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

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

املايل العاملي بتقرير خطي حول ممار�ضة �ضالحياتها، واأداء مهامها ون�ضاطاتها املالية. يجب اإعداد 

وتقدمي التقرير باأ�ضرع وقت ممكن ب�ضكل معقول يف كل �ضنة مالية واأن يكون مرتبطا بال�ضنة املالية 

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

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009. 

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



�ضلطة دبي للخدمات املالية هي اجلهة املنظمة املتكاملة لكافة اخلدمات املالية واخلدمات امل�ضاعدة 

التي تتم ممار�ضتها من خالل مركز دبي املايل العاملي، وهو منطقة حرة مالية متخ�ض�ضة اأن�ضاأت يف 

اإمارة دبي. يغطي التكليف التنظيمي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اإدارة الأ�ضول والعمليات امل�ضرفية 

والئتمانية والأوراق املالية و �ضناديق ال�ضتثمار اجلماعية والجتار بال�ضلع امل�ضتقبلية والتمويل الإ�ضالمي 

والتاأمني وبور�ضة الأ�ضهم العاملية وبور�ضة م�ضتقات ال�ضلع العاملية. 
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�سلطة دبي للخدمات املالية 

ر�ؤيتنا

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

ر�سالتنا

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

اأ�سلوبنا التنظيمي

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

قيمنا

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

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

�ضمان العدل الإداري والإجراء ال�ضت�ضاري والنفتاح التام واحليادية واملحا�ضبة يف اأداء مهامنا.
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اأهم املنجزات لعام 2009 

ال�سيا�سة �الت�رشيع

قدمت �ضلطة دبي للخدمات املالية نظام مكاتب التمثيل لتوفري خيار تنظيمي اأب�ضط لل�ضركات    l

التي متار�س اأن�ضطة ت�ضويق حمدودة يف املركز.

�ضكلت �ضلطة دبي للخدمات املالية جلنة ملراجعة نظام �ضناديقها اجلماعية املالية و قد مت ن�ضر    l

التقرير يف اكتوبر.

اإعادة �ضلطة دبي للخدمات املالية هيكلة قواعد التمويل الإ�ضالمي جلعلها اأكرث و�ضوحا وتواجدا    l

لل�ضركات.

منو ال�سوق �الرقابة 

ا�ضتكملت �ضلطة دبي للخدمات املالية مراجعة ل�ضيا�ضات قواعد الأوراق املالية املطروحة على    l

اأ�ضا�س اخلربة املكت�ضبة حتى الآن، واعتماد ال�ضلطة منهجية قائمة على جتنب املخاطر.

انتهت �ضلطة دبي للخدمات املالية من مراجعة التطبيق التنظيمي لقواعد ال�ضلطة لطرح الأوراق    l

املالية يف ما يتعلق ب�ضركات ال�ضمال الوروبي والوليات املتحدة لت�ضهيل الدراج املحتمل من 

جانب هذه ال�ضركات يف بور�ضة نا�ضداك دبي.

منحت �ضلطة دبي للخدمات املالية و�ضع “هيئة معرتف بها” لـ ناي�ضي ليف ميكنها من توفري    l

اإمكانية الو�ضول املبا�ضر اإىل �ضوق الوليات املتحدة من قبل الأ�ضخا�س املرخ�س لهم العمل يف 

مركز دبي املايل العاملي.

اأجرت �ضلطة دبي للخدمات املالية مراجعة مو�ضوعية فيمايتعلق يف املالئمة واملعاملة العادلة    l

للزبائن و مكافحة غ�ضل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومراجعة حتريات العمالء واللتزام 

بعقوبات جمل�س الأمن الدويل ومراجعة مو�ضوعية لتعهدات الأعمال.

اأهم مذكرات التفاهم الإماراتية 

وقعت �ضلطة دبي للخدمات املالية على اثنتني من مذكرات التفاهم يف غاية الأهمية مع امل�ضرف    l

املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة )CBUAE( ومع وحدة مواجهة غ�ضل الأموال واحلالت 

امل�ضبوهة)AMLSCU(، بخ�ضو�س التعاون وتبادل املعلومات التنظيمية.

تعا�ن تنظيمي 

و�ضعت �ضلطة دبي للخدمات املالية نطاق تعاونها التنظيمي الدويل بتوقيع مذكرات تفاهم مع    l

نظريتيها يف ال�ضويد وهولند و جنوب افريقيا والهند و من الناحية الت�ضغيلية، قدمت ال�ضلطة

34 ردًا على طلبات للح�ضول على املعلومات التنظيمية والرقابية وامل�ضاعدة اإىل نظرائها من   

اجلهات التنظيمية.

التنفيذ 

تلقت �ضلطة دبي للخدمات املالية و عاينت 83 اإدعاء �ضوء �ضلوك خالل عام 2009.  		l 



5

ا�ضتجاب ق�ضم التنفيذ اإىل 28 اإحالة ل�ضوء ال�ضلوك من اأق�ضام الرقابة والأ�ضواق. مت حل معظم  		l

الإحالت دون اإجراءات تنفيذية. اإل اأن ال�ضلطة بداأت 9 حتقيقات يف عام 2009 و مت الإنتهاء من 

5 منها. و مازالت 4 حتقيقات جارية.

غطت حتقيقات �ضلطة دبي للخدمات املالية جمموعة وا�ضعة من اإدعاءات �ضوء ال�ضلوك، مبا يف  		l

ذلك التداول من الداخل، والتالعب يف ال�ضوق، وانتهاكات من قبل اإداريني لواجباتهم اجتاه 

ال�ضركات وامل�ضاهمني، وخمالفات ل�ضروط الرتخي�س، وتوفري خدمات مالية غري مرخ�س لها يف 

مركز دبي املايل العاملي، وتقدمي معلومات كاذبة وم�ضللة لل�ضلطة.

ا�ضتجابات �ضلطة دبي للخدمات املالية على 18 طلبا للح�ضول على م�ضاعدة من قبل جهات رقابية  		l

تنظيمية دولية.

قدمت �ضلطة دبي للخدمات املالية 17 طلبا للح�ضول على م�ضاعدة من جهات رقابية تنظيمية دولية.  		l

التقدير 

مت تعيني الرئي�س التنفيذي يف املجموعات ال�ضت�ضارية يف جمل�س معايري التاأمني والتدقيق العاملية    l

.)IESBA( ويف جمل�س املعايري والأخالقيات العاملية للمحا�ضبني )IAASB(

ان�ضم الرئي�س التنفيذي اإىل املجموعات ال�ضت�ضارية يف جمل�س هيئة الإمارات لالأوراق املالية    l

.)SCA( وال�ضلع

ح�ضل ق�ضم املالية يف �ضلطة دبي للخدمات املالية، على جائزة العام للتميز، تقديرا للتزامه    l

الوا�ضح للتميز. وقد ت�ضلم الفريق اجلائزة يف حفل توزيع جوائز املحافظ.

التعليم والتوا�سل مع املجتمع 

هنئت �ضلطة دبي للخدمات املالية ثالث من اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة ممن ا�ضتكملوا    l 

برنامج قادة الغد التنظيميني )TRL( ومت تعينهم كمديرين يف الأق�ضام التنظيمية.

املوارد الب�رشية

منت �ضلطة دبي للخدمات املالية اإىل 117 موظف بحلول نهاية ال�ضنة.    l

ي�ضمل برنامج قادة الغد التنظيميني 11 م�ضاعد تنظيمي بالإ�ضافة اإىل تخريج وان�ضمام ثالثة    l

اإمارتيني اإىل ال�ضلطة كمديرين تنظيميني.

