الدائرة
القانونية يف جمموعة دبي  ،ومن ثم �شغل منا�صب رائدة يف املجموعة ت�شمل ،نائب الرئي�س التنفيذي
للموارد الطبيعية يف دبي  ،ذراع اال�ستثمار للموارد الطبيعية ف�ضال عن ريتيل العاملية  ،ذراع التجزئة
يف دبي العاملية .وكان نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي املرحلي يف ليجر كورب.
قبل التحاقه بدبي العاملية ،كان ال�سيد العلماء �شريكا يف مكتب التميمي وم�شاركوه محامون وم�ست�شارون
قانونيون يف دبي وال�شريك الإداري ملقرهم يف قطر.
ح�صل ال�سيد على لي�سان�س احلقوق من جامعة الإمارات العربية املتحدة وقد كان الأول على الدفعة.
بعد ذلك� ،أكمل املاج�ستري يف القانون يف قانون التجارة الدولية من جامعة لندن.
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�سعادة �أب��ورف باجري هو الع�ضو املنتدب ملجموعة
�شركات ميتدي�ست املتخ�ص�صة يف جتارة و�صناعة املواد
التي ال تت�ضمن احلديدية على امل�ستوى ال��دويل .وهو
رئي�س �سابق وع�ضو جمل�س �إدارة حايل يف انرتنا�شيونال
راوت كوبر كاون�سل التي متثل �صناعة ت�صنيع النحا�س
العاملية و�أحد �أع�ضاء املجل�س اال�ست�س�شاري ملجل�س العمل
الهندي – الربيطاين .وهو رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س
احل��دائ��ق امللكية و�أح��د امل�ؤمتنني يف م�ؤ�س�سة احلدائق
امللكية .وهو �أي�ضا نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة املنظمة لكلية لندن لإدارة الأعمال ومفو�ض
للجنة تعبيد عقارات العائلة املالكة و�أحد م�ؤمتني �آ�سيا هاو�س وع�ضو يف �شركة يونيفري�سيتي
كوليج �سكول.
وهوم�ست�شار ورئي�س جمل�س جامعة �سيتي ،لندن ،وهو برف�سور زائر يف كلية الأعمال يف كا�س.
وقد عمل كرئي�س �سابق ويعمل حاليا كع�ضو يف جمل�س �إدارة ( ، )TiE Incوهي منظمة عاملية غري
ربحية تدعم وت�ساعد على تكوين الأعمال والرثوات.
ال�سيد باجري هو �أحد اخلريجني مبرتبة ال�شرف يف �إدارة الأعمال من كلية كا�س لإدارة الأعمال
يف لندن .وقد مت منحه درجة الدكتوراة الفخرية يف العلوم من جامعة �سيتي ،لندن.
مايكل بلري كيو �سي ه��و محام م�ستقل م�سجل يف
نقابة اجنلرتا وويلز ،متخ�ص�ص يف قانون وممار�سات
اخلدمات املالية والتحق مبن�صبه يف جراي ان يف لندن
عام .2000
وق��د عمل مل��دة  13ع��ام��ا قبل ذل��ك يف منا�صب عليا
ومتتالية يف القطاع التنظيمي يف مدينة لندن� ،آخرها
ك��ان من�صبه كم�ست�شار ع��ام ملجل�س �إدارة �سلطة
اخل��دم��ات امل��ال �ي��ة .وه��و ع�ضو يف هيئة اال�ستئناف
اخلا�صة باملناف�سة وكان منذ وقت قريب رئي�سا لهيئة اخلدمات املالية يف جرين�سي ورئي�س (ا�س
دبليو اك�س يوروب) ذراع بور�صة ا�سهم �سوي�سرا يف لندن.
وقد عمل �أمينا �أول خلزينة ميدل متبل وقد احتل من�صبه القانوين ،يف عامها اخلام�س والع�شرين يف
العام .2008
من عام � 2000إلى عام  2002تولى ال�سيد بلري كيو �سي من�صب رئي�س جمل�س الإدارة لثالثة من
امل�ؤ�س�سات الر�سمية الذاتية التنظيم ل�صناعة اخلدمات املالية الربيطانية ت�شمل ،م�ؤ�س�سة التنظيم
25
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الإداري اال�ستثماري و�سلطة اال�ستثمار ال�شخ�صي و�سلطة الأوراق املالية وال�سلع امل�ستقبلية .عمل يف
جمل�س النقابة ملدة ع�شر �سنوات عمل منها �أربع �سنوات ب�صفة �أمني للخزنة من عام � 1994إلى عام
 .1998وقد منح لقب م�ست�شار امللكة (وهو لقب فخري) يف عام  1996وهو م�ؤلف ومحرر لعدد من
الكتب التي تدر�س كمناهج يف اململكة املتحدة يف جمال قانون اخلدمات املالية.
روب���رت ال ك�ل�ارك ل��دي��ه خ�برة وا�سعة يف القوانني
واللوائح امل�صرفية والإ��ش��راف على البنوك ،يف كل من
الواليات املتحدة الأمريكية ودوليا�.أ�س�س ال�سيد كالرك
جمموعة اخلدمات املالية يف بري�سويل و جيولياين ،ال ال
بي يف عام  .1973مت تعيينه من قبل الرئي�س رونالد ريجان
كمراقب للعملة يف الواليات املتحدة و يف نهاية مدة عمله
الأولى متت �إعادة تعيينه من قبل الرئي�س جورج ات�ش دبليو
بو�ش .عمل كمفت�ش خالل الفرتة من عام � 1985إلى عام
 1992وخالل مدة خدمته قامت الوكالة بالإ�شراف على
حوايل  5000بنك جتاري معتمد محليا ،و يف ذلك الوقت عمل �أي�ضا كع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني
على الودائع الإحتادية ،ويف مار�س  1992ان�ضم مرة �أخرى �إلى بري�سويل و جيولياين ،ال ال بيه ،ك�شريك
�أول ورئي�سا لأعمالها يف اخلدمات املالية .عمل ال�سيد كالرك كم�ست�شار لعدد من الدول ب�ش�أن عملياتها
الرقابية امل�صرفية.
ال�سيد ك�لارك حا�صل على بكالوريو�س يف احلقوق من كلية هارفارد للحقوق وبكالوريو�س يف
الإقت�صاد من جامعة راي�س.
ل��ورد ك��وري اوف ماريليبون لديه خ�برة وا�سعة يف
اخلدمات املالية ،الإدارة العامة وقطاع التعليم� .إ�ضافة �إلى
عمله يف جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية ،يعمل
كرئي�س جمل�س �إدارة للمركز الدويل للتنظيم املايل ول�شركة
�سيمبرييان انفي�ستمنت بارترنز .وهو �أي�ضا ع�ضو جمل�س
�إدارة يف رويال مايل بي دي او اململكة املتحدة وجمموعة �آي
جي واورك�سرتا لندن ال�سيمفونية .وكان الرئي�س امل�ؤ�س�س
ملكتب الإت�صاالت ( ،)OFCOMاجلهة اجلديدة املتكاملة
يف اململكة املتحدة املنظمة للإت�صاالت االلكرتونية ،من
عام � 2002إلى عام  2009وعميد كلية كا�س لإدارة الأعمال التابعة جلامعة �سيتي يف مدينة لندن من عام
 2001لغاية عام .2007
وقد عمل �سابقا كنائب للعميد يف كلية لندن لإدارة الأعمال ومدير غري تنفيذي لـ �آبي نا�شيونال ،كما عمل
يف جمل�س �إدارة مكتب �أ�سواق الغاز والكهرباء ،اجلهة املنظمة للطاقة يف اململكة املتحدة ،وعدة هيئات
حكومية �أخرى� .أجرى ال�سيد ماريليبون بحثه الأكادميي يف جمال التنظيم .وعمل خالل حياته العملية
ال�سابقة يف جمال اخلدمات املالية والأعمال والإدارة العامة والتعليم.
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ذه ايرل اوف هوم عمل كرئي�س جمل�س �إدارة لـ كاوت�س
�آند كو منذ  1يونيو  1999و�أ�صبح رئي�سا لبنك كاوت�س
(�سوي�سرا) ليمتد (حاليا �آر بي ا���س كاوت�س) بتاريخ 8
مار�س  .2000عني رئي�سا لدى جرو�سفينور جروب ليمتد
يف مايو  .2007لديه خربة وا�سعة يف القطاع امل�صريف
وبعد ان�ضمامه �إلى مورجان جرينفيل يف عام  ،1966مت
تعيينه كع�ضو جمل�س �إدارة يف مورجان جرينفيل اند كو
ليمتد( ،حاليا دويت�شه �سيكيوريتيز ليمتد) يف عام .1972
كان م�س�ؤوال عن الق�سم الدويل لدى البنك يف عام  .1983وبعد ذلك مت تعيينه يف عدد من املنا�صب
الدولية الأخرى يف مورجان جرينفيل ،و�أ�صبح �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة مورجان جرينفيل جروب بي
ال �سي وذلك يف عام  1996ورئي�سا ملجل�س �إدارة دويت�شه مورجان جرينفيل جروب بيه ال �سي وذلك
يف عام .1999
تقلد لورد هوم عددا من املنا�صب غري التنفيذية والعامة مبا يف ذلك مدير ذه اجريكلت�شرال مورجتيج
كوربوري�شن بيه ال �سي خالل الفرتة ما بني عام  1980و ،1993ورئي�س جمل�س �إدارة مان ليمتد (تقاعد
يف يوليو  ،)2009ورئي�س اجلمعية الربيطانية املاليزية (مت تعيينه يف عام  )2001ورئي�س جلنة جتارة
ال�شرق الأو�سط (تقاعد يف عام  .)1992وهو ع�ضو فعال يف جمل�س اللوردات الربيطاين وكان متحدثا
متقدما حول التجارة وال�صناعة والتمويل حتى عام  .1998تلقى لورد هوم تعليمه يف جامعة اك�سفورد.
روب��رت اوي��ن لديه خ�برة وا�سعة كمنظم وممار�س يف
ال�سوق ،مع تركيز خا�ص على املنطقة البا�سفيكية الآ�سيوية.
�أن�ش�أ جلنة الأوراق املالية واال�ستثمارات امل�ستقبلية يف هوجن
كوجن ومت تعيينه رئي�سا تنفيذيا لها يف عام  .1989قبل
ذلك ،كان ال�سيد اوين مدير ًا لق�سم املعامالت امل�صرفية
اال�ستثمارية لدى لويدز بنك جروب ورئي�س جمل�س �إدارة
والرئي�س التنفيذي لبنك لويدز مري�شانت .وقد كان �سابقا
�أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة مورجان جرينفيل �أند كو وعمل
يف مكتب اخلزينة واخلارجية باململكة املتحدة .بعد تنحيه
عن من�صبه يف جلنة الأوراق املالية واال�ستثمارات امل�ستقبلية ،تولى ال�سيد اوين عدة منا�صب منها نائب
رئي�س جمل�س �إدارة نومورا �آ�سيا هولدينجز ليمتد ،وم�ست�شار �أول لدى نومورا انرتنا�شيونال (هوجن كوجن)
ليمتد ،وع�ضو جمل�س اال�ست�شارات والتنظيم لدى لويدز اوف لندن ،ورئي�س جمل�س �إدارة تيكبا�سيفيك
كابيتال ليمتد ،ورئي�س جمل�س �إدارة �أي بي دايوا ليمتد ،ومدير �سنداي كوميونيكي�شنز ليمتد ،يوروبيان
كابيتال كو ليمتد ويف غريها من �شركات و�صناديق اال�ستثمار .وهو حاليا مدير يف �سنغافوره اك�ست�شينج
ليمتد و�سيتي بنك (هوجن كوجن) ليمتد ،ومدير انرتنا�شيونال �سيكيوريتيز كون�سالتن�سي ليمتد ،و هو �أي�ضا
محافظ مدر�سة ريبتون يف اململكة املتحدة وع�ضو جمل�س �إدارة مدر�سة ريبتون يف دبي.
تلقى ال�سيد اوين تعليمه يف مدر�سة ريبتون وجامعة اك�سفورد.
27

التقرير ال�سنوي 2011

جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)

جيه �أندرو �سبيندلر هو الرئي�س والرئي�س التنفيذي
الأول لـ فاينان�شال �سريفي�سز فولنتري كورب�س � ،شراكة
خا�صة  -عامة غري ربحية وتتمثل مهمتها يف امل�ساعدة
يف بناء �أنظمة م�صرفية ومالية جيدة يف دول الأ�سواق
االنتقالية والنا�شئة .قبل تعيينه يف عام  ،1993عمل
ال�سيد �سبيندلر كنائب �أول للرئي�س يف البنك االحتياطي
الفيدرايل يف نيويورك ،حيث تر�أ�س اجلهاز الوظيفي
للدرا�سات امل�صرفية ودرا��س��ات مهام التحليل ونظام
الدفعات .و�أثناء عمله لدى نيويورك فيد� ،ساعد على تطوير �إطار عمل ر�أ�س املال الذي ي�ستند �إلى
تقييم املخاطر والذي مت تبنيه من قبل اجلهات الإ�شرافية على البنوك يف معظم املراكز املالية يف
العامل .عمل كممثل لـ نيويورك فيد يف جلنة بازل للإ�شراف على العمليات امل�صرفية خالل الفرتة
من � 1991إلى  .1993قبل التحاقه بـ نيويورك فيد يف عام  ،1985تقلد ال�سيد �سبيندلر العديد من
املنا�صب االقرا�ضية والتخطيطية اال�سرتاتيجية لدى كونتيننتال الينوي بنك .وقد عمل كزميل يف ذه
بروكينغز ان�ستتيو�شن خالل الأعوام من �1980إلى .1983
ال�سيد �سبيندلر حا�صل على درجة الدكتوراه واملاج�ستري يف �إدارة الأعمال من كلية وودرو ويل�سون
لل�ش�ؤون العامة والدولية يف جامعة برين�ستون ودرجة البكالوريو�س يف ال�سيا�سة الدولية من جامعة
هارفارد .وهوع�ضو يف جمل�س العالقات اخلارجية وجلنة بريتون وود�س وجمعية ال�سيا�سة اخلارجية.
ج��ورج ويتي�ش ل��دي��ه خ�برة تنظيمية وا��س�ع��ة يف
الأ�سواق املالية وب�شكل خا�ص من املنظور الأوروبي.
�أن�ش�أ املكتب الإ�شرايف للأوراق املالية الفيدرايل يف
فرانكفورت وعمل رئي�س ًا له خالل الفرتة من 1994
�إلى  .2002يف عام  ،1998مت انتخاب ال�سيد ويتي�ش
رئي�سا ملنتدى جلان الأوراق املالية الأوروب�ي��ة الذي
لعب دورا رئي�سيا لتطوير معايري م�شرتكة لأ�سواق
ر�أ���س امل��ال االوروب �ي��ة .يف املنظمة ال��دول�ي��ة للجان
الأوراق امل��ال�ي��ة ،ك��ان ال�سيد ويتي�ش نائبا لرئي�س
اللجنة الفنية ورئي�سا لفريق م�شروع االنرتنت .وقد تقلد ال�سيد ويتي�ش قبل ذلك منا�صب عليا
مختلفة يف وزارة املالية الفيدرالية يف �أملانيا يف جمال �أ�سواق التمويل والأوراق املالية الدولية
وعمل كم�ست�شار مايل لل�سفارة االملانية يف طوكيو (� 1983إلى .)1987
تخرج ال�سيد ويتي�ش بدرجات يف القانون من جامعة كيل وقد �أجرى درا�سات �إ�ضافية يف ايكول
نا�شيونيل دي ادمين�سرتي�شن يف باري�س.

0102 TROP2011
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اللجنة الت�شريعية

تتمثل املهمة الرئي�سية للجنة الت�شريعية يف م�ساعدة املجل�س يف �أداء مهامه يف و�ضع �سيا�سته ومهامه
الت�شريعية ،مبا يف ذلك تطوير الت�شريع املتعلق بتنطيم اخلدمات املالية والن�شاطات امل�ساعدة الأخرى
التي تتم مزاولتها من خالل مركز دبي املايل العاملي� .أع�ضاء اللجنة الت�شريعية هم:
مايكل بلريكيو �سي (رئي�س اللجنة الت�شريعية)
•
عبد الواحد العلماء
•
روبرت ال كالرك
•
ايان جون�ستون (م�س�ؤول تنفيذي � -سلطة دبي للخدمات املالية)
•
بول ام كو�سرت (الرئي�س التنفيذي � -سلطة دبي للخدمات املالية)
•
روبرت اوين
•
ايرمانو با�سكوتو (ع�ضو خارجي يف اللجنة)
•
مايكل ريدجواي (م�س�ؤول تنفيذي � -سلطة دبي للخدمات املالية)
•
جورج ويتي�ش
•
ايرمانو با�سكوتو هو محام ومنظم �أوراق مالية �سابق يف هوجن كوجن و كندا .وهو متخ�ص�ص يف
م�سائل الأوراق املالية التي تتعلق بتنظيم ال�شركات العامة والو�ساطات املالية مبا يف ذلك تقدمي
الن�صح والإر�شاد ب�ش�أن امل�سائل الت�أديبية والتنفيذ والرتخي�ص والإدراج واحلوكمة وعمليات ال�سيطرة
على ال�شركات والدمج.
وقد كان القوى املحركة يف عام  2008وراء ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة الكندية غري الربحية لدعم حقوق امل�ستثمرين
( )FAIR Canadaويعمل حاليا ك�أول ع�ضو جمل�س �إدارة تنفيذي لها.
وهو مدير م�ؤ�س�س ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �سابق للجنة الأوراق املالية وال�سلع امل�ستقبلية ،هوجن
كوجن (� 1989إلى  )1994ورئي�س العمليات للجنة اونتاريو للأوراق املالية (� 1984إلى  )1989ومدير
�سيا�سة ال�سوق لبور�صة تورنتو .وقد عمل مع مركز دبي املايل العاملي منذ عام  2002حني كان امل�شروع
يف مراحله الأولى .مار�س ال�سيد با�سكوتو املحاماة يف هونغ كونغ وكندا لدى �شركات محاماة كربى.
جلنة التدقيق وتقييم املخاطر

املهمة الرئي�سية للجنة التدقيق وتقييم املخاطر هي م�ساعدة املجل�س يف �أداء م�س�ؤولياته الإ�شرافية على
عملية رفع التقاريراملالية ونظام الرقابة الداخلية بخ�صو�ص تقدمي التقاريراملالية والتدقيق والإجراءات
اخلا�صة بتحديد وتقييم و�إدارة املخاطرالرئي�سية ل�سلطة دبي للخدمات املالية التي ت�ؤثر على تقدمي
التقاريراملالية .ال يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة وال للرئي�س التنفيذي �أن يكونا �أع�ضاء يف جلنة التدقيق
وتقييم املخاطر ولكن يجوز لهما ح�ضور اجتماعاتها بناء على توجيه دعوة لهما حل�ضورها� .أع�ضاء جلنة
التدقيق وتقييم املخاطر هم:
ذه ايرل اوف هوم (رئي�س جلنة التدقيق وتقييم املخاطر)
•
فا�ضل عبد الباقي العلي
•
�سعادة �أبورف باجري
•
•	�آر دوجال�س دووي (ع�ضو خارجي يف اللجنة ،مل يعد ع�ضو يف اللجنة منذ  20دي�سمرب ) 2011
اندرو �سبيندلر
•
جورج ويتي�ش
•
(بعد تعيينه رئي�سا ملجل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية يف �أغ�سط�س  ،2011مل يعد ال�سيد �صائب �أغيرن ع�ضو يف جلنة
التدقيق وتقييم املخاطر ،حتى بحكم من�صبه).
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�آر دوجال�س دووي عمل كع�ضو وم�ست�شار �أول يف جمل�س �إدارة بنك الإمارات دبي الوطني �ش م ع،
خالل الفرتة من � 2007إلى  .2010وكان رئي�سا ملجل�س �إدارة جلنة تقييم املخاطر للبنك وع�ضو جمل�س
�إدارة جلان التدقيق واالئتمان وع�ضو جمل�س �إدارة نا�شيونال بنك اوف دبي تر�ست كومباين (جري�سي)
ليمتد ،وكان خالل الفرتة من � 1998إلى  2010ع�ضو جمل�س �إدارة مار�ش اين�سكو وكان خالل الفرتة
من � 2007إلى  2010ع�ضو جمل�س �إدارة بنك اخلليج التجاري يف قطر .وقبل تعيينه كع�ضو جمل�س
�إدارة بنك الإم��ارت دبي الوطني بعد دمج بنك دبي الوطني مع بنك الإم��ارات دبي الوطني يف عام
 ،2007كان ال�سيد دووي املدير العام لبنك دبي الوطني منذ عام  1998والرئي�س التنفيذي للبنك من
عام � 2005إلى  .2007وخالل هذه الفرتة ،كان ال�سيد دووي م�س�ؤوال ب�شكل عام عن تقدمي التقارير
املتعلقة ب�ش�ؤون البنك للمجل�س.
بد�أ ال�سيد دووي حياته املهنية امل�صرفية الدولية مع �ستاندرد ت�شارترد بنك ،حيث كانت �أول مهمة
خارجية له يف عدن يف عام  1963تلتها مهمات يف ال�شرق الأو�سط مبا يف ذلك لبنان ،حيث تخرج من
مركز ال�شرق الأو�سط للدرا�سات العربية .بعد ذلك عمل يف ليبيا و�إيران والعديد من دول جمل�س التعاون
اخلليجي خالل الفرتة من � 1987إلى  1992كرئي�س تنفيذي لق�سم العمليات ل�ستاندرد ت�شارترد بنك
يف الإمارات العربية املتحدة .وعمل ال�سيد دووي �أي�ضا يف ال�شرق الأق�صى مبهمات يف هوجن كوجن خالل
الفرتة من � 1978إلى  1984واندوني�سيا خالل الفرتة من � 1993إلى  .1997وب�صفته الرئي�س التنفيذي
ل�ستاندرد ت�شارترد اندوني�سيا ،كان �أي�ضا رئي�س جمل�س �إدارة بيه تي �ستاندرد ت�شارترد لي�سينج كو
ومفو�ض يف بيه تي �ستاندرد ت�شلرترد اندوني�سيا (مريت�شانت بنك و�سيكيوريتيز هاو�س) وم�ست�شار �أول
يف بيه تي بنك بيمباجنونان اندوني�سيا (بري�سريو) اكا بابيندو.
وال�سيد دووي هو ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل غري تنفيذي وع�ضو يف جلنة التدقيق يف البنك الربيطاين
العربي التجاري .وهو ع�ضو جمل�س اجلامعة الربيطانية يف دبي.
وهو زميل ت�شارترد ان�ستتيو�شن اوف بانكرز يف ا�سكتلندا ،وع�ضو يف ت�شارترد ان�ستتيو�شن اوف
مانيجمنت وجلوبال �سكوت.
جلنة احلوكمة و الرت�شيحات

املهمة الرئي�سية للجنة احلوكمة والرت�شيحات هي م�ساعدة املجل�س يف النهو�ض مب�س�ؤولياته الإ�شرافية
ب�ش�أن عمليات املجل�س و�إدارته وحتديد الأفراد امل�ؤهلني لي�صبحوا �أع�ضاء يف املجل�س وتطوير برنامج
ملء ال�شواغر والتطوير والتو�صية للمجل�س مبجموعة من مبادئ حوكمة ال�شركات.
�أع�ضاء جلنة احلوكمة والرت�شيحات هم:
�صائب �أغنري(رئي�س جلنة احلوكمة والرت�شيحات)
•
�سعادة �أبورف باجري
•
لورد كوري اوف ماريليبون
•
ذه ايرل اوف هوم
•
بول ام كو�سرت (الرئي�س التنفيذي � -سلطة دبي للخدمات املالية)
•
جيه اندرو �سبيندلر
•
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جلنة املكاف�آت

املهمة الرئي�سية للجنة املكاف�آت هي القيام بتو�صيات للمجل�س فيما يتعلق مبكاف�آت و�أداء �أع�ضاء جمل�س
الإدارة والتنفيذيني واملوظفني يف �سلطة دبي للخدمات املالية� ،سي�ساعد ذلك املجل�س يف النهو�ض
مب�س�ؤولياته فيما يتعلق بكافة جوانب املوارد الب�شرية لدى �سلطة دبي للخدمات املالية ،مبا يف ذلك
الأداء والتعوي�ض�.أع�ضاء جلنة املكاف�آت هم:
جيه اندرو �سبيندلر(رئي�س جلنة املكاف�آت)
•
فا�ضل عبد الباقي العلي
•
�سعادة �أبورف باجري
•
لورد كوري اوف ماريليبون
•
بول ام كو�سرت (الرئي�س التنفيذي � -سلطة دبي للخدمات املالية)
•
روبرت اوين
•
جلنة الطعون التنظيمية

تعمل جلنة الطعون التنظيمية ك�آلية ا�ستئناف داخلية بالن�سبة للقرارات التنظيمية ال�صادرة عن
امل�س�ؤولني التنفيذيني ل�سلطة دبي للخدمات املالية ،ل�ضمان العدالة واملو�ضوعية وال�شفافية الإجرائية.
مينح القانون جلنة الطعون التنظيمية ال�صالحية لإجراء مراجعة مو�ضوعية كاملة للقرارات التنفيذية
قيد اال�ستئناف .ميكن تعديل ق��رارات جلنة الطعون التنظيمية من قبل محكمة مركز دبي املايل
العاملي وذلك مبراجعة ق�ضائية للنقاط القانونية� .أع�ضاء جلنة الطعون التنظيمية هم :
روبرت اوين (رئي�س جلنة الطعون التنظيمية)
•
عبد الواحد العلماء
•
مايكل بلري كيو �سي
•
روبرت ال كالرك
•
•	�آر دوجال�س دووي (ع�ضو خارجي يف اللجنة ،مل يعد ع�ضو منذ  20دي�سمرب )2011
جاي�شري جوبتا (ع�ضو خارجي يف اللجنة)
•
ويليام اف كرويرن ،الثالث (ع�ضو خارجي يف اللجنة)
•
ارميانو با�سكوتو (ع�ضو خارجي يف اللجنة)
•
جورج ويتي�ش
•
ندى خني�صر زرقا (ع�ضو خارجي يف اللجنة)
•
�آر دوجال�س دووي :يرجى الرجوع �إلى ال�صفحة  31فيما يتعلق بال�سرية الذاتية.
جاي�شري جوبتا هي محامية م�ؤهلة يف كل من (اجنلرتا والهند) وهي متار�س املحاماة يف الإمارات
العربية املتحدة منذ عام  .1995لدى جاي�شري دور رئي�سي يف ت�أ�سي�س مكاتب دي �إل �أيه بايرب يف دبي.
ومتلك عددا من �سنوات اخلربة يف اخلليج يف تقدمي اال�ست�شارات حول امل�سائل التجارية واملتعلقة
بال�شركات مبا يف ذلك الدمج واحليازة وم�شاريع االئتالف والرتخي�ص والوكالة والتوزيع و�أعمال
الفنادق التعاقدية .وعمال�ؤها جمموعة من امل�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات وال�شركات الكربى
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يف ال�شرق الأو��س��ط والهند .وق��د �شملت القطاعات التي عملت بها الفنادق والرتفيه والإع�لام
والتكنولوجيا والإت�صاالت والتمويل.
وتلعب دورا رائدا يف اال�سرتاتيجية الهندية لل�شركة وترت�أ�س ممار�سات الهندية ال�شرق �أو�سطية.
قبل التحاقها بـ دي ال ايه بايرب ،عملت ال�سيدة جوبتا كرئي�س ملجموعة ال�شركات واملجموعة التجارية
يف م�ؤ�س�سة قانونية عاملية رائدة متلك وجود يف ال�شرق الأو�سط .وقد كانت رائدة يف �إدارة مكاتب
�شركتها ال�سابقة يف مدينة دبي للإنرتنت ويف املمار�سات امل�ؤ�س�سية والتكنولوجيا يف املنطقة.
وقد عملت ب�شكل فعال يف كتابة املقاالت وجتميع وحترير الن�شرات حول عمليات التطور يف ال�شرق
الأو�سط مبا يف ذلك الن�شرات املتعلقة بالتجارة االلكرتونية .وتتحدث دائما يف امل�ؤمترات حول التجارة
واال�ستثمار يف الهند ومنطقة ال�شرق الأو�سط .وهي محامية يف الإمارات العربية املتحدة �أو�صت بها
براكتيكال لو كومباين يف كتاب “محامني عامليني  ”3000و يف «ويت�ش لوير يريبوك» بـ بيه ال �سي.
وقد ظهرت ال�سيدة جوبتا على غالف الطبعة العاملية ملجلة �أمريكان لوير يف �أكتوبر  .2006ويف
دي�سمرب  ،2008منحت جائزة �إجنازات ال�شباب يف الأعمال (يونغ ات�شيفر ان بزن�س) يف �أول جوائز
متنح بال�شرق الأو�سط على �أ�سلوب احلياة والتي عقدت يف دبي ،و كرمت م�ساهمة الآ�سيويني يف ال�شرق
الأو�سط.
ويليام اف كرويرن الثالث وهو يعمل كم�ست�شار يف �سوليفان �آند كرومويل ال ال بيه ،ويعمل من خالل
مكاتب ال�شركة املذكورة يف وا�شنطن دي �سي ولو�س اجنلو�س .يتناول عمله امل�سائل التنظيمية املعقدة
واحلوكمة والتمويل والدمج واحليازة والتحريات املتعلقة بامل�ؤ�س�سات املالية املنظمة.
عمل كم�ست�شار عام مل�ؤ�س�سة ت�أمني الودائع الإحتادية الأمريكية من عام  1995وحتى عام
وعمل يف جلنة اال�ستئنافات الإ�شرافية لـ (م�ؤ�س�سة ت�أمني الودائع الإحتادية الأمريكية) منذ ت�أ�سي�سها
وحتى �إنتهاء خدمته لدى احلكومة .قبل خدمته يف (م�ؤ�س�سة ت�أمني الودائع الإحتادية الأمريكية) مار�س
املحاماة يف مدينة نيويورك ووا�شنطن دي �سي ،وتخ�ص�ص يف البنوك وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية
املنظمة ،وعمل �أي�ضا يف املجل�س وتر�أ�س جلنة الفح�ص والتدقيق لبنك نيويورك .وهو متحدث وكاتب
دائم حول موا�ضيع تنظيمية مالية وقد عمل يف التدري�س كربوف�سور م�ساعد يف كليات القانون يف
جامعات �ستانفورد وكليات القانون يف جامعة جورج وا�شنطن يف اجلامعة الأمريكية.
2006

