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DFSA
واخلدمات  املالية  اخلدمات  لكافة  املتكاملة  املنظمة  اجلهة  هي  املالية  للخدمات  دبي  �سلطة 

مالية  حرة  منطقة  وهو  العاملي،  امل��ايل  دبي  مركز  خالل  من  ممار�ستها  تتم  التي  امل�ساعدة 

متخ�س�سة اأن�ساأت يف اإمارة دبي. 

امل�سرفية  والعمليات  الأ�سول  اإدارة  املالية  للخدمات  دبي  ل�سلطة  التنظيمي  التكليف  يغطي 

والتمويل  امل�ستقبلية  بال�سلع  املالية و �سناديق ال�ستثمار اجلماعية والجتار  والأوراق  والئتمانية 

الإ�سالمي والتاأمني وبور�سة الأ�سهم العاملية وبور�سة م�ستقات ال�سلع العاملية. 



روؤية �سلطة دبي للخدمات املالية واأ�سلوبها

روؤيتنا
 اأن نكون جهة منظمة مرموقة دوليا ومنوذجا رائدا لتنظيم اخلدمات املالية يف 

ال�سرق الأو�سط.

•

ر�سالتنا
 تطوير واإدارة وتنفيذ تنظيم من الطراز العاملي للخدمات املالية �سمن

 مركز دبي املايل العاملي.

•

اأ�سلوبنا التنظيمي

التقيد بالتنظيم الذي ي�ستند اإىل تقييم املخاطر وجتنب العبء التنظيمي غري ال�سروري.

•

قيمنا
توقع م�ستويات عالية من اآداب املهنة والنزاهة من �سلطة دبي للخدمات املالية ومنت�سبيها.

•

اإظهار احلرفية وال�ستقاللية والفاعلية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق باأداء م�سئولياتنا.

•

�سمان العدل الإداري والإجراء ال�ست�ساري والنفتاح التام واحليادية واملحا�سبة يف اأداء مهامنا.





اأهداف ومبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية

 

بيان الرئي�س التنفيذي

 بيئة التخطيط يف ال�سلطة

 االأهداف اال�سرتاتيجية 2011 / 2012

 التقدم وفقا خلطة العمل
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اأهداف ومبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية

و�سعت �سلطة دبي للخدمات املالية  وت�سعى جاهدة للحفاظ على بيئة تعزز مبادئ ال�سفافية والنزاهة 

والكفاءة يف مركز دبي املايل العاملي. وقد فعلت ذلك عن طريق دمج معايري عالية يف اإطار عمل تنظيمي  

وا�سح وموجز ومرن على اأ�سا�س اأف�سل املمار�سات الدولية ذات ال�سلة مبركز ماىل دويل حديث.

يف اأداء تكليفها التنظيمي، تلتزم �سلطة دبي للخدمات املالية قانونيا بال�سعي لتحقيق الأهداف التالية:  

رعاية و�سمان العدل وال�سفافية والفاعلية يف �سناعة اخلدمات املالية )حتديدا، اخلدمات املالية    • 

والن�ساطات ذات العالقة التي تتم مزاولتها( يف مركز دبي املايل العاملي ؛  

تعزيز الثقة يف �سناعة اخلدمات املالية لدى مركز دبي املايل العاملي واملحافظة على تلك الثقة؛   •
رعاية ال�ستقرار املايل ل�سناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي، مبا يف ذلك التقليل   •

من املخاطر النظامية، واملحافظة على ذلك ال�ستقرار؛ 

جتنب اأي �سلوك من �ساأنه اأن ي�سبب �سررا ب�سمعة مركز دبي املايل العاملي اأو �سناعة اخلدمات   •
املالية يف املركز، ومنع ذلك ال�سلوك والك�سف عنه من خالل و�سائل منا�سبة مبا يف ذلك فر�س 

العقوبات ؛ 

حماية امل�ستخدمني املبا�سرين وغري املبا�سرين وامل�ستخدمني املرتقبني ل�سناعة اخلدمات املالية   •
يف مركز دبي املايل العاملي؛ 

ن�سر الوعي بتنظيم �سناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي؛   •
ال�سعي لتحقيق اأية اأهداف اأخرى ح�سبما يحددها حاكم دبي، من حني لآخر، مبوجب قانون   •

مركز دبي املايل العاملي.

 

يف ممار�سة �سالحياتها واأداء وظائفها ، �ستاأخذ �سلطة دبي للخدمات املالية يف العتبار املبادئ 

التوجيهية التالية :

ال�سعي لتحقيق اأهداف مركز دبي املايل العاملي على النحو املن�سو�س عليه مبوجب قانون دبي   •
حيث يكون منا�سبا لل�سلطة القيام بذلك ؛

ت�سجيع تطوير مركز دبي املايل العاملي دوليا كمركز دويل مايل حمرتم ؛   •
التعاون مع وتقدمي امل�ساعدة اإىل ال�سلطات التنظيمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة والوليات   •

الق�سائية الأخرى ؛ 

القالل اإىل اأبعد حد من الآثار ال�سلبية لأن�سطة �سلطة دبي للخدمات املالية على املناف�سة يف   •
�سناعة اخلدمات املالية ؛ 

ا�ستخدام مواردها يف اأجنع و�سيلة ؛   •
�سمان تنا�سب تكلفة التنظيم مع فوائده ؛  •

ممار�سة �سالحياتها واأداء وظائفها بطريقة �سفافة ؛ و   •
التوافق مع املبادئ ذات ال�سلة باحلوكمة املقبولة عموما .  •
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ت�سكل هذه الوثيقة خطة عمل متكاملة ل�سلطة دبي للخدمات املالية لل�سنتني املقبلتني 2011 - 2012.

كما اأننا فكرنا بتوجهنا على املدى الطويل ، و على الرغم من ذلك، هذا التفكري يجب اأن يكون  موؤقت 

يفاجئنا  اأن  املايل  للعامل  ميكن  كيف  �سديدة  بطريقة  و  املالية  الأزم��ة  جتربة  من  تعلمنا  لقد   . اأكرث 

ب�سهولة.

لدى هذه  الفرتة.  لدينا خالل هذه  للتخطيط  الدوافع  اأهم  املالية هي من  الأزمة  املرتتبة من  الآثار 

الأزمة ل يقل عن اأربعة اآثار :

متر �سركات اخلدمات املالية بفرتة من التوتر. وقد اأثر ذلك على عدد من ال�سركات العاملة يف   •
املركز، ولكن ن�ستطيع القول اأن الأ�سوء قد م�سى. وقد اأثر اأي�سا على م�ستوى طلبات الرتخي�س 

اجلديدة ، وبالرغم من اأن هناك بع�س دلئل على وجود تزايد يف طلبات الرتخي�س اإل اأنه من 

غري املرجح عودة امل�ستوى العايل الذي كان يف منت�سف عام 2008.

مع   ، ال��دويل  ال�سعيد  على  ن�ساطا  الأك��رث  التنظيم  و  املحافظة  من  املزيد  اإىل  الأزم��ة  اأدت   •
الرتكيز ب�سورة اأقل على ان�سباط ال�سوق وعلى ال�سركات العاملة لأف�سل امل�سالح الإقت�سادية 

للم�ساهمني فيها. وقد اأدى ذلك على وجه اخل�سو�س، اإىل منط يدعو اإىل تدخل اأكرث يف رقابة 

البيانات املالية.

كما اأدت اإىل زيادة الزخم الدويل لتوليد املعايري وتنفيذها.  •
وت�سببت يف اأن تعيد �سلطة مركز دبي املايل العاملي النظر يف هيكلها وا�سرتاتيجيتها. مما اأدى   •
اإىل جتديد الرتكيز على م�ساهمة املركز يف اإقت�ساد دولة الإمارات العربية املتحدة ، مبا يف 

اإعادة الرتكيز  اأي�سا اإىل  اأدى  ذلك تو�سيع وتعميق ن�ساط ال�سركات املوجودة يف املركز. كما 

على ن�ساط  تطويرالأعمال نحو اآ�سيا وال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا.

اأدت الأزمة اإىل اإعادة تنظيم بنية املعايري الدولية. وقد اتخذت جمموعة الع�سرين دورا قياديا اأكرث 

عن طريق جمل�س ال�ستقرار املايل ، وقد اأ�سبح جمل�س ال�ستقرار املايل الآن املحرك الفعلي لو�سع 

املالية يف هذه  للخدمات  �سلطة دبي  اقرتان  املعايري يجعل  ت�سارع وترية و�سع  اإن  وتنفيذها.  املعايري 

العملية مهم. و يعني هذا اأي�سا زيادة يف تدفق املعايري، وزيادة ال�سغط لتنفيذها. والأبرز هو اتفاق 

بازل ، مبا يف ذلك معايري ال�سيولة اجلديدة املرتبطة به. ومن املمكن اأي�سا اأنه �سيتم حتديث تقييم 

دولة الإمارات العربية املتحدة من قبل �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف اإطار برنامج تقييم 

النظام املايل خالل فرتة خطة العمل ، حيث �سيوؤدي هذا اإىل فر�س احتياجات اإ�سافية من املوارد.