اأدى تركيزنا على هدفنا ال�ضرتاتيجي لبناء القدرات اإىل ما يقارب 6.5 يوما من اأيام التدريب  	l

لكل موظف، يف عام 2009.



6

بيان رئي�س جمل�س الإدارة 

املرونة كلمة تتبادر اإىل ذهني عندما اأتذكر الأحداث التي وقعت عام 2009 يف هذه املنطقة وحتديدا 

يف دبي. لدينا القوة يف قناعتنا، واأنا متفائل باأن دبي واملنطقة ككل �ضت�ضتفيد من الدرو�س التي 

تعلمناها، و�ضت�ضجع تعاونا اأكرب و وحدة اأقوى.

عندما ان�ضممت اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية عام 2004 كع�ضو جمل�س اإدارة، ومت تعييني فيما 

بعد رئي�ضا ملجل�س الإدارة عام 2007، اأ�ضبحت جزءا من فريق وا�ضع لديه غاية قوية لتاأ�ضي�س بنية 

تنظيمية منا�ضبة للمركز املايل الذي كان حديثا عندئذ. ل زلت ا�ضعر بالتميز لكوين جزءا من هذا 

الفريق، ول زلت ا�ضعر بذلك ونحن نحتفل بالذكرى ال�ضنوية اخلام�ضة لتاأ�ضي�ضنا. لقد �ضهدت خالل 

ال�ضنوات اخلم�ضة املا�ضية التحول الهائل يف الأرا�ضي وال�ضناعة، �ضواء يف م�ضاريع البنية التحتية 

غري املحدودة اأو م�ضاريع التطوير العقاري اأو تقدم خدماتنا املالية اأو الأنظمة والقوانني يف اأرجاء 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

لقد بني مركز دبي املايل العاملي مرونته مع مرور الوقت، وقدم الكثري من املوؤ�ضرات، ول يزال يحدث 

تقدما ملحوظا جتاه اأولوياته واأهدافه ال�ضرتاتيجية. كان تاأثر ال�ضركات التي اأ�ض�ضت وجودا يف املركز 

بالظروف الإقت�ضادية �ضئيال جدا، وبخالف ما توقعه النا�س، مل ت�ضهد �ضلطة دبي للخدمات املالية 

نزوحا جماعيا لل�ضركات املغادرة، فال تزال الأعمال جتري كما كانت من قبل.

�ضت�ضتمر حماية �ضالمة املركز مع تقدمنا لتكون هدفا مهما لكل من احلكومة و�ضلطة دبي للخدمات 

املالية. وي�ضرين اأن اأبلغكم اأن طلبات احل�ضول على الرتاخي�س من �ضركات ترغب بتاأ�ضي�س وجود 

لها يف مركز دبي املايل العاملي ا�ضتمرت بالزيادة خالل العام، على الرغم من الظروف الإقت�ضادية 

ال�ضعبة. اإ�ضافة اإىل ذلك فقد كانت نوعية الطلبات املقدمة اأف�ضل مما كانت عليه يف ال�ضنوات 

ال�ضابقة. كانت ن�ضبة %42 من طلبات احل�ضول على الرتاخي�س التي مت ا�ضتالمها عام 2009 مقدمة 

من �ضركات تاأ�ض�ضت يف دول ذات نظام رقابي، اأي اأنها م�ضاوية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية على 

الأقل اأو حتى اأعلى منها، و%32 من طلبات احل�ضول على الرتاخي�س التي مت ا�ضتالمها كانت من دول 

جمل�س التعاون اخلليجي. ويف جميع الأحوال فقد �ضهدنا زيادة يف طلبات احل�ضول على الرتاخي�س 

من الربازيل ورو�ضيا والهند وال�ضني)BRIC(، ونتوقع ال�ضتمرار يف امل�ضتقبل املنظور.

 �ضهد العام 2009 �ضلطة دبي للخدمات املالية متنح مركز دبي املايل العاملي رخ�ضة اأعمال الفئة 

اخلام�ضة التي يح�ضل عليها لأول مرة. تعني هذه الرخ�ضة اأن حاملها هو املوؤ�ض�ضة املالية الإ�ضالمية 

الأوىل التي متار�س كافة ن�ضاطاتها املالية وفقا لل�ضريعة الإ�ضالمية وتدير تقا�ضم اأرباح ال�ضتثمار. 

لدى %10 من �ضركاتنا املرخ�ضة الآن اإمكانيات مالية اإ�ضالمية، �ضواء كانت عبارة عن موؤ�ض�ضة 

اإ�ضالمية ب�ضكل كامل اأو كان ذلك فرعا اإ�ضالميا يف املوؤ�ض�ضة. كان التمويل الإ�ضالمي مبادرة مهمة 

على نطاق �ضلطة دبي للخدمات املالية لعام 2009، و�ضيبقى ذلك هو احلال يف عام 2010. خالل 

العام املا�ضي اعدنا هيكلة كتاب قواعدنا لنحدد هوية التمويل الإ�ضالمي ب�ضكل اأو�ضح، وبداأنا العمل 

على توفري كتاب قواعد عرب النرتنت متنا�ضب مع كل حالة. ا�ضعر اأنه من ال�ضروري اأن ن�ضتمر يف 

امل�ضاهمة يف التفكري العاملي حول التمويل الإ�ضالمي من خالل تواجدنا العام وم�ضاركتنا الفعالة يف 

الهيئات التي حتدد املعايري يف هذا اخل�ضو�س.
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اأعادت هذه الأوقات ال�ضعبة تاأكيد رغبتي يف تلبية احلاجة اإىل �ضفافية اأكرب وتنب اأ�ضرع لإطر عمل 

حوكمة ال�ضركات اقليميا. ل بد من التعليم وال�ضالح املطردين يف هذه املنطقة، كما اأن معاجلة 

م�ضائل ال�ضفافية واحلوكمة �ضتفيد بالتاأكيد ال�ضركات والأ�ضواق وامل�ضتثمرين واملنظمني على حد 

�ضواء. ت�ضتمر �ضلطة دبي للخدمات املالية بالرتكيز على هذه املوا�ضيع عرب مراجعاتها الرقابية، 

و�ضت�ضعى اإىل ا�ضتك�ضاف احلوكمة املتوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية و�ضالتها بحوكمة ال�ضركات خالل 

العام 2010.

 يف دي�ضمرب 2008، عني الرئي�س الأول ملركز دبي املايل العاملي، وحاكمنا �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ  حممد بن 

را�ضد اآل مكتوم مواطنني اثنني من الإمارات العربية املتحدة ليكونا اأع�ضاء جمل�س اإدارة غري تنفيذيني، 

وهما ال�ضيد عبد الواحد العلماء وال�ضيد فا�ضل عبد الباقي العلي. جلب الأع�ضاء اجلديدان ل�ضلطة 

دبي للخدمات املالية خربة قيمة يف عدد من جمالت الأعمال، وثروة معرفية حول الأ�ضواق النا�ضئة 

ومهارات قيادة الأعمال املثرية لالإعجاب. وقد قدما يف عام 2009 م�ضاهمات ممتازة وقوية للمجل�س.