وقد عمل �أي�ضا بفعالية يف جلان اخلدمات املالية وامل�صرفية ،يف مدينة نيويورك ،والية نيويورك يف
الواليات املتحدة ويف جمعيات نقابة املحامني الإحتادية ويف املعهد الأمريكي للقانون .وهو مقيد كمحام
رائد يف القانون امل�صريف يف وايت بي�ست لويرز يف �أمريكا .ح�صل ال�سيد كرويرن على درجة الدكتوراه
ودرجة املاج�ستري من جامعة �ستانفورد وح�صل على درجة البكالوريو�س من جامعة ييل.
ايرمانو با�سكوتو :يرجى الرجوع �إلى ال�صفحة  30فيما يتعلق بال�سرية الذاتية.
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ندى خني�صر زرقا هي محام وامل�ست�شار القانوين الأول يف بنك الفجرية الوطني .وهي متلك  22عاما
من اخلربة يف قوانني الأعمال امل�صرفية والقوانني املدنية والتجارية يف الإمارات العربية املتحدة ودول
جمل�س التعاون اخلليجي وال�شرق الأو�سط.
بد�أت ال�سيدة زرقا مبمار�سة عملها يف املحاماة لدى كنعان و�شركاه كمحامية تقا�ضي ومعامالت تخدم
عددا من املوكلني املحليني والعامليني.
لتو�سيع �آفاق معرفتها باملنتجات يف جمال الت�أمني ح�ضرت عدد من ال��دورات املكثفة حول الت�أمني
يف �آيل اوف مان ،مما عمل على دعم دورها اال�ست�شاري يف هذا املجال املتخ�ص�ص حول املنتجات
اجلديدة يف ال�سوق املحلية.
يف عام  ،1998التحقت ب�شركة �أمريكية عاملية للإت�صاالت كم�ست�شار قانوين حيث اكت�سبت خربة
كبرية يف قوانني تنظيم الإت�صاالت.
يف عام  2000انتقلت �إلى العمل امل�صريف لتقدمي اال�ست�شارات حول جميع امل�سائل القانونية والتنظيمية
مبا يف ذلك املعامالت العالية التعقيد واخلارجية .وقد اكت�سبت خربتها يف هيكليات منتجات م�صرفية
مختلفة وم�ستندات مختلفة .عملت كرئي�س للق�سم القانوين يف بنك امل�شرق وبنك هولندا العام امرو،
وبنك فجرية الوطني  ،حيث �أدارت جميع امل�سائل القانونية من اجلانبني القانوين والتنظيمي .ال�سيدة
زرقا هي ع�ضو فعال يف جمعية الإم��ارات امل�صرفية التي تقدم اال�ست�شارات القانونية بخ�صو�ص
التعديالت املقرتحة على قوانني الإمارات العربية املتحدة و�أنظمتها.
الهيئة القانونية للأ�سواق املالية

تعمل الهيئة القانونية للأ�سواق املالية كهيئة �ضبط خدمات مالية م�ستقلة للتقرير ب�ش�أن حاالت
االخالل بالت�شريعات التي ت�شرف على تنفيذها �سلطة دبي للخدمات املالية والإجراءات التنظيمية
ذات العالقة .تتمتع الهيئة القانونية للأ�سواق املالية ب�صالحيات وا�سعة مقارنة بالهيئات التنظيمية
للخدمات املالية املتكاملة الدولية الأخرى.
تعمل الهيئة القانونية للأ�سواق املالية با�ستقالل عمليا عن جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية
وجلنة التنفيذيني .ميكن ا�ستئناف قرارات الهيئة القانونية للأ�سواق املالية لدى محكمة مركز دبي
املايل العاملي .ويجوز ا�ستئناف قرارات الهيئة القانونية للأ�سواق املالية يف ا�ستئنافات قرارات البور�صة
لدى محكمة مركز دبي املايل العاملي يف القانون� .أع�ضاء الهيئة القانونية للأ�سواق املالية هم:
•
•
•
•
•

�ستيوارت بويد �سي بي �إي كيو �سي (رئي�س الهيئة القانونية للأ�سواق املالية)

جون ال دوجال�س
جافان جريفث كيو �سي
علي مالك كيو �سي
ديفيد ام �ستوكويل
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�ستيوارت بويد �سي بي �إي كيو �سي هو ع�ضو �أول لغرفة محكمة اي�سيك�س يف لندن ،ومتخ�ص�ص
يف النزاعات التجارية واال�ستثمارية الدولية ،ب�شكل رئي�سي كمحكم .مت ا�ستدعا�ؤه لنقابة املحامني يف
عام  1967ومت منحه لقب م�ست�شار امللكة يف عام  .1982وهو م�ؤلف الكتاب املنهجي الإجنليزي الرائد
حول التحكيم التجاري ،باال�شرتاك مع لورد مو�ستيل .خالل الفرتة من � 1998إلى  ،2004كان نائبا
لرئي�س جمل�س �إدارة �سلطة اخلدمات املالية ،اململكة املتحدة .تر�أ�س عددا من التحقيقات احلكومية
والتنظيمية كم�سجل محاكمات جنائية وكنائب قا�ضي املحكمة العليا يف محاكمات مدنية وجتارية.
مت منح ال�سيد بويد لقب �سي بي اي (لقب قائد الإمرباطورية الربيطانية) يف عام  2005عن خدماته
يف القطاع املايل .وهو رئي�س هيئة املحكمة (الهيئة املنظمة واحلاكمة) لـ ميدل تيمبل ،وهي واحدة من
�أربع دوائر يف املحكمة يف �إجنلرتا وامل�س�ؤولة عن التعليم القانوين وامل�سائل املهنية الأخرى.
جون ال دوجال�س يرت�أ�س املمار�سة التنظيمية امل�صرفية العاملية لدى ديفي�س بوك وواردوي��ل ال
ال بيه ،وميار�س عمله من مكاتب ال�شركة يف نيويورك.عمل كم�ست�شار عام لـ مل�ؤ�س�سة ت�أمني الودائع
الإحتادية الأمريكية خالل الفرتة من � 1987إلى  1989خالل الأزمة امل�صرفية ال�سابقة يف الواليات
املتحدة و�شارك يف معظم التعامالت امل�صرفية الهامة التي ف�شلت واخلا�ضعة للف�شل خالل الأزمة
احلالية .وهو ع�ضو جمل�س �إدارة اخلدمات املالية التطوعية ،وبتلك ال�صفة ،قدم اال�ست�شارات
حلكومات رو�سيا وال�صني واندوني�سيا وم�صر وغريها من الدول.
يتناول عمله عمليات الدمج واحليازة املعقدة وم�شاريع االئتالف الكربى ون�شاطات التنفيذ التنظيمية
ال�صعبة والتحريات الدقيقة .عمل كع�ضو يف جمل�س �إدارة بروفيديان فاينان�شيال كوربوري�شن ويف
جلان التدقيق وحوكمة ال�شركات التابعة لها.
يحا�ضر ال�سيد دوجال�س دائما حول امل�سائل القانونية امل�صرفية وقد �أدرج ا�سمه يف “ذه انرتنا�شيونال
هو از هو اوف بيزني�س لويرز” ،دليل جمموعة و�سائل الإعالم ملحامي البنوك الرواد يف العامل واملحامني
الرواد الأمريكيني لغرف امل�شورة ب�ش�أن الأعمال ،ووايت�س بي�ست لويرز يف �أمريكا.
جافان جريفث كيو �سي يعمل كمحام ومحكم مرخ�ص دولي ًا يف ملبورن وكذلك يف محكمة اي�سيك�س،
لندن .كان محاميا عاما لأ�سرتاليا خالل الفرتة من � 1984إلى � .1997سبق �أن �شغل منا�صب دولية
مختلفة� ،شملت من�صبه كرئي�س و�أحيانا نائب رئي�س ،وفد �أ�سرتاليا يف جلنة القانون التجاري الدويل
يف الأمم املتحدة (الأيون�سيرتال) مبا يف ذلك يف اجلل�سات اخلا�صة ب�إقرار و�إ�صدار القانون النموذجي
لـ الأيون�سيرتال واخلا�ص بالتحكيم التجاري الدويل يف فيينا يف عام .1985
من بني املنا�صب الأخرى التي توالها كان رئي�سا للوفد اال�سرتايل مل�ؤمتر الهاي حول القانون الدويل
اخلا�ص (� 1992إلى  )1998وكان ع�ضو ًا ويف بع�ض الأحيان رئي�س ًا لهيئة انتل�سات للخرباء القانونيني
(� 1988إلى  ،)1997وع�ضوا لهيئة التحكيم الدائمة يف الهاي (� 1987إلى  .)1999وهو �أحد �أع�ضاء
هيئة املحكمني يف املركز الدويل لت�سوية النزاعات اال�ستثمارية ويف عدة م�ؤ�س�سات حتكيمية �أخرى.
يحمل ال�سيد جريفث كيو �سي درجة دكتوراه من جامعة اك�سفورد وكان زميال يف كلية ماجدالن،
35
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اك�سفورد ملدة محددة .يعمل حاليا وب�شكل �أ�سا�سي كم�ست�شار قانوين وكرئي�س �أو ع�ضو يف هيئات
التحكيم الدولية ،مبا يف ذلك تلك التي تعمل حتت �إ�شراف محكمة التحكيم الدائمة واملركز الدويل
لت�سوية النزاعات اال�ستثمارية (لندن) والغرفة التجارية الدولية باري�س وغريها من هيئات التحكيم
التي تعمل حتت �إ�شرافها �أو خالف ذلك.
علي مالك كيو �سي محامي رائد يف �إجنلرتا و وويلز متخ�ص�ص يف كافة جوانب القانون التجاري مبا
يف ذلك قانون اخلدمات امل�صرفية واملالية .وهو رئي�س القاعات يف  3مباين فريوالم.
وهو ع�ضو يف هيئة جراي �إن املوقرة وم�سجل يف محكمة التاج وهو الرئي�س ال�سابق للنقابة التجارية
وهو م�ؤلف م�شارك يف كتاب (:Jack Documentary Creditsالطبعة الرابعة).
ح�صل ال�سيد مالك على درجة املاج�ستري والبكالوريو�س من كلية كيبلي ،جامعة اك�سفورد .وقيد يف
النقابة يف عام  1980وعني م�ست�شار ًا للملكة يف عام  1996وهو مفو�ض للعمل كنائب قا�ض يف املحكمة
العليا.
ديفيد ام �ستوكويل هو ال�شريك املدير يف دبي ل�شركة بري�سويل �آند جولياين ال ال بيه ،وهي م�ؤ�س�سة
قانونية تركز على الطاقة والتمويل وهيكلة ال�شركات والتنظيم املايل وحل النزاعات البديل للعمالء
املتعددي اجلن�سيات ومن ال�شرق الأو�سط.
وهو دبلوما�سي �أمريكي �سابق ،عمل �سابقا يف كل من الكويت وتون�س ووا�شنطن دي �سي وب�صفته
القن�صل العام للواليات املتحدة يف دبي .ولد يف اململكة العربية ال�سعودية و�أقام يف ال�شرق الأو�سط ملدة
تزيد عن  48عاما .مت قبوله يف نقابة املحامني يف تك�سا�س يف عام  1976ومت ترخي�صه يف دبي يف عام
 .1989وهو �أي�ضا الرئي�س الفخري ملجل�س غرف التجارة الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط ،وهي منظمة
�إقليمية متثل كافة غرف التجارة الأمريكية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويعمل كرئي�س جمل�س
�أمناء املدر�سة الأمريكية يف دبي ،وهي م�ؤ�س�سة تعليمية خا�صة ال تهدف لتحقيق الربح.
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بول ام كو�سرت ,الرئي�س التنفيذي .يرجى الرجوع �إلى ال�صفحة  23فيما يتعلق بال�سرية الذاتية
وال�صفحة  10لل�صورة.
اي��ان جون�ستون  -نائب الرئي�س التنفيذي واملدير
التنفيذي هو منظم عاملي متمر�س التحق ب�سلطة دبي
للخدمات املالية يف نوفمرب  2006ليرت�أ�س ق�سم ال�سيا�سة
واخلدمات القانونية .ح�صل ايان على ترخي�صه للعمل
يف املجال القانوين يف �أ�سرتاليا يف بداية الثمانينات
وق�ضى معظم حياته املهنية يف القطاع اخلا�ص .تولى
عددا من املنا�صب العليا يف جمموعة اك�سا و�شغل من�صب
الرئي�س التنفيذي لواحدة من كربى �شركات االئتمان يف
�أ�سرتاليا .وخالل تلك الفرتة ،لعب ايان دورا بارزا يف
�صناعة االئتمان وعمل يف املجل�س الوطني الحتاد م�ؤ�س�سات االئتمان.
ويف عام  ،1999التحق ايان بلجنة الأوراق املالية واال�ستثمارات اال�سرتالية حيث �شغل من�صب املدير
التنفيذي لتنظيم اخلدمات املالية وق�ضى عدة فرتات يف من�صب مفو�ض بالإنابة .ويف عام  ،2005تولى
ايان من�صب م�ست�شار خا�ص لدى جلنة الأوراق املالية واال�ستثمارات امل�ستقبلية يف هوجن كوجن .ايان
ع�ضو ورئي�س �سابق للمجل�س امل�شرتك ،الذي يت�ألف من ممثلني من �أكرب وا�ضعي املعايري التنظيمية
الدوليني (املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية و جلنة بازل والرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني) .وهو
ع�ضو يف اللجنة الفنية للرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني.
جان بليدن  -م�س�ؤول العمليات الرئي�سي ،التحق
جان ب�سلطة دبي للخدمات املالية يف بداية عام 2005
وهوامل�س�ؤول العملياتي الرئي�سي امل�ؤ�س�س واقدم ع�ضو
يف املجل�س التنفيذي يف �سلطة دبي للخدمات املالية.
وقبل التحاقه ب�سلطة دبي للخدمات املالية ،ق�ضى
جان �سبع �سنوات لدى جمموعة “براي�س ووترهاو�س
كوبرز” يف ك��ل م��ن جنيف ودب��ي كع�ضو يف �أع�م��ال
�إدارة املخاطر والتعليمات الدولية املنت�شرة يف �أكرث
من  37دولة خالل الفرتة من � 1998إلى .2005
ال�سيد بليدن هو متحدث تنظيمي رئي�سي حول املوا�ضيع املتعلقة بحوكمة ال�شركات و�إدارة املخاطر وكان
�أحد اخلرباء الرواد يف جمال �إدارة تقييم املخاطر للم�شاريع لدى براي�س ووترهاو�س كوبرز .انتقل
ال�سيد بليدن من براي�س ووترهاو�س كوبرز يف جينفيا �إلى مكاتب دبي ليرت�أ�س خدمات تطوير �إدارة
املخاطر يف ال�شرق الأو�سط .قبل عمله يف براي�س ووترهاو�س كوبرز �أم�ضى ثالث �سنوات كا�ست�شاري
�إداري لدى مكنزي بارترنز ،وهي جمموعة �إدارة قيمة .من عام � 1998إلى  2003مت اختيار جان
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كرئي�س للتنفيذيني الدوليني يف �سوي�سرا .ومت تر�شيحه للجنة التجارة الربيطانية ال�سوي�سرية .ويف
عام  2011كان ال�سيد بليدن �أول من ح�صل على �شهادة من معهد املدراء يف ال�شرق الأو�سط  ،وبذلك
مت قبوله يف معهد املدراء بعد اجتيازه لربنامج تطوير املدراء بنجاح االمتحانات املطلوبة ومقابالت
املحلفني.
يتحدث جان االجنليزية والفرن�سية واال�سبانية بطالقة وح�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال
(مع مرتبة ال�شرف) من لوزان يف عام  .1993وهوع�ضو يف جمل�س محافظي ابوت�شوملي ،وهي مدر�سة
داخلية رائدة يف اجنلرتا.
بيرت كي�سي  -رئي�س ق�سم ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
ورئي�س ق�سم التمويل الإ�سالمي ،التحق ال�سيد كي�سي
ب�سلطة دبي للخدمات املالية عام  2002كمدير لق�سم
ال�ت��أم�ين .ويف ع��ام  ،2004ام�ت��دت م�س�ؤولياته لت�شمل
جماالت �أخرى لدى ال�سلطة .ويف عام  ،2007مت تعيينه
كمديرم�س�ؤول لق�سم ال�سيا�سات .ويف عام � 2009أ�صبح
�أي�ضا رئي�س ق�سم التمويل الإ�سالمي .يف ع��ام ،2010
امتدت م�س�ؤولياته لت�شمل اال�سرتاتيجيات .يف عام 2011
متت ترقيته ملديرم�س�ؤول �أول.
قبل التحاقه للعمل لدى �سلطة دبي للخدمات املالية ،كان ال�سيد كي�سي رئي�س ق�سم الت�أمني على غري
احلياة لدى �سلطة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة .وقبل ذلك ،تولى ال�سيد كي�سي عددا من املنا�صب
التنظيمية العليا يف مكتب اخلزينة ودائرة التجارة وال�صناعة ومكتب التجارة العادلة .واكت�سب خربة
وا�سعة لدى احلكومة الربيطانية حيث عمل كذلك يف مقر الوزارة وجمل�س الأبحاث العلمية كما عمل
يف عدد من املجاالت التي ت�شمل ترويج ال�صادرات وو�ضع ت�شريعات تتعلق ب�سوء ا�ستخدام احلا�سوب.
تلقى ال�سيد كي�سي تعليمه يف جامعة كامربيدج.
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�ستيفن جلني  -رئي�س ق�سم التنفيذ ،التحق ال�سيد جلني
ب�سلطة دبي للخدمات املالية يف يناير  2005وهو ميتلك
خربة وا�سعة يف تنظيم الأ��س��واق املالية و�أ��س��واق ر�أ�س
املال واخلدمات واملنتجات املالية والهيئات امل�ؤ�س�ساتية
امل��درج��ة وغ�يرامل��درج��ة .يف ع��ام  2011مت��ت ترقيته
ملديرم�س�ؤول �أول.
يت�ضمن تاريخ �ستيفن تويل امل�س�ؤوليات لتنفيذ االلتزامات
التي تنطبق على الهيئات املنظمة يف مركز دبي املايل العاملي و�أع�ضاء نا�سداك دبي وبور�صة دبي
للطاقة وهيئات �إعداد التقارير التي تقوم ب�إدراج منتجاتها وتقدم عرو�ضها للأوراق املالية يف مركز
دبي املايل العاملي.
تولى ال�سيد جلني �سابقا عدة منا�صب عليا لدى جلنة الأوراق املالية واال�ستثمارات اال�سرتالية .وكان
م�س�ؤوال عن مختلف الأق�سام مبا يف ذلك ق�سم الأ�سواق واال�ستثمارات وق�سم اال�ستثمارات التي تتم
�إدارتها وق�سم تنظيم اخلدمات املالية وق�سم التحريات اخلا�صة بال�شركات وق�سم التحليل املايل.
وهو محلل للأدلة اجلنائية يف ال�ش�ؤون املالية وع�ضو �سابق يف جلنة التحريات للمجل�س الوطني
للمحا�سبني املمار�سني املعتمدين يف �أ�سرتاليا.
وقبل التحاقه للعمل لدى �سلطة دبي للخدمات املالية ،كان ال�سيد جلني الع�ضو املنتدب يف فاينان�شال
�سريفي�سز كومبالين�س ،وهي �شركة ا�ست�شارات تقدم خدمات االمتثال و�إدارة املخاطر لقطاع اخلدمات
املالية اال�سرتايل .يحمل ال�سيد جلني درجة البكالوريو�س واملاج�ستري من جامعات ا�سرتالية.
اي��رول هومبان  -امل�ست�شار ال�ع��ام و�سكرتري جمل�س
الإدارة ،التحق ال�سيد هومبان ب�سلطة دبي للخدمات
املالية يف عام  2003بق�سم التنفيذ ،واكمل م�سريته
كم�ست�شار قانوين و ت��ر�أ���س �سكرتارية جمل�س الإدارة
يف �سلطة دب��ي للخدمات املالية يف ع��ام  .2011وقبل
�أن ين�ضم �إلى �سلطة دبي للخدمات املالية ،كان ال�سيد
هومبان املحامي الرئي�سي يف اللجنة اال�سرتالية للأوراق
املالية واال�ستثمارات  ،حيث ك��ان م�س�ؤوال عن �أن�شطة
التنفيذ الرئي�سية.
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مارك ماكجين�س  -مدير م�س�ؤول العالقات الدولية
و�سكريتري جمل�س الإدارة ،التحق ب�سلطة دبي للخدمات
املالية يف ع��ام  ،2005وه��و م�س�ؤول عن قيادة وتن�سيق
دور �سلطة دبي للخدمات املالية يف العالقات الدولية.
وي�شمل ذلك امل�س�ؤولية عن جمموعة من مذكرات التفاهم
ل��دى ال�سلطة والتزامها بعملية التعاون ع�براحل��دود.
كما تولى ال�سيد ماكجين�س دور �إ�ضايف ك�سريتري ملجل�س
�إدارة �سلطة دب��ي للخدمات املالية يف �أب��ري��ل .2011
عمل ال�سيد ماكجيني�س بو�صفه املدعي العام للدولة قبل �أن ين�ضم �إلى الق�سم القانوين يف جلنة الأوراق
املالية واال�ستثمارات اال�سرتالية يف عام  .1991وان�ضم يف عام � ،1993إلى مكتب الرئي�س يف �سيدين
حيث �أ�صبح م�س�ؤول قانوين رئي�سي يف التنفيذ .و مت تعيينه يف عام  ،1998املن�سق االفتتاحي للتنفيذ
الدويل يف الفرتة من  2001حيث تولى �أي�ضا امل�س�ؤولية عن العالقات الدولية .كما �أنه كان م�ست�شارا
لرئي�س اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للجان الأوراق املالية  ،وممثل جلنة الأوراق املالية واال�ستثمارات
اال�سرتالية يف جمموعات عمل التنفيذ ومذكرات التفاهم متعددة الأطراف يف املنظمة الدولية للجان
الأوراق املالية واللجنة الدائمة .وقبل ان�ضمامه ل�سلطة دبي للخدمات املالية � ،شغل ال�سيد ماكجين�س
من�صب مدير العالقات الدولية يف جلنة الأوراق املالية واال�ستثمارات اال�سرتالية  ،وع�ضو يف الإدارة
التنفيذية العليا.
وهو حاليا ع�ضو يف فريق عمل التنفيذ يف املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية  ،وممثل يف جلنة التعاون
الفرعية للرقابة يف الرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني  ،وهو ميثل �سلطة دبي للخدمات املالية يف املنتدى
الدويل ملُنظمي عمليات التدقيق امل�ستقلني .ال�سيد ماكجين�س يحمل بكالوريو�س يف احلقوق من جامعة
كوينزالند ،ومعرتف به كمحام يف املحكمة العليا واملحكمة الأعلى يف والية كوينزالند يف �أ�سرتاليا.
مايكل ريدجواي  -امل�ست�شار العام ،التحق ب�سلطة
دبي للخدمات املالية يف يونيو  .2011وقد مار�س مايكل
املحاماة يف الواليات املتحدة قبل و�صوله �إلى �سلطة دبي
للخدمات املالية ،حيث عمل ملدة ثالثة ع�شرعاما يف ق�سم
الت�أمني يف �أكالهوما .وقد خدم �أي�ضا ك�شاهد خبري يف
جم��ال الت�أمني ذات ال�صلة الت�شريعية ،كما �أن��ه در�س
البحوث والكتابة القانونية ودعاوي الأ�ستئناف والأخالق
القانونية.
خالل فرتة توليه من�صب ُمنظم يف قطاع الت�أمني ،عمل ال�سيد ريدجواي نائبا لرئي�س الرابطة الوطنية
ملفو�ضي الت�أمني  ،قوة العمل ملكافحة االحتيال ،ورئي�سا لفريق عمل التنفيذ الفيدراليي والدويل .كما
مثل الواليات املتحدة يف اجتماعات الرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني « اللجنة الفرعية ل�سلوك ال�سوق
وجمموعة االحتيال يف الت�أمني.
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ال�سيد ريدجواي حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الإدارة العامة وعلى درجة الدكتوراه يف احلقوق،
من جامعة �أوكالهوما .و عمل خالل فرتة درا�سته كرئي�س التحرير ملراجعة القانون الأمريكي الهندي
وع�ضو يف مراجعة قانون �أوكالهوما .وي�ستطيع ال�سيد ريدجواي ممار�سة املحاماة يف جميع محاكم
الدولة الإحتادية يف �أوكالهوما ،مبا يف ذلك محاكم اب�سانتي �شوين و�شاياين ومحاكم الأراباهو
القبلية ،واملحكمة العا�شرة لدائرة اال�ستئناف الأمريكية واملحكمة العليا يف الواليات املتحدة.
جريالد �سانتينج  -املدير التنفيذي لق�سم الأ�سواق،
التحق ال�سيد جريالد ب�سلطة دبي للخدمات املالية يف يونيو
 2010كمدير تنفيذي لق�سم الأ�سواق وهو م�س�ؤول ب�شكل
عام عن تنظيم �سلطة دبي للخدمات املالية (نا�سداك دبي)
وبور�صة دبي للطاقة وغريها من البور�صات امل�ستقبلية
التي قد حت�صل على ت�صريح للعمل �ضمن مركز دبي املايل
العاملي.
قبل التحاقه ب�سلطة دبي للخدمات املالية ،كان ال�سيد
جريالد ع�ضو جمل�س �إدارة منتدب لل�سلطة الهولندية
للأ�سواق املالية م�س�ؤوال عن الإ�شراف على الأ�سواق .و�شارك ب�شكل مبا�شر يف تنفيذ التوجيه املتعلق ب�سوء
ا�ستخدام ال�سوق من توجيهات �أدوات الأ�سواق املالية (ميفيد) يف هولندا وعمل كمفو�ض للأ�سواق .تر�أ�س
ال�سيد جريالد قوى املهام التنظيمية الدولية التي تناولت �إجراءات املوافقة على دمج بور�صة نيويورك مع
يورونيك�ست يف � 2006إلى .2007
كان ال�سيد جريالد ال�شريك الإداري للخدمات اال�ست�شارية املالية يف ديلويت (� 2000إلى  )2004وع�ضو
جمل�س �إدارة يف كامربيك جروب (� 1995إلى  )2000والرئي�س التنفيذي ل�شركة ميوت�شوال ان�شوران�س
كومباين او ال ام ايه (� 1990إلى  )1995وتولى العديد من املنا�صب الإدارية يف بنك هولندا العام امرو
(� 1975إلى .)1990
يحمل ال�سيد �سانتينج درجة البكالوريو�س يف الإقت�صاد من جامعة ام�سرتدام.
برايان �ستريوالت  -املدير التنفيذي لق�سم الرقابة،
التحق ال�سيد برايان ب�سلطة دبي للخدمات املالية يف عام
 . 2008ت�شمل م�س�ؤوليات الق�سم رقابة على اخلطوط
االمامية ملقدمي اخلدمات املالية مبا يف ذلك ،البنوك
التجارية اال�ستثمارية و�شركات الت�أمني ومدراء الرثوات
وم�ست�شاري وم��دراء ال�صناديق املالية .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،يتولى ال�سيد برايان الإ�شراف على الدور التنظيمي
ل�سلطة دب��ي للخدمات املالية مع العديد من م��زودي
اخلدمات امل�ساعدة كاملحامني واملحا�سبني واملدققني
وب�صفته املدير التنفيذي لق�سم الرقابة ،يوا�صل ال�سيد برايان فعاليته يف جهود �سلطة دبي للخدمات
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املالية ملكافحة طرق التمويل غريال�شرعي وي�شمل ذلك التعاون مع عدد من النظراء على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل .كما انه كان ن�شطا يف امل�شاركة مع املنظمات الدولية لوا�ضعي املعايري مثل
جلنة بازل للإ�شراف امل�صريف.
�أم�ضى ال�سيد �ستريوالت معظم حياته العملية يف جمال التنظيم املايل حيث كانت له �أدوار يف كال
القطاعني العام واخلا�ص .وخالل الفرتة من � 1985إلى  ،1996عمل لدى مكتب مراقب العمالت
يف الواليات املتحدة ب�صفته مفت�ش البنك الوطني حيث تخ�ص�ص يف تطوير ال�سيا�سات وتنفيذها
و�إعادة ت�أهيل البنوك التي تعاين من امل�شاكل واملبادرات اخلا�صة بعمليات االحتيال امل�صرفية .وخالل
الفرتة من � 1996إلى  ،2008عمل لدى �شركة �أمريكية لال�ست�شارات والإر�شاد .وخالل حياته العملية
اال�ست�شارية ،ركز اهتمامه على الأ�سواق النا�شئة مبا يف ذلك �إدارة م�شاريع التطوير الكربى ومتعددة
الأغرا�ض يف بولندا واوكرانيا وقرب�ص وكزاخ�ستان .كانت تلك امل�شاريع تتعلق مبجموعة وا�سعة من
املوا�ضيع التي ت�شمل تطوير القطاع املايل و�سيا�سات وممار�سات �إدارة املخاطر و�أنظمة و�ضوابط
مكافحة غ�سل الأموال وطرق الإ�شراف على جمموعات مالية معقدة.
جاري والي�س  -رئي�س ق�سم امل��وارد الب�شرية ،التحق
ال�سيد جاري ب�سلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2006
كرئي�س ق�سم املوارد الب�شرية .يتمتع ال�سيد جاري بخربة
 30عاما يف جمال امل��وارد الب�شرية � 10 ،سنوات منها
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة .وعمل �سابقا ملدة 9
�سنوات يف جمال اخلدمات املالية و�شمل ذلك عمله يف
دبي لدى ات�ش ا�س بي �سي مبن�صب عال يف تطوير املوارد
الب�شرية ول��دى بنك هولندا العام ام��رو كرئي�س لق�سم
امل��وارد الب�شرية الإقليمي� .شغل ج��اري �أي�ضا من�صب
الرئي�س الدويل لق�سم املوارد الب�شرية يف وحدة �إدارة الأ�صول والعمالء من القطاع اخلا�ص يف بنك
هولندا العام.
ال�سيد جاري حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية وهو زميل ملعهد تطوير املوظفني
املعتمد لفرتة  17عام .
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الهيكل التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية
لتنفيذ تكليفها التنظيمي ،ت�ؤدي �سلطة دبي للخدمات املالية املهام الرئي�سية التالية والتي قامت
بتنظيم موظفيها بناء عليها:
ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية م�س�ؤول عن تقدمي اال�ست�شارات حول
ال�سيا�سة و�صياغة وتقدمي اال�ست�شارات التنظيمية القانونية الداخلية والدعم التنظيمي القانوين
الداخلي للأق�سام العاملة يف �سلطة دبي للخدمات املالية و�إدارة �أعمال جلان ال�سيا�سة والقوانني
والتنازالت .كما يتحمل الق�سم امل�س�ؤولية عن تطويرالقوانني والأنظمة امل�س�ؤولة عنها �سلطة دبي
للخدمات املالية واملحافظة عليها ،ويتحمل امل�س�ؤولية عن الت�شاور مع �سلطة مركز دبي املايل العاملي
ح��ول الت�شريعات الأخ��رى ملركز دب��ي امل��ايل العاملي .كما يتحمل الق�سم م�س�ؤولية توفري التحليل
الإقت�صادي وتقدمي التقارير .وهذا التحليل ي�ساعد فرق عمل ق�سمي الرقابة والأ�سواق على فهم
ومراقبة �أو�ضاع ال�سوق.
يتناول ق�سم ال�سيا�سة واخلدمات القانونية �أي�ضا مهام اال�سرتاتيجيات وتقدمي التقارير للرئي�س
التنفيذي وه��و خا�ضع لإدارة بيرت كي�سي .تت�ضمن ه��ذه املهام تقدمي اال�ست�شارة ح��ول التطوير
اال�سرتاتيجي ل�سلطة دبي للخدمات املالية مبا يف ذلك �إعداد خطة الأعمال اخلا�صة بها.
ق�سم الرقابة م�س�ؤول عن تقييم ومراقبة و�ضبط تقييم املخاطر يف ال�شركات املرخ�صة ويف
مزودي اخلدمات امل�ساعدة ومدققي احل�سابات امل�سجلني .تتم عملية مراجعة دقيقة للأطراف الذين
يعتزمون احل�صول على ترخي�ص يف �إجراءات عملية الرتخي�ص وت�ستمر املراقبة من خالل عمليات
التفتي�ش التي تكملها عمليات املراقبة عن بعد .يتم تقييم مزاولة العمل ب�شكل مالئم من قبل ال�شركات
كما يتم تقييم الو�ضع املايل لل�شركات والتزامها بالقوانني والأنظمة ومعايري التحوط من قبل فريق
خبري من املُنظمني .ثم يتم �إتخاذ �إجراء عالجي يف الوقت املحدد ملعاجلة نقاط ال�ضعف واملمار�سات
التي قد تكون مو�ضع اعرتا�ض �أو الأو�ضاع ال�سلبية التي يتم حتديدها مبوجب ن�شاطاتنا الرقابية.
ق�سم الأ�سواق م�س�ؤول عن ترخي�ص ومراقبة البور�صات وغرف املقا�صة القائمة يف مركز
دبي املايل العاملي .كما يعرتف بالبور�صات وغرف املقا�صة ومرافق الت�سوية والأع�ضاء خارج مركز
دبي املايل العاملي .ويقوم هذا الق�سم �أي�ضا بتنظيم عرو�ض الأوراق املالية يف �أو من مركز دبي املايل
العاملي وي�شرف على الهيئات التي تقدم التقارير وذلك مبراقبة البيانات املقدمة منها با�ستمرار يف
ال�سوق والتزامها بقوانني �سلطة دبي للخدمات املالية .كما ي�ساهم هذا الق�سم �أي�ضا بتطوير ال�سيا�سة
وبتغيريات القوانني ،خا�صة تلك التي ترتبط مبحفظتها الرقابية.
ق�سم التنفيذ يقوم بتنفيذ القوانني والأنظمة يف مركز دبي املايل العاملي حتت �إ�شراف
�سلطة دبي للخدمات املالية .ويقوم الق�سم ب�إتخاذ الإجراءات الالزمة يف الظروف التي قد ينتج عنها
ت�صرف ي�ضر ب�سمعة مركز دبي املايل العاملي �أو ب�صناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي.
الهدف الرئي�سي للق�سم هو منع الت�صرفات التي ت�ضر �أو قد ت�ضر ب�سمعة مركز دبي املايل العاملي
والك�شف عنها واحلد منها.
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وبغر�ض حتقيق هذا الهدف تتاح للق�سم جمموعة كبرية من �صالحيات تنفيذ القوانني والعقوبات
املتعلقة بذلك حيث ي�ستخدم الق�سم تلك العقوبات مبح�ض �إرادته مبا ي�ضمن حتقيقها بعدل و �إن�صاف.
يجوز ل�سلطة دبي للخدمات املالية قبول التعهدات اجلربية وفر�ض الغرامات �أواملخالفات و�إتخاذ �أية
�إجراءات يف الرتخي�ص �أوالبدء ب�إجراءات لدى الهيئة القانونية للأ�سواق املالية �أو لدى محاكم مركز
دبي املايل العاملي .ومن ممار�سات ال�سلطة ت�سوية �إجراءات التنفيذ كلما �أمكن حيث يحقق ذلك ب�شكل
عام امل�صلحة املثلى لكل من اجلهة التنظيمية واجلهة اخلا�ضعة للتنظيم .ومبا يتفق مع هدفها املتمثل
بال�شفافية ،يتم الإعالن عن جميع نتائج تنفيذ القوانني.
كما يوفر ق�سم التنفيذ عادة امل�ساعدة للهيئات التنظيمية العاملية وينتهز كافة الفر�ص للعمل عن قرب
مع ال�سلطات التنظيمية املحلية .و يعمل الق�سم �أي�ضا على احلد من �سوء الت�صرف من خالل مبادرات
تعليمية وبرامج التوا�صل.
مكتب امل�ست�شار العام م�س�ؤول عن تقدمي االر�شاد واال�ست�شارات الرئي�سية ملجل�س
الإدارة وجلانه وامل�س�ؤولني التنفيذيني بخ�صو�ص ال�ش�ؤون القانونية التي ت�ؤثر على �سلطة دبي للخدمات
املالية ،مبا يف ذلك تقدمي اال�ست�شارات بخ�صو�ص م�سائل احلوكمة الداخلية وااللتزامات القانونية
والت�شريعية (غري التنظيمي) .ويدير مكتب امل�ست�شار العام عملية ا�ستالم والتعامل مع ال�شكاوى املقدمة
�ضد ال�سلطة وموظفيها.
ق�سم العالقات الدولية يقود وين�سق دور �سلطة دبي للخدمات املالية يف جميع امل�سائل
الدولية واجلهود التعاونية الثنائية واملتعددة الأطراف مع نظرائها على امل�ستويني الإقليمي والدويل
بالإ�ضافة �إلى عمل �سلطة دبي للخدمات املالية مع وا�ضعي املعايري املالية الدولية .يدير �سكريرت
املجل�س و ين�سق جميع مهام جمل�س الإدارة و جلانه يف ما يتعلق بال�سلطة.
ق�سم اخلدمات امل�ؤ�س�ساتية والعمليات م�س�ؤول عن املتطلبات الرئي�سية
للعمليات ومتطلبات البنية التحتية ل�سلطة دبي للخدمات املالية وهو م�س�ؤول �أي�ضا عن جميع الإت�صاالت
الداخلية واخلارجية لل�شركات.
تت�ضمن الدوائر اخلم�سة الرئي�سية يف ق�سم اخلدمات امل�ؤ�س�ساتية والعمليات:
•	�إدارة امل�شاريع وتقييم املخاطر؛
تقنية املعلومات؛
•
•	�إدارة املكاتب؛
املالية؛ و
•
الإت�صال
•
وتت�ضمن بع�ض النواحي الرئي�سية يف نطاق م�س�ؤوليات الق�سم ما يلي:
الإدارة؛
•
•	�إدارة املكاتب؛
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جميع املهام املالية؛
•
تكنولوجيا املعلومات ؛
•
•	�إدارة م�شاريع ال�شركات؛
•	�إدارة املخاطر؛
الإت�صال ؛
•
و�ضع امليزانية ال�سنوية؛
•
تخطيط ا�ستمرارية العمل؛
•
•	�إعادة هند�سة �إجراءات العمل؛
تخطيط عمل ال�شركة؛
•
التدقيق اخلارجي؛
•
التدقيق الداخلي؛ و
•
ال�صحة وال�سالمة.
•
بالإ�ضافة �إلى الن�شاطات املبينة �أعاله ،كان ق�سم اخلدمات امل�ؤ�س�ساتية والعمليات م�س�ؤوال عن قيادة
م�شروع حتديد وتوثيق وتنفيذ ا�ستعداد �سلطة دبي للخدمات املالية للمخاطر التنظيمية.
ق�سم املوارد الب�شرية م�س�ؤول عن كافة جوانب �إدارة املوارد الب�شرية وخا�صة �ضمان
ا�ستمرار تعيني املوظفني وتطويرمهاراتهم واالحتفاظ بهم .ويتمثل ن�شاطه الرئي�سي يف توظيف وتدريب
الإماراتيني مل�ستقبل وظيفي يف جمال تنظيم اخلدمات املالية من خالل برنامج قادة الغد التنظيميون.
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التمويل الإ�سالمي