التغري  لل�سركات.  التجارية  الأعمال  التكنولوجيا ومناذج  للتغريات يف  ال�ستجابة  اإىل  اأي�سا  �سنحتاج 

اأقل و�سوحا كلما مت تنفيذ وظائفها عرب  الوا�سح يقع يف البور�سات، حيث ي�سبح موقعها اجلغرايف 

الربجميات ، يف حني اأن امل�ساركني يتداولون عن بعد من خالل النظم امل�ستندة على �سبكة النرتنت ،

وميكن ا�ستخدام و�سطاء عدة جلعل اأعمالهم اأقل و�سوحا لالآخرين. هذه هي التحديات التي تواجه 

جميع املنظمني وخ�سو�سا املنظمني ذوي املناطق ال�سغرية .

الن�سج املتزايد للمركز �سيزيد عدد ال�سركات ذات الأعمال املوؤ�س�سة ويف بع�س احلالت الأ�سا�سية. 

�سيوؤدي هذا اإىل زيادة التحديات الرقابية على تلك ال�سركات ، ول �سيما اإىل حد اأنها حتمل خماطر 

بـيـــان الـرئـيـ�س التنــــفـــيــذي
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بيانات مالية. حيث اأن مركز دبي املايل العاملي ولية م�سيفة لفروع �سركات اأو �سركات تابعة بوجود 

مقرها الرئي�سي يف مكان اآخر، �سيكون هناك حاجة متزايدة لالنخراط يف الكليات الرقابية.كما اأنه 

من املرجح اأن توؤدي  زيادة الن�سج اإىل زيادة يف عدد �سركات مركز دبي املايل العاملي التي لها فروع 

اأو �سركات تابعة يف مكان اآخر ، وهذا يعني اأن �سلطة دبي للخدمات املالية �سوف حتتاج اإىل حتمل 

م�سوؤوليات املراقب القيادي. كما ميكن اأن يوؤدي الهتمام بقرارات املجموعات املالية عرب احلدود اإىل 

زيادة ا�ستخدام املزيد من ال�سركات التابعة واهتمام اأكرب يف معامالت املجموعات الداخلية  والتي 

قد تعطينا م�سوؤوليات انفرادية اأكرب.

اعتمدنا يف ال�سنوات الأخرية نهج منظم على نحو متزايد لتقييم واإدارة املخاطر. و ي�سمل هذا الآن 

تعريفا �سريحا من قبل جمل�س الإدارة  عن املخاطر. وقد اأنتج املجل�س خريطة لتحمل املخاطر مف�سلة 

مما يعك�س ن�سبيا، حتمل حمافظ للمخاطر. و�سيرتجم هذا اإىل تكلفة عالية ن�سبيا من �سوابط �سد 

املخاطر التنظيمية. و�سوف تنعك�س روؤية املخاطر لدى املجل�س يف كتيب القوانني لدينا وكذلك اأن�سطتنا 

الرقابية والتنفيذية ويف اأن�سطة الرتخي�س.

واملكانة  لالإقت�ساد  اإي��ج��اب��ي  كم�ساهم  ب��ه  الع���رتاف  م��ن  للمركز  امل��ت��زاي��د  الن�سج  ي�سمح  كما 

لتطوير  امل�ستمرة  املهمة  يف  هذا  وي�ساعدنا  ع��ام.  ب�سكل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  الدولية 

فرتة  خالل  املهمة  هذه  اأولوية  و�ست�ستمر  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  يف  نظرائنا  مع  اأوثق  عالقات 

دور  لعب  على  ق��ادرة  تكون  اأن  املالية  للخدمات  دبي  ل�سلطة  ميكن  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة  اخلطة. 

عام. ب�سكل  واملنطقة  اخلليجي  التعاون  وجمل�س  املتحدة  العربية  الإم��ارات  يف  الأ�سواق  تكامل   يف 

�سيتبني من هذه املناق�سة ومن حتاليل اأكرث تف�سيالموا�سيع م�سرتكة وهي :

اجلودة ال�سعي لتحقيق اأهدافنا التنظيمية يف مركز ينمو مع ا�ستمرار اآثار الأزمة �سيتطلب منا جودة 

عالية يف جميع وظائفنا التنظيمية وامل�ساندة.

امل�شاركة الدولية كما ذكر اأعاله، يجري الآن و�سع جدول الأعمال التنظيمية على امل�ستوى الدويل، 

ويتوجب على �سلطة دبي للخدمات املالية اأن ت�سارك يف هذا العمل ، وذلك ل�سمان اأن ياأخذ يف العتبار 

الالزمة  توفراخلربة  و�سمان  الق�سائية  ك�سلطتنا  الق�سائية  ال�سلطات  لحتياجات  املنا�سبة  املعايري 

لدينا لتنفيذ املعايري عند ظهورها، كل على حد �سواء.

التعاون  مع هيئات تنظيمية اأخرى �سواء داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة. نحن بحاجة 

و ب�سفة خا�سة اإىل تعميق عالقاتنا مع منظمني يف الوليات الق�سائية التي ياأتي منها عدد كبري من 

ال�سركات اأو من املتوقع اأن ين�ساأ منها عدد ملحوظ من ال�سركات.

التوقع  نحن بحاجة للم�سي قدما يف التفكري والتنظيم لدينا، حيث ن�ستطيع اأن نقود الفكر التنظيمي 

يف املنطقة وخارجها.

�سوف تناق�س هذه املوا�سيع والآثار املرتتبة عليها يف مزيد من التفا�سيل يف اأجزاء تالية.
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االإقت�ساد

العاملي

يخرج الإقت�ساد العاملي من اأول انكما�س له منذ احلرب العاملية الثانية من جراء الأزمة املالية العاملية. 

تدابري  اأوروبا حيث  مثل  اأماكن  املتقدمة وخ�سو�سا يف  الإقت�سادات  �سيما يف  ول  النتعا�س ه�س  اإن 

املخاطر  اأي�سا  وتزداد  امل�سريف.  الئتمان  البطالة و�سعف منو  ارتفاع معدلت  و�سط  تزيد  التق�سف 

على ال�ستقرار املايل يف �سوء ا�ستمرار املخاوف ب�ساأن القدرة على حتمل الديون يف عدد من البلدان 

الأوروبية. هذه العوامل ت�سكل اجلزء ال�سلبي من املخاطر عن التوقعات التي مت تقدميها. اإذ اأن الأ�سواق 

الإقت�سادي يف  النتعا�س  اإىل  �ستوؤدي   ،  2009 الك�ساد يف عام  تفادي  التي متكنت معا من  النا�سئة، 

ال�سنوات املقبلة. ومن املتوقع اأي�سا ظهور قوة خا�سة يف اأ�سواق جنوب �سرق اآ�سيا يف حني اأن الأ�سواق 

من  لعدد  الرئي�سي  التحدي  ترتاجع.  اأن  املرجح  من  للكومنولث  امل�ستقلة  والدول  النا�سئة  الأوروبية 

اإقت�سادات الأ�سواق النا�سئة هو احتواء الت�سخم )عادة عن طريق ت�سديد ال�سيا�سة النقدية( بينما 

حتاول هذه الأ�سواق منع الفراط يف تدفقات روؤو�س الأموال ق�سرية الأجل . ومن املتوقع اأن تتعدل 

معدلت النمو العاملي يف عامي 2011 و 2012 عن م�ستويات ما قبل الأزمة.

منطقة اخلليج
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النمو الإقت�صادي يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي 

الن�صبة املئوية للتغري ال�صنوي ٪

قطر

ُعمان

البحرين

الإمارات العربية املتحدة

الكويت

ال�صعودية

امل�صدر : �سندوق النقد الدويل )اأكتوبر 2010 التوقعات الإقت�سادية العاملية( 

مالحظة : الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

 النمو الإقت�صادي العاملي 

 الن�صبة املئوية للتغري ال�صنوي ٪ 

 الإقت�صادات النا�صئة والنامية 

 الإقت�صاد العاملي 

الإقت�صادات املتقدمة

امل�صدر: �سندوق النقد الدويل )اأكتوبر 2010 

 التوقعات الإقت�سادية العاملية( 

مالحظة : الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

بيئة التخطيط يف �سلطة دبي للخدمات املالية

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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تباطئت الإقت�سادات اخلليجية ب�سكل حاد يف  عام 2009، مع انعدام ا�ستقرار ال�سوق املايل العاملي 

ال�سعف  وتركز  املنطقة.  اإىل  تاأثريه  امتد  والذي   2008 �سبتمرب  ليمان يف  بنك  اإفال�س  تبعه  الذي  

الإقت�سادي يف القطاع النفطي،حيث قامت دول جمل�س التعاون اخلليجي بتنفيذ تخفي�سات عميقة 

�سعر  تخفي�س  من  احلد  اإىل  الرامية  اوبك  اإنتاج  ح�س�س  يف  قيا�سية  لتخفي�سات  تبعا  الإنتاج  يف 

النفط. جتنبت املنطقة انكما�سا يف الإنتاج حيث قامت حكومات دول اخلليج بتخفيف ال�سيا�سة املالية 

للتعوي�س عن انخفا�س ال�ستهالك وال�ستثمار اخلا�س واتخذت اإجراءات فورية لتعزيز ال�ستقرار 

املايل. وزادت اإقت�سادات دول جمل�س التعاون اخلليجي  % 0.4 يف عام 2009 ومن املتوقع اأن تعود 

اإىل معدل منو  م�ستدام % 4.5 يف  عام 2010 و % 5.9 يف  عام 2011. و�سيكون اأداء قطر ملحوظا 

نظرا للتو�سع الكبري يف  قدرة اإنتاج الغاز.