تداولنا يف اجتماع جمل�س اإدارتنا جمموعة كبرية من املوا�ضيع ت�ضمل تطوير املنطقة التنظيمية 

الرائدة للتمويل الإ�ضالمي، واقبال �ضلطة دبي للخدمات املالية على املخاطر التنظيمية النا�ضئة عن 

الأزمة الإقت�ضادية العاملية. واأفتخر باأن املجل�س م�ضتعد ب�ضكل جيد ليقدم لل�ضيد بول كو�ضرت وفريقه 

الدعم الذي يحتاجونه للتكيف مع الظروف الإقت�ضادية والتنظيمية ال�ضعبة بحيث ي�ضتمرون يف 

حتقيق الأهداف التنظيمية على اأعلى امل�ضتويات.

كانت امل�ضاهمة يف التنمية على املدى الطويل يف قطاع اخلدمات املالية يف الإمارات العربية املتحدة 

من خالل التعليم جزءا مهما من ر�ضالة �ضلطة دبي للخدمات املالية. ويعترب برناجمنا “قادة الغد 

التنظيميني” جزءا ل يتجزاأ من هذه ال�ضرتاتيجية لنقل املعرفة. واأنا �ضخ�ضيا فخور جدا بالجنازات 

التي حققناها حتى الآن.

يتمتع الإماراتيون الـ11 املنت�ضبون لهذا الربنامج بالدوافع الذاتية والتوجه الكبري نحو الإجناز، واأنا 

اتطلع بحما�س اإىل روؤية تطورهم وتقدمهم يف القيادة التنظيمية على املدى الطويل. ميكن روؤية 

العناوين الرئي�ضية لربنامج العام 2009 يف ال�ضفحة 43 من هذا التقرير.

واأخريا، وكمالحظة �ضخ�ضية، اأجد هذا الع�ضر وقتا مالئما للبحث عن طرق جديدة و“ذكية” 

لتقدمي اخلدمات املالية. �ضي�ضاعدنا احلوار والتفكري والتعلم من الأخطاء ال�ضابقة يف جهودنا 

لتح�ضني تلك الظروف وقد ي�ضاعدنا يف منع تكررها يف امل�ضتقبل. اإ�ضافة اإىل ذلك، ل بد اأن نعمل 

ب�ضكل اأكرث فاعلية مع منظمينا املحليني والدوليني ومع ال�ضركات والأ�ضواق التي ن�ضرف عليها.

�ضي�ضكل بناء اطر عمل لتح�ضني تنظيم اخلدمات املالية حتديات لنا يف ال�ضنوات القادمة، ولكنني 

ملتزم باأهداف مركز دبي املايل العاملي وغاياته كمركز مايل دويل متفوق. يعتقد جمل�س اإدارة �ضلطة 

دبي للخدمات املالية باأنه من املحتمل اأن تبقى البيئة التجارية والإقت�ضادية العامة �ضعبة يف العام 

.2010

مع ا�ضتمرار �ضلطة دبي للخدمات املالية ب�ضمان وفائها باأعلى املعايري يف تنظيم اخلدمات املالية يف 

هذا الخت�ضا�س، اأود اأن اأنظر اإىل امل�ضتقبل بتفاوؤل حيث ندخل ع�ضرا من عمليات التوحيد والدمج 
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وال�ضتمالك. نحن متم�ضكون بالتزامنا جتاه كافة اأ�ضحاب امل�ضالح ونحن يف جمل�س اإدارة �ضلطة 

دبي للخدمات املالية، مع التنفيذيون يف ال�ضلطة �ضن�ضتمر بتقدمي خدماتها التنظيمية ك�ضلطة م�ضتقلة 

باأعلى املعايري الدولية، مع العرتاف مب�ضهد الأعمال املتغري.

مع نهاية العام كان لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية 117 موظفا متفانيا، ا�ضتجاب جميعهم ب�ضكل 

اإيجابي لل�ضنة ال�ضعبة. واأود نيابة عن املجل�س اأن اأ�ضكرهم على كل ما قدموه يف العام 2009، واتطلع 

اإىل خدمة دبي و�ضلطة دبي للخدمات املالية باأق�ضى طاقتي يف ال�ضنوات القادمة. وناأكد اأننا �ضنقدم 

كل الدعم ملحافظنا اجلديد معايل اأحمد حميد الطاير.

عبد اهلل م صالح 

رئيس مجلس اإلدارة 
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بيان الرئي�س التنفيذي

يحرز احلوار الدائر يف �ضيا�ضة ما بعد الأزمة حول احلاجة اإىل اإجراء التغيريات يف الهيكل التنظيمي 

واملناهج الرقابية تقدما جديا. من الوا�ضح اأن ا�ضطرابات الأ�ضواق املالية العاملية قد ك�ضفت عن ق�ضايا 

كربى وا�ضتخفاف كبري باآثار عوملة الأ�ضواق املالية والتجديد احلثيث كعامل مزعزع لال�ضتقرار. كما 

بّينت اأي�ضا �ضعف كبري يف البيئة التنظيمية واأن حماية امل�ضتثمر تتطلب نظام خدمات مالية اأكرث 

�ضرعة و�ضالبة، مع ال�ضتمرار بتح�ضينه.

يف ظل هذه التك�ضفات، ركزت �ضلطة دبي للخدمات املالية يف �ضنة 2009 على اإعادة توجيه اجلهود 

لتقوية رقابتنا ال�ضرافية، من اأجل تعديل قوانيننا واأنظمتنا، حيثما يكون لزما، ومراجعة عملياتنا 

واإجراءاتنا الت�ضغيلية وحت�ضينها. يعترب ال�ضراف والرقابة الفعالة جزءا مهما من كوننا منظمني 

فعالني، وهكذا ي�ضتعر�س هذا التقرير ال�ضنوي ن�ضاطنا يف هذا املجال بالتف�ضيل.

يبدو ان تدخالت ال�ضيا�ضة املالية والنقدية العاملية املن�ضقة ل�ضنة 2008 اإىل 2009 قد ادت اإىل ا�ضتقرار 

الأ�ضواق وال�ضيولة لدى كبار الو�ضطاء املاليني. على الرغم من ذلك، ت�ضتمر نقاط ال�ضعف مع ا�ضتمرار 

عملية تخفي�س الديون واإعادة تقييم الأ�ضول وادراك اخل�ضارة واإعادة الهيكلة. ادت ال�ضالت ما 

بني الأ�ضواق وال�ضركات اإىل حتويل امل�ضكالت ب�ضكل وا�ضع، مبا يف ذلك الأ�ضواق النا�ضئة والنامية 

الرئي�سية.

يف جميع الحوال، مل تكن ال�ضركات التي ت�ضرف عليها �ضلطة دبي للخدمات املالية، مبا فيها 

موؤ�ض�ضتي ال�ضوق املرخ�ضتني اللتني ن�ضرف عليهما، منيعة، على الرغم من بقاء �ضركاتنا يف حالة 

�ضليمة عموما. متثل طبيعة الن�ضاطات التي تقدم باجلملة يف مركز دبي املايل العاملي و�ضيطرة 

“ترتيب وار�ضاد” مناذج الأعمال ومتويل التعامالت املتولدة يف مركز دبي املايل العاملي يف املكتب 
الرئي�ضي اأو ال�ضركات التابعة التي تقع يف مكان اآخر، عوامل حتد من حجم التحوط ومزاولة الأعمال 

وخماطر ال�ضمعة النا�ضئة يف املركز. ال اأن �ضلطة دبي للخدمات املالية ت�ضتمر يف التيقظ مع ا�ضتمرارها 

يف تعزيز منهجنا نحو الرقابة على ال�ضركات والرتكيز على القدرات الت�ضخي�ضية وال�ضرافية 

والوقائية.