بينما متتد �أ�صول وهايكل التمويل الإ�سالمي �إلى �أوائ��ل الع�صر الإ�سالمي (ويف بع�ض احل��االت ما
قبل الإ�سالم)� ،إال �أنه يف �شكله احلديث و�إل��ى حد كبري نتاج عن فرتة ما بعد اال�ستعمار يف �آ�سيا
وال�شرق الأو�سط .عنت هيمنة القوى الأوروبية الإقت�صادية وال�سيا�سية  ،وخ�صو�صا ابتداء من القرن
� ،18أن الأو�ضاع الأوروبية امل�صرفية واملالية �أ�صبحت القاعدة يف معظم �أنحاء العامل  ،وحتى يف
الإمرباطورية العثمانية .ابتداء من عام  ،1940حاول �سل�سلة من ال ُكتاب تو�ضيح مبادئ النظام
الإقت�صادي الإ�سالمي املميز .وهنا ُي�ست�شهد باملبادئ الإ�سالمية التي ف�ضلت امل�ؤ�س�سة الإقت�صادية،
ودع��م الفقراء ،والعدالة والإن�صاف واالع�ت��دال يف اال�ستهالك و�إل��ى ما ذل��ك .و قيل �أن��ه ينبغي
�إع��ادة ت�شكيل النظام الإقت�صادي لهذه الغايات ،وك��ان الق�ضاء على 1الربا �أح��د هذه العنا�صر.
بعد فرتة من التنمية النظرية  ،حدثت جتارب على نطاق �ضيق يف جمال الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية
يف م�صر يف  .1960افتتح �أول بنك �إ�سالمي جتاري حديث يف عام  .1975ويف وقت الحق ،تو�سع
التمويل الإ�سالمي الحت�ضان الأوراق املالية والت�أمني (يف �شكل من �أ�شكال التكافل) وال�صناديق املتبادلة
 ،وجمموعة متنوعة من املنتجات الأخرى.
�أحد اجلوانب الرئي�سية من التطورات النظرية التي �أدت �إلى �أولى املنتجات الإ�سالمية امل�صرفية
احلديثة كان القرار الذي �أتخذ لو�ضع هذه املنتجات على �أ�شكال تعاقدية ،كانت قد وجدت يف �أوائل
الع�صرالإ�سالمي (و�أحيانا ما قبل ذلك)  ،والتي در�ست بالتف�صيل على يد الفقهاء الكال�سيكيني الكبار.
هذه الأ�شكال التعاقدية ،وغالبا ما ي�شار �إليها ب�أ�سمائها العربية مثل الإجارة وامل�ضاربة �أوعقد الوكالة،
ال تزال �إلى الآن هي �أ�سا�س التمويل الإ�سالمي.
ولكنها ال يجب �أن تكون كذلك من حيث املبد�أ .ففي العقود التجارية ،تعترب الأجازة هي االفرتا�ض
الأويل للقانون الإ�سالمي .وبذلك الأ�شكال التعاقدية تبد�أ بافرتا�ض م�سبق ل�صاحلها .ولكن يف
التعامالت املالية الأكرث قبوال ،فمن ال�سهل ن�سبيا انتقاد �أي عقد ،على �سبيل املثال على �أ�سا�س 2الغرار.
يف تلك الظروف كانت اال�ستجابة الطبيعية تن�ص على العودة �إلى الأ�شكال التعاقدية التي مت االتفاق
عليها  ،يف حني يلج�أ املحامني التقليدين �إلى بنود متداولة جمربة ومختربة .
�أ�سا�سيات التمويل الإ�سالمي احلديث
العنا�صر الأ�سا�سية لبناء التمويل الإ�سالمي احلديث هي :
جتنب الأن�شطة التي حتظرها ال�شريعة الإ�سالمية .تت�ضمن الأمثلة :انتاج وبيع حلم اخلنزير�أو
•
الكحول� ،أو ت�شغيل الكازينو و�أحيانا يتم تو�سيع احل��دود .على �سبيل املثال ،ال يقوم التمويل
الإ�سالمي عموما بتمويل دور العرو�ض ال�سينمائية ،لأن الأفالم املعرو�ضة قد تكون غري �أخالقية
�أو �إباحية .ويف حني ت�أتي ن�سبة �صغرية من االيرادات من الأن�شطة املحرمة  ،ميكن «تنقيتها»
 1هنالك وجهة نظر للأقلية امللحة بني العلماء تفيد ب�أن الفائدة يف الواقع لي�ست محظورة باملطلق ،ولكن مل ي�سد هذا الر�أي
يف الفرتة احلديثة.
 2من ال�صعب جدا �أن ترتجم هذه الكلمة �إلى اللغة الإجنليزية .ويتفق الفقهاء على �أنه ال بد من جتنب ترجمتها .يف كثري
من احلاالت �سوف تبطل العقد ،ولكن ميكن �أن نناق�ش حدود الغرار يف �أي ق�ضية معينة.
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بالتربع بهذه الن�سبة للأعمال اخلريية .واملثال ال�شائع على هذا هو اال�ستثمار يف �إحدى �شركات
الطريان حيث يكون جزء �صغري من االيرادات ناجت عن بيع الكحول.
•

•

جتنب الربا ،ترتجم عموما “بالفائدة”  ،الغرار (انظرال�شرح  ، )2واملي�سر ،وترتجم عموما
“ املقمارة ”.
ا�ستخدام النماذج التعاقدية من الع�صور الإ�سالمية الأول��ى ،والتي حظت بفرتة طويلة من
الفقه .ومع ذلك  ،يتم ا�ستخدام هذه النماذج التعاقدية ب�أ�شكال حديثة  ،وميكن بناء الهياكل
املعقدة با�ستخدام عدة عقود يف �إطارال�صفقة ذاتها.

هناك قيود �شرعية �أخرى ت�ؤثر على الهياكل �أواملعامالت املعينة .على �سبيل املثال ،وب�صفة عامة ال
ميكن التداول بالتزامات الديون �إال على قدم امل�ساواة .كما �أن القوانني ال�شريعة الإ�سالمية للمرياث
حتد من قدرة امل�ؤمن من تر�شيح امل�ستفيدين مبوجب بولي�صة الت�أمني على احلياة.
الهيكل الأكرث متيزا يف اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية لال�ستثمارهو ح�ساب ا�ستثمار تقا�سم الربح
( .)PSIAوهذا نابع عن فكرة �أن اي��رادات تلك الأم��وال املو�ضوعة يف �أحد البنوك يجب �أن تكون
ناجتة عن ا�ستخدام تلك الأموال ولي�س فقط من و�ضعها يف البنوك  ،وذلك با�سثمارها يف م�شاريع
مربحة .لذلك ،يتلقى املدخرين (امل�سثمرين) �أرباح من قبل البنوك با�ستخدام �أموالهم يف ال�شكل
الأ�سا�سي للح�ساب  ،بدفع ح�صة �أقل للبنك .بالت�أكيد هذه االيرادات ال تكون م�ضمونة وعادة ما يكون
هذا اامل�ستثمريف خطر احتمال ان يخ�سر البنك يف ا�سثمار امواله .عملي ًا ت�ؤ�س�س امل�صارف الإ�سالمية
احتياطات لتخفيف املخاطر والعائدات  ،وقد تكون النتيجة العملية للمدخرمختلفة قليال عما قد تكون
عليه يف حال و�ضع �أمواله يف امل�صارف التقليدية ذات فوائد على الودائع.
وفيما يتعلق بالت�أمني ،ويف حني �أن مبد�أ التخفيف من املخاطر مقبول عند العلماء ،غري �أن الت�أمني
التقليدي غريمقبول ب�سبب عدم اليقني اجلوهري املرتبط بعقد الت�أمني .ومع ذلك ،ميكن التغا�ضي
عن هذا الغمو�ض حتت ظروف معينة  ،حيث ا�شارت الأحكام يف عام � 1975إلى �أن منوذج الت�أمني
املتبادل ،وعادة ما ي�سمى التكافل  ،ميكن قبوله (�شريطة اال�ستجابة �إلى ا�ستيفاء �شروط �أخرى ،مثل
التوافق مع بولي�صة ال�شريعة الإ�سالمية لال�سثمار) .من ال�صعب عمليا �أن يتم ت�أ�سي�س �شركات ت�أمني
م�شرتكة جديدة وفقا للظروف احلديثة� ،إال على نطاق �ضيق جدا .ولذلك عموما ما ت�أخذ �شركات
التكافل �شكل واحد �أو �أكرث ل�صناديق الت�أمني امل�شرتكة كجزءا ال يتجز�أ من �شركة م�ساهمة عادية.
و عندما نتحدث عن الأوراق املالية جند �أن ال�صكوك هي الهيكل الرائد يف التمويل الإ�سالمي .وهي
�أقرب ما يقارن �إلى ال�سندات .ميكن هيكلة ال�صكوك يف عدة عقود �إ�سالمية ،ولكن منوذج واحد
تقليدي ينطوي على نقل املن�شئ ملجموعة من الأ�صول �إلى و�سيلة �أغرا�ض خا�صة ( ،)SPVومن ثم
ت�أجريها مرة �أخرى .ومن ثم تقوم و�سيلة الأغر�ض اخلا�صة با�صدار ال�صكوك التي بدورها متنح حق
التحويل �إلى ح�صة من تلك الأ�صول والعائدات عليها .يف الواقع� ،سيكون هناك جمموعة كاملة من
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االتفاقات  ،بحيث ميكن للت�أثريالإقت�صادي �أن يكون �شبيه جدا بال�سندات التقليدية محددة املدة وذات
معدل فائدة محددة (الثابتة �أوالعائمة).
�صناعة التمويل الإ�سالمي
من ال�صعب احل�صول على �أرق��ام موثوقة حول حجم �صناعة خدمات التمويل الإ�سالمية .ال تقوم
ال�سلطات الوطنية يف كثري من الأحيان بجمع بيانات عن الأعمال الإ�سالمية كما تفعل مع الأعمال
التقليدية .ال تن�شر بع�ض ال�شركات ،ال �سيما تلك البنوك العاملية التي لديها اذرع �إ�سالمية بيانات
منف�صلة لذلك اجلزء من �أعمالها.
ومع ذلك التوافق العام يف �آراء املعلقون ،هو �أن التمويل الإ�سالمي يف الوقت احلايل ميثل حوايل 1%

من الأعمال املالية العاملية� ،سواء من حيث الأ�صول �أو من حيث حجم املبيعات .وهذا يتوافق مع حوايل
 1تريليون دوالر من الأ�صول .وتقدر معدالت النمو بحوايل  10%يف ال�سنة ،حتى يف �سنوات الركود يف
عامي  2009و .2010
وتظهر �سوق ال�صكوك ومثل �أ�سواق ال�سندات التقليدية الكثري من التقلب .وكانت اال�صدارات يف عام
 2010ما يقارب  47مليار دوالر ،مرتفعة من  26مليار دوالر يف عام  ،2009ولكن ال تزال �أقل من ما
و�صلت �إليه يف عام  2007حيث و�صلت �إلى  49مليار دوالر.
�إن تغلغل التمويل الإ�سالمي اقليميا �أعلى بكثري .حيث تبني البيانات من �ستندارد �آند بورز �أن �أ�صول
امل�صارف الإ�سالمية م�س�ؤولة عن حوايل ربع جمموع دول جمل�س التعاون اخلليجي  ،كما �أن معدل
النمو �أعلى من ما هو عليه يف اخلدمات امل�صرفية التقليدية .وهنا ميكن ا�ستخال�ص ا�ستنتاجات
وا�سعة مماثلة يف قطاعات �أخرى مثل التكافل.
وقد روجت بع�ض احلكومات يف �أنحاء العامل للتمويل الإ�سالمي بن�شاط .املثال الأكرث و�ضوحا هو
ماليزيا ،التي �أعطت دعما قويا لتطوير هذا القطاع و�إلى تطوير ماليزيا كمركز عاملي .ويف حني �أن
بع�ض الدول اكت�شفت التمويل الإ�سالمي باعتباره و�سيلة لتلبية احتياجات اخلدمات املالية ملواطنيها
امل�سلمني ،ركزت الدول الأخرى على �أ�سواق ر�أ�س املال �أكرث .على �سبيل املثال ،اهتمام لوك�سمبورغ
امل�ستمد �إلى حد كبري من طموحاتها لإن�ش�أ مركزعاملي ل�صناديق اال�ستثمار اجلماعية.
ق�ضايا املُنظمني
�أولى ق�ضايا االهتمام بالن�سبة لأي ُمنظم للتمويل الإ�سالمي تنطوي على الأ�سلوب الذي يجب �أن
يتخذه لكي يدعي �أنه ُمنظم �إ�سالمي .ويعترب هذا الإدع��اء جوهري يف م�ضمونه ،وبالتايل يكون
�س�ؤاال جوهريا لل ُمنظمني .ولكنه �أي�ضا �س�ؤال ي�ؤثر من حيث املبد�أ على جميع الأعمال التجارية
لل�شركات املالية الإ�سالمية .على �سبيل املثال ،هل ُي�سمح للبنك الإ�سالمي اال�ستثمار يف �شركة
معينة ،من خالل �صك ُمنظم بطريقة معينة؟
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وهل ي�سمح مل�ؤمن التكافل تقدمي فوائد بولي�صة معينة؟ للأ�سف ال يتفق علماء ال�شريعة على هذا
امل�ستوى من التفا�صيل .حيث يكون منتج �أو معاملة ما مجُ ازة من قبل عامل وغريجمازة من عامل �آخر.
ولكن �أحيانا يتغري الر�أي مع مرور الوقت ،و�أحيانا تكون االختالفات وفقا خلطوط جغرافية على نطاق
وا�سع ،حيث يكون العلماء الآ�سيويون عادة �أكرث ليربالية من علماء اخلليج.
يف هذه احلالة هناك ثالثة مناهج اتخذت من قبل املُنظمني على نطاق وا�سع  ،على الرغم من
التبيان بينهم.
واحد من هذه املناهج هو موقف الكثري من املُنظمني الغربيني  ،وهو عدم امكانيتهم ولأ�سباب تتعلق
باملبد�أ الد�ستوري �أو اخلربة العملية ،بالتعامل مع االدعاءات على الأ�س�س الدينية .ي�ستطيع البع�ض �أن
يخفف من هذا الأمر قليال بالقول �إنه بامكان املُنظمني الغربيني التعامل مع االدعاء بنف�س الطريقة،
ك�أي متثيل �آخر مقدم للعمالء �أو الزبائن املحتملني.
وعلى �صعيدا �آخر ،يقول بع�ض املُنظمني �أن هذا االدعاء كايف من حيث الأ�سا�س ويجب �أن يخ�ضع لرقابة
�صارمة :ينبغي على املُنظم �أن يكون احلكم يف ما هو مطلوب� ،أو ما هو م�سموح به لتلك ال�شركات التي
تدعي �إنها �إ�سالمية .النهج النموذجي لل ُمنظم يت�ضمن �إن�شاء جمل�س لل�شريعة الإ�سالمية خا�ص به
على م�ستوى عال حيث تكون �أحكامه ملزمة يف واليته الق�ضائية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يتطلب الأمر
من كل �شركة �إن�شاء جمل�س رقابي �شرعي ( )SSBيحكم يف ق�ضايا ذات �صلة على م�ستوى ال�شركات،
ويخ�ضع لل�سلطة ال�شاملة للمجل�س املركزي.
نهج �سلطة دبي للخدمات املالية يتمثل بكونها ُمنظم نظام ال�شريعة الإ�سالمية ،بدال من �أن تكون
منظم ال�شريعة الإ�سالمية .تلزم ال�سلطة ال�شركات التي تدعي �أنها م�ؤ�س�سات �إ�سالمية �أن يكون
لها جمل�س رقابي �شرعي ونظم و�ضوابط ل�ضمان تنفيذ قراراته ،وترتيبات للتدقيق مبوجب �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،ولكنها ال ت�سعى �إلى ال�سيطرة على تلك القرارات .تعتقد �سلطة دبي للخدمات
املالية �أن هذا نهج يتالئم مع ُمنظم علماين ي�أخذ على محمل اجلد املتطلبات الالزمة لتكون ال�شركة
م�ؤ�س�سة �إ�سالمية.
ومن نواحي �أخرى ،الق�ضايا املطروحة لل ُمنظمني هي �أكرث تقنية ولكنها ال تزال �صعبة .وهي ت�شمل
�أ�سئلة حول ر�أ�س املال لدى ال�شركات الإ�سالمية ،وما هي املعايري املحا�سبية التي ينبغي �أن ت�ستخدمها،
وما هي املعلومات التي يجب الإف�صاح عنها للعمالء والأ�سواق ،و�إلى ما ذلك� .سلطة دبي للخدمات
املالية هي ُمنظم قائم على تقييم املخاطر ،ولذلك ،تهدف لإعطاء معاملة مماثلة للمخاطر املماثلة،
�سواء كانت تن�ش�أ يف �سياق التمويل الإ�سالمي �أو التقليدي .ولكنها �ستقوم بتحليل دقيق جدا لتحديد
ت�شابه واختالف املخاطر.
و مع ذلك ،هنالك بع�ض الأماكن التي يجب �أن تكون فيها املعاملة مختلفة .على �سبيل املثال،
يف �شركات الت�أمني التكافلي ،وذلك ب�سبب وجود املوجودات واملطلوبات التي تعزى حلاملي
بولي�صات الت�أمني ،وغريها من املوجودات واملطلوبات التي تعزى للم�ساهمني ،حيث يجب
�أن تعك�س البيانات املحا�سبية هذا الف�صل .ويف حال وجود فائ�ض يف �أموال الت�أمني  ،يجب
التو�ضيح �إلى حملة بولي�صات الت�أمني الأ�س�س التي يتم عليها توزيع فائ�ض �أموال الت�أمني.
هناك �أمثلة �أخرى كثرية ،ولكن ميكن تو�ضيح �أهم الق�ضايا ب�شكل وا�ضح من خالل ح�ساب ا�ستثمار
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تقا�سم الربح  .)PSIAs(3من حيث املبد�أ ،ح�ساب ا�ستثمار تقا�سم الربح هو عملية ا�ستثمار ،وامل�ستثمر
يواجه مخاطر من امل�ستثمر والعائدات على حد �سواء� .إذا كان هذا هو احلال ،ف�إنه يجب �أن يتعرف
بو�ضوح على هذه املخاطر ،وتويل �سلطة دبي للخدمات املالية م�س�ؤولية الإف�صاح املنا�سب يف بداية
العالقة .كما �أنها تويل م�س�ؤولية الإف�صاح عن االحتياطيات (وت�سمى عادة معادلة الربح االحتياطي
و احتياطي مخاطر اال�ستثمار) والتي ميكن ا�ستخدامها لتخفيف املخاطر .وينظر بع�ض 4املُنظمني
الأخرين على الهيكل نف�سه ،ويروا عن كثب �شيئا ي�شبه وديعة تقليدية مدفوعة الفوائد ،مع معدل فعال
محدد م�سبقا للعوائد مع عدم وجود خطر حقيقي على امل�ستثمر (على الأقل طاملا �أن البنك ال يزال
قادر على ال�سداد) .وبالتايل يجوز لهم التعامل معها على �أنها وديعة وجعلها �ضمن ترتيبات حماية
الودائع ،ولكنها ال تفر�ض نف�س نوعية الإف�صاح.
وعمليا ،حتى املُنظمني الذين يتخذون وجهة نظر مت�شددة ن�سبيا حول طبيعة اال�ستثمار يف ح�ساب
ا�ستثمار تقا�سم الربح ( )PSIAميكن �أن نرى منهم قبول لبع�ض التغيري يف ر�أ�س املال على �أ�سا�س ما هو
معروف باملخاطر التجارية ال�ضائعة ( .)DCRيعك�س هذا جزئيا حقيقة البنوك امل�شاركة يف “حتويل
اال�ستحقاق”؛ املودعني �أوامل�ستثمرين ميكنهم �سحب �أموالهم يف وقت ق�صري ن�سبيا ،ولكن البنك
قام با�ستثمارها ملدة �أطول (على �سبيل املثال ،يف متويل ال�سيارات �أو املنازل) وال ي�ستطيع �إعادتها
ب�سرعة .اخلطر الذي يواجه البنك الإ�سالمي ،هو �أنه �إذا مل يتمكن من �أن يطابق معدالت العوائد
املوجدة يف مكان �آخر� ،سيقوم امل�ستثمرين ب�سحب �أموالهم ب�شكل �أ�سرع من قدرتهم على اال�ستثمار،
وبذلك �سوف يواجه �أزمة �سيولة .عموما ،حتى لو كان ب�إمكانه جتنب �أزمة �سيولة ،فقد ي�ضطر البنك
�إلى �أن يطابق معدالت العوائد املوجودة يف مكان �آخر للحفاظ على مكانته التجارية ووالء عمالئه.
لهذا ال�سبب ،ت�شمل معايري جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية لر�أ�س املال عامل متغريالذي ميكن
املُنظم من حتديده وفقا للمخاطر التجارية ال�ضائعة ( .)DCRوحتديده على  ،1يعني �أن يعامل ح�ساب
ا�ستثمار تقا�سم الربح ( )PSIAبال�ضبط مثل الوديعة .وحتديده على �صفر ،يعني �أنه ال يوجد مخاطر
جتارية �ضائعة ( ،)DCRوميكن �أن يعامل ح�ساب ا�ستثمار تقا�سم الربح ( )PSIAعلى �أنه بيانات مالية
خارجية .حتدد �سلطة دبي للخدمات املالية املخاطر التجارية ال�ضائعة ( )DCRعلى  ،0.35مما يدل
على �أن هنالك بع�ض املخاطر التجارية ال�ضائعة ( )DCRولكنها محدودة ن�سبيا ب�سبب طبيعة قاعدة
العمالء يف مركز دبي املايل العاملي ،وب�سبب الإف�صاح الذي تفر�ضه ال�سلطة.
الق�ضية العامة لل ُمنظمني هي ،لأن التمويل الإ�سالمي حديث ن�سبيا ،هناك قليل من اخلربة العملية عن
ما ميكن �أن يتعر�ض له التمويل الإ�سالمي .حيث �أننا مل ن�شهد ت�شابه ما يف كيفية �إدارة البنوك ،وف�شل
يف الت�أمني �أو يف حاالت ا�ستثمار �سوء البيع التي �شكلت جزءا كبريا من التنظيم التقليدي .كما �أنه مل
يتم اختبار العديد من الهياكل ،على �سبيل املثال ،فنحن ال نعرف ما اذ كانت املحكمة �ستحرتم الفرق
بني “حاملي وثائق الت�أمني وحقوق امل�ساهمني” يف حالة االع�سار يف �شركة تكافل .ولأن حجم التمويل
الإ�سالمي �صغري يف معظم بلدان العامل  ،فقد كان من املمكن حل �أي م�شاكل على م�ستوى امل�ؤ�س�سة
الفردية دون احلاجة �إلى النظر يف منظومة تدخالت وا�سعة .ونتيجة لذلك ،ال يزال جميع املُنظمني
بحاجة لتعلم الكثري عن كيفية تطبيق مهاراتهم والأدوات الالزمة يف قطاع التمويل الإ�سالمي.
 3هنا تناق�ش ح�سابات ا�ستثمار تقا�سم الأرباح يف �شكلها الأ�سا�سي ("غرياملقيد") .كما يوجد �أي�ضا ح�سابات ا�ستثمار تقا�سم
الأرباح "محظورة " مرتبطة مبجموعة محدودة من اال�ستثمارات ،وبع�ضها �أكرث �شبها ب�صناديق اال�ستثمار اجلماعية .وعادة
ما ت�ؤخذ من امليزانية العمومية للبنك.
 4مثل �سلطة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة.
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ما مدى االختالف يف التمويل الإ�سالمي؟
وراء العديد من املناق�شات حول التمويل الإ�سالمي  -من يحدد املعايري وما ينبغي �أن تكون تلك
املعايري  -كيف يختلف التمويل الإ�سالمي (�أوكيف يجب �أن يكون) عن التمويل التقليدي .الرواد
الأوائل يف ال�شكل احلديث ر�أوا بو�ضوح �أن التمويل الإ�سالمي مختلف �إلى حد كبري ،و توقعوا ظهور
هياكل و�أدوات ،بب�ساطة مل تعك�س تلك يف التمويل التقليدي .ويتبع هذا ،احلاجة �إلى النظر فيها
ب�شكل مختلف من وجهة نظراملحا�سبة والتنظيم وما �إلى ذلك .ولكن هناك وجهة نظر بديلة والتي يف
�شكلها املبدئي ،يكون التمويل التقليدي قد خلق هياكل تلبي احتياجات الأفراد وال�شركات للح�صول
على التمويل واال�ستثمار واحلماية من املخاطر ،و�إلى ما ذلك على مرال�سنني .ولكن ل�سوء احلظ
تفعل ذلك بطرق غريممتثلة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ويف هذا الأمر وجهة نظر مهمة للتمويل
الإ�سالمي وهي خلق الأدوات التي تلبي نف�س االحتياجات ،ولكن ممتثلة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وقد ات�سمت هذه با�سم مناهج “الهند�سة االجتماعية” و “الهند�سة املالية”.
النظرة �إلى ف�شل التمويل التقليدي املعرو�ض يف الأزمة املالية العاملية �أعطت قوة �أكربلنهج الهند�سة
االجتماعية لفرتة من الوقت ،و�سمحت لأن�صارها بالقول �أن التمويل الإ�سالمي لديه ميزات  -على
�سبيل املثال ,القيود املفرو�ضة على القدرة على خلق امل�شتقات املعقدة  -التي كانت قد تكون قادرة على
منع حدوث �أزمة مماثلة يف �إطار النموذج الإ�سالمي.
وثمة عامل �آخر من ال�صعب تقييمه ،وهو ماذا يريد ال�سوق .فعلى �سبيل املثال ،هل يرغب الأفراد
امل�سلمني يف ح�ساب توفري ي�شارك فعال يف ثروات البنك كما كان من املفرو�ض �أن تقوم به ح�سابات
ا�ستثمار تقا�سم الربح (� ،)PSIAأو �أنه يرغب يف عوائد ثابتة ن�سبيا من دون مخاطر على ر�أ�س املال؟
هل يوجد �سوق ا�ستثمار لل�صكوك التي حتمل بع�ض عنا�صر مخاطر الأ�صول �أو الأ�سهم� ،أم هي �أ�سواق
م�ستقطابة بني الأ�سهم (التقليدية) و �سندات امل�ستثمرين؟ ولكن اذا قامت الأدوات املالية الإ�سالمية
بب�ساطة بتقليد نظرياتها التقليدية من حيث اجلوهر و �إن مل يكن يف ال�شكل ،فكم من النا�س �سيختار
املنتجات الإ�سالمية على املنتجات التقليدية؟ فمن املالحظ يف �أ�سواق التجزئة التقليدية ،حيث جند
املنتجات الإ�سالمية جنبا �إلى جنب مع املنتجات التقليدية ،ومعدالت الربح للح�صول على قرو�ض ال
ميكن متييزها من �أ�سعار الفائدة على القرو�ض التقليدية  ،و�أق�ساط الت�أمني للتكافل تتبع عن قرب
معدالت �أق�ساط الت�أمني التقليدية .ي�شري هذا بقوة �إلى �ضعف ن�سبي يف تف�ضيل معظم امل�ستهلكني
للتمويل الإ�سالمي  ،و�إلى �أنهم غريم�ستعدين لدفع �أي ثمن كبري.
نرى �أن يف الإجابة على ال�س�ؤال اجلوهري حول اختالف التمويل الإ�سالمي �أن التنظيم يت�أثر و ي�ؤثر
على هذه الإجابة .على �سبيل املثال ،اذا وجدت احلاجة حل�ساب ا�ستثمار تقا�سم الربح �إقت�صاديا
كما هي احلاجة للوديعة  ،مييل املُنظمني يف هذه احلالة للتعامل معه مثل تعاملهم مع الوديعة .ولكن
على عك�س ذلك � ،إذا كان املُنظم يف اخت�صا�ص معني يعامل ح�ساب ا�ستثمار تقا�سم الربح كوديعة ،
حينها ميكن �أن يكون على البنك التزام قانوين لت�سديدها بالكامل .ولكن يف حال كان البنك لديه
هذا االلتزام ،رده الطبيعي يتمثل يف هيكلة املنتج بحيث يتمكن حتقيق هذا االلتزام ،و�إزالة �أكرب قدر
ممكن من مخاطر اال�ستثمارات .وبالتايل قد يكون هناك منط ذاتي للتعزيز.
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يف الوقت احل��ايل ،ت�ضغط ال�ضغوط التنظيمية �إلى حد كبري على التمويل الإ�سالمي نحو الطراز
التقليدي .مل ي�ضع وا�ضعي املعايريالدولية معايري محددة للتمويل الإ�سالمي ،كما �أن وا�ضعي املعايري
الإ�سالمية ،والتي ت�شمل جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية وهيئة املحا�سبة واملراجعة ،مل يتم قبولهم
من قبل جمل�س اخلدمات املالية .هذا يعني �أن هناك �ضغوط دولية ب�سيطة لتبني معايريهم ،ولكن
�ضغوط قوية لتبني معايريالتمويل التقليدي .يف هذه احلالة ،العديد من البلدان التي تواجه جدول
�أعمال ملح للإ�صالح التنظيمي �ستتبنى املعايري التقليدية وبالتايل تتوقع من التمويل الإ�سالمي �أن
ين�سجم معها .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ستخ�ضع ال�شركات الدولية الرئي�سية لرقابة موحدة ،و�سيتم حتديد
املعاملة التحوطية للتمويل الإ�سالمي اخلا�ص بها على م�ستوى املجموعة من قبل املُنظمني الرائدين
والذين يف الغالبية العظمى من هذه احلاالت �سيطبقون الأحكام التقليدية.
كلما �شهدنا منوا يف التمويل الإ�سالمي� ،سرنى �ضغوط على مناذج �أحكامه ال�شرعية .ال ميكن لل�شركات
اال�ستمرار يف االعتماد على عدد �صغري ن�سبيا من العلماء  ،حتى لو مت دعم ه�ؤالء العلماء من قبل
�أع�ضاء الفريق املبتدئني� .أحد اخليارات هو الزيادة يف عدد العلماء .ولكن �سي�ؤدي هذا �إلى ارتفاع
م�ستوى املخاطر يف القرارات املتناق�ضة والفتاوى� .أما البديل فهو تقليل االعتماد على العلماء ،على
الأقل على م�ستوى ال�شركة� .إلى حد ما رمبا يحدث هذا الأمر ب�شكل طبيعي ،حيث �أن هذه ال�صناعة
بد�أت تطور منتجات قيا�سية و�أ�ساليب عملها .ولكن مطلوب املزيد �سواء من خالل بع�ض الهيئات
الدولية �أو من خالل تغيري يف هيكل مهنة اال�ست�شارة.
بجمع كل هذه العوامل معا �أين �سيكون التمويل الإ�سالمي بعد ع�شر �سنوات مثال .لننظر يف النقاط
الأربعة التالية:
يوجد نظام متويل �إ�سالمي متكامل مكتفي ذاتيا وم�ستقل عن التمويل التقليدي يف الأ�سا�س.
•
منتجاته متميزة ،والكثري من تلك التي موجدة يف العامل التقليدي غائبة عنه .على �سبيل املثال،ال
توجد عقود ال�صرف الأجنبي .هذا النظام قابل للف�صل يف املعايريالتنظيمية التي و�ضعتها
الهيئات املتخ�ص�صة .ول�سوء احلظ� ،إنها تقت�صر على حفنة من الدول التي لها �أهمية ال تذكريف
النظام املايل العاملي .حيث ال ميكن للعديد من التجمعات ال�سكانية امل�سلمة ،مثل الهند �أو تركيا،
الو�صول �إليه.
•