الإمارات العربية املتحدة

و�سعت الأزمة القت�سادية العاملية دولة الإمارات العربية املتحدة على م�سار منو اأكرث ا�ستدامة. يف 

الفرتة 2003-2008 عندما كانت اأ�سعار النفط مرتفعة اإىل م�ستويات قيا�سية، �سهدت دولة الإمارات 

وو�سلت  عالية.  ت�سخم  ومعدلت  م�ستدامة  غري  ب�سورة  مرتفعا  اإقت�ساديا  منوا  املتحدة  العربية 

وقد  ليمان.  بنك  اإفال�س  عقب   2008 عام  اأواخر  يف  مفاجئ  توقف  اإىل  الإقت�سادية  الطفرة  هذه 

خففت التدخالت احلكومية - والتي حدثت يف الوقت املنا�سب لتعزيز ال�ستقرار يف النظام امل�سريف                  

و تعوي�س النكما�س يف ال�ستهالك املنزيل املحلي وال�ستهالك التجاري ال�ستثماري، خففت من اآثار 

التقلبات املالية العاملية والإقت�سادية. الظروف مل ت�سمل جميع اأنحاء البالد حيث كان التاآثري حادا 

على دبي ب�سبب تراجع ديون الهيئات احلكومية )يف غياب الرثوة النفطية( و على القطاع العقاري 

وتعر�سه املتزايد لالإقت�ساد العاملي ب�سبب جهود متنوعة م�ستبقة. ومن املتوقع يف ال�سنوات القادمة، 

4-5 و اأن تظل م�ستويات  اأن يعود الإقت�ساد الإماراتي اإىل معدل منو م�ستدام على املدى الطويل من ٪ 

الت�سخم منخف�سة.

النمو الإقت�صادي والت�صخم

يف الإمارات العربية املتحدة 

الن�صبة املئوية للتغري ال�صنوي٪

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

الت�شخم

امل�صدر: �سندوق النقد الدويل )اأكتوبر 2010 

التوقعات الإقت�سادية العاملية(

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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Gulf economies slowed sharply in 2009, as the global nancial market instability that 

followed the September 2008 Lehman’s bankruptcy ling spilled over to the region. 

Economic weakness was concentrated in the oil sector, as GCC states implemented 

deep production cuts following record reductions in OPEC production quotas aimed 

at slowing the plunge in the oil price. The region avoided a contraction in output 

as Gulf governments eased scal policy to offset falling private consumption and 

investment and took prompt action to promote nancial stability. In aggregate, the 

GCC economy expanded just 0.4% in 2009 and is expected to rebound to a 4.5% 

growth rate in 2010 and 5.9% in 2011. Qatar will be a notable outperformer due to 

mitigated the effects of global nancial and economic instability. Conditions were 

not even across the nation with Dubai enduring the sharpest downturn due to heavy 

indebtedness of government-related entities (in the absence of oil wealth), the 

over-heated state of its real estate sector and heightened exposure to the global 

economy due to advanced diversication efforts. In the coming years, the UAE 

economy is expected to gradually return to a sustainable, long-term growth rate of 

4-5% and ination is expected to remain at low levels.
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التطورات التنظيمية
ردا على الأزمة املالية العاملية، اأن�ساأ املجتمع املايل الدويل جمل�س ال�ستقرار املايل ملعاجلة نقاط ال�سعف 

 وو�سع وتنفيذ �سيا�سات تنظيمية ورقابية قوية وغريها من ال�سيا�سات يف م�سلحة ال�ستقرار املايل.

وا�سحة  مبادئ  اأ�سا�س  على  املالية  الإ�سالحات  رئي�سيا من  برناجما  املايل  ال�ستقرار  وقدم جمل�س 

وجداول زمنية للتنفيذ، مت ت�سميمها ملنع حدوث اأزمة مالية بهذا احلجم مرة اأخرى.

ع�صوية جمل�س ال�صتقرار املايل

املنظمات الدولية

البنك املركزي الأوروبي

�سندوق النقد الدويل

بنك الت�سويات الدولية

املفو�سية الأوروبية

منظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية

البنك الدويل

اأع�صاء الولية الق�صائية

الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني

)التاأمني(

املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية

)الأوراق املالية(

جلنة بازل املعنية بالإ�سراف على امل�سارف

)امل�سريف(

الهيئة الدولية ملعايري املحا�سبة

)املحا�سبة(

جلنة نظم الدفع والت�سوية

)الدفع والت�سوية(

جلنة النظام املايل العاملي

)ا�ستقرار ال�سوق(

هيئات و�صع املعايري الدولية 

واملجموعات الأخرى

ا�سبانيا

هوجن كوجن

املجموعة الع�سرين *

هولندا

�سنغافوره

�سوي�سرا

*لي�سمل الإحتاد الأوروبي

وقد مت بالفعل حتقيق اإ�سالح كبري من خالل و�سع معايري تنظيمية جديدة من قبل الهيئات الدولية 

لو�سع املعايري. وت�سمل هذه الهيئات : جلنة بازل املعنية بالإ�سراف على امل�سارف ، والرابطة الدولية 

 ملراقبي التاأمني، واملنظمة الدولية للجان الأوراق املالية وجمل�س معايري املحا�سبة الدولية. ومع ذلك،

فاإن الكثريمن و�سع ال�سيا�سات ل يزال جاريا، كما اأن تنفيذ جمموعة كاملة من الإ�سالحات ال�سرورية 

�سي�ستغرق وقتا طويال.

متا�سيا مع التزامها باملعايري الدولية، يتوقع من �سلطة دبي للخدمات املالية تنفيذ تلك الإ�سالحات 

التي لها �سلة بها. الإ�سالحات التي متوقع الإنتهاء منها يف 2011 - 2012،وتعترب الأكرث اأهمية ل�سلطة 

دبي للخدمات املالية موجزة يف اأجزاء خطة العمل التالية. و�سوف يتاأثر اجلدول الزمني للتنفيذ مع 

احتمال اإجراء ا�ستعرا�س برنامج تقييم القطاع املايل يف الإمارات العربية املتحدة خالل فرتة خطة 

العمل هذه، ومل يتحدد موعدا لهذا يف وقت كتابة هذه اخلطة.

قبل التعامل مع املعايري اجلديدة، هناك نوعان من التطورات الأخرى التي ينبغي اأن تالحظ. العديد 

وجتنب  ال�سريبي  التهرب  اأعم  وب�سورة  اآخر  اأو  نوع  من  م�سرفية  �سرائب  فر�ست  احلكومات  من 

تظل  اأن  املهم  من  العاملي،  املايل  دبي  ملركز  فر�سا  تتيح  قد  التطورات  هذه  ولأن  املالية.  اخلدمات 

خا�س  اهتمام  اإيالء  اإىل  ال�سلطة  حتتاج  وقد  القانون،  حدود  �سمن  املركز  يف  ال�سركات  ممار�سات 

للمحا�سبة وحفظ ال�سجالت.

بيئة التخطيط يف ال�سلطة ) تابع(

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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املبادئ الأ�صا�صية

املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية

يف وقت �سابق من هذا العام، ن�سرت املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية املبادئ املنقحة على اأ�سا�س 

التنظيمية. وت�سمل هذه  البيئة  املالية الأخرية والتغيريات الالحقة يف  الدرو�س امل�ستفادة من الأزمة 

ثمانية مبادئ جديدة تغطي جمالت حمددة يف ال�سيا�سات مثل �سناديق التحوط ووكالت الت�سنيف 

الئتماين وا�ستقالل ورقابة املدققني ، بالإ�سافة اإىل جمالت اأو�سع مبا يف ذلك ر�سد و تخفيف واإدارة 

احلوافز   واختالل  امل�سالح  ت�سارب  جتنب  و  دوريا  التنظيم  حميط  وا�ستعرا�س  النظامية  املخاطر 

والق�ساء عليها وك�سفها اأو اإدارتها. ويجري العمل حاليا على مراجعة منهجية لتعك�س هذه التغريات 

التي يتوقع اأن تكتمل بحلول منت�سف عام 2011.

املالية  الأوراق  للجان  الدولية  املنظمة  يف  املنقحة  للمبادئ  لمتثالنا  ذاتي  تقييم  اإجراء  نعتزم  كما 

مبجرد الإنتهاء من املنهجية املنقحة.

الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني

لتقدمي  اأ�س�ست  التاأمني  ملراقبي  الدولية  الرابطة  لدى  التن�سيق  ملجموعة  للتاأمني  الأ�سا�سية  املبادئ 

املبادئ  دعم  و�سيتم   .2011 اأكتوبر  يف  لعتمادها  للتاأمني  الأ�سا�سية  املبادئ  من  منقحة  جمموعة 

الأ�سا�سية للتاأمني املنقحة وفقا للمعايري املوازية التي �ستحدد املتطلبات الرئي�سية التي يجب اأن تنطبق 

على جميع اجلهات املخت�سة و�سيتم ا�ستخدامها لتقييم مراعاة كل املبادئ ا لأ�سا�سية.