بذلت �ضلطة دبي للخدمات املالية جهدا كبريا هذا العام للم�ضاركة يف هذه املداولت ول�ضمان 

ا�ضتفادة اأنظمتنا وممار�ضاتنا من الدرو�س امل�ضتقاة. نحن الآن اأع�ضاء يف ثالث جلان ت�ضكل جزءا 

 ،)IOSCO( من هيئات و�ضع معايري اخلدمات املالية الدولية وهي: املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية

والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني)IAIS(، واملجموعة ال�ضت�ضارية حديثة الإن�ضاء يف بازل وهي 

جمموعة فرعية من جلنة بازل لال�ضراف امل�ضريف.

حل�ضن احلظ نواجه اليوم بيئة �ضوق اأكرث ا�ضتقرارا، اذ متثل الأ�ضواق النا�ضئة مثال رئي�ضيا على الثقة 

والتفاوؤل املجددين. ت�ضتمر �ضركات اخلدمات املالية الدولية الكربى يف �ضعيها للح�ضول على ترخي�س 

من �ضلطة دبي للخدمات املالية، ونحن واثقون بجودة نظامنا التنظيمي وا�ضتجابته. وتقوم ال�ضركات 

القائمة بتو�ضيع عملياتها يف مركز دبي املايل العاملي، ا�ضتعدادا لقتنا�س الفر�س امل�ضتقبلية. من 

الوا�ضح اأن مركز دبي املايل العاملي قد حقق حجما مهما من خالل النمو الثابت، والأهم من ذلك 

من خالل امل�ضداقية الدولية.
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يت�ضاوى اإطار العمل التنظيمي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية واداوؤه لإطار العمل والأداء يف اأمثاله 

من املراكز املالية الدولية املرموقة، وذلك ح�ضب النتائج التي تو�ضل اإليها برنامج �ضندوق النقد 

الدويل/البنك الدويل لتقييم القطاع املايل، لدولة الإمارات العربية املتحدة. ت�ضتمر �ضلطة دبي 

للخدمات املالية بتكري�س الكثري من الرتكيز واملوارد للح�ضول على تقييم بامتياز مثل هذا التقييم 

من جهة حيادية.

يوفر املوقع اجلغرايف ملركز دبي املايل العاملي حمورا ماليا يربط بني اأ�ضواق املال وامل�ضتثمرين يف 

ال�ضرق والغرب. يقع املركز يف موقع مثايل ميكنه من لعب دور رئي�ضي يف تطوير الإمكانات الهائلة التي 

يتمتع بها اإقت�ضاد مناطق ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا وجنوب اآ�ضيا)MENASA(. حتظى ايرادات 

الهيدروكربون دائما باأهمية كربى بالن�ضبة لدول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ضتة ومنطقة ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال افريقيا وجنوب اآ�ضيا ككل، مع ا�ضتمرارها يف ال�ضعي لتحقيق التنوع الإقت�ضادي. على 

الرغم من انخفا�س الن�ضاط التجاري عامليا، ت�ضتمر هذه الدول بال�ضتثمار يف م�ضاريع تطوير بنية 

حتتية رئي�ضية من �ضاأنها اأن ت�ضهل عملية النمو امل�ضتقبلي املطرد.

خالل الـ 12 �ضهرا املا�ضية اتخذت �ضلطة دبي للخدمات املالية عدة خطوات ا�ضتباقية بخ�ضو�س منهجنا 

الرقابي يف الوقات التي تتزايد فيها املخاطر، من خالل تنفيذ جمموعة وا�ضعة من املبادرات على 

�ضلوك ال�ضوق واجلانب التحوطي من مهمتنا التنظيمية. جرى يف يوليو تكليف جمل�س من املتمر�ضني 

يف الأ�ضواق والذي كانت مهمته مراجعة نظام �ضناديق ال�ضتثمار اجلماعية ملركز دبي املايل العاملي. 

مل يحرز املركز النجاح الذي اأملناه يف جذب املزيد من الأموال، على الرغم من العراقيل التي مل 

يكن بالإمكان تخطيها والتي فر�ضتها الأزمة املالية العاملية يف طريق التطور. تبني تو�ضيات جمل�س 

اخلرباء اجماع جمموعة كبرية من املمار�ضني يف ال�ضناعة على ما يعتقدون اأنه �ضيو�ضلنا اإىل الطريق 

ال�ضحيح.

مت تاأ�ضي�س وحدة رقابة خا�ضة هذا العام يف ق�ضم الرقابة، وذلك لتوفري موارد للقيام بالتحقيقات 

والتقييم نحو اأكرث فعالية وب�ضرعة لك�ضف وقائع الو�ضاع. تهدف الوحدة ب�ضكل رئي�ضي للك�ضف املبكر 

عن املمار�ضات والأو�ضاع املرفو�ضة التي تتطلب اإجراءات عالجية منا�ضبة لتقلي�س خماطر ال�ضمعة 

اأو خماطر مزاولة الأعمال اأو املخاطر املالية املفرطة. ي�ضتلزم ذلك اأداء مراجعات ح�ضب املو�ضوع 

وعمليات تفتي�س يف املوقع على عينة اح�ضائية �ضليمة اأو اجتهادية من ال�ضركات، مع الرتكيز على 

م�ضاألة اأو خطر نا�ضئ حمدد. مت تلخي�س نتائج هذه املراجعات والنتائج التي متت مالحظتها ح�ضب 

املو�ضوع، دون تخ�ضي�س موؤ�ض�ضة بعينها، يف خطابات اإىل “كبار امل�ضوؤوليني التنفيذيني” ن�ضرت على 

املوقع اللكرتوين ل�ضلطة دبي للخدمات املالية. وتعمل هذه املعلومات على م�ضاعدة ال�ضركات الأخرى 

يف تقييم عملياتها.

كان التحقق من فعالية الربنامج الرقابي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اأولوية تنظيمية رئي�ضية خالل 

ال�ضنة. ل يوجد بديل يف هذا اخل�ضو�س عن عمليات التفتي�س امليدانية التي يجريها م�ضرفون 

متمر�ضون على فرتات متكررة، مع م�ضتوى مالئم من اختبار التعامل. يتم التحقيق يف “العالم 

احلمراء” ب�ضكل دقيق لتحديد اأي خماوف ممكنة. تكون معظم امل�ضائل التي يتم الك�ضف عنها والتي 
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تتطلب اهتماما من اإدارة ال�ضركات قابلة للت�ضحيح يف �ضري الأعمال املعتاد. اأما اذا مت حتديد عيوب 

اأكرب، يتم تطبيق برنامج ر�ضمي للحد من املخاطر، يحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها ملعاجلة 

النواحي التي تت�ضبب باملخاوف واجلدول الزمني لالجناز.

ح�ضبما مت بحثه بتف�ضيل اأكرب يف موقع اآخر من هذا التقرير ال�ضنوي، اأجرت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية 135 تفتي�ضا كامل النطاق و72 تفتي�ضا ميدانيا حمدد الغر�س يف عام 2009. تقدم هذه التغطية 

عالية امل�ضتوى، والتي تكملها الرقابة خارج املوقع، اإطار عمل قوي ملراقبة املخاطر. غري اأنه لي�س هناك 

جمال لل�ضعور بالر�ضا الذاتي يف ظل بيئة ت�ضغيلية مليئة بالتحديات.