55

لقد اندمج التمويل الإ�سالمي مع التمويل التقليدي .ف�إنه يوفر نف�س املنتجات واخلدمات
على امل�ستويني الفردي وامل�ؤ�س�سي .وهو يختلف من حيث الهيكل ولكن متطابق على ال�صعيد
الإقت�صادي و�إلى حد كبري ،يقدم خدماته من قبل نف�س ال�شركات التي تقدم خدمات التمويل
التقليدي  .ويخ�ضع التمويل الإ�سالمي لنف�س التنظيم الذي يخ�ضع له التمويل التقليدي يف كل
دولة تقريبا ،حيث ال يرى �أحد حاجة لتطبيق معايري تنظيم م�ستقلة .كما �أن معظم امل�سلمني
ال يرون فارق حقيقي ،ولكن الأقلية ترى �أن ال�شكل مهم ،وبالتايل لها اف�ضلية وا�ضحة للمنتج
الإ�سالمي� .أهم ما ميكن ابتكاره هو خيارات ائتمانية افرتا�ضية �إ�سالمية غريبة.
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•

•

يتفاعل التمويل الإ�سالمي مع النظام التقليدي ولكنه يختلف ماديا .يف حني �أن العديد من
املنتجات مت�شابهة من الناحية الإقت�صادية ،هناك بع�ض اختالفات مميزة يف املنتجات .وبدوره
يجذب هذا الأمر جزء كبري من امل�سلمني ،على الرغم من �أن العديد من ال�شركات التي تقدم هذه
املنتجات هي جزء من املجموعات التقليدية �إلى حد كبري .ومع ذلك ،عدد قليل من ال�شركات
الإ�سالمية ا�ستطاعت �أن حتقق �أهمية دولية .قدمت جلنة بازل �أحد وا�ضعي املعايريالدولية،
قدمت تف�سريات ملعايريها ليجرى اعتمادها من قبل التمويل الإ�سالمي ،وقد مت تبنيها يف كثري
من البلدان .وكانت يف قمة االبتكارال�صكوك التي تقدم عوائد �أ�سهم خالل فرتة محددة.
ال يوجد تغيري يذكر يف الو�ضع احلايل .يوا�صل وا�ضعي املعايري الإ�سالمية عملهم بت�أثري
�ضئيل على نظرائهم التقليدين كما �أن معايريهم ت�ؤثرعلى بع�ض البلدان ذات الأغلبية
امل�سلمة .و ُينظم التمويل الإ�سالمي يف اماكن �آخرى بنف�س الطريقة التي ُينظم بها التمويل
التقليدي .وتوا�صل املنتجات الإ�سالمية تطابقها مع تلك التقليدية ويبقى االبتكار يف املنتجات
الإ�سالمية محدود .كما ت�ستمراالختالفات يف املمار�سات الوطنية يف عرقلت الأعمال
عرباحلدود ،وخا�صة املعامالت الكبرية يف �أ�سواق ر�أ�س املال .على الرغم من �أن الطلب ال
يزال قويا ن�سبيا يف البلدان امل�سلمة ،اال �أن التمويل الإ�سالمي ميثل ن�سبة �ضئيلة من الأعمال
املالية العاملية.

قد حتتوي احلقيقة على عنا�صر جيدة وعلى بع�ض املفاج�آت يف كل من هذه النقاط ،ولكن من غري
املرجح �أن تكون موحدة يف جميع �أنحاء العامل .و�سيلعب املُنظمني دورا يف ت�أ�سي�سها ولكن لن تكون
خا�صة بهم فقط.
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برنامج قادة الغد التنظيميون

وا�صلت �سلطة دب��ي للخدماات املالية على م��دار ال�ع��ام ،دف��ع عجلة التنمية م��ن خ�لال برنامج
تطويراملوظفني "برنامج قادة الغد التنظيميون" الذي ي�ستهدف مواطني دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،وذلك بقبول �أربعة �شركاء للربنامج وتعيني ثالثة مدراء يف الأق�سام التنظيمية .الهدف من
الربنامج هو تطويرالأفراد يف �أدوار تنظيمية يف غ�ضون عامني من خالل التدريب والتعلم  .كما
يت�ضمن الربنامج �إعارات لل�شركات يف مركز دبي املايل العاملي.
التزمت الإدارة العليا يف �سلطة دبي للخدمات املالية يف عام  ،2011ب�إجراء عملية تدقيق للربنامج
لتحديد �سبل �أف�ضل لتقدمي الربنامج .وقد �ساعد جمل�س �إدارة ال�سلطة يف جناح عملية التدقيق .
و�أدت نتائج التدقيق �إلى فر�ص للتطوير� .شملت هذه املبادرات� :إعادة هيكلة عنا�صر اخلربة يف العمل
ملنح املنت�سبني تعر�ض �أكرب ومبا�شر للرقابة على ال�شركات املرخ�صة وتوفري الدعم املهني الدائم من
كباراملُنظمني يف ال�سلطة �إلى املنت�سبني وذلك من خالل تنفيذ برنامج التوجيه الذي �سيبد�أ يف بداية
عام .2012
وحتى هذا التاريخ  90%من املواطنون العاملني يف جمال التنظيم يف �سلطة دبي للخدمات املالية
هم من خريجي برنامج قادة الغد التنظيميون .وي�شكل املواطنون  28%من جملة العاملني يف جمال
التنظيم يف �سلطة دبي للخدمات املالية.
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العالقات الإقليمية الرئي�سية

ظل التعاون والتفاعل الإقليمي من �أولوياتنا يف عام  .2011مت توقيع مذكرة تفاهم ذات �أهمية خا�صة
مع هيئة الت�أمني يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة .مما �أدى �إلى تعزيز التفاعل بني �سلطة دبي
للخدمات املالية وهيئة الت�أمني ،كما عنى هذا �أن لدى �سلطة دبي للخدمات املالية الآن عالقة تعاون
ر�سمية مع الهيئات التنظيمية الإحتادية الثالثة يف دولة الإمارات العربية املتحدة .فقد ابرمت ال�سلطة
مذكرات تفاهم مع كل من هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف عام  2005والبنك املركزي لدولة الإمارات
العربية املتحدة يف عام  .2009كما تعمل �سلطة دبي للخدمات املالية �أي�ضا ب�شكل وثيق مع وزارة
الإقت�صاد يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي ل�سلطة دبي للخدمات املالية هو ع�ضو يف املجل�س اال�ست�شاري
لهيئة الأوراق املالية وال�سلع  ،و يجتمع بانتظام مع نظريه يف هيئة الأوراق املالية وال�سلع ومحافظ
البنك املركزي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ملناق�شة الق�ضايا امل�شرتكة .كما مت عقد اجتماعات
على م�ستوى م�س�ؤولني العمليات على مدارالعام بني �سلطة دبي للخدمات املالية ونظرياتها الفدرالية.
و�شاركت �سلطة دبي للخدمات املالية يف �أعمال املنتدى الإقليمي والأفريقي وال�شرق �أو�سطي للمنظمة
الدولية للجان الأوراق املالية يف عام  ،2011و كان ذلك بح�ضور اجتماعات يف موري�شيو�س و كيب تاون
يف �أبريل .وقد مت اعتماد مذكرة تفاهم �صيغت من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية يف االجتماع الأخري
للمنتدى الإقليمي والأفريقي وال�شرق �أو�سطي للمنظمة الدولية للجان الأوراق املالية  ،وذلك لتعزيز
التعاون بني الأع�ضاء  19للجنة .ويف �سياق الأ�سواق يتم متثيل �سلطة دبي للخدمات املالية يف فريق
عمل منظمة التعاون والتنمية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وا�ستا�ضفت �سلطة دبي للخدمات املالية يف  23/22نوفمرب امل�ؤمتر الثاين الإقليمي للتدقيق بعنوان
“الت�شكيك املهني (بروفي�شنال �سكيبت�سيزم)  :رفع املعايري” وهذه املرة برعاية م�شرتكة مع وزارة
الإقت�صاد لدولة الإمارات العربية املتحدة .ا�ستقطب هذا احلدث حوايل  230مدقق من ال�سعودية
والبحرين والكويت والإمارات العربية املتحدة واملنطقة.
مت احراز تقدم يف مناق�شات حول مذكرة تفاهم ثنائية مع وكالة اخلدمات املالية يف م�صر و من
املنتظر الإنتهاء منها يف �أوائل عام  .2012كما متت التبادالت الأولية التي �أجريت مع م�صرف لبنان.
ي�ؤدي االهتمام املتزايد يف مركز دبي املايل العاملي من �شركات دول جمل�س التعاون اخلليجي واملنطقة ،
�إلى �ضرورة العالقات الر�سمية مع مزيد من املُنظمني وامل�شرفني يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
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مبادرات الأق�سام
ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية

املبادرات الت�شريعية
وا�صل ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية عملية املراجعة لقوانني وقواعد �سلطة دبي للخدمات
املالية مما �أدى �إلى بع�ض التغيريات الهامة يف نظام �سلطة دبي للخدمات املالية يف عام  .2011وقد
�أدخلت �سلطة دبي للخدمات املالية نظام �شامل للرتويج املايل الذي عزز محيطها التنظيمي و وفر
مزيد من الو�ضوح يف ما يتعلق برتويج اخلدمات املالية من قبل �أ�شخا�ص غريمخول لهم القيام بذلك
من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية� .سوف يكون ل�سلطة دبي للخدمات املالية الآن قدرة �أكرب يف
الرقابة التنظيمية وال�سيطرة على من ي�ستطيع �أن يقوم ب�أعمال الرتويج املايل فيما يتعلق باخلدمات
واملنتجات املالية .وعلى وجه خا�ص ،الإ�شراف على املعايري التي يجب �أن يحققها الرتويج املايل فيما
يخ�ص الأفراد امل�ستثمرين.
قام الق�سم بتقدمي من��وذج جديد من كتيب م�صادر �سلطة دبي للخدمات املالية يف عام ،2011
وهو منوذج ال�سيا�سات والإج��راءات التنظيمية.يت�ضمن النموذج اجلديد توجيه لإجراءات وبيانات
ال�سيا�سات التي وردت �سابقا يف م�صادر �أخ��رى مبا يف ذلك كتيب قواعد �سلطة دبي للخدمات
املالية فيما يتعلق برتخي�ص ورقابة ال�شركات املرخ�صة� .سيوفر هذا للقراء و�ضوح �أكرب حول تنظيم
و�إجراءات �سلطة دبي للخدمات املالية والأمور املتوقعة من املجتمع املُنظم� .إن عملية تطوير منوذج
ال�سيا�سات والإج��راءات التنظيمية ال تزال قائمة  ،مع احتمال �إ�ضافة ف�صول �أخرى  ،مبا يف ذلك
ف�صول حول عملية التنفيذ و�صناعة القرارات.
عمل ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية ب�شكل وثيق مع ق�سم الرقابة على مدار العام لإدخال عدد
من التح�سينات على اطار عمل تعريف اخلدمات املالية يف كتيب قواعد �سلطة دبي للخدمات املالية.
قامت هذه التح�سينات ب�إزالة الغمو�ض عن �إطار عمل ال�شركات  ،كما �أنها قدمت لل�شركات ت�سهيالت
تنظيمية معينة فيما يتعلق ببع�ض ال�شروط التنظيمية التي ُو�ضعت عليها �سابقا .
تطوير ال�سيا�سة
بالإ�ضافة �إلى �إدارة عملية تطوير ال�سيا�سات التنظيمية يف �سلطة دبي للخدمات املالية ،ا�ستمر
الفريق يف امل�ساهمة يف �أعمال هيئات وا�ضعي املعايري الدولية مثل املنظمة الدولية للجان الأوراق
املالية والرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني و جلنة بازل .تقوم الهيئات حاليا مبراجعة معايريها عقب
الأزمة املالية وتوا�صل تعزيز نظامها الدويل امل�ستمر يف قطاع اخلدمات املالية .وا�ستمرت �سلطة دبي
للخدمات املالية خالل عام  ،2011بالرد على الأوراق اال�ست�شارية ال�صادرة عن هذه الهيئات الدولية
وغريها وهي ال زالت تقوم بتقدمي اخلدمات املتعلقة بو�ضع املعايري للعديد من اللجان مع امل�ساهمة
يف تطوير املعايري.
التوا�صل مع ال�صناعة
�أ�صدر ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية عدد من العرو�ض حول عددا من الق�ضايا خالل عام
 ،2011مبا يف ذلك التغريات يف نظام الأ�سواق ،قانون دبي رقم  9لعام  2004ونظام الرتويج املايل
يف مركز دبي املايل العاملي وتعريف اخلدمات املالية .كما قدم عرو�ضا حول كتيب امل�صادر فيما
يتعلق بال�سيا�سات والإجراءات التنظيمية وحول نظام ال�صناديق املالية اجلديد املطروح من قبل هيئة
الأوراق املالية وال�سلع.
التقرير ال�سنوي 2011

60

ق�سم الرقابة

ق�سم الرقابة

ملحة حول الرقابة
�إن معظم وقت واهتمام �سلطة دبي للخدمات املالية مكر�س لل�شركات التي تقوم بالإ�شراف عليها وقد
بلغ عدد تلك الهيئات يف نهاية العام � 270شركة مرخ�صة و 51مزود خدمات م�ساعدة و 15مدقق
م�سجل.
�أن�شطة الرتخي�ص
النهج القوي املتخذ من قبل ق�سم الرقابة فيم يتعلق بالرتخي�ص هو من �أهم العنا�صر الرئي�سية يف ق�سم
الرقابة .يقوم الق�سم ب�إجراء حتليل كامل لطلبات الرتخي�ص اجلديدة  ،وال �سيما فيما يتعلق بجدوى
منوذج الأعمال املقرتح وملأة الإدارة العليا واملجال�س الإدارية  ،وتطبيق مبادئ حوكمة ال�شركات ،
ومدى معقولية التقديرات املالية وقدرة مقدم الطلب على االمتثال للقوانني والأنظمة املعمول بها يف
مركز دبي املايل العاملي .وعلينا �أي�ضا �أن ننظر عن كثب �إلى م�صادر �أم��وال امل�ستفدين من مقدم
الطلب والتوا�صل مع الهيئات التنظيمية عند ال�ضرورة .فر�ض الو�ضع الإقت�صادي العاملي يف عام 2011
الت�شديد يف عملية التحقق من املعلومات  ،حتى لو �أدى ذلك �أحيانا �إلى ا�ستغراق املزيد من الوقت يف
�إجراءات عملية الرتخي�ص.
ك��ان هناك زي ��ادة يف ع��دد طلبات احل�صول على ترخي�ص يف ع��ام  ،2011وق��د منحت �سلطة
دبي للخدمات املالية  46ترخي�ص لل�شركات و�سجلت  2من م��زودو اخلدمات امل�ساعدة (املجموع
 )51و�سجلت مدقق ( 1املجموع  .)15يدل هذا على زي��ادة قدرها  8 %مقارنة بعام  .2010وتبني
�سلطة دبي للخدمات املالية �أن امل�ؤ�س�سات املالية القادمة من والهند ودول جمل�س التعاون اخلليجي
و�أوروب��ا هي التي ت�شكل هذه الزيادة  ،حيث كان التمويل التجاري وو�ساطة جتارة اجلملة و�إع��ادة
الت�أمني و�إدارة ال�ثروات هي اخلدمات املالية ال�سائدة التي مت تقدميها .يبني الر�سم البياين �أدناه
و�ضع امللكية  ،وعدد من ال�شركات وجمموع احل�ص�ص ( .)%كما �أن تو�سيع قاعدة مكاتب التمثيل
كان �أي�ضا مهم .و نتوقع �أن عددا من هذه ال�شركات �ست�سعى للح�صول على الرتاخي�ص الكاملة .