جلنة بازل للرقابة امل�سرفية

تعتزم جلنة بازل للرقابة امل�سرفية مراجعة املبادئ الأ�سا�سية للرقابة امل�سرفية الفعالة لدمج العديد 

من التقارير والتوجيهات التي اأ�سدرتها منذ الأزمة املالية. ومن املتوقع اأن تبداأ هذه املراجعة يف بداية 

عام 2011.

متطلبات املالءة املالية

امل�سرفية : اإطارالعمل الثالث لبازل

�سلمت موؤخرا جلنة بازل للرقابة امل�سرفية حزمة منقحة من معايري عاملية لراأ�س املال وال�سيولة. تقوم 

هذه املعايري من بني اأمور اأخرى، على رفع نوعية راأ�س املال وزيادة احلد الأدنى لراأ�س املال واإدخال 

معايري القدرة املالية وال�سيولة وتعزيز تراكم م�سدات راأ�س املال.

و�سيتم اإدخال معايري ال�سيولة على مراحل  حيث تتح�سن الظروف املالية بهدف التنفيذ الكامل بحلول 

2013. بعد هذا الوقت �ستزيد معايري راأ�س املال يف كل عام، لت�سبح فعالة ب�سكل كامل  بداية  عام 

بحلول بداية عام 2019 و�سيتم تنفيذ اأوىل معايري ال�سيولة يف عام 2015 بعد فرتة من املراقبة.

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل

بيئة التخطيط يف ال�سلطة ) تابع(
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املعايريالإ�سالمية

بداأ جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية  العمل على و�سع معايري ال�سيولة ومعايري اختبارات ال�سغط 

للموؤ�س�سات الإ�سالمية. ل يزال هذا العمل يف مراحله املبكرة ومن غري املتوقع الطالع على م�سودة 

العمل قبل عام 2011. ومع ذلك، ومن خالل م�ساركتنا يف الفرق العاملة ذات ال�سلة �سوف نكون على 

بينة من اقرتاحات جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية يف املراحل الأوىل من تطوير املعايري. توقعاتنا 

تقول اأن هذه املعايري �سوف تكون  مراآة لتلك التي و�سعتها اتفاقية بازل. وبناء عليه ، ينبغي علينا اأن 

نن�سق جهودنا يف تنفيذ معايري املالءة املالية التقليدية والإ�سالمية حيثما اأمكن ذلك.

التاأمني 

التزمت الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني بتطوير و�سع جمموعة متما�سكة من معايري وتوجيهات تقييم 

املالءة املالية مع الهدف العام املتمثل يف تي�سري زيادة القابلية للمقارنة و حت�سني التقارب على مدى 

اأ�سا�س املخاطر. لقد كانت هذه  املالية بناء على  الرقابية نحو برنامج املالءة  طويل من املمار�سات 

نتائج  يتوقع  الآراء. ل  القائمة و�سعوبة احل�سول على توافق يف  عملية تدريجية ب�سبب تنوع املعايري 

تنفيذ  الأوروبية  الدول  املتوقع من  نف�سه،  الوقت  العام. ويف  نهاية هذا  املبادرة حتى  مادية من هذه 

املالءة املالية الثانية حيث رمبا  تكون املبادئ الأ�سا�سية لدى جلنة بازل للرقابة امل�سرفية على اأ�سا�س 

لال�ستثمار  املالية  البيانات  منوذج  على  مهم  عمل  �سنجري  كما   .2012 عام  نهاية  بحلول  التعميم 

وو�ساطات التاأمني و اخلدمات امل�سرفية يف عام 2011. اأما بالن�سبة ملراجعة منوذج البيانات املالية 

2012، عندما يكون لدينا تنفيذ للمرحلة  اأن يبداأ ذلك حتى عام  التاأمني فمن غري املرجح  لأعمال 

الثانية من املالءة لتوجهنا.

املعايري املحا�صبية

دعا قادة املجموعة الع�سرين هيئات املحا�سبية الدولية اإىل زيادة جهودها الرامية اإىل حتقيق جمموعة 

واحدة من املعايري املحا�سبية العاملية بحلول يونيو 2011. ي�ستمرالتقدم يف اعتماد عاملي على نطاق 

وا�سع من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

للم�سودات  الدولية من خالل ن�سره  التطورات يف جمل�س معايري املحا�سبة  اأن نوا�سل مراقبة  ويجب 

هذه  تاأثري  اأن  الأغلب  على  املعايري.ولكن  لوا�سعي  الوقيانو�سية  الآ�سيوية  املجموعة  اجتاه  والتزامنا 

التطورات على نظام البيانات املالية لدينا �سيكون من خالل وا�سعي معايريالبيانات املالية.

امل�صتقات املتداولة خارج من�صة البور�صة

اتفق قادة جمموعة الع�سرين على اأن يتم تداول جميع عقود امل�ستقات يف البور�سات  اأومن�سات التداول 

 اللكرتونية حيث يكون مالئما وت�سفيتها من خالل الطراف املقابلة املركزية بحلول نهاية عام 2012.

بقيادة فريق   2010 اأبريل  املالية يف  الأه��داف ويف مبادرة من جمل�س اخلدمات  تنفيذ هذه  ولدعم 

عمل من قبل جلنة نظم الدفع والت�سوية، مت ت�سكيل املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية واملفو�سية 

الأوروبية لتقييم و و�سع خيارات ال�سيا�سة لت�سجيع زيادة ا�ستخدام منتجات موحدة  ولتطوير عملية 

اأو متطلبات التداول اللكرتونية. كما �سكلت  وا�سحة لتنفيذ التداول واملقا�سة على ال�سعيد العاملي 

من�سة  خارج  املتداولة  امل�ستقات  بتنظيم  معنية  عمل  فرقة  موؤخرا  املالية  ل��الأوراق  الدولية  املنظمة 

البور�سة.

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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القيا�سي  التوحيد  لزيادة  تو�سيات  على  يحتوى  تقرير  على  اأكتوبر  املايل يف  ال�ستقرار  وافق جمل�س 

للمنتجات و �سرورة الت�سفية من خالل الطراف املقابلة املركزية ، والتداول يف البور�سات اأو املن�سات 

اللكرتونية )عند القت�ساء( وتقدمي تقارير عن املعامالت اإىل وكالت التداول .

 ترفع معايري بازل اجلديدة  من متطلبات راأ�س املال للم�ستقات املتداولة خارج من�سة البور�سة  وتقدم 

من�سة  خارج  املتداولة  للم�ستقات  املركزية  املقابلة  الط��راف  ل�ستخدام  للبنوك  املال  راأ���س  حوافز 

البور�سة.

وكالت الت�صنيف الئتماين

جتري املبادرات لتعزيز الرقابة على وكالت الت�سنيف الئتماين. وقد اأ�س�ست املنظمة الدولية لالأوراق 

املالية موؤخرا مبداأ اأ�سا�سي جديد يتطلب من وكالت الت�سنيف الئتماين  التي يتم ا�ستخدام تقييمها 

لأغرا�س تنظيمية ،وذلك لتكون خا�سعة للت�سجيل واملراقبة امل�ستمرة. وهنالك بع�س اجلدل الدويل 

حول �سكل الرقابة، حيث اأعرب جمل�س اخلدمات املالية عن النهج املتباين يف خمتلف اأنحاء العامل. 

ال�سماح ببع�س  و�سنحتاج للنظر يف تنظيم وكالت الت�سنيف الئتماين ولكن �سيكون من امل�ستح�سن 

الوقت حتى ي�ستقرالو�سع الدويل.

كما حد جمل�س اخلدمات املالية موؤخرا من العتماد على املبادئ من قبل املنظمني واملوؤ�س�سات املالية 

على وكالت الت�سنيف الئتماين ، التي تعترب اأنها ت�ساهم دون ق�سد يف عدم ال�ستقرار املايل. وقد مت 

تكليف وا�سعي املعايري واملنظمني من قبل جمل�س اخلدمات املالية  بتحديد اخلطوات التالية املطلوبة 

لرتجمة املبادئ اإىل نهج ال�سيا�سات.

متفرقات

التطورات التنظيمية الأخرى ، مثل تلك املوجودة يف ما يتعلق بالبيع على املك�سوف واملنتجات املالية 

املهيكلة ،قد تن�ساأ خالل 2011 - 2012. ومع ذلك نحن ل نرى  احتياج مكثف ملواردنا.

التطورات ما بعد2011 - 2012

الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني: اإطار العمل امل�سرتك ملجموعات التاأمني

ملراقبة  م�سرتك  عمل  اإط��ار  تطوير  على  التاأمني  ملراقبي  الدولية  للرابطة  التنفيذية  اللجنة  وافقت 

جمموعات التاأمني و خماطرهم بطريقة اأف�سل على ال�سعيد الدويل.

تن�س خطة العمل على و�سع نهج لتح�سني مراقبة هياكل املجموعة و جمموعة الأعمال التجارية ومزيج 

اللزوم.  ال�سمانات عند  و و�سع  املعامالت ومعامالت داخل املجموعات  بهدف حتديد املخاطر  من 

�سيبني اإطار العمل نوعية وكمية الحتياجات ويوفر من�سة للتعاون والتوا�سل الرقابي  وت�سهيل التنفيذ 

على نطاق وا�سع.