خالل العام الفائت، عمل ق�ضم ال�ضيا�ضة واخلدمات القانونية على تقييم كفاءة اإطار عملنا التنظيمي 

ب�ضكل م�ضتمر. نحن ملتزمون ب�ضكل كبري بالتحقق من اأن قوانيننا واأنظمتنا تعك�س اأف�ضل املمار�ضات 

الدولية اجلارية مع تعديلها ح�ضبما يلزم لتنا�ضب حميطنا. مت و�ضع كتاب القوانني اخلا�س بال�ضلطة 

والتعديالت التي متت عليه قيا�ضا على مناطق الخت�ضا�س الأخرى املرموقة، وحني يلزم اإجراء 

التعديالت نتبع اإجراء ا�ضت�ضاريا مع اجلمهور، مع تاأكيدنا على التناعم مع ممار�ضات الأ�ضواق 

النا�ضئة والقائمة والنماذج املتغرية لأعمال ال�ضركات.

التمويل الإ�ضالمي جمال مهم بالن�ضبة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، وهو جمال ينطوي على الكثري 

من الإمكانات، لي�س من خالل تلبية احتياجات جمتمع حمدد فقط، بل بامل�ضاركة يف تطوير بع�س 

املناهج والهياكل اجلديدة اأي�ضا. تدعم �ضلطة دبي للخدمات املالية ب�ضكل كبري تنمية التمويل الإ�ضالمي 

وروؤية مركز دبي املايل العاملي ليكون مركز امتياز لن�ضاط التمويل الإ�ضالمي. بهذا اخل�ضو�س، �ضن�ضتمر 

يف امل�ضاركة الفعالة يف اثنني من وا�ضعي معايري التمويل الإ�ضالمي الدولية هما: جمل�س اخلدمات 

املالية الإ�ضالمية وهيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية. ميثل توافق املعايري دعامة 

رئي�ضية ل�ضمان النمو املعقول لهذا الق�ضم املهم من ال�ضوق، وتاأمل �ضلطة دبي للخدمات املالية اأن 

توؤكد قيادة تنظيمية حقيقية يف هذا امليدان.

�ضهد عام 2009 ارتفاعا من جانب �ضلطة دبي للخدمات املالية يف م�ضتوى التعاون وتبادل املعلومات 

لديها مع منظمني اآخرين بالإ�ضافة اإىل ارتفاع يف م�ضتوى تقوية عالقاتها مع املنظمني الآخرين 

اأي�ضا. لدينا الآن �ضبكة من مذكرات التفاهم الثنائية ومتعددة الطراف مع 85 منظم حول العامل. 

يف فرباير 2009، �ضرت �ضلطة دبي للخدمات املالية بتوقيع مذكرة تفاهم هامة مع امل�ضرف املركزي 

لدولة الإمارات العربية املتحدة، وبالتايل تعزيز ترتيبات التعاون احلالية وحتديدها. نعتقد باأن 

النخراط مع زمالئنا املنظمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة، من خالل حماولة الو�ضول اإىل 

املنظمني يف املنطقة، من �ضاأنه اأن ميكن �ضلطة دبي للخدمات املالية من اإحداث تغيري، كما ميكننا 

من و�ضع ب�ضمتنا التنظيمية يف ال�ضرق الأو�ضط.

ختاما، �ضهد نوفمرب 2009 احتفال �ضلطة دبي للخدمات املالية بذكراها ال�ضنوية اخلام�ضة ك�ضلطة 

قانونية م�ضتقلة. يف ذلك الوقت، اأ�ض�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضجل اجنازات حافل موثوق 

من التنظيم وال�ضفافية ذات املعايري العالية. لقد متكنا من بناء ثقة دولية، لي�س فقط يف املعايري 

التنظيمية التي نديرها، بل يف العاملني لدينا كذلك.
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بول م كوستر 

الرئيس التنفيذي

اأود التعبري عن خال�س امتناين وتقديري ملجل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية وكافة زمالئي يف 

�ضلطة دبي للخدمات املالية لدعمهم يل يف مركزي هذا الذي �ضغلته منذ �ضنة واحدة فقط.

واأخريا، اأود تقدمي �ضكري لرئي�س مركز دبي املايل العاملي، �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل 

مكتوم، وحمافظ مركز دبي املايل العاملي، معايل اأحمد حميد الطاير، وزمالئنا يف �ضلطة مركز دبي 

املايل العاملي، الذين �ضاهموا جميعا يف دعم دورنا كمنظم خدمات مالية فعال وم�ضتقل يف مركز دبي 

املايل العاملي.
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نكون من 
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اللجنة الت�ضريعية 

جلنة احلوكمة والرت�ضيحات

جلنة التدقيق واملخاطر 

جلنة التعوي�ضات 

جلنة الطعون التنظيمية 

امل�ضت�ضار العام

جوي�س مايكوت كيو �ضي
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يف اأداء تكليفها التنظيمي، تلتزم �ضلطة دبي للخدمات املالية قانونيا بال�ضعي لتحقيق الأهداف التالية: 

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

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

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

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

من املخاطر النظامية، واملحافظة على ذلك ال�ضتقرار؛ 

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

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

العقوبات واملمار�ضات النقدية؛ 

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

يف مركز دبي املايل العاملي؛ 

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

ال�ضعي لتحقيق اأية اأهداف اأخرى ح�ضبما يحددها حاكم دبي، من حني لآخر، مبوجب قانون    l

مركز دبي املايل العاملي. 

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

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

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

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

الوا�ضحة التي ترتبط باأي مركز مايل عاملي حديث. 

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

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

جلنة بازل للرقابة امل�ضرفية   l

بنك الت�ضويات الدولية   l

قوة مهام الإجراءات املالية   l

الرابطة العاملية مل�ضريف التاأمني   l

جمل�س املعايري املحا�ضبية العاملية   l

املنتدى الدويل للهيئات التنظيمية امل�ضتقلة لتدقيق احل�ضابات   l

جمل�س اخلدمات املالية الإ�ضالمية   l

املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية   l

منظمة التعاون والتطوير الإقت�ضادي   l

اأهداف ومبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية
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ت�ضعى �ضلطة دبي للخدمات املالية للع�ضوية يف املنظمات العاملية وت�ضاهم يف حواراتها يف املجالت 

التي تتعلق بتنظيم الأوراق املالية واللتزام مبكافحة غ�ضل الأموال وتنظيم التمويل الإ�ضالمي. وهذا 

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

القيم واأخالقيات العمل 

تعك�س قيم �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضلب مباديء النزاهة وال�ضفافية والكفاءة يف ت�ضغيل مركز 

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

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

يبني القانون معايري اأف�ضل املمار�ضات العاملية ذات العالقة، والتي تخ�س ا�ضتخدام املعلومات 

التنظيمية، وت�ضارب امل�ضالح وتقدمي و قبول الهدايا والمتيازات. وقد �ضمم لتكميل اأحكام القانون 

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

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

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

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

اأع�ضاء جمل�س الإدارة وجلانه و هيئاته.
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ي�ضرف جمل�س الإدارة على الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية والعاملني لديه، وذلك 

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

للخدمات املالية. 

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

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

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

ق�ضائية حمددة.