ال�شركات املرخ�صة ح�سب امللكية

عدد ال�شركات ،جمموع احل�ص�ص ()%
)17%( 45
)14%( 39
)14%( 37
)13%( 36
)9%( 25
)8%( 21
)7%( 20
)6%( 16
)3%( 9
)8%( 22
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الأ�سلوب الرقابي
�سلطة دبي للخدمات املالية هي �سلطة تنظيمية قائمة على تقييم املخاطر .نقوم با�ستخدام عمليات
املراجعة امليدانية الدورية ب�صفتها مقيا�س الحتماالت املخاطر يف ال�شركة .يتم تنفيذ عمليات
املراجعة امليدانية من قبل خرباء م�شرفني يتم تزويدهم بفر�ص تدريب وتطوير م�ستمرة حر�صا على
زيادة وعيهم يف االجتاهات العاملية واالبتكارات املتعلقة باملنتجات .يعتمد تكرار وحجم عمليات تقييم
املخاطر و التحقق من �صحة الإجراءات على الأثر املحتمل من �أن�شطة ال�شركات يف مركز دبي املايل
العاملي واحتمال تبلور املخاطر املحتملة يف �أهداف ال�سلطة.
با�ستخدام �أداة م�صفوفة املخاطر ،ينظر ق�سم الرقابة عن كثب يف هياكل احلوكمة امل�ستخدمة يف
كل �شركة و�أدائها املايل ومزاولتها للأعمال مع العمالء والأ�سواق ومختلف الهيئات التنظيمية ومدى
التزام ال�شركة بقواعد مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب و�أف�ضل املمار�سات العاملية
بذلك اخل�صو�ص .ي�شمل الن�شاط امليداين مراجعة �سجالت ال�شركة و�إج��راء مقابالت مع �إدارة
ال�شركة وموظفيها واختبار املعامالت واالحتفاظ بال�سجالت .يحدد نطاق املراجعة عوامل مثل حجم
ال�شركة ومدى تعقيدها وعرو�ض املنتجات فيها وقاعدة عمالئها ومنوذج عملها ومدى تعاونها مع
�سلطة دبي للخدمات املالية .يتم بحث نتائج عمليات التفتي�ش امليداين التي نقوم بها مع الإدارة و يتم
�إبالغ امل�س�ؤولني التنفيذيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة خطيا ،بالإ�ضافة �إلى ابالغ �أية هيئة
م�شرفة �آخرى معنية.
يف حني �أن الغالبية العظمى من عمليات التفتي�ش �أظهرت وجود ممار�سات و�أو�ضاع مر�ضية .اال �أننا
واجهنا �أحيانا بع�ض املمار�سات �أو الأو�ضاع التي تثبت وجود م�ستوى عال من املخاطر وم�شاكل رقابية
كثرية ،حيث وجب �إتخاذ �إجراءات �إ�ضافية  .يف الأو�ضاع النموذجية وافقت ال�شركات التي �أظهرت
م�ستوى عال من املخاطر و�/أو م�شاكل �إ�شرافية على اتباع برنامج يخفف من املخاطر مع �سلطة دبي
للخدمات املالية والذي التزمت به ب�إتخاذ �إجراءات عالجية بحلول تواريخ معينة .وتقوم �سلطة دبي
للخدمات املالية بفر�ض برنامج ت�صحيحي �أكرث ر�سمية يف حال كان لديها مخاوف �أكرث �أهمية حول
ال�شركة .تتمتع �سلطة دبي للخدمات املالية مبجموعة من ال�صالحيات لتقليل املمار�سات �أو الأو�ضاع
غري املر�ضية ،مبا يف ذلك حظر الأعمال والأمر ب�إتخاذ �إجراءات ت�صحيحية معينة وقد ي�صل الأمر
�إلى �سحب الرتخي�ص .ويف بع�ض الأحيان يقوم ق�سم الرقابة باحالة الأمر لق�سم التنفيذ للتحقيق.
قام ق�سم الرقابة بتنفيذ  129عملية تقييم ميدانية لل�شركات املرخ�صة و 15عملية تقييم ملزودي
اخلدمات امل�ساعدة و 23عملية تقييم ملدققي احل�سابات امل�سجلني خالل عام  .2011فيما يتعلق
بتقييم مدققي احل�سابات امل�سجلني  ،كان هنالك  14تقييم يتعلق يف عمليات تدقيق محددة كما هو
مطلوب مبوجب قواعد النموذج العام �( 8.6.1سي) �إلى (اف) مبا يف ذلك االلتزامات املادية اخلا�صة
بالأ�صول التحوطية للعمالء .و  7عمليات تقييم تتعلق بعمليات تدقيق ح�سابات قانونية كما هو مطلوب
مبوجب قواعد النموذج العام ( 8.6.1ب) وتقييمان فيما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال.
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التطور امل�ستمر يف الإجراءات الرقابية
قمنا مبراجعة �إجراءاتنا الرقابية على مدار العام لتعزيز الكفاءة وحتديث عملية التوثيق و�ضمان
ات�ساق النهج بني املراقبني .قمنا مبراجعة � 100إجراء حتى الآن وعليه حددنا عددا من فر�ص التح�سني
التي �سيتم تنفيذها يف �أقرب وقت ممكن.
الرقابة وامل�شاريع
بد�أ العمل يف ق�سم الرقابة على م�شروعني رئي�سيني يف عام  2011وال يازال العمل م�ستمر عليهما� .أوال،
�أجرينا مراجعة على القواعد التحوطية لدينا فيما يتعلق بالبنوك و�شركات اال�ستثمار لتنفيذ بازل
 3وغريها من التح�سينات التحوطية .ثانيا� ،أجرينا مراجعة على قواعدنا املحيطة مبكافحة غ�سل
الأموال و متويل الإرهاب والقواعد العامة اخلا�صة بعمال�ؤنا.
عمليات املراجعة ح�سب املو�ضوع
ال تزال عمليات املراجعة ح�سب املو�ضوع ت�شكل �أداة رئي�سية يف قدراتنا الرقابية وتطبيقها .يكمل
تقييمنا امليداين لل�شركات الفردية بربنامج عمليات املراجعة ح�سب املو�ضوع حيث يتم االطالع على
النواحي املختلفة من املخاطر التي قد يكون لها �أثر على عدد �أكرب من ال�شركات .خالل العام مت
�إجراء عمليات مراجعة ح�سب املو�ضوع تغطي املجاالت التالية :مكافحة غ�سل الأموال /مكافحة متويل
الإرهاب مع الأ�شخا�ص املعر�ضني �سيا�سيا .انق�سمت مراجعة مكافحة غ�سل الأموال /مكافحة متويل
الإرهاب �إلى مرحلتني .ت�ضمنت املرحلة الأولة �إعداد ون�شر ا�ستبيان جلميع ال�شركات املرخ�صة ومزودو
اخلدمات امل�ساعدة .حيث و�صل جمموع اال�ستجابات �إلى  .289و�شملت املرحلة الثانية زيارة � 25شركة
مختارة لتقييم واختبار ُنظم و�ضوابط الأ�شخا�ص املعر�ضني �سيا�سيا  ،و�أي�ضا احل�صول على ردود الفعل
فيم يتعلق بالنهج احلايل للأ�شخا�ص املعر�ضني �سيا�سيا وعلى �أي تعديالت �أخرى ُيعتقد �أنها قد تكون
مفيدة .هذه هي املرة الأولى التي ت�ستهدف فيها �سلطة دبي للخدمات املالية جميع ال�شركات ب�إجراء
عمليات مراجعة ح�سب املو�ضع  ،الأمر الذي يدل على �أهمية هذا النوع من العمليات.
التوا�صل
ت�ؤمن �سلطة دبي للخدمات املالية ب�شدة يف االنخراط املتوا�صل مع القطاع املايل من خالل عمليات
تقييم املخاطراملحددة .ا�ستمر ق�سم الرقابة يف الرتكيز على االنخراط مع �أ�صحاب امل�صالح من
خالل العديد من املبادرات مبا يف ذلك جل�سات التوا�صل والعرو�ض اخلارجية خالل عام � .2011شمل
�أ�سلوب “ العالج الوقائي” ومكن �أع�ضاء الق�سم من توعية ال�شركات حول ال�سلوك الوقائي  .قام ق�سم
الرقابة بتقدمي عرو�ضا تغطي جزء كبري من امل�سائل التي ت�شمل مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل
الإرهاب و�إجراءات احلاالت امل�شتبه بها ( محا�ضرة م�شرتكة مع وحدة احلاالت امل�شتبه بها يف البنك
املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة) ،بالإ�ضافة �إلى محا�ضرة موجهة للم�ست�شارين حول ُ�سبل
التعامل مع طلبات الرتخي�ص من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية.
وقام الق�سم بتقدمي دورة ركز فيها على ورقة الت�شاور رقم  ،74التي طرح فيها تعريف جديد للأعمال
واملهن غري املالية املحددة .وقام الق�سم بتح�ضري دليل �سريع عن مكافحة غ�سل الأموال/تغيريات
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متويل الإرهاب ،ويف هذا ال�صدد � ،شمل عددا من املجاالت الأ�سا�سية مبا يف ذلك  :م�ساعدة �أي �شركة
يف الت�أ�سي�س يف حال كانت �شركة للأعمال واملهن غري املالية املحددة  ،مو�ضحا �شرط الت�سجيل يف
�سلطة دبي للخدمات املالية وتعيني م�س�ؤول الإبالغ عن غ�سل الأموال واالمتثال �إلى القواعد اجلديدة
املقرتحة من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية فيما يتعلق بالأعمال واملهن غري املالية املحددة.
املدققون امل�سجلون
�شرعت وحدة املراقبة اخلا�صة يف عام  ،2011مبراجعة تقاريراملدققني مبوجب قواعد �سلطة دبي
للخدمات املالية .هذه التقارير متخ�ص�صة وهي لال�ستخدام من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية
فقط .تغطي هذه التقاريرامل�سائل املتعلقة يف :العوائد التحوطية ور�أ�س املال التنظيمي و�أموال العمالء،
على عك�س التقارير القانونية العادية للمدققني .كان الغر�ض من هذاه املراجعة جمع معلومات عن
الإجراءات املعمول بها من قبل املدققون امل�سجلون لإ�صدار هذه التقارير.
العالقات التنظيمية الدولية والتعاون
يبقى ق�سم الرقابة ن�شطا مع جمموعة من وا�ضعي املعايري ،بدءا من جلنة بازل للإ�شراف امل�صريف
واملنظمة الدولية للجان الأوراق املالية والرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني .ومن منظور التمويل
الإ�سالمي ،بقيت �سلطة دبي للخدمات املالية م�شاركا ن�شطا يف جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية
ومنظمة املحا�سبة والتدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .اما من منظور التدقيق اجتمعت �سلطة دبي
للخدمات املالية مع وحدة التفتي�ش وجمل�س الرقابة املهنية لإعداد التقاريراملالية يف اململكة املتحدة.
كما �أجرينا جل�سة �إفطار م�شرتكة مع معهد املحا�سبني القانونيني يف انكلرتا وويلز ملناق�شة �أهمية وجود
هيئة للمحا�سبة املهنية يف املنطقة.
الكليات الرقابية
تلقت الكليات الرقابية دفعة جديدة يف عام  2011نتيجة الأزمة املالية .ال يزال التعاون بني ُمنظم
ال�شركات وال�سلطات الرقابية امل�ضيفة لها يف �أولوليات جدول �أعمال �سلطة دبي للخدمات املالية.
ويعمل الق�سم بن�شاط من �أجل تعزيز دور الكليات الرقابية يف تن�سيق القرارات والأن�شطة الرقابية ،
ف�ضال عن تعزيز تبادل املعلومات بني ال�سلطات املخت�صة .و�إلى حد كبري ،يتم حتقيق هذا عن طريق
جمموعة من مذكرات التفاهم الثنائية وع�ضوية ال�سلطة يف مذكرات تفاهم متعددة الأطراف وعرب
امل�شاركة يف الكليات الرقابية الر�سمية على نحو متزايد.
مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب وعقوبات الأمم املتحدة
يطبق قانون العقوبات الإحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة وغريه من القوانني اجلزائية الإحتادية
يف الدولة يف مركز دبي املايل العاملي ،مبا فيها القانون الإحتادي رقم  4ل�سنة ( 2002جترمي غ�سل
الأموال) والقانون الإحتادي رقم  1ل�سنة ( 2004قانون مكافحة الإرهاب) .وتعمل �سلطة دبي للخدمات
املالية ب�شكل فعال على ن�شر ثقافة االلتزام مبكافحة غ�سل الأموال /مكافحة متويل الإرهاب من جانب
الكيانات املُنظمة يف مركز دبي املايل العاملي.
وقد حر�صت �سلطة دبي للخدمات املالية على �أن يتفق النظام التنظيمي ملكافحة غ�سل الأموال /مكافحة
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متويل الإرهاب مع املعايريالدولية التي ت�ضعها قوة مهام الإج��راءات املالية .وتبقى عملية االختيار
الأولية من بني مقدمي الطلبات وعملية الرقابة امل�ستمرة لالمتثال ملكافحة غ�سل الأموال/مكافحة
متويل الإرهاب على ر�أ�س �أولويات �سلطة دبي للخدمات املالية .ي�شكل تقييم فعالية �ضوابط مكافحة
غ�سل الأموال/مكافحة متويل الإرهاب التي ت�ضعها ال�شركات مكونا حيويا يف عملية تقييم املخاطر
امل�ستمرة .نقوم بفح�ص �أنظمة و�ضوابط الكيانات املُنظمة فيما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال /مكافحة
متويل الإرهاب مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على �إجراءات(اعرف عميلك) وعمليات تقدمي التقارير حول
املعامالت امل�شبوهة .يف عام  ،2011مت تقدمي  38تقرير حول املعامالت امل�شبوهة ( 36تقرير يف عام
 )2010من قبل الكيانات املُنظمة من وحدة مواجهة غ�سل الأموال واحلاالت امل�شبوهة.
كجزء من نظام مكافحة غ�سل الأموال/مكافحة متويل الإرهاب ،تقوم �سلطة دبي للخدمات املالية
�أي�ضا مبراجعة م�ستوى االمتثال لأنظمة جمل�س الأمن للأمم املتحدة .ات�صلت �سلطة دبي للخدمات
املالية بجميع كبارامل�س�ؤولني التنفيذيني يف ال�شركات املرخ�صة ومزودو اخلدمات امل�ساعدة وطلبت
منهم ت�أكيدات �إيجابية لاللتزام بالعقوبات املفرو�ضة على ليبيا  .وي�أتي ذلك تباعا خلطابات "كبار
التنفيذين" التي �صدرت يف يناير ومار�س  2011ب�ش�أن اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية التي
ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف �أعقاب الربيع العربي وق��رارات جمل�س الأمن
 1970و  1973ب�ش�أن ليبيا.
التدريب
يقوم ق�سم الرقابة بتعيني ممار�سني مخ�ضرمني لديهم يف كثري من الأحيان خربة يف كل من القطاعني
اخلا�ص والعام .و ركزت �أهم التزامات الق�سم يف عام  2011على �أهمية التدريب امل�ستمر مع جمموعة
متنوعة من الدورات التدريبية للموظفني على جميع امل�ستويات .جتلى هذا يف حد ذاته عرب التزام
الق�سم بدورات تنمية مهنية للموظفني ،بالإ�ضافة �إلى امل�شاركة الفعالة يف امل�ؤمترات وااللتزام بربنامج
قادة الغد التنظيميون .وتتوقع �سلطة دبي للخدمات املالية من الكيانات اخلا�ضعة للرقابة لديها �أن
تلتزم بعملية تدريب املوظفني لديها.
الأ�سواق

يحت�ضن مركز دبي املايل العاملي بور�صة نا�سداك دبي وبور�صة دبي للطاقة .وقد ركز ق�سم الأ�سواق يف
�سلطة دبي للخدمات املالية يف عام  2011على ثالثة جماالت رئي�سية  ،وهي :حتديد ال�سيا�سة العامة
والرقابة على الأ�سواق يف مركز دبي املايل العاملي وغرف املقا�صة وتعزيز العالقات والتوا�صل مع
�أ�صحاب امل�صالح.
مبادرات ال�سيا�سة
اظهر ق�سم الأ�سواق تطور يف �سيا�سات �سوق ر�أ�س املال يف جمالني اثنني� .أوال ،قام الق�سم مبراجعة
لتحديث قواعد عملية الطرح العام والأوراق املالية وذلك لالعرتاف بالتطورات التنظيمية يف الواليات
الق�ضائية الأخرى ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز الإطار التنظيمي الذي ينطبق على �إ�صدار الأوراق املالية
وااللتزامات امل�ستمرة من قبل الكيانات امل�س�ؤولة عن االبالغ� .ست�ؤدي هذه التعديالت الهامة التي
احدثت على نظام طرح الأوراق املالية يف مركز دبي املايل العاملي �إلى ات�ساق �أكرب مع نظام طرح
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وقبول الأوراق املالية يف اململكة املتحدة  ،وذلك عند دخوله حيز التنفيذ يف مطلع عام .2012
منذ الأول من �أكتوبر  ،2011تقوم �سلطة دبي للخدمات املالية بت�شغيل القائمة الرئي�سية للأوراق
املالية اخلا�صة بـ نا�سداك دبي ،وهي الأن ال�سلطة الوحيدة امل�س�ؤولة عن قبول ال�شركات يف القائمة
وعن رقابة االلتزامات واالف�صاحات امل�ستمرة.
ثانيا ،مت تعديل نظام �سلطة دبي للخدمات املالية اخلا�ص باالعرتاف  ،لي�شمل �أنظمة التداول البديلة،
وليمكن مثل هذه املن�صات من الإت�صال عن بعد بال�شركات املرخ�صة يف مركز دبي املايل العاملي.
�سيحدد و�ضع اللم�سات الأخرية على عمل من �أعمال املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية و�ضع جدول
عمل مبادرات ال�سيا�سات اخلا�صة بق�سم الأ�سواق يف امل�ستقبل :مراجعة منوذج م�ؤ�س�سات ال�سوق
املرخ�صة والت�شاور العام حول تزايد م�س�ؤوليات الرقابة وطرح بند االبالغ عن املعامالت  ،جميعها
�أمثلة على تغيريات يف ال�سيا�سات �سيتم النظر فيها .مع التغيريات املقرتحة يف تنظيم اخلدمات
املالية يف الإحتاد الأوروبي والواليات املتحدة على الأ�سواق وغرف املقا�صة � ،سيقوم ق�سم الأ�سواق يف
عام  2012بالبدء يف مراجعة منوذج م�ؤ�س�سات ال�سوق املرخ�صة لتبقى مت�سقة مع �أف�ضل املمار�سات
الدولية.
�أن�شطة رقابية
يف الربع الثاين من العام مت الإنتهاء من مراجعة االمتثال املبدئي وامل�ستمر لأع�ضاء البور�صة .طلبت
وح�صلت بور�صة نا�سداك دبي على موافقة بخ�صو�ص انقا�ص �ضمان ت�سوية الأم��وال  ،و�سمح لها
بالت�أثريعلى بع�ض التغيريات يف تبادل املعلومات وترتيبات الت�سوية.
مع نقل م�س�ؤوليات القائمة الر�سمية �إلى �سلطة دبي للخدمات املالية ،مت االتفاق على بروتوكول لتنظيم
تلك امل�س�ؤوليات التنفيذية املن�صو�ص عليها بني �سلطة دبي للخدمات املالية ونا�سداك دبي فيما يتعلق
بكيانات الإبالغ.
متت زيارة بع�ض �أع�ضاء بور�صة نا�سداك دبي بالتن�سيق مع هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،وقد مت
الإنتهاء من عمليات تقييم للمخاطر وذلك بهدفني :التعرف على الأ�سلوب املتبع يف تنظيم الو�سطاء
املحليني وتقييم اجلهد املبذل لالمتثال داخل �شركات املقا�صة والو�ساطة.
منح ق�سم الأ�سواق نا�سداك دبي وبور�صة دبي للطاقة موافقة فيما يتعلق بابتكار منتجات متنوعة
وتعزيز فعاليتها والقبول ب�أع�ضاء جدد من خارج مركز دبي املايل العاملي.
الرقابة على هيئات اعداد التقارير
وا�صل ق�سم الأ��س��واق مراقبة االب�لاغ عن هيئات اع��داد التقارير (وهي ب�شكل رئي�سي متعلقة
بامل�ساهمات والديون) والتوا�صل معهم بفعالية ل�ضمان امتام عملية االبالغ ب�شكل منا�سب .ويظهر
التوجه الدويل للبور�صات يف مركز دبي املايل العاملي من خالل كيانات الأوراق املالية املدرجة
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متنوعة املن�ش�أ  ،مثل الواليات املتحدة والكويت وجنوب افريقيا والبحرين والأردن واململكة العربية
ال�سعودية وماليزيا و�أملانيا والهند واململكة املتحدة.
وافق ق�سم الأ�سواق على عملية ا�ستحواذ واحدة ولغى الإدراج الالحق الذي مت �إجنازه يف الن�صف
الأول من عام .2011
العالقات والتوا�صل مع �أ�صحاب امل�صالح
وا�صلت �سلطة دبي للخدمات املالية التزامها مع اجلهات املعنية ب�أ�سواق ر�أ�س املال يف مركز دبي املايل
العاملي يف كل من القطاعني العام واخلا�ص .حيث وظف ق�سم الأ�سواق مبادرات مختلفة ا�ستخدمت يف
هذا ال�صدد ،مبا يف ذلك توفري الدعم التقني �إلى جمموعات عمل من الهيئات الدولية لو�ضع املعايري،
كما ا�ست�ضاف دورات توعية و�شارك بن�شاط يف عرو�ض خارجية .و�شارك ق�سم الأ�سواق يف امل�ؤمترات
و�أفرقة اخلرباء التي غطت جمموعة متنوعة من املوا�ضيع مبا يف ذلك �إقرا�ض الأوراق املالية ،وحفظ
الأ�سهم ،وبروتوكوالت تبادل الإت�صاالت ،وحوكمة ال�شركات وم�شتقات ال�سلع .كما ا�ست�ضاف ق�سم
الأ�سواق اجتماعني حول التعديالت التي �أدخلت على نظام طرح و�إدراج الأوراق املالية يف مركز دبي
املايل العاملي وعمل مع ال�صناعة املحلية على ابتكار املنتجات املالية املتداولة مثل �أ�سواق �صناديق
اال�ستثمار.
زادت �أهمية التن�سيق والتعاون بني املنظمني بت�أثرت �أداء �أ�سواق ر�أ�س املال املحلية من خالل الأحداث
العاملية .ويف هذا ال�صدد ،مت البدء يف العديد من املبادرات .حيث �أ�صبح التفاعل بني �سلطة دبي
للخدمات املالية وهيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع وم�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي،
�أ�صبح عن�صر هام جدا يف هذا العمل .يف عام  ،2011مت البدء بفريق عمل هدفه تبادل الأفكار واملعارف
وتطوير الأفكار املتعلقة بتطوير �أ�سواق ر�أ�س املال والبور�صات يف دولة الإمارات العربية املتحدة .قام
فريق العمل بتقدمي ورقة عمل �إلى فريق عمل مورغان �ستانلي كابيتال انرتنا�شيونال ( ، )MSCIمحدثا
فهم �أف�ضل للبنية التحتية يف البور�صات الثالث الفردية وت�شمل  :بور�صة �أبو ظبي للأوراق املالية و�سوق
دبي املايل ونا�سداك دبي.
بالإ�ضافة �إلى دورات التوعية ،قدمت �سلطة دبي للخدمات املالية ردودها حول مبادرات ال�سيا�سات التي
و�ضعت للت�شاور العام من قبل ال�سلطات الق�ضائية الأخرى .احلد لتقدمي التعليقات يف هذا ال�صدد هو
ما �إذ كانت التغريات يف القواعد وال�سيا�سات ت�ؤثر على الو�صول �إلى �أداء �أ�سواق ر�أ�س املال يف مركز
دبي املايل العاملي .يف �ضوء هذه املالحظات ،مت تقدمي ردود �إلى جلنة الإحتاد الأوروبي حول مراجعة
الأ�سواق يف �آليات التوجيه املايل وجلنة بازل.
مت خلق فر�ص تدريب للم�شاركني يف برنامج قادة الغد التنظيميون اخلا�ص بالإمارتيني يف �سلطة دبي
للخدمات املالية وبرنامج “�شارك” لهيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع .كما قدم الق�سم التدريب
للموظفني يف هيئة الإم��ارات ل�ل�أوراق املالية وال�سلع حول املخاطر واملنافع امل�شرتكة من التداول
بالهام�ش ،و للمرة الأولى اكمل �أحد �أع�ضاء ق�سم الأ�سواق اعارة يف ق�سم الإ�شراف التنفيذي لدى هيئة
الإمارات للأوراق املالية وال�سلع .
بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،قدم الق�سم م�ساهمات �إلى جداول �أعمال هيئات وا�ضعي املعايري الدولية ،مثل
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املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية .كما قدم الق�سم م�ساهمات تقنية لفريق عمل جلنة الأ�سواق
النا�شئة يف املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية حول التداول اليومي يف الأ�سواق النا�شئة ،اللجنة
اخلا�صة مب�شتقات ال�سلع واملنظمة الدولية للجان الأوراق املالية  -جلنة �أنظمة الدفع والت�سوية
التي تعمل على �أ�سا�س معايري �سوق تداول الأوراق املالية خارج البور�صة ()Over the counter
للإبالغ عن البيانات.
الهيئات والأع�ضاء املعرتف بهم
يبقى نظام االعرتاف يف �سلطة دبي للخدمات املالية عن�صر هام جدا للإطار التنظيمي .لأنه يتيح
للو�سطاء و�أع�ضاء املقا�صة التوا�صل عن بعد مع م�ؤ�س�سات ال�سوق املرخ�صة يف مركز دبي املايل العاملي،
مع احلفاظ على ال�ضوابط التنظيمية و�ضوابط القبول واملعامالت يف م�ؤ�س�سات ال�سوق املرخ�صة .
يف عام  ،2011واف��ق ق�سم الأ�سواق على طلبني من �شركات ت�سعى للح�صول على «االع�تراف» يف
نا�سداك دب��ي .و منح الق�سم «اع�تراف» لطلبني مقدمني من �شركات ت�سعى لع�ضوية بور�صة دبي
للطاقة .و�أدت ظروف ال�سوق امل�ضطربة �إلى �إعادة تنظيم الهياكل امل�ؤ�س�سية و�سحب االعرتاف من
قبل بع�ض امل�شاركني .وبحلول نهاية العام ،كان هناك  35ع�ضو يف نا�سداك دبي و 66ع�ضو يف بور�صة
دبي للطاقة ما ميثل انخفا�ضا يف ع�ضو  1و � 5أع�ضاء على التوايل.
ق�سم التنفيذ

التوجه الوقائي
�أدى التعاون الرا�سخ بني ق�سم التنفيذ و ق�سم الرقابة �إلى تنظيم �أكرث كفاءة وفعالية للخدمات املالية
والأ�سواق يف مركز دبي املايل العاملي .بينت جتربة �سلطة دبي للخدمات املالية �أن التدخل املبكر
بالتعاون مع ق�سم الرقابة ،عموما ما ينتج عنه قرارات تنظيمية �أ�سرع و تكلفة فعالة �أكرث على غرار
نتائج التحقيقات املكلفة والتي ت�ستغرق وقت �أكرث.
لهذا ال�سبب قام ق�سم التنفيذ بالتعاون مع ق�سم الرقابة يف وقت �سابق مبعاجلة �سوء ال�سلوك والتخفيف من
الأ�ضرارالتي حلقت ب�سمعة مركز دبي املايل العاملي و�صناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي.
وقد �أدت ا�سرتاتيجية التدخل املبكر �إلى مراجعة العملية التنظيمية يف �سلطة دبي للخدمات املالية
التي حددت املمار�سات التي تطابق توقعات �سلطة دبي للخدمات املالية و�أ�صحاب امل�صالح.
ا�ستجاب فريق عمل ق�سم التنفيذ �إلى  12طلب مقدم من قبل ق�سم الرقابة للتدخل خالل العام،
و�شارك الق�سم يف  23موجز مقدم من قبل ق�سم الأ�سواق حيث نظرالق�سم فيها و�أو�صى با�سرتاتيجية
التدخل املبكر.
ي�ؤدي التدخل املبكر عموما �إلى �سلوك ت�صحيحي وانخفا�ضا يف عدد الق�ضايا املحالة للتحقيق .بد�أت
�سلطة دبي للخدمات املالية بالتحقيق يف  7ق�ضايا يف عام  ،2011وذلك �أقل من العام ال�سابق حيث
كان جمموع الق�ضايا . 9
الق�ضايا املحالة �إلى ق�سم التنفيذ
يف احلاالت التي ال ميكن فيها معاجلة �سوء ال�سلوك من خالل التدخل املبكر ،يقوم ق�سم الرقابة
باحالة الق�ضية ر�سميا �إلى ق�سم التنفيذ لتقرير �إذا كان من ال�ضروري البدء يف التحقيق.
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التحقيقات
�أجرت �سلطة دبي للخدمات املالية  13حتقيق خالل عام � ،2011شملت  6ق�ضايا من عام  2010وذلك
�أكرث من العام ال�سابق حيث كان جمموع الق�ضايا .9
التحقيقات
التحقيقات امل�ستمرة من عام � 2010إلى عام 2011
التحقيقات التي متت مبا�شرتها يف عام 2011
التحقيقات التي مت انها�ؤها يف عام 2011
التحقيقات التي ال زالت قيد التنفيذ حتى  31دي�سمرب2011

العدد
6
7
8
5

�شملت التحقيقات التي متت مبا�شرتها يف عام  2011جمموعة من الت�صرفات وهي:
ال�سيا�سات واملمار�سات ال�ضعيفة من قبل ال�شركات املرخ�صة يف ما يتعلق بتحديد وت�صنيف
•
العمالء؛
ف�شل النظم وال�ضوابط ،وال �سيما فيما يتعلق بتحديد العمالء و�إجراء حتريات م�ستمرة عنهم
•
والتحقق من م�صادر �أموالهم؛
ف�شل حتوطي فيما يتعلق باحلفاظ على موارد كافية لر�أ�س املال ؛
•
تقدمي معلومات زائفة وم�ضللة ل�سلطة دبي للخدمات املالية؛
•
الف�شل يف الإف�صاح عن معلومات مادية �إلى �سلطة دبي للخدمات املالية  ،و
•
عدم التعاون ب�شكل كامل مع �سلطة دبي للخدمات املالية.
•
نتائج التنفيذ
كانت هناك  5نتائج للتنفيذ خالل العام �أدت �إلى فر�ض عقوبات .تفا�صيل العقوبات موجدة على املوقع
االلكرتوين ل�سلطة دبي للخدمات املالية حتت ال�سجل العام/الإجراءات التنظيمية و ُتلخ�ص على النحو
التايل.

�أرون بانت�شريا و�ساتي�ش بانت�شريا

فر�ضت �سلطة دبي للخدمات املالية غرامة مالية قدرها  12,000دوالر �أمريكي على كل من �أرون
و�ساتي�ش بانت�شريا بعد �أن تبني انهم قدموا معلومات زائفة وم�ضللة ل�سلطة دبي للخدمات املالية
وعدم التعاون ب�شكل كامل مع �سلطة دبي للخدمات املالية .ف�شل كل من �أرون و�ساتي�ش بانت�شريا يف
الإف�صاح عن:
•

•
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جميع منا�صب الإدارة والتحكم التي كانوا مطالبني بالإف�صاح عنها خالل �إجراءات احل�صول
على الرتخي�ص من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية  ،و
التحقيقات والإج ��راءات التنظيمية من قبل هيئة رقابية للخدمات املالية يف ما يتعلق
ب�سلوكهم ،و�سلوك ال�شركات املرتبطة بهم ،و التي كانوا مطالبني بالإف�صاح عنها خالل
�إجراءات احل�صول على الرتخي�ص من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية و� /أو بعد �أن �أ�صبحوا
�أفراد مرخ�صني من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية .
التقرير ال�سنوي 2011

ق�سم التنفيذ (تابع)

�ساك�سو بنك دبي املحدودة

وجهت �سلطة دبي للخدمات املالية توبيخا �إداريا �إلى �ساك�سو بنك دبي املحدودة لإخفاقها يف االمتثال
لقواعد �سلطة دبي للخدمات املالية لإخفاقت يف �أنظمة التعامل مع العمالء .جاء هذا التوبيخ تباعا
العرتاف �ساك�سو بنك دبي املحدودة ب�أنه اخرتق نظم و�ضوابط العمالء ومكافحة غ�سل الأموال املُلزمة
يف قواعد �سلطة دبي للخدمات املالية من خالل االخفاق يف:
ت�صنيف العمالء ت�صنيفا �سليما؛
•
ابرام اتفاقية مع كل عميل من عمالئها ؛
•
احل�صول على حتقيق كاف ومر�ض لهويات العمالء ومحل اقامتهم الدائم وم�صادر ثرواتهم؛
•
اجراء حتريات م�ستمرة عن العمالء؛
•
مراقبة معامالت العمالء مراقبة كافية ،و
•
�إن�شاء و�صيانة النظم وال�ضوابط املنا�سبة تتعلق بالأ�شخا�ص املعر�ضني �سيا�سيا.
•

اي * تريد �سيكيورتيز ليمتد

تلقت �سلطة دبي للخدمات املالية تعهد جربي من اي* تريد �سيكيورتيز ليمتد ،بعد �أن ك�شفت �سلطة
دبي للخدمات املالية عن �أوجه ق�صور يف نظم و�ضوابط مكافحة غ�سل الأموال يف اي* تريد �سيكيورتيز
ليمتد .وت�شمل تلك الق�صور االخفاق يف:
احل�صول على االدلة امل�ستندية الكافية املتعلقة مب�صادر �أموال عمالئها و�/أو ثرواتهم ؛
•
احل�صول ،لبع�ض عمالئها ،على الأدلة امل�ستندية الكافية املتعلقة بعناوينهم �أو ن�سخ م�صدق
•
عليها على نحو ر�سمي �صحيح من تلك امل�ستندات؛
و�ضع �سيا�سات ل�ضمان �صحة امل�ستندات املتعلقة بهوية العمالء وحداثتها ،الأمر الذي �أدى �إلى
•
اخفاق اي* تريد يف احل�صول على م�ستندات “اعرف عميلك”؛
و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات والنظم وال�ضوابط التي تفي على نحو مالئم باحتياجات تقييم
•
مخاطر غ�سل الأموال اخلا�صة بعمالئها؛ و
�ضمان �أن طاقم عمل االمتثال خالل تلك الفرتة كان كافيا لتغطية طبيعة و حجم �أن�شطتها
•
التجارية.
وقد وافقت اي* تريد يف التعهد اجلربي على �أن ت�سدد غرامة مالية قدرها  1,101,000درهما �إماراتيا
( 300,000دوالر �أمريكي) ،على �أن يتم �سداد  734,000درهما اماراتيا ( 200,000دوالر �أمريكي) يف
غ�ضون  30يوما ،و ُيعلق املبلغ املتبقي البالغ قيمته  367,000درهما اماراتيا ( 100,000دوالر �أمريكي)
بناء على وفاء اي* تريد بالتعهد اجلربي.