العمل  اإطار  و   ،2011 الأول من عام  الن�سف  للت�ساور يف  ورقة عمل جاهزة  تكون  اأن  املقرر  ومن 

موؤثرة. تقييمات  على  العمل  �سيتم  ثَم  ومن   .2013 عام  بحلول  الكامل 

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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 بيئة مركز دبي املايل العاملي  

ال�صركات

زاد عدد ال�سركات املرخ�سة يف مركز دبي املايل العاملي خالل الأزمة املالية العاملية على الرغم من 

اأن هذا يعك�س دوره كمركز مايل للمنطقة،  الظروف املتوترة الإقت�سادية واملالية يف الإمارة. ويبدو 

كان  املركز  املن�سحبة من  ال�سركات  اإن عدد  الأزم��ة.  اأثناء  ن�سبيا  قوي  الإقت�سادي  الأداء  كان  حيث 

ال�سنتني  يف  الن�سحابات  من  الرغم  على  ولكن   ،2010 عام  يف  مرتفعا  وظل   2009 عام  يف  مرتفعا 

الخريتني اإل اأن ال�سركات املرخ�سة حديثا عو�ست ذلك. وقد تركزت معظم عمليات الن�سحاب بني 

ال�سركات ال�سغرية يف املنطقة. ومع نهاية عام 2010، و�سل عدد ال�سركات املرخ�سة يف مركز دبي 

املايل العاملي اإىل 250 �سركة، مبا يف ذلك7 مكاتب متثيل.

ومن املتوقع منو اأقوى يف عدد ال�سركات يف عام 2011 ولكن الأمر لي�س وا�سحا بالن�سبة للعام 2012. 

اإن تعزيز دور دبي كمركز مف�سل  لن�ساطات منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق الأو�سط ، 

واإدخال التح�سينات على نظامنا التنظيمي )مثل  مراجعة نظام ال�سناديق( وانعدام الثقة التنظيمية 

الأمور   هذه  ،كل  دبي  اإمارة  يف  املقدمة  احلياة  نوعية  اإىل  الأخرى،بالإ�سافة  الق�سائية  الوليات  يف 

متوقع اأن توؤدي اإىل دعم زيادة عدد طلبات الرتخي�س . ومن املرجح اأن التو�سع يف الأعداد �سيكون 

معتدل اأكرث من فرتة ما قبل الأزمة. ويتما�سى هذا مع التطور امل�ستمر للمركز.

ال�سركات املرخ�سة املوجودة 

ال�سركات املرخ�سة اجلديدة

ال�صركات املرخ�صة

)عدد الن�صحابات(

ان�صحاب ال�صركات املرخ�صة 

)العدد(

مالحظة: افتتح مركز دبي املايل العاملي

 يف �سبتمرب 2004

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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The number of Authorised Firms (AFs) in the DIFC grew throughout the global nancial 

crisis despite the strained economic and nancial conditions in the Emirate. This 

would seem to reect the Centre’s role as a hub for the region, whose economic 

performance was relatively robust during the crisis. The number of withdrawals 

did increase sharply in 2009 and remained elevated in 2010, though in both years 

withdrawals were more than offset by new Authorised Firms. Most of the withdrawals 

were concentrated among smaller regional Firms. As of end-2010, there were 250 

Authorised Firms in the DIFC, including seven Representative Ofces.

Stronger growth in Firm population is anticipated in 2011 though there is greater 

uncertainty for 2012. Increased applications are expected to be supported by the 

reinforcement of Dubai’s role as a preferred hub for GCC and MENA region activity, 

improvements to our regulatory regime (e.g. the revised funds regime), regulatory 

uncertainty in other jurisdictions and the quality of life offered in the Emirate. The 

expansion in numbers is, however, likely to be more moderate than immediately 

prior to the crisis. This is in keeping with the growing maturity of the Centre. 
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لل�سركات  بالن�سبة  �سيوعا  الأكرث  القطاعات  امل�سورة، هي  وتقدمي  وترتيب  الأ�سول  اإدارة  تبقى حاليا 

معظم  اأن  العاملي،  املايل  دبي  ملركز  الدويل  الطابع  اإىل  نظرا  املده�س،  من  ولي�س  املرخ�سة.  املالية 

ال�سركات املرخ�سة مملوكة خارج دولة الإمارات العربية املتحدة. وبعيدا عن دولة الإمارات العربية 

املتحدة،اإن البلدان الرئي�سية املالكة لل�سركات هي الوليات املتحدة وبريطانيا و�سوي�سرا والهند وفرن�سا 

يف هذا الرتتيب. وهناك وجود قوي لدى بلدان اأوروبية اأخرى، خا�سة من اأوروبا الغربية، وهناك بع�س 

الخرتاق من اآ�سيا. ل يوجد �سوى خم�س �سركات من افريقيا )مبا يف ذلك م�سر(، و واحدة من اأمريكا 

الالتينية.

 ال�صركات املرخ�صة اجلديدة ح�صب القطاع

ال�صركات املرخ�صة ح�صب امللكية 

)احل�صة من املجموع %(

مكاتب التمثيل

اأخرى

الودائع

التجار

التاأمني

اإدارة الأ�صول 

املنظمون/امل�صت�صارين

مالحظة: البيانات تعد موؤ�سرات فقط 

- بع�س ال�سركات ت�سارك يف اأكرث من 

قطاع واحد . الأخرى ت�سمل خدمات الثقة 

ومقدمي الئتمان.

الإمارت العربية املتحدة 18%

الوليات املتحدة الأمريكية 15%

اململكة املتحدة 12%

�سوي�سرا 8%

الهند 6%

فرن�سا 4%

اأوروبية اأخرى 14%

ال�سرق الأو�سط 10% 

)ل ت�سمل الإمارات العربية املتحدة(

ا�سرتاليا 7%

اأخرى 7%

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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اأو ال�سركات التي لي�س  لديها تاريخ تنظيمي �سابق،  اأي ال�سركات املن�ساأة حديثا،  ال�سركات املبتدئة 

ت�سمل ربع ال�سركات املرخ�سة. يف عام 2010 ، بلغت ن�سبتهم %30 من جميع الرتاخي�س اجلديدة. 

التزايد يف ال�سركات املبتدئة يزيد من املخاطر للمركز ويحتمل اأن يوؤدي يف زيادة الطلب على موارد 

�سلطة دبي للخدمات املالية.

من الطبيعي اأن تزيد اأن�سطة التحقيقات والتنفيذ مع الزيادة يف اأن�سطة ال�سركات. وميكن اأي�سا اأن 

الفرتة الأخرية من ال�سائقة املالية اأدت اإىل زيادة يف م�ستوى املمار�سات اخلاطئة يف ال�سركات.

الأ�صواق

ي�سمل مركز دبي املايل العاملي بور�سة نا�سداك دبي وبور�سة دبي للطاقة. بالن�سبة لبور�سة نا�سداك 

خارجية  مب�سادر  ال�ستعانة  من  والهدف  ن�سبيا.  منخف�سة  م�ستويات  عند  التداولت  تزال  ل  دبي 

للعمليات املكتبية اخللفية لالأ�سهم من �سوق دبي املايل كان تعزيز ن�ساط م�ستثمرين التجزئة، على 

الرغم من ذلك ل تزال هناك �سكوك.

وعالوة على ذلك لقد اأ�سبح التعاون بني البور�سات يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأكرث احتمال. 

ويوجد تقارير متاحة للعامة  ت�سري اإىل اأنه مت التكليف بدرا�سة اإمكانية دمج �سوق دبي املايل و�سوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية. وقد اأدخلت هيئة الأوراق املالية و ال�سلع، مبادئ اإلزامية حلوكمة ال�سركات  

الدولة من خالل مورغان  اأ�سواق  اإمكانية رفع م�ستوى  اإىل  بالإ�سافة  البور�ستني.  املدرجة يف هاتني 

ال�ستثمارات  يجذب  اأن  ميكن   2011 منت�سف  يف  نا�سئة  اأ�سواق  اإىل  انرتنا�سيونال  كابيتال  �ستانلي 

الأجنبية اإىل بور�سات دولة الإمارات العربية املتحدة.

لأعمالها،  الرئي�سي  العقد  على  التجاري  الن�ساط  من  اأعلى  مب�ستويات  للطاقة  دبي  بور�سة  تتمتع 

والفائدة  والكم  بالقيمة  مقا�سة  التداول  ن�ساطات  و�سلت   . العماين  اخلام  النفط  من  )منتجاتها( 

املفتوحة اإىل م�ستويات قيا�سية يف عام 2010. وميكن اأن يوؤدي اعتماد العقد الرئي�سي كمعيار ت�سعري 

ل�سركة نفط وطنية  اأخرى  اإىل احتمال توليد كتلة حرجة من الهتمام يف العقد وبالتايل يف ن�ساط 

البور�سة.

16

ال�صركات املرخ�صة املبتدئة

)�صايف الن�صحابات(

تراكم ال�صركات املبتدئة ح�صة ال�صركات املبتدئة 

من ال�صركات املرخ�صة)%(

ال�صركات املبتدئة املوجودة )عدد(

ال�صركات املبتدئة اجلديدة )عدد(

مالحظة:ال�سركات املبتدئة كانت حمظورة 

حتى اأواخر 2005.