�ضالحيات ومهام املجل�س مبوجب القانون التنظيمي هي: 

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

وفقا لأهدافها؛ 

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

اتخاذ الرتتيبات امل�ضبقة لالأحكام ال�ضادرة بتطبيق العقوبات فيما يتعلق بالإجراءات التاأديبية    l

وامل�ضائل الأخرى؛ 

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

تقدمي التوجيهات اإىل الرئي�س التنفيذي؛    l

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

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

مراجعة و و�ضع الأنظمة؛    l

مراجعة واإ�ضدار معايري وقواعد العمل؛    l

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

اخلا�ضة باملجل�س. 

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

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

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

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

وفقا لهذه ال�ضيا�ضات؛ 

املحافظة على نظام �ضليم للرقابة املالية؛    l

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

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

والتنظيم عملوا �ضابقا يف اأهم املناطق املالية العاملية. 

يتم تعيني كافة اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية من قبل رئي�س مركز دبي املايل 

العاملي حاليا �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، وذلك ملدة 3 �ضنوات. 

اإ�ضافة اإىل ذلك، ابرم كافة اأع�ضاء جمل�س الإدارة اتفاقية خدمة مع �ضلطة دبي للخدمات املالية 

والتي تن�س على تفا�ضيل مدة التعيني والواجبات واملكافاآت وامل�ضروفات وال�ضرية وت�ضارب امل�ضالح 

واملدة والإنهاء والتعوي�ضات. 

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

ت�ضاند املجل�س جوي�س مايكوت كيو �ضي، التي تت�ضرف ك�ضكرتري ملجل�س الإدارة وم�ضت�ضار عام. وقد 

�ضغل هذا املن�ضب ايرول هومبان يف دي�ضمرب2009. تقوم �ضكرتارية املجل�س باإدارة وتن�ضيق كافة 

مهام ال�ضكرتارية بالن�ضبة للمجل�س وكل من جلانه.

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

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

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

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

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

و هذه اللجان هي: اللجنة الت�ضريعية، جلنة احلوكمة والرت�ضيحات، جلنة التدقيق وتقييم املخاطر 

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

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

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

وجلنة الطعون التنظيمية. 
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يو�ضح اجلدول التايل ح�ضور اأع�ضاء جمل�س الإدارة الجتماعات خالل ال�ضنة، وذلك باحل�ضور 

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

املجل�س موؤهلني حل�ضورها.

اأع�ساء جمل�س الإدارة

عبد اهلل م صالح عني رئي�ضًا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ورئي�ضا ملجل�س اإدارتها بتاريخ 17 يونيو 
2007، وقد عمل كع�ضو جمل�س اإدارة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية منذ عام 2004. ال�ضيد �ضالح هو 

نائب رئي�س بنك الإمارات دبي الوطني �س م ع الذي تاأ�ض�س موؤخرا مع اندماج بنك دبي الوطني و بنك 

الإمارات الدويل لي�ضبح اأكرب �ضركة اأعمال م�ضرفية يف ال�ضرق الأو�ضط. كان اأحد موؤ�ض�ضي بنك 

دبي الوطني يف عام 1963 واملدير العام له منذ عام 1982 لغاية يناير 2004 ومن ثم رئي�ضا منذ عام 

2005 وحتى عملية الدمج مع بنك الإمارات الدويل. عمل ال�ضيد�ضالح م�ضت�ضارا لل�ضوؤون املالية لدى 

املغفور له باإذن اهلل حاكم دبي، �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم. توىل ال�ضيد �ضالح 

من�ضب حمكم لدى املجل�س العايل ملركز التحكيم الوروبي العربي الكائن مقره يف باري�س، وذلك 

خالل الفرتة من �ضنة 1988 اإىل �ضنة 2000. وهوع�ضو يف جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة دبي. 

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

اإدارة انرتنا�ضيونال اأوكتني ليمتد )اآي اأو ال( اأي�ضا منذ عام 1990. وهو ع�ضو جمل�س اإدارة وم�ضاهم 

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

جمل�س اإدارة مار�ضين�ضكو )و�ضطاء تاأمني( منذ عام 1976.  وقد تلقى تعليمه يف ال�ضارقة ولندن حيث 

در�س يف معهد الدرا�ضات امل�ضرفية بعد اإكمال درا�ضاته الأكادميية.
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صائب ايجنر عني نائبًا لرئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية بعد تعيني ال�ضيد �ضالح 
كرئي�س ملجل�س اإدارتها. ال�ضيدايجرن هو املوؤ�ض�س والرئي�س وامل�ضوؤول التنفيذي الأول ملجموعة لونوورلد، 

وهي جمموعة متويل وعقارات وا�ضتثمارات خا�ضة. وهو مدير كلية لندن لإدارة الأعمال ورئي�س 

موؤ�ض�س وعامل ملجل�ضها ال�ضت�ضاري القليمي يف ال�ضرق الأو�ضط. وقد عمل �ضابقا كمدير اأول لدى 

)اأيه ان زد( كريندليز بنك بيه ال �ضي، يف لندن، حيث تراأ�س ق�ضم ال�ضرق الأو�ضط و�ضبه القارة 

الهندية للبنك اخلا�س، والذي تركه لتاأ�ضي�س لونوورلد يف الت�ضعينات. ال�ضيدايجرن حا�ضل على درجة 

املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال ودرجة املاج�ضتري يف الإدارة من كلية لندن لإدارة الأعمال وقد األف مع 

اآخرين كتاب الإدارة “�ضاند تو �ضيليكون” و“�ضاند تو �ضيليكون - جوينج جلوبال”. وقد تقلد عددا 

من املنا�ضب العليا ول زال يف جمال�س الإدارة يف جمالت ال�ضرتاتيجية امل�ضرفية ويف جمال التعليم 

وال�ضتثمار و الثقافة.

بول كوستر مت تعيينه رئي�ضًا تنفيذيا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ 1 دي�سمرب 2008. قبل اأن 
ي�ضبح رئي�ضا تنفيذيا عمل بول كو�ضرت كمفو�س وع�ضو يف املجل�س التنفيذي لـ اوترييتيت فاينان�ضييل 

ماركنت، هولنده، وهي �ضلطة الأ�ضواق املالية يف هولنده(، حيث عرف كواحد من القادة الأربعة 

الذين يحددون معايري ال�ضمري يف الأعمال الهولندية. التحق ال�ضيد كو�ضرت �ضلطة الأ�ضواق املالية 

يف هولنده يف مار�س 2001، وبالإ�ضافة اإىل عمله كمفو�س تراأ�س )CESR-FIN(، من عام 2006 اإىل 

دي�سمرب 2007، وهي اجلهة الدائمة العاملة يف جلنة منظمي الأوراق املاليني العامليني التي تن�ضق 

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

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

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

ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، ول يزال عن�ضر فعال يف )ايا�ضكو(. عمل ال�ضيد كو�ضرت �ضابقا كنائب 

رئي�س تنفيذي )التدقيق العاملي الداخلي( يف رويال فيليب�س الكرتونيك�س 1998 اإىل 2001، وقد كان 

ال�ضريك املدير يف ق�ضم متويل ال�ضركات، كوبرز اآند ليرباند 1988 اإىل 1998، وامل�ضوؤول الأول عن 

اللتزام بالقوانني و املفو�س املت�ضرف لتقدمي عرو�س الأ�ضعار يف بور�ضة ام�ضرتدام 1986 اإىل 1988 

و قد عمل يف عدد من املهام املالية الرئي�ضية يف عمله ال�ضابق، حيث تدرب كمحا�ضب لدى اآرثر اندر�ضن. 