�سراج كابيتال ليمتد

�سحبت �سلطة دبي للخدمات املالية الرتخي�ص من �سراج كابيتال ليمتد لإخفاقها يف احلفاظ على
موارد ر�أ�س املال الكايف واحلفاظ على النظم وال�ضوابط املالئمة .وقد �أخفقت �سراج كابيتال كابيتال
ليمتد يف:
احلفاظ على موارد ر�أ�س املال الكايف خالل الفرتة من � 1أكتوبر  2010وحتى تاريخ �سحب
•
الرتخي�ص؛
�أن يكون لديها �أنظمة و�ضوابط مالئمة لتمكينها من حتديد ور�صد متطلبات ر�أ�س املال ؛
•
التقرير ال�سنوي 2011
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ق�سم التنفيذ (تابع)
•
•
•
•

ابالغ �سلطة دبي للخدمات املالية على الفور بحدوث �شيء من �ش�أنه �أن ي�ؤدي يف تغيريات
جوهرية يف كفاية ر�أ�س املال �أو املالءة املالية؛
الإف�صاح عن �أمر مييل وب�شكل معقول لإظهار خرق �أو خرق مرجح لقوانني وقواعد �سلطة دبي
للخدمات املالية؛
�ضمان �إدارة �ش�ؤونها على نحو فعال وم�س�ؤول من قبل الإدارة العليا لديها؛ و
�أن يكون لديها نظم و�ضوابط مالئمة ل�ضمان امتثالها للت�شريعات املعمول بها يف مركز دبي
املايل العاملي وذلك بقدر معقول.

ق�ضايا قيد النظر
فر�ضت �سلطة دبي للخدمات املالية املزيد من العقوبات على � 3أفراد و�شركات مرخ�صة من قبلها.
وتتعلق العقوبات مبجموعة من الت�صرفات والتي ت�شمل ما يلي:
عدم مراعاة معايري عالية من النزاهة والإن�صاف يف املعاملة؛
•
الف�شل يف احلفاظ على موارد ر�أ�س املال الكايف؛
•
اخرتاق احلدود املفرو�ضة فيما يتعلق بالك�شف عن الأطراف ذات ال�صلة؛
•
الإخفاق يف احل�صول على الأنظمة وال�ضوابط الكافية الالزمة بقدرما هو ممكن وب�شكل
•
معقول ،ل�ضمان االمتثال للت�شريعات ذات ال�صلة يف مركز دبي املايل العاملي؛
الإخفاق يف احلفاظ و�إثبات وجود موارد كافية لإدارة �ش�ؤونها؛
•
الإخفاق يف التعامل بطريقة وا�ضحة وتعاونية مع �سلطة دبي للخدمات املالية واطالعها على
•
الأحداث الهامة؛
عدم االلتزام باملعايري املطبقة حلوكمة ال�شركات؛
•
عدم الت�صرف مبهارة ورعاية وعناية؛
•
عدم االمتثال ملعايري التقاريراملالية الدولية ،و
•
الإخفاق يف االمتثال للمعايريالدولية للتدقيق.
•
الهيئة القانونية للأ�سواق املالية
مت التوجه �إلى الهيئة القانونية للأ�سواق املالية ،املحكمة الإدارية ل�سلطة دبي للخدمات املالية للمرة
الأولى يف عام  ،2011وذلك للنظر يف مو�ضوع الإجراءات التنظيمية امل�شارة �إليها من قبل �سلطة دبي
للخدمات املالية .وميكن للهيئة القانونية للأ�سواق املالية �أن تنظر وتبت يف الدعاوى املعرو�ضة عليها،
كما لديها ال�سلطة لفر�ض العقوبات و�إ�صدار الأوامر .لن تعرف نتائج مداوالتها حتى �أوائل عام .2012
جلنة اال�ستئناف التنظيمية
مت التوجه �إلى جلنة اال�ستئناف للمرة الأولى يف عام  ،2011وذلك للنظر يف الطعون يف العقوبات
التي فر�ضتها �سلطة دبي للخدمات املالية .ي�ستطيع �أي �شخ�ص ُمنظم �أن ي�ست�أنف يف جلنة اال�ستئناف
التنظيمية يف حال مت فر�ض عقوبة مالية عليه �أو مت �سحب ترخي�صه .تنظر اللجنة يف عدد من
اال�ستئنافات حاليا و لن تعرف النتائج حتى �أوائل عام .2012
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�إدارة ال�شكاوى
ترد دعاوى �سوء ال�سلوك من م�صادر عديدة ،مبا يف ذلك عامة اجلمهور .وهي تعترب م�صدرا هاما
للمعلومات يف �سلطة دبي للخدمات املالية .وت�شجع �سلطة دبي للخدمات املالية اجلمهور على تقدمي
ال�شكاوى عند اعتقادهم �أنه قد مت مخالفة قوانني وقواعد تديرها �سلطة دبي للخدمات املالية .و ُتقيم
�سلطة دبي للخدمات املالية جميع ال�شكاوى التي تتلقاها وت�ستجيب جلميع ال�شكاوى يف غ�ضون 24
�ساعة من ت�سلمها .ويتم ابالغ مقدمي ال�شكاوى بنتائج التقييم  ،ولكن قد حتول التزامات �سلطة دبي
للخدمات املالية بال�سرية دون الك�شف عن هذه النتائج  ،ال �سيما �إذا كان التحقيق اليزال جاريا .ميكن
تقدمي ال�شكاوى �إلى �سلطة دبي للخدمات املالية عرب البوابة الإلكرتونية التي ميكن الو�صول �إليها عرب
موقع �سلطة دبي للخدمات املاليةwww.dfsa.ae .
تلقت �سلطة دبي للخدمات املالية � 85شكوى خالل العام .ال ت�ؤدي جميع ال�شكاوى �إلى البدء يف حتقيق.
�إن ن�سبة كبرية من ال�شكاوى تتعلق ب�إجراء حدث خارج نطاق اخت�صا�ص �سلطة دبي للخدمات املالية.
يف مثل هذه الظروف ،يتم توجيه ال�شكاوى �إلى املُنظم املنا�سب.
يبني املخطط �أدناه كيفية قيام �سلطة دبي للخدمات املالية بحل ال�شكاوى التي تلقتها حتى تاريخ 31

دي�سمرب .2011

46%
11%
5%
10%
1%
27%
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عدم االخت�صا�ص
بدون مخالفة
متت احالتها داخليا
متت احالتها �إلى م�صدر خارجي
خالف جتاري
مت حلها
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التعاون الدويل

وا�صلت �سلطة دبي للخدمات املالية عملها بالتن�سيق مع وتقدمي امل�ساعدة من قبل ق�سم التنفيذ  ،وذلك
على ال�صعيدين الإقليمي والدويل للهيئات التنظيمية على مدارالعام.
تبادلت �سلطة دبي للخدمات املالية املعلومات مع الهيئات التالية:
�سلطة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة؛
•
مكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية ،اململكة املتحدة؛
•
جلنة جتارة العقود الآجلة لل�سلع يف الواليات املتحدة ؛
•
بانكو دي الربتغال؛
•
كومي�ساو دو مريكادو دي فالوري�س موبيلرييو�س ،الربتغال؛
•
االنرتبول؛
•
جلنة اخلدمات املالية يف جري�سي ؛
•
الهيئة الإحتادية للرقابة املالية يف �أملانيا؛
•
جمل�س الأوراق املالية والبور�صات يف الهند؛
•
هيئة ال�سوق املالية يف النم�سا؛
•
جلنة اخلدمات املالية يف موري�شيو�س؛
•
هيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع يف دولة الإمارات العربية املتحدة؛
•
�شرطة دبي؛
•
امل�صرف املركزي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،و
•
هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
•
التوا�صل
�شارك ق�سم التنفيذ بتقدمي برامج تدريبية برعاية املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية يف يونيو
 .2011كما و�سع الق�سم برناجمه التدريبي لي�شمل عدد من املنظمات الإقليمية والدولية الرئي�سية.
حماية امل�ستهلك
ا�ستمر ا�ستهداف امل�ستهلكني املطمئنني وغري املتطورين يف عام  2011من قبل جتار عدميي ال�ضمري
عرب ترويج املخططات االحتيالية التي تتطلب دفع م�سبق للر�سوم .وا�ستخدم التجار �أ�ساليب متطورة
جلذب امل�ستثمرين .ت�صرف فريق ق�سم التنفيذ على نحو ا�ستباقي لتوعية امل�ستهلكني حول خ�صائ�ص
ومخاطر هذه املخططات عربن�شر " 5تنبيهات" على موقع �سلطة دبي للخدمات املالية و�إ�شراك
امل�ستهلكني من خالل برامج االذاعة املوجهة وو�سائل الإعالم املطبوعة باللغتني الإجنليزية و العربية.
مكتب امل�ست�شار العام

ا�ستمر مكتب امل�ست�شار العام بتثقيف العاملني يف �سلطة دبي للخدمات املالية حول قيم �سلطة دبي
للخدمات املالية  ،وخا�صة االلتزام مبعايري عالية من ال�سلوك الأخالقي والنزاهة يف عام  .2011و�أجرى
مكتب امل�ست�شار العام مراجعات داخليا لل�سيا�سات والإج��راءات والت�شريعات حيث اقرتح تعديالت
ح�سب احلاجة .وخارجيا ،قام مكتب امل�ست�شار العام مع �سلطة مركز دبي املايل العاملي ومحاكم مركز
دبي املايل العاملي وغريهم ب�صياغة ت�شريعات �ستعمل على تعزيز دور �سلطة دبي للخدمات املالية
ب�صفتها املنظم امل�ستقل للمركز املايل .و يف مواجهة التحديات ال�سيا�سية والإقت�صادية ،قدم مكتب
امل�ست�شار العام م�شورة ذات جودة عالية والدعم يف الوقت املنا�سب �إلى جمل�س الإدارة وجلانه وال�سلطة
التنفيذية حول جمموعة وا�سعة من املو�ضوعات.
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العالقات الدولية

العالقات الدولية

يبقى التعاون وتبادل املعلومات مع اجلهات التنظيمية يف و�ضع حرج بالن�سبة ملركز مايل مثل مركز
دبي املايل العاملي .ا�ستمرت �سلطة دبي للخدمات املالية يف بناء �شبكتها من مذكرات التفاهم
الثنائية ومتعددة الأطراف مع  115هيئة تنظيمية و �إ�شرافية حول العامل.
�أدى ا�ستمرار ال��زي��ادة يف الن�شاط من قبل ال�شركات والأف ��راد املرخ�صة يف مركز دب��ي املايل
العاملي والكيانات املت�صلة مبركز دبي امل��ايل العاملي �إل��ى زي��ادة مماثلة يف طلبات امل�ساعدة من
و�إلى املنظمني الآخرين .ا�ستجابت �سلطة دبي للخدمات املالية مبا يتفق مع م�س�ؤولياتها القانونية
والتزاماتها مبذكرات التفاهم املربمة� ،إلى �أكرث من  30طلب ح�صول على معلومات تنظيمية.
و تنعك�س تطلعات �سلطة دبي للخدمات املالية يف امل�شاركة بتطبيق املعايري الدولية اجلديدة و
�صياغتها �أي�ضا .ا�ستمرت �سلطة دبي للخدمات املالية يف امل�شاركة يف عمل و�أهداف الهيئات التي
ت�ضع املعايري املالية املختلفة .يف الواقع ،قدمت �سلطة دبي للخدمات املالية مالحظات على  26ورقة
ت�شاور من�شورة من قبل وا�ضعي املعايري خالل هذا العام.
منذ عام  ،2010مت متثيل �سلطة بي للخدمات املالية يف جمموعة عمل رئي�سية يف جلنة بازل للإ�شراف
امل�صريف ،التي تقوم مبراجعة مكثفة ملبادئ بازل الأ�سا�سية للرقابة امل�صرفية الفعالة .يف حني يتم
اعتماد املبادئ الأ�سا�سية املنقحة� ،ستقوم �سلطة دبي للخدمات املالية مبراجعتها والت�أكد من �أن
الإطار امل�صريف الرقابي يف مركز دبي املايل العاملي ال يزال متوافق .و وا�صلت �سلطة دبي للخدمات
املالية م�شاركتها يف فريق بازل اال�ست�شاري  ،وهي جمموعة فرعية يف جلنة بازل للإ�شراف امل�صريف.
و يف قطاع الأوراق املالية ت�شارك �سلطة بي للخدمات املالية مبا�شرة يف �إعادة النظر يف منهجية
املنظمة الدولية للأوراق املالية التي ت�سمح ملنظمي الأوراق املالية بقيا�س مدى امتثالها للمبادئ
 38الأ�سا�سية للمنظمة الدولية للأوراق املالية  .و�سي�سمح الإنتهاء من و�ضع منهجية ل�سلطة دبي
للخدمات املالية ب�إجراء تقييم ذاتي جديد على نظامها وفقا لهذه املعايري اجلديدة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سلطة دبي للخدمات املالية هي �أحد امل�شاركني يف اللجنة الدائمة لل�سلع املعادة
حديثا يف املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية ،كما �أن املدير التنفيذي لق�سم الأ�سواق ن�شط يف فريق
عمل تداول الأوراق املالية خارج البور�صة ( )OTCحيث مت ت�أ�سي�س كالهما للقيام ب�أعمال جمموعة
الع�شرين .وكانت اللجنة الدائمة ،كفريق عمل ،ت�شارك يف �إعداد التقارير حول خطوات تعزز من
ال�شفافية يف �سوق النفط املايل .كما انتهت من اعداد تقرير حول مبادئ التنظيم والإ�شراف على
�أ�سواق م�شتقات ال�سلع .و دعت املجموعة الع�شرين يف �أكتوبر اللجنة الدائمة يف املنظمة الدولية للجان
الأوراق املالية لقيادة العمل مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدويل ومنظمة الدول امل�صدرة
للنفط ،لإعداد تو�صيات ب�ش�أن �أداء والإ�شراف على وكاالت االبالغ عن اال�سعار (النفط اخلام).
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�أكمل فريق عمل امل�شتقات تقريره الذي مت ت�أيده من قبل املجموعة الع�شرين ،التي دعت بدورها
املُنظمون يف تلك الأ�سواق لتنفيذ التو�صيات الواردة يف التقرير بحلول نهاية عام  .2012و�ستقوم
�سلطة دبي للخدمات املالية مبراجعة حول هذه التو�صيات ل�ضمان ا�ستمرار امتثالها للمعايريالدولية.
ويف قطاع الت�أمني� ،شارك عدد من امل�س�ؤولني التنفيذيني الكبار يف �سلطة دبي للخدمات املالية يف
اجتماعات مع �أع�ضاء الرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني خالل عام  2011للم�ساعدة يف �إعادة النظر
يف املبادئ الأ�سا�سية للت�أمني يف الرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني واملعايري املطابقة واملواد االر�شادية.
وقد اعتمدت هذه املبادئ من قبل �أع�ضاء الرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني يف اجتماعها ال�سنوي
يف �أكتوبر .2011تقوم �سلطة دبي للخدمات املالية مبراجعة املبادئ الأ�سا�سية يف �صيغتها النهائية
واملواد املرتبطة بها و�سوف تقوم مبراجعة كتيب قواعد �سلطة دبي للخدمات املالية لتحديد املجاالت
التي ميكن تطويرها.
ن�شرت الرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني يف يوليو ورقة مفاهيم تتعلق ب�إطار م�شرتك للإ�شراف على
جمموعات الت�أمني النا�شطة دوليا .وهناك عدد من �شركات الت�أمني يف مركز دبي املايل العاملي هم
�أع�ضاء يف جمموعات الت�أمني النا�شطة دوليا .يهدف االطار امل�شرتك �إلى تعزيزالتعاون بني امل�شرفني
و�سد الثغرات التنظيمية .و�ستتم مراجعة االطار امل�شرتك للت�أكد من �أن �سلطة دبي للخدمات املالية
�ست�ستمر ب�إجناز مهامها بالتنظيم املايل وذلك ح�سب املعايري الدولية.
ويبقى التمويل الإ�سالمي محورا مهما ل�سلطة دبي للخدمات املالية .حيث �أن ال�سلطة ع�ضو ن�شط
يف جلان مختلفة ويف جمموعات عمل يف كل من منظمة املحا�سبة والتدقيق للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية
وجمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية .وحاليا ،يتم تكليف �أربع جمموعات عمل يف جمل�س اخلدمات
املالية الإ�سالمية مبهمة ت�أ�سي�س معايري لإدارة مخاطر ال�سيولة ،واختبار ال�ضغط ،وكفاية ر�أ�س املال
وتنفيذ و�إدارة املخاطر مل�شاريع التكافل لبازل  .3وقد مت ن�شر م�سودات اختبارال�ضغط ومعايري �إدارة
مخاطرال�سيولة يف �أكتوبر.
�إن �سلطة دبي للخدمات املالية ع�ضوا يف جلنة معايريالتدقيق واحلوكمة ملنظمة املحا�سبة والتدقيق
للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية ويف جمل�س معايري املحا�سبة والتدقيق  ،كما تبادر مبالحظات حول التغيريات
املقرتحة ملعايري �شريعة احلوكمة والفروق الدقيقة يف املحا�سبة الإ�سالمية.
كما �أن �سلطة دبي للخدمات املالية ع�ضوا يف املنتدى الدويل ملنظمي عمليات التدقيق امل�ستقلني
والتي قامت يف �أبريل باعتماد جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية خلدمة امل�صلحة العامة وتعزيز حماية
امل�ستثمر من خالل حت�سني جودة التدقيق على م�ستوى العامل ،وذلك من خالل عمليات تفتي�ش م�ستقلة
ملدققي احل�سابات و�شركات التدقيق .وتغطي املبادئ الأ�سا�سية هيكل رقابة التدقيق وعمليات
املراجعة ملُنظمي التدقيق ومبادئ �إجراءات التفتي�ش.

75

التقرير ال�سنوي 2011

ق�سم اخلدمات امل�ؤ�س�ساتية والعمليات

يف جماالت �آخرى من معايري املحا�سبة ،و ي�شارك الرئي�س التنفيذي ل�سلطة دبي للخدمات املالية
كع�ضو يف املجموعات اال�ست�شارية يف جمل�س معايري التدقيق والت�أكيد الدولية واملجل�س الدويل ملعايري
�أخالقيات مهنة املحا�سبة .كما ي�ستمر بامل�شاركة يف العمل يف جمموعة وا�ضعي املعايرياالقيانو�سية
الآ�سيوية ،وهي املكلفة برتويج اعتماد والتقارب من معايري التقارير املالية الدولية من قبل ال�سلطات
املخت�صة يف هذه املنطقة.
وبالإ�ضافة �إلى جناح امل�ؤمتر الإقليمي الثاين للتدقيق الذي ا�ست�ضافته �سلطة دبي للخدمات املالية يف
نوفمرب ،رحبت ال�سلطة بـ  35وفد �أحنبي .
م��ذك��رات ال�ت�ف��اه��م امل��وق �ع��ة م��ع �سلطة دب ��ي ل�ل�خ��دم��ات امل��ال �ي��ة يف ع ��ام  ،2011ت�شمل م��ا يلي:
•
•
•
•
•

�سلطة النقد يف جزرالكاميان � 5أبريل 2011؛
هيئة الت�أمني يف الإمارات العربية املتحدة � 27أبريل 2011؛
البنك االحتياطي يف الهند  16يونيو 2011؛
�سلطة رقابة الأ�سواق املالية يف �سوي�سرا  27يوليو2011؛و
البنك املركزي يف قرب�ص  29نوفمرب .2011
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دائرة املالية
جنحت دائرة املالية يف التحقق من تقدمي البيانات املالية وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املحددة من قبل
جلنة التدقيق وتقييم املخاطر يف �سلطة دبي للخدمات املالية� .إن الدائرة م�س�ؤولة عن اعداد امليزانية
وتقارير وفواتري الر�سوم واالحتفاظ بدفاتراحل�سابات واعداد البيانات املالية و�إدارة النقد واحل�سابات
امل�صرفية ومعاجلة جدول الرواتب و�إدارة املدفوعات وتدبريالب�ضائع واخلدمات واملحافظة على �سجل
الأ�صول الثابتة وت�أمني �شامل على املكاتب.
مت �إجناز دفاتر احل�سابات و�أعمال التدقيق ال�سنوي لل�سنة املالية  2011خالل مدة �شهر واحد من
اغالق ال�سنة املالية .وقد مت تقدمي تقرير تدقيق ح�سابات نظيف �إلى جمل�س الإدارة يف عام  2012ومت
اعتماد احل�سابات .وح�صلت دائرة املالية على تقرير تدقيق ح�سابات نظيف من املدققني الداخليني
على مراجعة امتثال م�صفوفة ال�سلطة املُعدة من قبلهم يف عام .2010
خالل عام  ،2011مت �إج��راء عملية املراجعة ال�سنوية لل�سيا�سات املحا�سبية وم�صفوفة ال�سلطة
والإجراءات املالية .وقد مت حتديث �أنظمة احل�سابات وتعديلها لتح�سني وتعزيز فعاليتها .وقد �ساعدت
تلك املمار�سات فريق الدائرة املالية على حت�سني الكفاءات الت�شغيلية وتقليل الوقت الالزم ملعاجلة
املعامالت وو�ضع �ضوابط داخلية �أكرث �صرامة.
تتم موافاة املجل�س دوريا ب�آخر امل�ستجدات حول الأداء املايل لل�سلطة يف اجتماعاته الدورية خالل
ال�سنة .وبف�ضل الإدارة املالية احلري�صة ،متكنت �سلطة دبي للخدمات املالية ،للعام ال�سابع على
التوايل ،من التحكم مب�صاريفها لتبقى �ضمن امليزانية املعتمدة.
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دائرة تقنية املعلومات
ا�ستمرت دائرة تقنية املعلومات بتح�سني �أمن و�صالبة والتزام كافة الأنظمة الداخلية واخلارجية،
والبنية التحتية واطار حوكمة تقنية املعلومات التي مت تطويرها على مدى ال�سنوات ال�ست املا�ضية.
يف عام  ،2011مت تنفيذ  23م�شروعا متفاوتة يف احلجم والتعقيد ومت الإنتهاء منها بنجاح .تعمل دائرة
تقنية املعلومات على منوذج مركزي مع معرفة نظام رئي�سي يتم االحتفاظ بها داخليا .يف الوقت نف�سه،
يتم ا�ستخدام م�صادر خاريجية يف �أعمال التنفيذ وا�سعة النطاق.
ويف هذا العام ،مت �إجراء تطويرات رئي�سية على التطبيق التنظيمي الرئي�سي .وقد �ضمن ذلك حتقيق
جميع متطلبات العمل من منظور امل�شاريع وي�ستمر النظام الداخلي حاليا ب�أن يكون جزءا رئي�سيا من
�أن�شطة الأق�سام التنظيمية .بالإ�ضافة �إلى تنفيذ عملية حتديث على نظام التقاريراملالية حيث يزود
ال�شركات بنظام ا�سرع ومطور لتقدمي بياناتها املالية وداخليا امكانية جمع واعداد املعلومات وحتليلها .
�أهمية �أمن تقنية املعلومات التزال من �أولوليات الدائرة وقد متت تقوية �أمن تقنية املعلومات بادخال
�ضوابط �أكرث �صرامة على ال�شبكة اخلارجية واملقايي�س وكذلك على ال�شبكة الداخلية .ا�ستمرت الدائرة
يف احلر�ص على تبني �أف�ضل املمار�سات التقنية الدولية و�أف�ضل معايري حوكمة و�أن تقارن نف�سها بها.
مت �إجراء اختبارات مكثفة على اخرتاق ال�شبكة اخلارجية والداخلية من قبل طرف م�ستقل .وهذه هي
املرة اخلام�سة التي يتم فيها �إجراء مثل هذا االختبار ،ويكرر هذا االختبار كل عام.
دائرة امل�شاريع و�إدارة املخاطر
وا�صلت الدائرة تركيزها على القيام بالتعديالت على �إج��راءات العمل يف جميع الأق�سام .عملت
دائرة امل�شاريع و�إدارة املخاطر مع ق�سم الرقابة على مراجعة �إجراءات العمل وال�سيا�سات الرئي�سية
يف الق�سم .وقد مت احلفاظ على ا�ستمرارية دعم التطور يف جميع وحدات العمل وتعزيز العمليات
الت�شغيلية الأ�سا�سية القائمة لتح�سني فعالية وكفاءة الرقابة.
ا�ستمرت حاجة مختلف الأق�سام يف ال�سلطة على م��دار العام �إل��ى خدمات �إدارة امل�شاريع التي
تقدمها الدائرة .وقدمت الدائرة خدمات �إدارة امل�شاريع ملراجعة قواعد طرح الأوراق املالية ونظام
"االعرتاف"وقواعد التحوط و�أحكام مكافحة غ�سل الأم��وال .ومن املقرر الإنتهاء من بع�ض هذه
امل�شاريع يف عام .2012
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت تطبيق عملية دعم �إدارة امل�شاريع لعدد من �أهم الأحداث واالجتماعات الدولية
التي ا�ست�ضافتها �سلطة دبي للخدمات املالية ،الأمر الذي يعك�س االلتزام ب�ضمان الكفاءة وتوفري �أعلى
معايري اجلودة.
وقد مت �إجراء عدد من عمليات التدقيق الداخلي امل�ستقلة للتبني من فعالية العمليات واالمتثال العام
للإجراءات وال�ضوابط.
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دائرة الإت�صال
لقد كان احلر�ص على بقاء �سلطة دبي للخدمات املالية على توا�صل مع االع�لام ال��دويل واملحلي
والتعاون معهم يف جميع الأوقات من �أكرب �أولويات الفريق يف عام � . 2011إن القدرة على التوا�صل
بفعالية مع �أ�صحاب امل�صالح ي�ضمن لل�سلطة امكانية �إي�صال قيمها حول ال�شفافية والتوا�صل �إلى
�أ�صحاب امل�صالح.
وا�صلت وحدة الإت�صال ابراز الرئي�س التنفيذي واملدراء التنفيذيني يف �سلطة دبي للخدمات املالية من
ال�صحفية وتقدمي املقاالت يف جمال الأعمال والتنظيم وامل�ساهمة يف مختلف الكتب،
خالل املقابالت ُ
ف�ضال عن تقدمي املعلومات و�إح�صائيات لعدة تقارير يف �صناعات معينة .وقد مت تغطية �أهم املوا�ضيع
لهذا العام والتي ت�شمل التمويل الإ�سالمي و�صناديق اال�ستثمار وحوكمة ال�شركات .وقد وفر اال�ستمرار
يف دعم الأحداث التنظيمية من�صة جيدة لل�سلطة لتبادل الأخبار واملعلومات والتغيريات الت�شريعية.
�شارك العديد من املدراء التنفيذيني حتقيقا لهذه الغاية يف جمموعة وا�سعة من امل�ؤمترات يف كل من
الإمارات العربية املتحدة وخارجها .وقام فريق الإت�صال بتن�سيق محا�ضرات وامل�شاركة يف ندوات،
وتوفريحزمة من املواد اخلا�صة بال�سلطة ،بالإ�ضافة �إلى التوا�صل مع و�سائل الإعالم.
ا�ست�ضافت �سلطة دبي للخدمات املالية داخليا العديد من دورات التوعية على مدار العام �شملت
�أ�صحاب امل�صالح حول موا�ضيع متنوعة .وقاد فريق الإت�صال ا�سرتاتيجية ال�سلطة مبختلف وظائف
امل�شاريع التنظيمية التي تتطلب تخطيطا م�سبقا والتوا�صل مع و�سائل الإعالم .على �سبيل املثال ،عملية
نقل قائمة الأوراق املالية من نا�سداك دبي �إلى �سلطة دبي للخدمات املالية يف �شهر �أكتوبر.
مت ن�شر  15خرب �صحفي باللغتني العربية والإجنليزية يف عام  ،2011و تلقت جميعها تغطية اعالمية
وا�سعة .كما تن�سق دائرة الإت�صال عملية الن�شر من خالل �آلية اال�شرتاك للح�صول على �أهم �أحداث
ال�سلطة وذلك على موقع ال�سلطة االلكرتوين .وقد زاد عدد امل�شرتكني �أ�ضعافا م�ضاعفة يف ال�سنوات
الثالث املا�ضية .كما قام الفريق ب�إدارة كافة ا�ستف�سارات و�سائل الإعالم مبا يف ذلك ترتيب مقابالت
مع املدراء التنفيذيني يف ال�سلطة حول م�سائل تنظيمية محددة.
�أ�صدرت دائرة الإت�صال  5تنبيهات ا�ستهالكية و � 3إ�شعارات تعديالت يف الت�شريع و� 8إ�شعارات للت�شاور
خالل العام .وقد مت ن�شرها من خالل �آلية اال�شرتاك للح�صول على �أهم �أحداث ال�سلطة من موقع
ال�سلطة االلكرتوين.
تلقت و�سائل العمل الداخلي يف دائ��رة الإت�صال دفعة تقدمية نتجت عن طرح البوابة االلكرتونية
الداخلية (الإنرتانت) املب�سطة وامل�صممة حديثا .تعترب البوابة االلكرتونية الداخلية (الإنرتانت) و�سيلة
مهمة وفعالة لتبادل املعلومات داخليا .وعمل الفريق على �ضمان ت�صميم الوظائف وال�شكل اخلارجي
ليتما�شى مع املتطلبات الوظيفية واال�ستخدام  ،مما يتيح تدفق �سل�س للمعلومات جلميع املوظفني
وابقائهم على اطالع على التطورات التنظيمية الدولية وعلى �إح�صاءات ال�سلطة الرئي�سية والر�سائل
الرئي�سية والعرو�ض واملن�شورات والن�شرات الإعالمية واخلطابات ،ف�ضال عن �أخبار الأعمال املحلية.
كما وا�صل التقريرالإخباري اليومي ال�صادر عن فريق الإت�صال بتزويد املوظفني باملعلومات ذات
ال�صلة ،والبيانات الإقت�صادية واالجتاهات ال�سيا�سية وقوى ال�سوق.
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ووا�صل الفريق توفري خدمات الرتجمة والرتجمة الفورية جلميع الإق�سام التنظيمية وغريالتنظيمية
على مدارالعام  .كما قام الفريق برتجمة �صفحة ال�شكاوى على موقع ال�سلطة االلكرتوين �إلى العربية
تعزيزا مل�ساعي ال�سلطة للو�صول �إلى نطاق �أو�سع و�أكربمن ال�سوق.
كان فريق الإت�صال قد ن�شر الن�شرة الإخبارية االجتماعية الداخلية الأولى يف عام  ،2007م�صممة
وموجهة ملوظفني ال�سلطة  .يف يوليو 2011قام الفريق با�صدار العدد  .17وقد تلقت هذه الن�شرة ردود
فعل �إيجابية جدا على مر ال�سنني ،حيث منت م�ساهمات املوظفني يف هذه الن�شرة الإخبارية بقوة.
مطبوعات ومن�شورات �أخرى �أجنزت يف عام  2011ت�شمل ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�إجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية ،العدد  ،7يناير  2011باللغتني الإجنليزية والعربية؛
خطة العمل  2012/2011باللغتني الإجنليزية والعربية؛
التقرير ال�سنوي  2010باللغتني الإجنليزية والعربية؛
قانون القيم والأخالق للموظفني يف ال�سلطة باللغة االجنليزية؛
قانون القيم والأخالق ملجل�س �إدارة ال�سلطة باللغة االجنليزية؛
�إجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية ،العدد � ،8سبتمرب 2011باللغتني الإجنليزية والعربية؛
دليل �سريع ملكافحة غ�سل الأموال ومكافحة التغيريات يف متويل الإرهاب للأعمال واملهن
غري املالية املحددة باللغة االجنليزية؛
تقدمي طلب للح�صول على ترخي�ص من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية باللغتني الإجنليزية
والعربية؛
الن�شرة الإخبارية الداخلية ( )13th Storyمت ا�صدار  3طبعات باللغة الإجنليزية؛
دليل نظام ال�صناديق املالية باللغة االجنليزية؛
كتيب داخلي عن املوظفني يف ال�سلطة ( ،)Who’s Whoمت ا�صداره بالإجنليزية ،و
عدد متنوع من املن�شورات ،منها دعوات ومواد ت�سويقية �أخرى �أجنزت باللغتني االجنليزية
والعربية.