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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Start-up Firms, that is newly-established Firms, or Firms with no previous regulatory 

history, now account for one quarter of all Authorised Firms. In 2010, they accounted 

for 30% of all new authorisations. The gradually rising presence of start-ups increases 

the risk prole of the Centre and could potentially result in increased demands on 

DFSA resources.

 

It would be natural for investigations and enforcement activity to rise as Firm 

activity increases. The recent period of financial stress may also have led to an 

increased level of malpractice in Firms. 

Markets
The DIFC hosts two exchanges, NASDAQ Dubai and the Dubai Mercantile Exchange 

(DME). For NASDAQ Dubai, trading activity remains at relatively low levels. The 

outsourcing of NASDAQ Dubai back ofce operations for equities to Dubai Financial 

Market (DFM) is intended to boost retail investor activity, though there remain 

uncertainties.

Further consolidation among UAE exchanges has become more probable. Publicly 

available reports indicate that a study has been commissioned on the possible 

merging of DFM and Abu Dhabi Exchange (ADX). The Emirates Securities and 

Commodities Authority (SCA) has introduced mandatory corporate governance 

guidelines for rms listed on those exchanges. This, together with the possible MSCI 

upgrading of UAE markets to ‘emerging markets’ in mid-2011 could attract greater 

foreign investment in UAE exchanges.

The DME is enjoying higher levels of trading activity on its agship contract, 

(deliverable) Omani Crude Oil Futures. Trading activity, measured by value, volume 

and open interest reached record highs in 2010. The adoption of the agship contract 

as a pricing benchmark for another national oil company would likely generate a 

critical mass of interest in the contract and consequently, activity on the exchange.
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ا�صرتاتيجية �صلطة مركز دبي املايل العاملي

ي��وا���س��ل م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي ب��ن��اء �سمعته ك��م��رك��ز م���ايل رائ���د يف امل��ن��ط��ق��ة، وذل���ك على 

وا�ستجابة  املحلي.  الإقت�ساد  على  العاملية  املالية  الأزم���ة  تفر�سها  التي  التحديات  م��ن  ال��رغ��م 

م�ساهمة  تطوير  على  ا�سرتاتيجيتها  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  �سلطة  رك��زت  التحديات،  لهذه 

املتحدة. العربية  الإم����ارات  يف  اأو���س��ع  نطاق  وعلى  دب��ي  يف  الإق��ت�����س��ادي  النمو  حتقيق  يف   امل��رك��ز 

وا�ستقطاب  القائمة  ال�سركات  اأن�سطة  وتو�سيع  تعميق  ال�سرتاتيجية  لهذه  الرئي�سية  العنا�سر  وت�سمل 

�سركات جديدة من الأ�سواق النا�سئة  التي تنمو ب�سرعة  )وخا�سة يف منطقة ال�سرق الأو�سط واملناطق 

يوؤثر هذا على �سلطة دبي  اإدارة الرثوات والأ�سول. و�سوف  الآ�سيوية( وتطوير قطاعات حمددة مثل 

للخدمات املالية وخ�سو�سا يف تطوير عالقاتها مع اجلهات التنظيمية يف الوليات الق�سائية والتي من 

خاللها �سرتد ال�سركات اجلديدة.

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل
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حددت �سلطة دبي للخدمات املالية اأربعة اأهداف ا�سرتاتيجية لدفع عملها على مدى العامني املقبلني. 

وتنق�سم كل من هذه املوا�سيع يف مناطق معينة من الرتكيز التي تف�سل بع�س الإجراءات الأكرث اأهمية 

واملتوقع القيام بها. تتما�سى هذه الإجراءات مع احتمال املخاطر يف ال�سلطة وتتبع من فهمنا للتطورات 

يف مركز دبي املايل العاملي واخللفية الإقت�سادية والتنظيمية و جدول الأعمال العاملي.

الهدف ال�صرتاتيجي الأول : اجلودة

�سوف  املالية  الأزم��ة  اآثار  وجود  ا�ستمرار   مع  ينمو  مركز  يف  التنظيمية  اأهدافنا  لتحقيق  ال�سعي  اإن 

يتطلب جودة عالية من جميع وظائفنا التنظيمية وامل�ساندة. نحن بحاجة حلماية ا�ستقاللنا يف العمل 

و  املخاطر  على  املنا�سب  الرتكيز  مع   ، امل�ستويات  اأعلى  على  التنظيمية  م�سوؤولياتنا  بجميع  القيام  و 

التنظيمي  اإدارتنا. يحتاج نظامنا  مع الأخذ بعني العتبار احتمالت املخاطر املحدودة لدى جمل�س 

ملواكبة التطورات الدولية و التغريات يف الأ�سواق املالية. اإن اجلمع بني ا�ستمرار النمو املتوا�سع يف عدد 

من ال�سركات  املنظمة  والن�سج املتزايد يف الأعداد اخلا�سعة للتنظيم ، واحلاجة لتقييم وا�ستيعاب 

التغريات الرئي�سية يف النظام الدويل �سوف يتطلب منا توظيف وا�ستبقاء املوظفني من ذوي اخلربة 

التنظيمية الكبرية )مبا يف ذلك بع�س اخلربة يف الأ�سواق املالية احلالية(. كما �سنحتاج اأي�سا اإىل 

تطوير وحتديث مهارات املوظفني احلاليني.

، قد  بع�س احلالت  . ويف  لدينا داخليا  تتطلب مهارات غري متوفرة  النا�سئة  الدولية  املعايري  بع�س 

نحتاج اإىل القيام  بتوظيفات م�ستهدفة. ول ميكننا اأن نتوقع اأن يكون لدينا جميع املهارات التي قد 

نحتاجها ولذلك نحن بحاجة من وقت لآخر اإىل احل�سول على هذه املهارات من اخلارج.

1. �صنعمل على ترخي�س ومراقبة الهيئات اخلا�صعة للتنظيم على اأ�صا�س قائم على املخاطر والكفاءة 

والفعالية. ي�سكل هذا جزءا اأ�سا�سيا من اأن�سطة اأعمالنا اليومية وحتقيق اأهدافنا القانونية. وكجزء 

من ن�ساطاتنا الرقابية �سنعمل على اإجراء عدد من ال�ستعرا�سات املو�سوعية، التي من املحتمل اأن 

ت�سمل موا�سيع حماية امل�ستهلك ومدى مالءمتها و�سلوك الأ�سواق من قبل ال�سركات العاملة يف جمال 

اأن�سطة التدوال واأعمال التخطيط للطوارئ وحوكمة ال�سركات. كما �سنوا�سل فح�س وتقييم نظامنا و 

ن�ساط الرتخي�س والرقابة �سد ت�سوراتنا املتغرية للمخاطر و احتمالت املخاطر من جمل�س اإدارتنا.

ترتبط �صنعمل على تطوير واملحافظة على املهارات الأ�صا�صية واملتخ�ص�صة على حد �صواء.   .2

 و ب�سكل مبا�سر نوعية التنظيم داخل املركز مع قدرات مواظفينا  التنظيميون وموظفينا امل�ساندون. 

حيث حتتفظ �سلطة دبي بالتزام قوي للتطوير املهني امل�ستمر للموظفني من خالل جمموعة وا�سعة 

من فر�س التعليم والتدريب. وحول هذا املو�سوع ليزال تطوير املهارات التنظيمية بني املواطنني ميثل 

اأولوية. ي�ساهم اخلريجون من برناجمنا لقادة الغد التنظيميون يف النمو املتزايد يف موظفي ال�سلطة 

التدقيق  املتخ�س�سة )مثل  املهارات  بالن�سبة عن  اما  اأهمية متزايدة.  يقدمون م�ساهمات ذات  كما 

ال�سرعي( التي قد ل تكون متوفرة لدينا ، فقد نحتاج لال�ستعانة مب�سادر خارجية.

3. �صنوا�صل تطوير بنيتنا التحتية ول �صيما تكنولوجيا املعلومات . �سوف يتم القيام بتح�سينات 

التنظيمية  الوظائف  من  كل  يف  املوظفني  وفعالية  اإنتاجية  لتعزيز  والربامج  الأجهزة  على  م�ستمرة 

والوظائف امل�ساندة ، و�سمان ا�ستمرار مرونتها واأمنها. 

االأهداف اال�سرتاتيجية 2011 / 2012
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4. �صنوا�صل مراجعتنا لكتيب القوانني . تتم املراجعة من قبل فرق متفرقة يف �سلطة دبي للخدمات 

املالية على عنا�سر النظام التنظيمي ل�سمان التوافق مع احتمالت املخاطر والتغيريات داخل �سلطة 

مركز دبي املايل العاملي واأف�سل املمار�سات التنظيمية وبطبيعة احلال املعايري الدولية. عادة ينتج عن 

هذه املراجعة اقرتاحات لتغيري القوانني التي تديرها �سلطة دبي والقواعد التي اأ�سدرت للت�ساور العام. 