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

القانونيني يف عام 1977 وقد مت ترخي�ضه كمحا�ضب قانوين يف عام 1983. يف مايو 2009 التحق ال�ضيد 

كو�ضرت باملجل�س ال�ضت�ضاري لهيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع، وهي املنظم الحتادي لالأوراق 

املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ويف يوليو 2009 مت تعيينه يف املجموعات ال�ضت�ضارية يف 

جمل�س معايري التاأمني والتدقيق العاملية ويف جمل�س املعايري والأخالقيات العاملية للمحا�ضبني.
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عبد الواحد العلماء هو النائب التنفيذي يف يف جمل�س اإدارة ريتايل كورب ورلد. كما اأنه ع�ضو يف 
جمل�س اإدارة دبي العاملية، ونائب رئي�س جمل�س اإدارة دبي العاملية للموارد الطبيعية. قبل التحاقه 

بدبي العاملية، كان عبد الواحد �ضريكا يف مكتب التميمي وحمامون ال�ضركات وم�ضت�ضارون قانونيون. 

وهو ع�ضو يف املجل�س ال�ضت�ضاري للتمويل الإ�ضالمي يف مركز دبي املايل العاملي يف دبي.

تخرج عبد الواحد بدرجة البكالوريو�س يف القانون من جامعة الإمارات. وقد اأكمل درا�ضته وح�ضل 

على درجة املاج�ضتري يف القانون من جامعة كلية لندن حيث تخ�ض�س يف التجارة الدولية والقانون 

البحري. 

فاضل عبد الباقي العلي هو الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �ضركة دبي القاب�ضة، وهو ع�ضو يف 
جمل�س اإدارة �ضركة دبي القاب�ضة ويف عدد من هيئاتها، مبا يف ذلك جمموعة جمريا، دبي انرتنا�ضيونال 

كابيتال، دبي جروب ودبي فري�ضت. وال�ضيد العلي ع�ضو اأي�ضا يف جمل�س اإدارة بور�ضة دبي وبنك دبي 

وبنك ا�ضالم يف ماليزيا. ميلك ال�ضيد العلي خربة كبرية يف املجال املايل والتي تت�ضمن عدة �ضنوات 

من اخلربة يف �ضيتي بنك قبل انتقاله اإىل �ضركة دبي القاب�ضة. قبل تعيينه كان اأي�ضا ع�ضو يف جمل�س 

اإدارة بور�ضة دبي للطاقة. تخرج ال�ضيد العلي من جامعة �ضاوذرن كاليفورنيا ويحمل بكالوريو�س يف 

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

المريكية يف ال�ضارقة. 

جورج ويتيش لديه خربة تنظيمية كبرية يف الأ�ضواق املالية وب�ضكل خا�س من املنظور الوروبي. 
اأن�ضاأ املكتب الإ�ضرايف لالأوراق املالية األفيدرايل يف فرانكفورت وعمل رئي�ضًا له خالل الفرتة من 

1994 اإىل 2002. يف عام 1998، مت انتخاب ال�ضيدويتي�س رئي�ضا ملنتدى جلان الأوراق املالية الوروبية 

الذي لعب دورا رئي�ضيا لتطوير معايري م�ضرتكة لأ�ضواق راأ�س املال الوروبية. كان ال�ضيدويتي�س نائبا 

لرئي�س اللجنة األفنية يف املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية، ورئي�ضا لفريق م�ضروع النرتنت. 

وقد تقلد ال�ضيدويتي�س قبل ذلك منا�ضب عليا خمتلفة يف وزارة املالية األفيدرالية يف املانيا يف جمال 

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

1987. تخرج ال�ضيدويتي�س بدرجات يف القانون من جامعة كيل وقد اأجرى درا�ضات اإ�ضافية يف ايكول 

نا�ضيونيل دي ادمين�ضرتي�ضن يف باري�س.

جيه أندرو سبيندلر هو املدير التنفيذي الأول لـ فاينان�ضال �ضريفي�ضيز فولنتري كورب�س )اف ا�س 
يف �ضي(، �ضراكة خا�ضة - عامة غري ربحية وتتمثل مهمتها يف امل�ضاعدة يف بناء اأنظمة بنكية ومالية 

جيدة يف دول الأ�ضواق النتقالية والنا�ضئة. قبل تعيينه يف عام 1993، عمل ال�ضيد�ضبيندلر كنائب 

اأول للرئي�س يف البنك الحتياطي األفيدرايل يف نيويورك، حيث تراأ�س اجلهاز الوظيفي للدرا�ضات 

امل�ضرفية ودرا�ضات مهام التحليل ونظام الدفعات. واأثناء وجوده يف نيويورك فيد، �ضاعد على تطوير 

اإطار عمل راأ�س املال الذي ي�ضتند اإىل تقييم املخاطر والذي مت تبنيه من قبل اجلهات الإ�ضرافية على 

البنوك يف معظم املراكز املالية يف العامل. عمل كممثل لـ نيويورك فيد يف جلنة بازل لالإ�ضراف على 
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العمليات امل�ضرفية خالل الفرتة 1991اإىل1993. قبل التحاقه بـ نيويورك فيد يف عام 1985، تقلد 

ال�ضيد�ضبيندلر العديد من املنا�ضب القرا�ضية والتخطيطية ال�ضرتاتيجية لدى كونتيننتال الينوي 

بنك. وقد عمل كزميل يف ذه بروكينغز ان�ضتتيو�ضن خالل الأعوام 1980اإىل1983. ال�ضيد�ضبيندلر 

حا�ضل على درجة دكتوراه وماج�ضتري يف اإدارة الأعمال من كلية وودرو ويل�ضون لل�ضوؤون العامة والدولية 

ودرجة البكالوريو�س يف ال�ضيا�ضة الدولية من جامعة هارفارد. وهو ع�ضو يف جمل�س العالقات اخلارجية 

وجلنة بريتون وود�س.

اللورد كوري اوف ماريليبون لديه خربة وا�ضعة يف اخلدمات املالية، الإدارة العامة و قطاع التعليم. 
اإ�ضافة اإىل عمله يف جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية، يعمل كرئي�س مكتب الت�ضالت،اجلهة 

اجلديدة املتكاملة يف اململكة املتحدة املنظمة لالت�ضالت اللكرتونية، وقد عمل �ضابقا كعميد لكلية 

كا�س لإدارة الأعمال التابعة جلامعة �ضيتي يف مدينة لندن من عام 2001 لغاية عام 2007 ونائبا للعميد 

يف كلية لندن لإدارة الأعمال ومدير غري تنفيذي لـ اآبي نا�ضيونال، كما عمل يف جمل�س اإدارة مكتب اأ�ضواق 

الغاز والكهرباء، اجلهة املنظمة للطاقة يف اململكة املتحدة، وعدة هيئات حكومية اأخرى. كما اأنه باحث 

اأكادميي يف جمال التنظيم. عمل خالل حياته املهنية املبكرة يف اخلدمات املالية والإدارة العامة 

والتعليم ولديه خربة ا�ضت�ضارية وا�ضعة على م�ضتوى جمال�س الإدارة لدى موؤ�ض�ضات مالية كربى. 