دائرة �إدارة املكاتب
مت حتقيق هدف الدائرة يف توفري بيئة مكتبية مهنية للموظفني والزائرين يف �سلطة دبي للخدمات
املالية بنجاح خالل ال�سنة .ا�ستمر الفريق يف اال�ستجابة الفورية جلميع الطلبات والت�أكد �أي�ضا �أن
خدمات الإدارة متوفرة على النحو املطلوب.
ونفذت الدائرة بنجاح عملية التحقق من الأ�صول ال�سنوية وقدمت جميع التقارير قبل عملية التدقيق.
ي�ستمر القيام ب�صيانة داخلية للمكاتب ويتم تنفيذ جميع �أعمال التجهيزات الإ�ضافية وال�صيانة
الروتينية دوريا ل�ضمان ال�سالمة وحت�سني جودة وفعالية البيئة.
ا�ستمر فريق الإدارة بالإ�شراف ب�شكل فعال على �إجراءات عمليات الأر�شفة واال�سرتجاع .ا�ستمرت
كافة الأق�سام با�ستخدام مرافق الأر�شفة وحفظ امل�ستندات خارج مرافق ال�سلطة خالل ال�سنة ،الأمر
الذي عمل على زيادة عدد ال�سجالت املخزنة يف املكاتب.
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و حتظى �سالمة موظفي �سلطة دبي للخدمات املالية وزوارها بالأولوية الق�صوى لل�سلطة  ،وعليه ،فقد
ا�ستمرت الدائرة بالتحقق من مراقبة �أنظمة �إطفاء احلريق ومعدات اال�سعافات الأولية و�صيانتها
دوريا والقيام بعمليات التفتي�ش املخدمة والروتينية وفقا للمبادئ التوجيهية التي و�ضعتها �سلطة
الدفاع املدين وحتديث مواد التخطيط للحاالت الطارئة �أثناء العمل.
ومت �أي�ضا حتديث محتويات جملدات فرق �إدارة الطوارئ الالزمة للتخطيط للطوارئ وتوزيعها على
جميع �أع�ضاء فريق �إدارة الطوارئ.
ق�سم املوارد الب�شرية

مخطط اجلن�سيات ملوظفي �سلطة دبي للخدمات املالية
24%
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13%
4%

23%
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ا�ستمر ق�سم املوارد الب�شرية بالرتكيز على تطوير املوظفني واتخذا عددا من املبادرات يف عام 2011

ملوا�صلة تعزيز مهارات ومعلومات القوى العاملة يف ال�سلطة .وقام الق�سم خالل العام بتفعيل
دورة تنمية مهنية حول موا�ضيع متنوعة ت�شمل الرقابة والتنفيذ يف ال�سوق وتقييم املخاطر الت�شغيلية.
كما رتب الق�سم مداخالت هامة للتعلم يف جمال حتليل الت�أمني املالءة  ، IIب�إجراء حتريات وحتليل
اخلدمات امل�صرفية التي ت�شمل غالبية موظفينا التنظيميني.

13

ان�ضم يف �أكتوبر 25% ،من املوظفني التنظيميني �إلى الرابطة الدولية لالمتثال ملكافحة غ�سل الأموال
�سعيا لتعزيز قدراتنا يف هذا املجال.
وقد ق�ضى كل موظف من موظفي ال�سلطة معدل � 4أيام يف التدريب ويف دورات تطويرية خالل العام،
و�شمل ذلك امل�شاركة يف  18دورة تدريبية وامل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية.
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انخف�ضت ن�سبة املوظفني املغادرين �إلى  6.45%يف عام  2011باملقارنة مع ن�سبته  7.8%يف عام
 .2010من املهم �أي�ضا الإ�شارة �إلى �أن ن�سبة املوظفني املغادرين من بني الكادر التنظيمي انخف�ضت
من � 7.9%إلى  4.48%يف عام  .2011و تقارن هذه البيانات ايجابيا مع �صناعة اخلدمات املالية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة و�أماكن �أخرى يف املنطقة .و�شهدت �سلطة دبي للخدمات املالية رحيل
مديرين تنفيذيني قانونيني بحثا عن فر�ص جديدة  ،وقد مت �شغل هذه املنا�صب بنجاح .وجاء هذا
االنخفا�ض يف ن�سبة املوظفني املغادرين انعكا�سا للأزمة املالية العاملية احلالية و لكنه يرجع �أي�ضا
�إلى النهج الذي تتبعه ال�سلطة يف مكاف�أة املوظفني وامل�ستويات العالية لقدرة املوظفني على امل�شاركة
والتوا�صل .
قام الق�سم ب�إجراء ا�ستطالع يف عام  2011حول م�شاركة وتوا�صل املوظفني يف �سلطة دبي للخدمات
املالية .تبع ذل��ك ع��دد من امل�ب��ادرات منذ اال�ستطالع ال�سابق يف �أواخ��ر ع��ام  .2009فقد �سلط
اال�ستطالع الأخري ال�ضوء على جناح م�ساعي ال�سلطة لتعزيز م�شاركة املوظفني يف جماالت القيادة
وامكانية التوا�صل  .ن�ستطيع �أن جند �سلطة دبي للخدمات املالية يف كل من هذه العوامل وغريها يف
ال�صفوف االيجابية مقارنة ب�أف�ضل ممار�سات املعايري العاملية .وتنعك�س عملية م�شاركة املوظفني من
خالل معدالت احل�ضور والغياب والفعالية ال�شاملة.
وقد حافظ وعزز فريق املوارد الب�شرية على عملية ر�صد املكاف�أت يف ال�سوق من خالل امل�شاركة يف
عمليات ا�ستطالع كربى عن املكاف�أت ،مبا يف ذلك تلك التي توفرها كربى ال�شركات اال�ست�شارية
الدولية.
�أثبتت مبادرات التوظيف لدينا فعاليتها على امل�ستوى الدويل واملحلي يف عام  ، 2011ولكن انخف�ض
عدد مقابالت املر�شحني من اخلارج ب�شكل ملحوظ .يرجع �سبب االحجام املتزايد من املر�شحني للنظر
يف فر�ص العمل املتاحة يف �إمارة دبي �إلى املفاهيم اخلاطئة حول ق�ضايا الأمن ال�شخ�صي الناجتة عن
اال�ضطرابات االجتماعية يف ال�شرق الأو�سط ،بالإ�ضافة �إلى تردد الأفراد يف تغيري �أعمالهم خالل
الأزمات املالية ،ما مل يجربوا على ذلك.
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الإح�صاءات الرئي�سية لعام 2011
ال�سلطة يف عمل د�ؤوب 2011
•

•
•
•

ال�شركات املرخ�صة						
						
* امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية
					
*ال�شركات بنافذة �إ�سالمية
الأفراد املرخ�صون					
					
مزودو اخلدمات امل�ساعدة امل�سجلون
						
مدققو احل�سابات امل�سجلون

46
1
2
451
2
1

ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 2011

		
•	�أوراق اال�ست�شارات (ال�سيا�سة والقوانني والقواعد) املن�شورة
							
القوانني امل�صاغة
•
					
•	�آليات و�ضع القواعد التي مت �إعدادها
				
طلبات التنازالت والتعديالت
•
					
التنازالت والتعديالت املمنوحة
•

9
2
8
94
83

الرقابة 2011

		
		
عمليات تقييم املخاطر لل�شركات املرخ�صة
•
		
عمليات تقييم املخاطر ملزودي اخلدمات امل�ساعدة
•
عمليات تقييم املخاطر ملدققي احل�سابات امل�سجلني
•
					
التغيريات يف نطاق الرتاخي�ص
•
					
•	�إجمايل عدد الطلبات امل�ستلمة
		
الطلبات التي متت معاجلتها خالل  50يوم عمل
•
						
الأ�سواق 2011
			
الهيئات امللزمة بتقدمي تقارير
•
		
طلبات اال�ستحواذ التي مت االطالع عليها
•
•	�إ�شعارات بطرح الأوراق املالية من مركز دبي املايل العاملي
							
ا�ستف�سارات عامة
•
طلبات الأع�ضاء املعرتف بهم التي متت املوافقة عليها 		
•
		
طلبات الهيئات املعرتف بها التي متت املوافقة عليها
•
				
•	�إ�شعارات الإف�صاح املتعلقة بالهيئات املدرجة

129
15
23
20
54
80%

		

0
0
3
14
4
0
932

التنفيذ 2011
•
•
•
•
•
•

				
ال�شكاوى التي مت ا�ستالمها وتقييمها
			
طلبات الإحالة من ق�سمي الرقابة/الأ�سواق
				
التحريات التي متت مبا�شرتها
		
طلبات و �أوامر ملحاكم مركز دبي املايل العاملي
			
طلبات التنفيذ للم�ساعدة املتبادلة امل�ستلمة
			
طلبات التنفيذ للم�ساعدة املتبادلة ال�صادرة
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الإح�صاءات الرئي�سية لعام ( 2011تابع)
العالقات الدولية 2011

			
•	�إجمايل مذكرات التفاهم التي مت توقيعها
		
* �إجمايل مذكرات التفاهم الثنائية التي مت توقيعها
* �إجمايل مذكرات التفاهم متعددة الأطراف التي مت توقيعها
* مذكرات التفاهم الثنائية التي مت توقيعها يف عام 2011
			
الطلبات التنظيمية للمعلومات وامل�ساعدة
•
			
الوفود الأجنبية الزائرة التي مت ا�ستقبالها
•

59
56
3
5
30
35

اخلدمات امل�ؤ�س�ساتية والعمليات 2011
•

•
•
•

لتزامات املحا�سبة و�إعداد التقارير التنظمية التي مت ا�ستالمها
وتقرير مدققي احل�سابات غري امل�ؤهلني املن�شور		
				
يف الوقت املحدد
			
الأداء املايل �ضمن امليزانية الت�شغيلية املعتمدة
الفائ�ض يف عام  2011كن�سبة مئوية من �إجمايل امل�صاريف
الفائ�ض يف عام  2011كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات

املوارد الب�شرية 2011
•
•
•

•
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قادة الغد التنظيميون :تعيني خريجني		
		
			
قادة الغد التنظيميون :منح
						
عدد املوظفني
* دوليني					
						
* �إماراتيني
						
ا�ستبدال موظفني
			
* منظمني			
		
			
* غري منظمني

 100%التزام
 100%التزام
8.74%
8.04%

 5( 4يف عام )2010

 2( 2يف عام )2010

 121( 124يف عام )2010

 100( 102يف عام )2010

 21( 22يف عام )2010

عام )2010

 7.8%( 6.45%يف
 7.9%( 4.48%يف عام)2010
 6.8%( 7.02%يف عام )2010
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التطلع قدما

التطلع قدما
حددت �سلطة دبي للخدمات املالية �أربعة موا�ضيع ا�سرتاتيجية التي �ستكون من �أهم عوامل الأن�شطة
التجارية يف  2013/2012وهي:
امل�شاركة الدولية :يتم حاليا و�ضع جدول الأعمال التنظيمي على امل�ستوى الدويل و�سلطة دبي للخدمات
املالية بحاجة للم�شاركة يف ذلك ل�ضمان �أن ت�أخذ تلك املعايري بعني االعتبار احتياجات املنطقة ولن�ضمن
جاهزيتنا على �أن يكون لدينا اخلربة الالزمة لتنفيذ تلك املعايري عند ظهورها .تعتمد م�شاركتنا يف
هذه العملية على نوعية وقدرات موظفينا وعلى ريادة الفكر التي منار�ستها وعلى احرتامنا باعتبارانا
ُمنظم فعال ذات م�صداقية .ولذلك �ست�ستمر �سلطة دبي للخدمات املالية بالعمل املكثف للت�أثري على
املعايري الدولية من خالل امل�شاركة يف توجيه الهيئات ذات ال�صلة والرد على امل�شاورات.
�إن جدول �أعمال املعايريالدولية هو العامل الأهم املهيمن على مراجعات نظامنا التنظيمي الذي يجري
حاليا واملخطط لها على مدى العامني املقبلني .ومن الأوليات الرئي�سية يف عام  ، 2012التح�ضري
والإنتهاء بنجاح من برنامج تقييم القطاع املايل .كما �سبق ذكره ،هذا الإجراء �سي�شمل تقييم دقيق
لنظامنا وفقا للمبادئ الأ�سا�سية للجنة بازل للإ�شراف امل�صريف والرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني
واملنظمة الدولية للجان الأوراق املالية .كما �أننا نقوم مبراجعة نظام البيانات املالية لل�شركات ماعدا
�شركات الت�أمني ،وي�شمل ذلك اعتماد اتفاقية معايري بازل  3ونظام مكافحة غ�سل الأموال/مكافحة
متويل الإرهاب ل�ضمان االمتثال لأحدث التو�صيات ال�صادرة عن قوة مهام الإجراءات املالية 9 + 40
و للنظر يف بع�ض الق�ضايا الأو�سع نطاقا املتعلقة يف اخفاقات العمالء .و�سي�ستمر تطبيق هذه املعايري
وغريها با�ستيعاب قدر كبري من املوارد يف ال�سلطة.
اجلودة :يتطلب ال�سعي لتحقيق �أهدافنا التنظيمية يف مركز يزداد النمو فيه مع ا�ستمرار الأزمة
املالية جودة عالية يف جميع مهامنا التنظيمية واملهام الداعمة لها .نحن بحاجة للقيام بجميع
م�س�ؤولياتنا التنظيمية على �أعلى م�ستوى ،مع الرتكيز املنا�سب على احتماالت املخاطر يف جمل�س
�إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية .لذلك ال زالت التح�سينات م�ستمرة على الطريقة التي يتم
بها تقييم املخاطر ،كما �سيعاد النظر يف �إدارة البيانات والتقارير املالية ل�ضمان توافر البيانات
الدقيقة ذات ال�صلة يف الوقت املنا�سب.
يحتاج نظامنا التنظيمي �إلى مواكبة التطورات الدولية والتغريات يف الأ�سواق املالية� .إن مزيج النمو
امل�ستمر يف عدد ال�شركات املُنظمة والن�ضج املتزايد يف ال�شركات املُنظمة و احلاجة لتقييم وا�ستيعاب
التغريات الكربى يف النظام الدويل يتطلب منا توظيف وا�ستبقاء موظفني ذوي خربة تنظيمية كبرية.
بالإ�ضافة �إلى تطوير وحتديث مهارات املوظفني احلاليني .و�سوف ت�ستمر ال�سلطة يف بذل جهود يف
تطوير خرباء متخ�ص�صني يف منتجات وخدمات محددة ،وعند ال�ضرورة ت�ستهدف اخلربات املحددة
الالزمة من خالل عملية التوظيف.
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التطلع قدما (تابع)

التعاون مع ُمنظمني �آخرين :لقد �أظهرت الأزمة املالية مدى �سرعة مرور املخاطر املنظمة �أو جمموعة
من املخاطر �إلى حدود الواليات املتخ�ص�صة .ي�ستجيب املجتمع الدويل لهذه الأمور من خالل زيادة
الرتكيز على التعاون وتبادل املعلومات بني طرفني �أومن خالل �آليات منظمة مثل الكليات الإ�شرافية
عل حد �سواء .علينا �أن نكون متعاونني ن�شطني و م�شاركني لريغب ُنظرائنا املُنظمني بالتعامل معنا.
�أحد نقاط الرتكيز تنطوي على ا�ستمرار تطويرعالقاتنا مع الهيئات التنظيمية يف دولة الإم��ارات
العربية املتحدة .و يجب �أن نعطي الأولوية لتطوير العالقات مع الهيئات التنظيمية يف تلك الدول التي
نتوقع �أن ين�ش�أ منها عدد كبري من ال�شركات.
التوقع :نحن بحاجة �إلى �أن نكون من �أ�صحاب التفكري املتقدم يف نظامنا والقيام حيث �أمكن ،بتحديد
نوع امل�شاكل املتوقع حدوثها يف الهيئات املُنظمة .كما نحتاج �إلى تقييم التغريات النامية يف مناذج
الأعمال التجارية لل�شركات داخ��ل املركز ،و�ضمان امتالك املعرفة واملهارات الالزمة للإ�شراف
عليها .و�أي�ضا تقييم الآثار املرتتبة عن التكنولوجيا من جراء التغيريات يف النظام الرقابي يف جمال
البور�صات و�أنظمة التداول .ويجب �أن نكون من �أ�صحاب التفكري املتقدم يف حتديد وحتليل الق�ضايا
التنظيمية امل�ستقبلية ،و�أي�ضا حتديد كيف يمُ كن للتنظيم �أن يدعم ا�سرتاتيجية �سلطة مركز دبي املايل
العاملي ليكون مركزماليا دوليا.
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امللحق ( 1تابع)

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل �إلى ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية
التقرير حول البيانات املالية
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة ل�سلطة دبي للخدمات املالية والتي تتكون من امليزانية العمومية
كما يف  31دي�سمرب  2011وبيان الأداء املايل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات التف�سريية الأخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية
تعد الإدارة م�سئولة عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية وفقاً لل�سيا�سات املحا�سبية الواردة
يف ال�صفحات (� 96إلى  )98من البيانات املالية وعن تلك الرقابة الداخلية التي حتددها الإدارة ك�ضرورية
لتتمكن من �إعداد بيانات مالية خالية من �أخطاء جوهرية� ،سوا ًء كانت نا�شئة عن احتيال �أو خط�أ.
م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
تنح�صر م�س�ؤوليتنا يف �إبداء ر�أينا حول هذه البيانات املالية بنا ًء على عملية التدقيق التي قمنا بها.
لقد �أجرينا تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية .ت�ستدعي هذه املعايري التزامنا باملتطلبات الأخالقية
أكيد معقول حول ما �إذا كانت البيانات املالية
والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�صل �إلى ت� ٍ
خالي ًة من �أية �أخطاء جوهرية.
تت�ضمن عملية التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �إثباتات تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات
الواردة يف البيانات املالية .ت�ستند هذه الإجراءات املختارة �إلى تقدير مدقق احل�سابات ،مبا يف ذلك
تقييم مخاطر الأخطاء اجلوهرية للبيانات املالية� ،سوا ًء كان ذلك ب�سبب االحتيال �أو اخلط�أ .وعند
القيام بتقييم تلك املخاطر ،ي�أخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار الرقابة الداخلية املت�صلة ب�إعداد
املن�ش�أة وعر�ضها العادل للبيانات املالية بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف،
ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ش�أة .تت�ضمن عملية التدقيق كذلك تقييم ًا
ملالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة،
وكذلك تقييم ًا لأ�سلوب عر�ض البيانات املالية ب�شكل عام.
منا�سب للر�أي الذي نبديه
أ�سا�س
ٍ
نعتقد �أن �إثباتات التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري � ٍ
بنا ًء على عملية التدقيق.
الر�أي
بر�أينا ،لقد مت �إعداد البيانات املالية املرفقة ب�شكل عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية وفق ًا لل�سيا�سات
املحا�سبية الواردة يف ال�صفحات (� 96إلى  )98من البيانات املالية.
براي�س ووترهاو�س كوبرز
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
 14فرباير 2012
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امليزانية العمومية
 31دي�سمرب
2011

�إي�ضاح
�ألف
درهم

املوجودات
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات متداولة
دفعات مقدمة وذمم مدينة
�أر�صدة نقدية وم�صرفية

مطلوبات غري متداولة
مخ�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة
للموظفني
مطلوبات غري متداولة
�إيرادات ر�سوم مقبو�ضة مقدم ًا

�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمركي

3

3,122

851

3,036

825

4

3,096

844

2,704

737

6,218

1,695

5,740

1,562

5

11,903

3,243

11,251

3,066

6

60,139

16,388

85,646

23,337

72,042

19,631

96,897

26,403

78,260

21,326

102,637

27,965

جمموع املوجودات
حقوق امللكية
ر�أ�سمال مقدم واحتياطيات
ر�أ�سمال مقدم
فائ�ض مرتاكم
احتياطي قانوين
جمموع حقوق امللكية
املطلوبات

2010

2.5

7

5,755

1,570

32,180

8,770

-

-

27,816

7,574

27,469

7,485

-

-

33,224

9,055

59,996

16,344

14,683

4,001

11,658

3,177

2.3

23,993

6,538

25,032

6,821

8

6,360

1,732

5,951

1,623

30,353

8,270

30,983

8,444

جمموع املطلوبات

45,036

12,271

42,641

11,621

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

78,260

21,326

102,637

27,965

دائنون وم�ستحقات ومطلوبات �أخرى

متت املوافقة على �إ�صدار هذه البيانات املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  14فرباير .2012
...............................................................

وقعها بالنيابة عن جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية
التقرير ال�سنوي 2011
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بيان الأداء املايل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

�إي�ضاح

2010

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

2.4

117,440

32,000

117,440

32,000

2.3

32,224

8,780

32,875

8,958

735

200

1,283

348

150,399

40,980

151,598

41,306

9

()123,700

()33,700

()120,220

()32,760

11

()14,624

()3,984

()13,066

()3,560

جمموع امل�صاريف

()138,324

()37,684

()133,286

()36,320

فائ�ض ال�سنة

12,075

3,296

18,312

4,986

اعتمادات من احلكومة
�إيرادات ر�سوم
فوائد و�إيرادات �أخرى

جمموع الإيرادات
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف �أع�ضاء جمل�س
الإدارة
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بيان التغريات يف حقوق امللكية

ر�أ�سمال مقدم

�ألف
درهم

فائ�ض مرتاكم
�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

احتياطي قانوين
�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

املجموع
�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2010
يف  1يناير 2010

فائ�ض ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2010

32,180

8,770

9,504

2,588

-

-

41,684

11,358

-

-

18,312

4,986

-

-

18,312

4,986

32,180

8,770

27,816

7,574

-

-

59,996

16,344

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
يف  1يناير 2011

املحول للحكومة
(�إي�ضاح )13
فائ�ض ال�سنة
املحول �إلى االحتياطي
القانوين (�إي�ضاح )2.5
يف  31دي�سمرب 2011

32,180

8,770

27,816

7,574

-

-

59,996

16,344

()26,425

()7,200

()12,422

()3,385

-

-

()38,847

()10,585

-

-

-

-

()27,469

()7,485

27,469

7,485

-

-

5,755

1,570

-

-

27,469

7,485

33,224

9,055

التقرير ال�سنوي 2011

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 96إلى  103جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية.
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بيان التدفقات النقدية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

�إي�ضاح
�ألف
درهم

�أن�شطة العمليات
فائ�ض ال�سنة
تعديالت ب�سبب البنود التالية:
3
اال�ستهالك
4
الإطفاء
9
خ�سارة من حذف ممتلكات ومعدات
7
مخ�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�إيرادات فوائد
التدفقات النقدية للعمليات قبل مكاف�آت خلدمة
املدفوعة للموظفني واحلركات يف ر�أ�س املال العامل
7
دفعـة مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
(الزيادة)/النق�ص يف املبلغ املدفوع حلكومة دبي
عن الغرامات التي مت حت�صيلها
التغيريات يف ر�أ�س املال العامل:
دفعات مقدمة وذمم مدينة �صافية من الفوائد
�إيرادات ر�سوم مقبو�ضة مقدم ًا
دائنون وم�ستحقات ومطلوبات �أخرى �صافية من
8
املبلغ امل�ستحق ال�سداد �إلى حكومة دبي
�صايف النقد الناجت عن �أن�شطة العمليات
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غري ملمو�سة 3,4
الزيادة يف الأر�صدة املحتفظ بها يف احل�سابات
6
امل�صرفية بخ�صو�ص مكاف�آت نهاية
اخلدمة للموظفني
فائدة مقبو�ضة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
13
املحول �إلى احلكومة
�صايف (النق�ص) /الزيادة يف النقد وما يف حكمه
6
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
6
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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2010

�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

12,075

3,296

18,312

4,986

2,168

589

3,234

881

1,552

423

1,560

425

3

1

-

-

4,294

1,170

3,385

922

()715

()195

()1,248

()340

19,377

5,284

25,243

6,874

()1,269

()346

()1,264

()344

()612

()167

1,390

379

()778

()211

()848

()233

()1,039

()283

2,197

600

1,021

276

()42

()10

16,700

4,553

26,676

7,266

()4,201

()1,146

()3,367

()915

()2,708

()738

()11,975

()3,263

841

229

1,089

297

()6,068

()1,655

()14,253

()3,881

()38,847

()10,585

-

-

()28,215

()7,687

12,423

3,385

73,671

20,074

61,248

16,689

45,456

12,387

73,671

20,074

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 96إلى  103جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية.
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اي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2011تابع)

 1الو�ضع القانوين والأن�شطة
ت�أ�س�ست �سلطة دبي للخدمات املالية مبوجب قانون دبي رقم ( )9ل�سنة  2004ك�سلطة تنظيمية م�ستقلة
م�سئولة عن تنظيم الأن�شطة املالية والأن�شطة املتعلقة بها يف مركز دبي املايل العاملي  .وفق ًا لقانون
دبي رقم ( )9ل�سنة  ،2004ف�إن �سلطة دبي يتم متويلها ب�شكل م�ستقل من قبل حكومة دبي و�سي�ستمر
لتمكينها من ممار�سة �صالحياتها و�أداء وظائفها.
 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية املتبعة يف �إعداد هذه البيانات املالية هي على النحو املبني �أدناه .لقد
ثابت على كافة ال�سنوات املعرو�ضة ما مل ُيـذك ُر خالف ًا لذلك.
ب�شكل ٍ
مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ٍ
� 1.2أ�سا�س الإعداد
لقد مت �إعداد البيانات املالية طبق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
 2.2حتويل العمالت الأجنبية
�إن العملة الوظيفية ل�سلطة دبي ،بو�صفها العملة التي تن�ش�أ �أغلب معامالتها وفق ًا لها ،هي درهم
الإمارات العربية املتحدة.
يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم خالل ال�سنة بالعمالت الأجنبية �إلى العملة الوظيفية با�ستخدام �سعر
ال�صرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة� .إن �أرباح وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية الناجتة عن ت�سوية
هذه املعامالت وعن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املُقيـّمة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف نهاية ال�سنة يتم احت�سابها يف بيان الأداء املايل.
ولأغرا�ض العر�ض فقط ،فقد مت حتويل هذه البيانات املالية �أي�ض ًا �إلى الدوالر الأمريكي ب�سعر �صرف
ثابت يبلغ  1دوالر �أمريكي =  3.67درهم �إمارتي.
� 3.2إيرادات الر�سوم
يتم احت�ساب ر�سوم الطلبات ك�إيرادات عند �إ�صدار الفاتورة .يتم احت�ساب الر�سوم ال�سنوية ك�إيرادات
على امتداد الفرتة املتعلقة بها .تتم معاملة �إي��رادات الر�سوم املقبو�ضة بخ�صو�ص ال�سنة التالية
ك�إيرادات ر�سوم مقبو�ضة مقدم ًا ويتم �إظهارها حتت بند مطلوبات متداولة.
 4.2املبالغ املقبو�ضة من واملحولة �إلى احلكومة
�إن املبالغ املقبو�ضة من احلكومة للوفاء بامل�صروفات الت�شغيلية الواردة يف املوازنة لل�سنة يتم االعرتاف
بها يف بيان الأداء املايل كاعتمادات من احلكومة.
تتم معاملة املبالغ املقبو�ضة احلكومة للوفاء بامل�صروفات الت�شغيلية الواردة يف املوازنة لل�سنة التالية
كمبالغ مقبو�ضة مقدم ًا ويتم �إظهارها حتت بند مطلوبات متداولة ويتم تخ�صي�صها يف البيانات املالية
لل�سنة القادمة.
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امللحق ( 1تابع)
اي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2011تابع)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع

)
(تابع)