اأخرى مبا يف ذلك  اأمور  �سيكون هناك  ولكن   ، اأدناه  الدولية مذكورة  املعايري  املراجعات حول  بع�س 

مراجعة جمموعات خمتلفة من القواعد املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بهدف تن�سيق 

اأف�سل ومراجعة ل�سلطاتنا الرقابية و �سالحياتنا للتدخل ، للتحقيق ما اإذا كان هناك اأي ق�سور.

برنامج قادة الغد التنظيميون
برنامج قادة الغد التنظيميون للتدريب والتطوير هو الربنامج الرائد يف �سلطة دبي للخدمات املالية  

لتطوير مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة لي�سبحوا منظمني  يف جمال اخلدمات املالية. نركز 

املهارات  تطوير  ولدعم  لدينا  املوظفني  لكادر  لالن�سمام  عاملي  م�ستوى  على  منظمني  اإنتاج  على 

التنظيمية يف الإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام.

اأ�سبح لدينا  ثمانية مدراء بعد تخرجهم من الربنامج، وقد اتخذوا منا�سب يف اأق�سام الرقابة        لقد 

و الأ�سواق والتنفيذ. كما رحبنا بع�سرة منت�سبني اآخرين اإىل الربنامج يف عامي 2009 و 2010 و�سوف 

ن�ستمر بالتطوير والتوظيف يف هذا الربنامج. و �ست�ست�سيف ال�سلطة  اأي�سا اثنني من الطالب لربنامج  

املنح الدرا�سية مدته �سهرين يف عام.

الهدف ال�صرتاتيجي الثاين: امل�صاركة الدولية

 يجري الآن  و�سع جدول الأعمال التنظيمية على م�ستوى دويل ، وحتتاج �سلطة دبي للخدمات املالية اإىل 
اأن ت�سارك يف هذا ل�سمان اأن ياأخذ يف عني العتبار املعايري املنا�سبة لحتياجات ال�سلطات الق�سائية 

مثل التي لدينا ، و�سمان اأن تكون لدينا املعرفة لتنفيذ املعايري فور ظهورها على حد �سواء. م�ساركتنا 

يف هذه العملية ، على الرغم من �سغر حجمنا ، يعتمد على نوعية موظفينا ، على فكرنا الذي منار�سه و 

على احرتامنا كمنظم موثوق وفعال. اإن جدول اأعمال املعايريالدولية هو املحفز الرئي�سي للمراجعات 

التي �سنقوم بها على قواعدنا و اإجراءاتنا خالل تلك الفرتة.

تخ�سي�س  �سيتم  املتطورة.  الدولية  املعايري  مع  التوافق  ل�صمان  قواعدنا  مبراجعة  �صنقوم   .1

موارد كبرية من �سلطة دبي للخدمات املالية ملراجعة وتنفيذ عدد من املعايري اجلديدة. و�سوف يكون 

الرتكيز ب�سكل خا�س على املتطلبات اجلديدة لراأ�س املال وال�سيولة من جلنة بازل للرقابة امل�سرفية 

)بازل ثالثة( مع اإعطاء الأولوية لالأعمدة 2 و 3. كما �سنقوم اأي�سا مبراجعة نظامنا نظرا للمبادئ 

ملراقبي  الدولية  الرابطة  ومن  املالية  لالأوراق  الدولية  املنظمة  املالية من  لالأوراق  املنقحة  الأ�سا�سية 

التاأمني .واعتمادا على جدول العمل الزمني يف جلنة بازل للرقابة امل�سرفية ، قد يوجد لدينا مبادئ 

اأ�سا�سية جديدة للقطاع امل�سريف. بالإ�سافة اإىل التطورات الهامة يف املعايري يتوجب علينا النظر فيها 

لت�سمل العمل على حوكمة ال�سركات )مبا يف ذلك الأجور( العديد من وا�سعي املعايري واملعايري املالية 

رقابة  امل�سرفية على  للرقابة  بازل  ال�سرعي وعمل جلنة  باحلكم  املتعلقة  تلك  فيها  ، مبا  الإ�سالمية 

وكالت الت�سنيف الئتماين .

2012 / 2011 خطة العمل 2012 / 2011 خطة العمل

االأهداف اال�سرتاتيجية 2011 / 2012 ) تابع(



22

�صنعمل على احلفاظ على تقييمات امتثالنا للمعايري الدولية. �سنعمل على مواكبة تقييماتنا   .2

للرقابة  ب��ازل  وجلنة  املالية  ل��الأوراق  الدولية  املنظمة  من  كل  ملتطالبات  نظرا  لأنظمتنا   الداخلية 

امل�سرفية. والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني وقوة املهام املالية و�سي�ساعد ذلك على �سمان ا�ستعدادنا 

يف حالة قيام �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل باإجراء التقييم املايل للقطاع اخلا�س  يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف فرتة خطة العمل.

3. �صنعمل على الر�صد والتوا�صل مع وا�صعي املعايري الدولية وتعزيز تطوير املعايري. اإن جداول 

م�ساركتنا  جهود  �ست�ستهدف  املحدودة  مواردنا  ومع  النطاق.  وا�سعة  التنظيمية  الدولية  الأعمال 

الق�سايا ذات الأهمية للجماهري املنظمة يف مركز دبي املايل العاملي. و�سن�ستمر بتوا�سلنا مع املنظمة 

الدولية لالأوراق املالية وجلنة بازل للرقابة امل�سرفية والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني كما �سنوا�سل 

م�ساركتنا املكثفة مع وا�سعي املعايري املالية الإ�سالمية. حيث �ستوؤدي م�ساركاتنا الأخرية مع هيئات 

واملنتدى  املعايري  لوا�سعي  الوقيانو�سية  الآ�سيوية  املجموعة  وبالتحديد   ، والتدقيق  معايرياملحا�سبة 

الدويل للمدققني امل�ستقلني اإىل  زيادة يف  تاأثرينا على و�سع املعايري يف هذه املجالت.

الهدف ال�صرتاتيجي الثالث: التعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى داخل وخارج دولة 

الإمارات العربية املتحدة. لقد اأظهرت الأزمة املالية كيف ميكن ملخاطر النظم اأو املجموعات اأن تعرب 

اإىل هذا من خالل زيادة الرتكيز على التعاون وتبادل  احلدود الق�سائية. ي�ستجيب املجتمع الدويل 

نحن  الرقابية.  الكليات  مثل  م�سكلة  اآليات  خالل  ومن  متخ�س�سة  اجتماعات  خالل  من  املعلومات 

بحاجة اإىل اأن نكون متعاونني ن�سيطني وفعالني ، وا�ستعمال ذلك كو�سيلة لتحقيق غايتنا لينظر اإلينا 

الرتكيز  اأحد جمالت  بالتعامل معنا.  �سعداء  املنظمني  يكون زمالئنا   كمنظم ذكي وحمرتم ،حيث 

لدينا هي تطوير عالقاتنا مع منظمني من دولة الإمارات العربية املتحدة )واإىل حد ما من دول جمل�س 

ومكانتنا  الإماراتي  الإقت�ساد  العاملي يف  املايل  دبي  مركز  لو�سع  فهم  وتاأ�سي�س  اخلليجي(،  التعاون 

اخلا�سة يف املجتمع التنظيمي يف الإمارات العربية املتحدة.

1.و�صنعمل على منو عالقاتنا مع منظمني ذات ال�صلة مبركز دبي املايل العاملي و الإمارات العربية 

املتحدة واملجتمعات التنظيمية الإقليمية. داخل مركز دبي املايل العاملي �سنوا�سل تطوير العالقات 

 ال�سرتاتيجية مع مكتب املحافظ وحماكم مركز دبي املايل العاملي و�سلطة مركز دبي املايل العاملي. 

اما خارج املركز،�سيتم الرتكيزعلى املنظمني يف الإمارات العربية املتحدة واإىل حد اأقل ، املنظمني يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي. نحن ن�سعى اإىل تعزيز الت�سال بيننا وبني البنك املركزي يف الإمارات  

وهيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�سلع وهيئة التاأمني . ومن املتوقع اأن يحدث هذا عن طريق زيادة 

دولة  وال�سلع يف  املالية  الأوراق  وهيئة  املركزي  البنك  مع  منتظمة  لقاءات  وا�ستمرار  الفعال  التعاون 

الإمارات العربية املتحدة.

خمتلفة،  توعية  بدورات  بالفعل  نقوم  وم�ست�ساريه.  التنظيمي  املجتمع  مع  توا�سلنا  �سنكثف  اأننا  كما 

دبي  �سلطة  واجل��زاءات يف  التنفيذ  املقالت حول �سالحيات  �سل�سلة من   2010 عام  اأ�سفنا يف  وقد 

للخدمات املالية حيث �سنوا�سل ال�ستمرار يف هذه الدورات.كما اأننا �سنوا�سل امل�ساركة  يف الدورات 

التي تنظمها  �سلطة املركز واملجموعات يف ال�سناعة.
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2. �صنعمل على بناء عالقات مع املنظمني الدوليني ذوي ال�صلة لدعم م�صوؤولياتنا الرقابية. الوجود 

ل�سيانة  كبرية  موارد  تكري�س  اإىل  نحتاج  اأننا  يعني  املركز  لها يف  التابعة  وال�سركات  للفروع  الكثيف 

وحت�سني موقفنا مع املنظمني يف الدول الأم )مثل اململكة املتحدة والوليات املتحدة و�سوي�سرا( ،وذلك 

تكملة ملذكرات التفاهم  لت�سهيل التعاون التنظيمي . كما يجب علينا اأن ن�ستجيب ل�سرتاتيجية �سلطة 

مركز دبي املايل العاملي املنقحة ، والتي �سوف تتطلب منا تطوير عالقات اأوثق مع املنظمني يف الوليات 

الهند وال�سني  العاملي )مثل  التي قد يكون لها وجود متزايد يف مركز دبي املايل  الق�سائية الأخرى 

وتركيا(. و�سوف ن�سارك بن�ساط يف الكليات الرقابية ذات ال�سلة ، ورمبا منثل على نحو اأكرث املنظم  

القائد نظرا للدور املتنامي للمركز كمركز لعمليات ال�سرق الأو�سط.

الهدف ال�صرتاتيجي الرابع: التوقع 

نحن بحاجة للم�سي قدما يف فكرنا عن التنظيم حيثما كان ذلك ممكنا ، يجب اأن نتوقع امل�ساكل يف 

الهيئات اخلا�سعة للتنظيم ، وعندما تاأتي امل�ساكل اإىل علمنا ينبغي اأن نت�سدي لها ب�سرعة. ونقرتح 

تطوير قدراتنا يف مراقبة ال�سوق ، والتي يف هذا ال�سياق ت�سري اإىل ا�ستخدام معلومات  عن ال�سوق للك�سف 

عن ت�سددات حمتملة  يف �سناعة اخلدمات املالية التي ننظمها. نحن بحاجة اإىل بناء قدرة على ر�سد 

املنا�سبة.  التنظيمية  الرقابة  ال�سوق لدينا والنظر يف  توؤثر على  وحتديد منتجات وهياكل جديدة قد 

و�سنحتاج اأي�سا لتقييم الآثار املرتتبة على نظامنا التنظيمي من اأثر التطورات التكنولوجيا للبور�سات. 

يجب علينا  اأن نوا�سل قيادة الفكر يف  حتديد وحتليل الق�سايا التنظيمية املمكنة يف امل�ستقبل ، ويجب 

اأي�سا اأن نحدد كيف ميكن اأن يوفرالتنظيم الدعم املنا�سب اإىل ال�سرتاتيجية اجلديدة ل�سلطة مركز 

دبي املايل العاملي.

ن�سرف  التي  ال�سركات  لتعزيز ور�سد وحتليل  الإ�صرافية.  الرقابية  �صنعمل على حت�صني قدرتنا   .1

اإن  اأ�سا�س منتظم.  الإداري��ة على  املعلومات  تقارير نظم  وتطوير جمموعة من  �سيتم ت�سميم  عليها، 

ا�ستخدام مقايي�س ال�سناعة على م�ستوى وا�سع �سيكون ذا فائدة خا�سة يف حتديد ال�سركات التي تربز 

 من حيث املخاطر التنظيمية. وثمة عن�سر اآخر ، يتعلق اأي�سا بالهدف ال�سرتاتيجي حول 
»
املعدل

«
عن 

 و هو تطويراملهارات الالزمة لفهم املخاطر وال�ستجابة لها و التي ت�سكلها املنتجات املالية 
»
اجلودة

«

اإىل دعم حتديد  املعرفة  اإدارة  لنظم  الداخلي  التح�سينات على و�سعنا  وتهدف  املبتكرة.  واخلدمات 

الوقت املنا�سب ملثل هذه املنتجات واخلدمات وتبادل هذه املعلومات بني املوظفني املعنيني.

2. �صنوا�صل �صعينا للفكر القيادي. �سنو�سل فكرنا حمليا ودوليا  ب�ساأن التطورات التنظيمية الفعلية 

ال�سركات   الإ�سالمي وحوكمة  والتمويل  ال�سناديق  تنظيم  ب�سفة خا�سة على  الرتكيز  مع   ، واملتوقعة 

ب�ساأن  الفكر  لتعزيز  ال�سعي  يف  �سن�ستمر   ، ذلك  على  وعالوة   . ذلك  اإىل  وما  احل�سابات  ومراجعة 

ا�ست�سافة املتطلبات والرتتيبات التنظيمية الرئي�سية. 
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التمويل االإ�سالمي
Iالتمويل الإ�سالمي هو جمال هام للتطوير يف مركز دبي املايل العاملي. حيث يهدف مركز دبي املايل 

العاملي لي�سبح ذا قاعدة عري�سة، ومركز مايل عاملي يف نهاية املطاف، بدل من الدور املتخ�س�س. 

التي  املنطقة  احتياجات  ب�سبب  جزئيا  وذل��ك  للمركز،  مهم  الإ�سالمي  التمويل  �سيكون  ذلك  ومع 

الأخرى. الدولية  املراكز  عن  متيزه  قوية  ميزة  املركز  اإعطاء  على  قدرته  ب�سبب  وجزئيا   يخدمها، 

ال�سركات   قبل  من  الإ�سالمي  التمويل  قطاع  يف  املتزايد  الهتمام  خلفية  على  املركز  تطور  �سيقوم 

التقليدية املوجودة يف املركز . و يكون هذا هو الرد الطبيعي على منو املركز كخيار �سائد ، حيث ترغب 

العديد من هذه ال�سركات اأن تكون قادرة على خدمة جمموعة كاملة من العمالء. علما اأن ذلك قد 

يوؤدي اإىل بع�س التوترات بني هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات الإ�سالمية التي اأن�سئت ب�سكل كامل.

�ستوؤثر بنية املعايري اجلديدة على التمويل الإ�سالمي. ال�سغط املتزايد على معايري عاملية موحدة يرتك 

جمال اأقل للمتغريات املحلية ويخلق �سغطا اإما على معايري التمويل الإ�سالمي املعرتف بها يف البنية 

برئا�سة جمل�س ال�ستقرار املايل ، اأو لإ�ستيعاب املعايري التقليدية. ويف الوقت نف�سه، يوؤدي منو قطاع 

التمويل الإ�سالمي اإىل تزايد يف جلب انتباه وا�سعي املعايري التقليدية. وهذا بدوره يفر�س حتديات 

على وا�سعي املعايريالإ�سالمية مثل جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية  وموؤ�سا�سات املحا�سبة والتدقيق 

للموؤ�سا�سات املالية الإ�سالمية.

تزيد هذه الجتاهات وال�سكوك من حاجة �سلطة دبي للخدمات املالية  للمراقبة وامل�ساهمة يف اأن�سطة 

املعايري، اأينما حتدث.

كما تتفاعل تلك الجتاهات وال�سكوك مع ا�سرتاتيجية  �سلطة مركز دبي املايل العاملي نحو التمويل 

الإ�سالمي. هذا ومن املرجح اأن ت�ستند يف جزء منها على ت�سجيع ال�سركات القائمة على تطوير اأو نقل 

مع  اجلديدة  ال�سركات  على جلب  ال�سرتاتيجية جزئيا  هنا.وت�ستند  اإىل  الإ�سالمية  املالية  اأن�سطتها 

عر�س عمل مماثل للتمويل التقليدي ، الذي يعتمد اإىل حد كبري على جاذبية دبي كمركز ي�ستقطب 

هذه ال�سركات . قد يكون  العر�س الثاين اأكرث جاذبية لل�سركات التي ل متلك قاعدة فعلية يف منطقة 

اخلليج. الثنني معا ي�سريا اإىل حترك الأعمال نحو مزيد من الفروع )�سواء التابعة اأو النوافذ( من 

ال�سركات التقليدية اإىل حد كبري. يف مثل هذه احلالة، �سيكون نهج تنظيم ال�سريعة الإ�سالمية لدينا 

اأ�سواقها املحلية،  اأ�سلوب خمتلف يف  م�سدر للقوة ب�سبب قدرته على ا�ستيعاب ال�سركات التي لديها 

مثل التوافق التنظيمي بني ال�سركات التقليدية والإ�سالمية التي تواجه خماطر مماثلة. ونحن نعتزم 

ال�ستفادة من اخلربات  يف  ال�سناعة لتحديد ا�سرتاتيجيتنا التنظيمية. 
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ت�سدر �سلطة دبي للخدمات املالية تقريرا �سنويا ، تربز فيه اأن�سطة  واإجنازات ال�سلطة التي حتققت 

خالل العام املا�سي. التقريرال�سنوي يف جوهره يعترب تقريرا مرحليا عن خطة العمل.

اإجنازات �سلطة دبي للخدمات 
«
بالإ�سافة اإىل التقرير ال�سنوي ، ت�سدر ال�سلطة ن�سرة اإخبارية بعنوان 

 )مرتني يف ال�سنة( يوفر هذا املن�سور تقارير عن اأن�سطة و اإجنازات ال�سلطة.
»
املالية

كما تن�سر ال�سلطة با�ستمرار التحديثات والن�سرات الإعالمية على موقعها على النرتنت. 

www.dfsa.ae ن�سخة من جميع املن�سورات متاحة على

 التقدم وفقا خلطة العمل 

2012 / 2011 خطة العمل





info@dfsa.ae : الإ�ستف�سارات العامة

www.dfsa.ae : املوقع اللكرتوين
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