 4.2املبالغ املقبو�ضة من واملحولة �إلى احلكومة
�أما املبالغ املدفوعة للحكومة فيتم االعرتاف بها كتوزيعات من الفائ�ض املرتاكم يف ال�سنة �أو كتخفي�ض
يف ر�أ�س املال املقدم ح�سب االقت�ضاء يف ال�سنة التي متت املوافقة فيها على التوزيعات من قبل جمل�س
�إدارة �سلطة دبي.
 5.2االحتياطي القانوين
لقد مت حتديد االحتياطي القانوين للوفاء باملتطلبات الطارئة الناجمة عن ا�ضطالع �سلطة دبي
للخدمات املالية مب�سئولياتها التنظيمية .بح�سب ر�أي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ف�إن هذا االحتياطي
غري قابل للتوزيع و�أن املبالغ املخ�ص�صة له تخ�ضع لتقدير �أع�ضاء جمل�س الإدارة .يتم �إجراء عمليات
التحويل من االحتياطي القانوين �إلى الفائ�ض/العجز املرتاكم للوفاء باملتطلبات الطارئة يف ال�سنة
التي تن�ش�أ فيها.
 6.2منافع املوظفون
يتم ر�صد مخ�ص�ص بااللتزام املقدر مل�ستحقات املوظفني بخ�صو�ص تكاليف الإجازات ال�سنوية لقاء
اخلدمات املقدمة حتى تاريخ امليزانية العمومية .يتم �إدراج هذا املخ�ص�ص حتت بند م�ستحقات
متعلقة باملوظفني.
يتم ر�صد مخ�ص�ص �أي�ض ًا بكامل مبلغ مكاف�آت نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني من غري دولة
الإمارات العربية املتحدة وفق ًا لقانون العمل – قانون مركز دبي املايل العاملي رقم ( )4ل�سنة ،2005
عن فرتات خدمتهم حتى تاريخ امليزانية العمومية .يتم �إدراج هذا املخ�ص�ص حتت بند مطلوبات غري
متداولة .يتم حتويل هذا املخ�ص�ص بالكامل من خالل متويل خا�ص به يتم االحتفاظ به يف ح�ساب
بنك منف�صل.
يتم احت�ساب م�ساهمات التقاعد املتعلقة باملوظفني من دولة الإم��ارات العربية املتحدة وفق ًا لنظام
امل�ساهمات املحدد كم�صروف يف الفرتة التي تتعلق بها.
 7.2الغرامات
ال يتم احت�ساب الغرامات املفرو�ضة من ِقـ َبـل �سلطة دبي للخدمات املالية فيما يت�صل بخرق اللوائح والنظم
من قبل اجلهات اخلا�ضعة لرقابة ال�سلطة ك�إيرادات مكت�سبة يف م�ساق العمل العادي؛ وعليه يتم حتويلها
�سنوي ًا مبا�شرة �إلى حكومة دبي بعد اعتماد البيانات املالية من قبل جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية.
 8.2ممتلكات ومعدات
ً
يتم �إظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم .يتم ح�ساب اال�ستهالك با�ستخدام
طريقة الق�سط الثابت مبعدالت حتت�سب خلف�ض تكلفة املوجودات و�صو ًال �إلى قيمها التقديرية املتبقية
على مدى �أعمارها الإنتاجية املتوقعة على النحو التايل:
حت�سينات على عقار م�ست�أجر
تركيبات وجتهيزات
معدات مكتبية
�أجهزة كمبيوتر
مركبات
97

�سنوات
5
3
3
3
3
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امللحق ( 1تابع)
اي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2011تابع)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع

)

 9.2املوجودات غري ملمو�سة (تابع)

يتم �إظهار املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم ويتم �إطفا�ؤها على امتداد
�أعمارها الإنتاجية املتوقعة التي تبلغ � 3سنوات.
 10.2الر�سوم املدينة
يتم �إدراج الر�سوم املدينة بالقيمة املتوقعة املمكن حتقيقها .ويتم ر�صد مخ�ص�ص محدد لالنخفا�ض
يف قيمة الر�سوم املدينة املعتربة م�شكوك ًا يف حت�صيلها .يتم حذف الديون املعدومة خالل الفرتة التي
يتم حتديدها فيها.
 11.2النقد وما يف حكمه
لأغرا�ض بيان التدفقات النقدية ،فان النقد وما يف حكمه ي�شمل النقد يف ال�صندوق واحل�سابات
اجلارية لدى امل�صارف والودائع امل�صرفية حتت الطلب بفرتة ا�ستحقاق �أ�صلية تقل عن ثالثة �أ�شهر.
 12.2مخ�ص�صات
يتم االع�تراف باملخ�ص�صات عندما يكون من املحتمل �أن يقت�ضي الأمر خروج موارد متثل منافع
أحداث �سابقة ،ويكون بالإمكان قيا�س
�إقت�صادية لت�سوية التزام قانوين �أو �ضمني حايل ين�ش�أ كنتيجة ل ٍ
مبلغ االلتزام مبوثوقية.
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امللحق ( 1تابع)
اي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2011تابع)

 3ممتلكات ومعدات
�ألف درهم
التكلفة
يف  1يناير 2011
�إ�ضافات
محول �إلى �أعمال
ر�أ�سمالية قيد الإجناز
محول �إلى موجودات غري
ملمو�سة (�إي�ضاح )4
حذف

حت�سينات على تركيبات و
عقار م�ست�أجر جتهيزات

معدات
مكتبية

�أجهزة
كمبيوتر

مركبات

�أعمال
ر�أ�سمالية قيد املجموع
الإجناز

13,699

4,018

1,040

9,090

229

753

28,829

179

43

57

2,229

-

1,693

4,201

-

-

-

474

-

()474

-

-

-

-

-

-

()1,944

()1,944

-

()4

()220

()663

-

-

()887

يف  31دي�سمرب 2011

13,878

4,057

877

11,130

229

28

30,199

يف  1يناير 2011

13,239

3,983

964

7,378

229

-

25,793

391

23

70

1,684

-

-

2,168

-

()4

()217

()663

-

-

()884

13,630

4,002

817

8,399

229

-

27,077

يف  31دي�سمرب 2011

248

55

60

2,731

-

28

3,122

يف  31دي�سمرب 2010

460

35

76

1,712

-

753

3,036

اال�ستهالك

ا�ستهالك ال�سنة
حذف
يف  31دي�سمرب 2011
�صايف القيمة الدفرتية

�ألف دوالر �أمريكي
التكلفة
يف  1يناير 2011
�إ�ضافات
محول من �أعمال
ر�أ�سمالية قيد الإجناز
محول �إلى موجودات غري
ملمو�سة (�إي�ضاح )4
ا�ستبعادات/حذوفات

3,733

1,096

282

2,477

62

205

7,855

49

10

17

608

-

462

1,146

-

-

-

129

-

()129

-

-

-

-

-

-

()530

()530

-

()1

()60

()181

-

-

()242

يف  31دي�سمرب 2011

3,782

1,105

239

3,033

62

8

8,229

يف  1يناير 2011

3,607

1,086

263

2,012

62

-

7,030

107

5

19

458

-

-

589

-

()1

()59

()181

-

-

()241

3,714

1,090

223

2,289

62

-

7,378

اال�ستهالك

ا�ستهالك ال�سنة
حذف

يف  31دي�سمرب 2011

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2011
يف  31دي�سمرب 2010
99

68

15

16

744

-

8

851

126

10

19

465

-

205

825

التقرير ال�سنوي 2011

امللحق (1تابع)
اي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2011تابع)

 4موجودات غري ملمو�سة
التكلفة
يف  1يناير
�إ�ضافات
محول من �أعمال ر�أ�سمالية قيد الإجناز
(�إي�ضاح )3
يف  31دي�سمرب
الإطفاء
يف  1يناير
�إطفاء
يف  31دي�سمرب

2011

2011

2010

2010

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

8,020

2,185

6,025

1,642

-

-

174

47

1,944

530

1,821

496

9,964

2,715

8,020

2,185

5,316

1,448

3,756

1,023

1,552

423

1,560

425

6,868

1,871

5,316

1,448

2,704

737

�صايف القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب
متثل املوجودات غري امللمو�سة برامج الكمبيوتر التي مت �شرا�ؤها.

 5دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى
دفعات مقدمة
�سلف موظفني
ذمم مدينة �أخرى

� 6أر�صدة نقدية وم�صرفية
النقد يف ال�صندوق
احل�سابات اجلارية
ودائع ثابتة ق�صرية الأجل

3,096

844

2011

2011

�ألف درهم

�ألف دوالر �أمريكي �ألف درهم

11,816

3,219

10,845

2,955

24

7

216

59

63

17

190

52

11,903

3,243

11,251

3,066

2011

2011

2010

2010

�ألف درهم

�ألف دوالر �أمريكي �ألف درهم

13
16,836
43,290

11
17,665
67,970

4
4,588
11,796

2010

2010

�ألف دوالر �أمريكي

�ألف دوالر �أمريكي
3
4,813
18,521

جمموع النقد والأر�صدة امل�صرفية
ناق�ص ًا :الأر�صدة املحتفظ بها يف
()3,263
()11,975
()4,001
()14,683
احل�سابات امل�صرفية بخ�صو�ص مكاف�آت
نهاية اخلدمة للموظفني
20,074
73,671
12,387
45,456
النقد وما يف حكمه
�إن الأر�صدة املحتفظ بها يف احل�سابات امل�صرفية بخ�صو�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني متثل
الأموال املحتفظ بها للوفاء بالتزامات �سلطة دبي للخدمات املالية بخ�صو�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة
للموظفني (�إي�ضاح  ،)2.6وبنا ًء على ذلك ،ف�إن هذه الأموال غري متوفرة لتمويل العمليات اليومية لل�سلطة.
60,139

16,388

85,646

23,337

مت االحتفاظ بكافة الأر�صدة امل�صرفية لدى م�صرف مرخ�ص له يف دولة الإمارات العربية املتحدة .يف
 31دي�سمرب  ،2011تراوح �سعر الفائدة على الودائع الثابتة ق�صرية الأجل من � 0.28%إلى � 1.90%سنوي ًا
(� 1.55% :2010إلى .)2.00%
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امللحق ( 1تابع)
اي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2011تابع)

 7خم�ص�ص مكاف�آت اخلدمة للموظفني
يف بداية ال�سنة
مخ�ص�ص مر�صود خالل ال�سنة
(انظر �أدناه)
دفعات خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة

2011

2011

2010

2010

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

11,658

3,177

9,537

2,599

4,294

1,170

3,385

922

()1,269

()346

()1,264

()344

14,683

4,001

11,658

3,177

يتم حتميل املخ�ص�ص املر�صود خالل ال�سنة كما يلي:

تكاليف املوظفني (�إي�ضاح )10
م�صاريف �أخرى ملجل�س الإدارة

2011

2011

2010

2010

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

4,201

1,145

3,321

905

93

25

64

17

4,294

1,170

3,385

922

 8الدائنون وامل�ستحقات واملطلوبات �أخرى
دائنون جتاريون
م�ستحقات متعلقة باملوظفني
م�ستحقات �أخرى
مبلغ م�ستحق ال�سداد حلكومة دبي (أ)

2011

2011

2010

2010

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

1,805
2,172
1,473
910

492
592
400
248

1,235
1,426
1,768
1,522

337
389
482
415

6,360

1,732

5,951

1,623

(أ) ميثل املبلغ امل�ستحق حلكومة دبي الغرامات املفرو�ضة التي قامت �سلطة دبي للخدمات املالية
بتح�صيلها والناجتة عن خرق للوائح وال ُنـظم اخلا�صة مبركز �سوق دبي العاملي من قبل اجلهات
اخلا�ضعة.
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امللحق ( 1تابع)
اي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2011تابع)

 9م�صاريف عمومية و�إدارية

تكاليف املوظفني (�إي�ضاح )10

�إيجار مكتب
ا�ستهالك (�إي�ضاح )3
تدريب وم�ؤمترات وحلقات بحث
ات�صاالت و�أنظمة تكنولوجيا املعلومات و�صيانة
معدات
تكاليف توظيف
�أتعاب قانونية وخدمات ا�ست�شارية ومهنية
�إطفاء (�إي�ضاح )4
م�صاريف ت�سويق
�إيجار و�صيانة مركبات
خ�سارة من حذف ممتلكات ومعدات
م�صاريف �أخرى

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2010

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

�ألف
درهم

�ألف
aدوالر �أمريكي

97,982

26,700

92,515

25,212

6,001

1,635

6,960

1,896

2,168

589

3,234

881

3,187

1,040

3,189

869

3,259

889

3,039

828

864

236

1,460

398

2,228

607

2,881

785

1,552

423

1,560

425

771

210

969

264

277

76

261

71

3

1

-

-

4,778

1,294

4,152

1,131

123,700

33,700

120,220

32,760

 10تكاليف املوظفون
الرواتب
املنافع الأخرى
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )7

54,247

14,781

53,100

14,472

39,534

10,774

36,094

9,835

4,201

1,145

3,321

905

97,982

26,700

92,515

25,212

 11م�صاريف �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أتعاب مقطوعة
�أتعاب ح�ضور
�سفر
�أخرى

التقرير ال�سنوي 2011

5,347

1,457

5,147

1,402

2,807

765

3,024

824

2,555

696

1,861

507

3,915

1,066

3,034

827

14,624

3,984

13,066

3,560
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امللحق (1تابع)
اي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2011تابع)

 12التزامات �إيجار ت�شغيلي

�إن التزامات الإيجار مبوجب الإيجارات الت�شغيلية غري القابلة للإلغاء هي على النحو التايل:

�أقل من �سنة واحدة
�أكرث من �سنة و�أقل من � 5سنوات

2011

2011

2010

2010

�ألف
درهم

6,001
6,001

�ألف
دوالر �أمريكي

1,635
1,635

�ألف
درهم

�ألف
دوالر �أمريكي

12,002

3,270

-

-

-

-

 13حوالة للحكومة

درهم
وافق جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  9يونيو  ،2011على حتويل مبلغ
دوالر �أمريكي) من الفائ�ض املرتاكم ،ومبلغ
حلكومة دبي (
درهم
(
دوالر �أمريكي) من ر�أ�س املال املقدم .وبنا ًء على ذلك� ،سيتم بيان تلك املبالغ بو�صفها
حتويل �إلى احلكومة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية.
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امللحق 2

الإف�صاحات املتعلقة ب�أتعاب جمل�س الإدارة وكبار امل�س�ؤولني
الإف�صاح املتعلق بالأتعاب:
يبني اجلدول التايل �إجمايل الأتعاب امل�ستلمة �أو امل�ستحقة واملدينة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ
 31دي�سمرب  2011و  31دي�سمرب  2010من قبل جمل�س الإدارة وكبار امل�س�ؤولني يف �سلطة دبي
للخدمات املالية.
�أتعاب رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني:
جمموعات الأتعاب

2011

2010

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

املبالغ بالدوالر الأمريكي
من � $150,000إلى $200,000

9

9

من � $200,000إلى $250,000

2

2

< $250,001

1

1

12

12

(2011 )$

(2010 )$

القيمة الإجمالية ملجموع �أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة غريالتنفيذيني املبني �أعاله:
2,485,532

2,422,649

مالحظات:
( )1يتم توزيع الأتعاب بالتنا�سب بناء على مدة اخلدمة الفعلية خالل ال�سنة.
( )2تتكون �أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ب�شكل رئي�سي من الأتعاب املهنية ال�سنوية
زائد �أتعاب ح�ضور االجتماعات (اجتماعات املجل�س وجلانه) .يتم �أي�ضا دفع مخ�ص�صات
ال�سفر .بلغت الأتعاب املهنية ملجل�س الإدارة خالل عام  89,968 2011دوالر �أمريكي (رئي�س
جمل�س الإدارة  440,000دوالر �أمريكي خالل العام من تاريخ � 28أغ�سط�س  .)2011بلغت
�أتعاب ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة  6,544دوالر�أمريكي يف ال�سنة لكل اجتماع ( �أتعاب
اجتماعات رئي�س جمل�س الإدارة  15,000دوال �أمريكي يف ال�سنة لكل اجتماع من تاريخ 28
�أغ�سط�س .)2011
( )3بلغت �أتعاب الع�ضوية يف اللجنة خالل عام  6,544 2011دوالر �أمريكي للجنة الواحدة ( �أتعاب
رئي�س اللجنة  2,617دوالر �أمريكي).
( )4ال ي�ستلم رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية �أتعابا عن الع�ضوية يف اللجان �أو عن
ح�ضوراجتماعات اللجان .ال ي�ستلم الرئي�س التنفيذي ل�سلطة دبي للخدمات املالية �أتعابا عن
الع�ضوية يف جمل�س الإدارة �أو يف جلان جمل�س الإدارة �أو عن ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة
�أو ح�ضوراجتماعات اللجان.
( ) 5ي�شمل جمموع الأتعاب دفعات بقيمة  8,258دوالر �أمريكي (  18,241دوالر �أمريكي يف )2010
مدفوعة �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن اخلدمات املهنية املقدمة خالل ال�سنة.
التقرير ال�سنوي 2011
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امللحق ( 2تابع)

�أتعاب الرئي�س التنفيذي وكبار امل�س�ؤولني:
جمموعات الأتعاب

2011

2010

امل�س�ؤولني التنفيذيني

امل�س�ؤولني التنفيذيني

املبالغ بالدوالر الأمريكي
من � $10,001إلى $100,000
� $200,001إلى $300,000

من
من � $300,001إلى $400,000
من � $400,001إلى $900,000
< $900,001

1

1

2

0

1

2

12

13

1

1

17

17

2011

2010

$

$

القيمة الإجمالية ملجموع �أتعاب امل�س�ؤولني التنفيذيني املبني �أعاله:
القيمة الإجمالية ملجموع �أتعاب
امل�س�ؤولني التنفيذيني املبني �أعاله:
رواتب وحوافذ �أداء
مكاف�آت ومنافع �أخرى

8,997,5 62

9,261,048

2011

2010

$

$

6,835,613

7,825,372

2,425,435

2,814,445

مالحظات:
( )1يتم توزيع الأتعاب بالتنايب بناء على مدة اخلدمة الفعلية خالل ال�سنة:
( )2ت�شمل املكاف�آت واملنافع الأخرى بدل ال�سكن وبدل �سفر وبدل تعليم والأق�ساط املدفوعة عن
الت�أمني الطبي والت�أمني على احلياة وم�ستحقات نهاية اخلدمة لل�سنة .2011
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امللحق 3
ال�شركات املرخ�صة يف عام 2011

�شركة ايه �سي دبليو اه قوة �إعادة الت�أمني املحدودة
بنك الفندز ،ا�س ايه
�آرغو ري (مركز دبي املايل العاملي) املحدودة
بنك وفا التجاري ال�شرق الأو�سط املحدودة
جمموعة �أ�سرتاليا ونيوزيلندا امل�صرفية املحدودة
م�ستثمرون �أفيفا للخدمات العاملية املحدودة
بنك فونتوبل (ال�شرق الأو�سط) املحدودة
و�سطاء بي جي �سي ال بي
بي ان بي باريبا�س لإدارة الرثوات (مركز دبي املايل العاملي) املحدودة
دار املال املحدودة
دك�سيا لإدارة الأ�صول لوك�سمبورغ ا�س ايه
ايالرا كابيتال بي ال �سي
اي ام اي كابيتال ال ال بي
بنك يوروكلري ا�س ايه/ان يف
بنك فري�ست كابيتال ال�سوي�سري لال�ستثماراملحدودة
النجم العاملي بي �سي �سي املحدود
�شركاء جي ار للمخاطر املحدودة
هيتكو للخدمات اال�ست�شارية اململكة املتحدة املحدودة د  /ب  /ايه هيتكو دبي
�أي  2بي اف لإدارة ر�أ�س املال املحدودة
�أي ال اند اف ا�س للخدمات املالية العاملية (ال�شرق الأو�سط) املحدودة
كابيتال وادي ال�سند (الإمارات العربية املتحدة) املحدودة
م�ؤ�س�سية موزعني النقد املحدودة
انف�ست ايه دي ام اي ايه املحدودة
انف�ست بريدج كابيتال املحدودة
�أي ا�س اال�ستثمارات اخلليجية املحدودة
جيفريز العاملية املحدودة
ليون جيت لإدارة ر�أ�س املال املحدودة
بنك ماكواري املحدود
ام اف ا�س الدولية (اململكة املتحدة) املحدودة
ناو ال�صحة الدولية املحدودة
التقرير ال�سنوي 2011
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امللحق ( 3تابع)

باالدين كابيتال (ال�شرق الأو�سط) املحدودة
امل�ستثمرين الرئي�سيني العاملية ال ال �سي
بنك كوانرتم لال�ستثمار املحدودة
�شركة ار جي ايه �إعادة الت�أمني ال�شرق الأو�سط املحدودة
م�ؤ�س�سية روبيكو لإدارة الأ�صول بي يف
بنك رويال لال�ستثمار املحدودة
ر�سل لال�ستثمار املحدودة
�شركة �سام�سوجن للحريق والت�أمني البحري املحدودة
�شريخان خلدمات اال�ستثمار املحدودة
�سيلك لال�ستثمار املحدودة
�سن ال�ستثمارات العاملية املحدودة
�سن ليف موزعني املالية (برمودا) املحدودة
مكاتب العائلية بي ا�س �سي (�سي)
الإحتاد امل�صريف بريفي (ال�شرق الأو�سط) املحدودة
بنك اال�ستثمار املتحد املحدودة
�شركة �إدارة الأ�صول الغربية املحدودة
ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع ال�شركات املرخ�صة من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.
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امللحق 4
مزودو اخلدمات امل�ساعدة امل�سجلون يف عام 2011

�شركة دي فران�سيا (دبي) املحدودة
تريكو برا�سيدمي املحدودة

ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع مزودو اخلدمات امل�ساعدة امل�سجلون من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.

التقرير ال�سنوي 2011

108

امللحق 5
املدققون امل�سجلون يف عام 2011

محا�سبون مزارز امل�سجلون

ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع املدققون امل�سجلون من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.
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امللحق 6

�أ

ع�ضاء �شركات ال�سوق املرخ�صة املعرتف بهم يف عام 2011

		
جيه بي مورغان �سيكيوريتيز ال ال �سي
بنك �أبوظبي الوطني 			
وفا للخدمات املالية املحدودة
ولفريين القاب�ضة ال بي

بور�صة دبي للطاقة
نا�سداك
نا�سداك
بور�صة دبي للطاقة

ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع �أع�ضاء �شركات ال�سوق املرخ�صة املعرتف بهم من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على
املوقع االلكرتوين.
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امللحق 7
القوانني والقواعد التي تديرها �سلطة دبي للخدمات املالية 2011

قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية
�سنت القوانني التالية من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،ب�صفته حاكم دبي:
• قانون تعديل القانون التنظيمي ،قانون مركز دبي املايل العاملي رقم  1لعام  ،2011الذي �أدخل
مبوجبه تعديالت على تعريف ترويج اخلدمات املالية ،و�أ�ضاف حظر مينع القيام بالرتويج املايل
داخل مركز دبي املايل العاملي (مع مراعاة اال�ستثناءات الواردة يف القواعد) ،و�أ�ضاف �أي�ضا
بند يجعل �أي اتفاق يخرق احلظر املذكور�أعاله غري قابل للتنفيذ الذي ،ودخل هذا القانون
حيزالتنفيذ يف  28ني�سان 2011؛ و
•

قانون تعديل القانون التنظيمي  ،قانون مركز دبي املايل العاملي رقم  2لعام  ،2011لذي �أدخل
مبوجبه تعديالت يف ما يتعلق بتو�سيع النظام الرقابي لي�شمل املزيد من ال�صالحيات والوظائف
يف ما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال ،وتقدمي عدد من التح�سينات املتنوعة للقانون .ودخل هذا
القانون حيز التنفيذ يف  27دي�سمرب .2011

قواعد �سلطة دبي للخدمات املالية
�أ�صدرت �سلطة دبي للخدمات املالية التعديالت التالية والتي لها �صلة بكتيب قواعد ال�سلطة و�آلياته:
• حت�سينات على تعريفات اخلدمات املالية ل�ضمان قدرة ال�سلطة على التنظيم بطريقة فعالة
وكف�ؤة ،و�أن تعك�س النهج ال�سلطة القائم على تنظيم قائم على تقييم املخاطر ( �آليات رقم  73و
 75و  76و  77ل�سن القواعد)؛
•

•

•

طرح القواعد يف ما يتعلق بحظر �سلطة دبي للخدمات املالية لعمعلية الرتويج املالية مبوجب
قانون تعديل القانون التنظيمي  ،قانون مركز دبي املايل العاملي رقم  1لعام �( 2011آلية رقم 73
ل�سن القواعد) ؛
التغريات الهيكلية يف كتبب القواعد تنطوي على �إلغاء منوذجني من القواعد ،ونقل هذه القواعد
�إلى النموذج العام من القواعد (�آليات رقم  73و  75و  76و  77ل�سن القواعد) ،و�إن�شاء كتيب
م�صادر يحتوي على جميع ال�سيا�سات التنظيمية والعمليات والإجراءات؛
التح�سينات املتنوعة والناجتة على قامو�س امل�صطلحات يف كتيب القواعد (�آليات رقم  74و 78

ل�سن القواعد) ؛
•

•

111

طرح قواعد مكافحة متويل الإرهاب اخلا�صة بالأعمال واملهن غرياملالية املحددة مبركز دبي
املايل العاملي ،عقب نقل ال�صلحيات (�آلية رقم  79ل�سن القواعد) ،و
طرح قواعد الإدراج امل�ؤقتة بعدما مت نقل �سلطة الإدراج �إلى �سلطة دبي للخدمات املالية (�آلية
رقم  80ل�سن القواعد).
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امللحق 8

مذكرات التفاهم املوقعة يف عام

2011

مذكرات التفاهم متعددة الأطراف
ال�شئ
مذكرات التفاهم ثنائية الأطراف
�سلطة النقد يف جزرالكاميان
		
جزر الكاميان
البنك املركزي القرب�صي
قرب�ص 		
بنك االحتياطي الهندي
الهند 		
هيئة رقابة ال�سوق املايل يف �سوي�سرا
�سوي�سرا		
الإمارات العربية املتحدة هيئة الت�أمني يف الإمارات العربية املتحدة
ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بجميع مذكرات التفاهم املوقعة من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.
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امللحق 9

امل�صطلحات
()AAIOFI
()AFs
()AFM
()AMERC
()AMI
()AML
()AMLSCU
()AOSSG
()ASIC
()ASPs
()BCBS
()BIS
()CBUAE
()CFT
()CommFrame
()DCR
()DFSA
()DIFC
()DIFCA
()DME
()DNFBPs
()DUTCO
()EBI
()EU
()FATF
()FSA
()FDIC
()FMT
()FSAP
()FSB
()FSVC
()GCC
()HR
()IAASB
()IAIG
()IAIS
()IASB
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منظمة املحا�سبة والتدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
�شركة مرخ�صة
�سلطة الأ�سواق املالية الهولندية
اللجنة الأفريقية ال�شرق �أو�سطية الإقليمية
م�ؤ �س�سة �سوق مرخ�صة
مكافحة غ�سل الأموال
وحدة مكاحفة احلاالت امل�شتبهة
جمموعة وا �ضعي املعايري االوقيانو�سية الآ�سيوية
اللجنة اال�سرتالية للأوراق املالية واال�ستثمارات
مزود خدمات م�ساعدة
جلنة بازل للإ�شراف امل�صريف
بنك الت�سويات الدولية
م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي
مكافحة متويل الإرهاب
جمموعة بازل اال�ست�شارية �إطار العمل امل�شرتك
املخاطر التجارية ال�ضائعة
�سلطة دبي للخدمات املالية
مركز دبي املايل العاملي
�سلطة مركز دبي املايل العاملي
بور�صة دبي للطاقة
الأعمال واملهن غري املالية املحددة
�شركة دتكو للموا�صالت ال ال �سي
بنك الإمارات الدويل
الإحتاد الأوروبي
قوة مهام الإجراءات املالية
�سلطة اخلدمات املالية
امل�ؤ�س�سة الإحتادية للت�أمني على الودائع
محكمة الأ�سواق املالية
برنامج تقييم القطاع املايل
جمل�س اال�ستقرار املايل
م�ؤ �س�سات تطوعية للخدمات املالية
جمل�س التعاون اخلليجي
املوراد الب�شرية
جمل�س معايري التدقيق والت�أكيد الدولية
جمموعات الت�أمني النا�شطة دوليا
الرابطة الدولية ملُراقبي الت�أمني
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
التقرير ال�سنوي 2011

امللحق ( 9تابع)
()ICPs
()ICSID
()IESBA
()IFIAR
()IFSB
()IMF
()IOD
()IOSCO
()IT
()KYC
()LegCo
()MMoU
()MoU
()NBD
()OCC
()OECD
()OTC
()PEPs
()PSIA
()PwC
()RAs
()RAC
()RBI
()RemCo
()RPP
()SCA
()SFC
()SPV
()SSB
()STR
()TRL
()UAE
()UK
()UN
()UNITRAL
()US
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مبادىء الت�أمني الرئي�سية
املركز الدويل لت�سوية منازعات اال�ستثمار
املجل�س الدويل ملعايري�أخالقيات مهنة املحا�سبة
املنتدى الدويل ملنظمي عمليات التدقيق امل�ستقلني
جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية
بنك النق د الدويل
معهد املدراء
املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية
تقنية املعلومات
اعرف عميلك
اللجنة الت�شريعية
مذكرات التفاهم متعددة الأطراف
مذكرات التفاهم
بنك دبي الوطني
رقابة العمالت
منظمة التنمية و التعاون الإقت�صادي
التداول خارج البور�صة
الأ�شخا�ص املعر�ضني �سيا�سيا
ح�ساب ا�ستثمارتقا�سم الربح
براي�س واترهو�س كوبرز
املدققون امل�سجلون
جلنة الطعون التنظيمية
بنك االحتياطي الهندي
جلنة املكاف�آت
ال�سيا�سات والإجراءات التنظيمية
هيئة الإمارات للأوراق املالية وال�سلع
جلنة الأوراق املالية و العقود االجلة
و�سائل لأغرا�ض خا�صة
جمل�س رقابة ال�شريعة الإ�سالمية
االبالغ عن املعامالت امل�شبوهة
قادة الغد التنظيميون
الإمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
الآمم املتحدة
جلنة قانون التجارة الدويل للآمم املتحدة
الواليات املتحدة الأمريكية
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لال�ستف�سارات العامة:

info@dfsa.ae

املوقع االلكرتوينwww.dfsa.ae :
هاتف+971 (0) 4 362 1500 :