مايكل بلير كيو سي هو حمام م�ضتقل م�ضجل يف نقابة اجنلرتا وويلز، متخ�ض�س وممار�س يف 
قانون اخلدمات املالية، التحق مبن�ضبه يف جرايز اإن يف لندن عام 2000. وقد عمل ملدة 13 عاما قبل 

ذلك يف منا�ضب عليا ومتتالية يف القطاع التنظيمي يف مدينة لندن، اآخرها كان من�ضبه كم�ضت�ضار 

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

لهيئة اخلدمات املالية يف جرين�ضي ورئي�س جمل�س اإدارة )اإ�س دبليو اإك�س اوروبا( ذراع بور�ضة ا�ضهم 

�ضوي�ضرا يف لندن. وقد عمل اأمينا اأول خلزينة ميدل متبل وقد احتل من�ضبه القانوين، يف عامها 

اخلام�س والع�ضرين يف العام 2008. من عام 2000 اإىل عام 2002 توىل ال�ضيد بلري كيو �ضي من�ضب 

رئي�س جمل�س الإدارة لثالثة من املوؤ�ض�ضات الر�ضمية الذاتية التنظيم ل�ضناعة اخلدمات املالية 

الربيطانية وموؤ�ض�ضة التنظيم الإداري ال�ضتثماري و�ضلطة ال�ضتثمار ال�ضخ�ضي و�ضلطة الأوراق 

املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية. عمل يف جمل�س النقابة ملدة ع�ضر �ضنوات عمل منها اأربع �ضنوات ب�ضفة اأمني 

للخزنة من عام 1994 اإىل عام 1998. وقد منح لقب م�ضت�ضار امللكة )وهو لقب فخري( يف عام 1996 

وهو موؤلف وحمرر لعدد من الكتب التي تدر�س كمناهج يف اململكة املتحدة يف جمال قانون اخلدمات 

املالية. 
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روبرت ال كالرك لديه خربة وا�ضعة يف القوانني واللوائح امل�ضرفية والإ�ضراف على البنوك، يف 
كل من الوليات املتحدة المريكية ودوليا.اأ�ض�س ال�ضيدكالرك ق�ضم اخلدمات املالية يف بري�ضويل 

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

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

عام 1985 اإىل عام 1992 وخالل مدة خدمته قامت الوكالة بالإ�ضراف على حوايل 5000 بنك جتاري 

معتمد حمليا، و يف ذلك الوقت عمل اأي�ضا كع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة التاأمني على الودائع الإحتادية، 

ويف مار�س 1992 ان�ضم مرة اأخرى اإىل بري�ضويل و جيولياين، ال ال بيه، ك�ضريك اأول ورئي�ضا لأعمالها يف 

اخلدمات املالية. عمل ال�ضيدكالرك كم�ضت�ضار لعدد من الدول ب�ضاأن عملياتها الإ�ضرافية امل�ضرفية. 

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

من جامعة راي�س. 

روبرت أوين لديه خربة وا�ضعة كمنظم وممار�س يف ال�ضوق، مع تركيز خا�س على املنطقة البا�ضفيكية 
الآ�ضيوية. اأن�ضاأ جلنة الأوراق املالية و ال�ضتثمارات امل�ضتقبلية )ا�س اف �ضي( يف هوجن كوجن ومت 

تعيينه رئي�ضا تنفيذيا لها يف عام 1989. قبل ذلك كان ال�ضيداأوين مديرًا لق�ضم املعامالت امل�ضرفية 

ال�ضتثمارية لدى لويدز بنك جروب ورئي�س جمل�س اإدارة والرئي�س التنفيذي لبنك لويدز مري�ضانت. 

وقد كان �ضابقا اأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارة مورجان جرينفيل اأند كو وعمل يف مكتب اخلزينة واخلارجية 

باململكة املتحدة. بعد تنحيه عن من�ضبه يف جلنة ا�س اف �ضي، توىل ال�ضيداأوين عدة منا�ضب منها 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة نومورا اآ�ضيا هولدينجز ليمتد، وم�ضت�ضار اأول لدى نومورا انرتنا�ضيونال 

)هوجن كوجن( ليمتد، وع�ضو جمل�س ال�ضت�ضارات والتنظيم لدى لويدز اوف لندن، ورئي�س جمل�س 

اإدارة تيكبا�ضيفيك كابيتال ليمتد، ورئي�س جمل�س اإدارة اأي بي دايوا ليمتد، ومدير �ضنداي كوميونيكي�ضنز 

ليمتد، يوروبيان كابيتال كو ليمتد ويف غريها من �ضركات و�ضناديق ال�ضتثمار. وحاليا مدير يف اإدارة 

�ضنغافوره اك�ضت�ضينج ليمتد و�ضيتي بنك )هوجن كوجن( ليمتد، ومدير يف اإدارة انرتنا�ضيونال �ضيكيوريتيز 

كون�ضالتن�ضي ليمتد، و هو اأي�ضا حمافظ مدر�ضة ريبتون يف اململكة املتحدة وع�ضو جمل�س اإدارة مدر�ضة 

ريبتون يف دبي. تلقى ال�ضيداأوين تعليمه يف مدر�ضة ريبتون وجامعة اك�ضفورد. 

ذه ايرل اوف هوم عمل كرئي�س جمل�س اإدارة لـ كاوت�س اآند كو منذ 1 يونيو 1999 واأ�ضبح رئي�ضا لبنك 
كاوت�س )�ضوي�ضرا( ليمتد، بتاريخ 8 مار�س 2000. عني رئي�ضا لدى جرو�ضفينور جروب ليمتد بتاريخ 1 

مايو 2007. لديه خربة وا�ضعة يف القطاع امل�ضريف حيث ان�ضم اإىل مورجان جرينفيل يف عام 1966، 

وذلك بعد تعيينه كع�ضو جمل�س اإدارة يف مورجان جرينفيل اند كو ليمتد، )حاليا دويت�ضه �ضيكيوريتيز 

ليمتد( يف عام 1972. كان م�ضوؤول عن الق�ضم الدويل لدى البنك يف عام 1983. وبعد ذلك مت تعيينه 

يف عدد من املنا�ضب الدولية الأخرى يف مورجان جرينفيل، واأ�ضبح اأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارة مورجان 

جرينفيل جروب بي ال �ضي وذلك يف عام 1996 ورئي�ضا ملجل�س اإدارة دويت�ضه مورجان جرينفيل 

جروب بيه ال �ضي وذلك يف عام 1999. 
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تقلد لورد هوم عددا من املنا�ضب غري التنفيذية والعامة مبا يف ذلك مدير ذه اجريكلت�ضرال مورجتيج 

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

يف يوليو 2009(، ورئي�س اجلمعية الربيطانية املاليزية )مت تعيينه يف عام 2001( ورئي�س جلنة جتارة 

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

متقدما حول التجارة، ال�ضناعة واملال حتى عام 1998. تلقى اللورد هوم تعليمه يف جامعة اك�ضفورد. 

ذه هون أبورف باجري هو ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب ملجموعة �ضركات ميتدي�ضت. وهو رئي�س �ضابق 
وع�ضو جمل�س اإدارة حايل يف انرتنا�ضيونال راوت كوبر كاون�ضل الذي ميثل �ضناعة ت�ضنيع النحا�س 

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

امللكية واأحد املوؤمتنني يف موؤ�ض�ضة احلدائق امللكية، وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة املنظمة لكلية 

لندن لإدارة الأعمال، مفو�س للجنة تعبيد عقارات العائلة املالكة واأحد موؤمتني اآ�ضيا هاو�س وقد مت 

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

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

ربحية تدعم وت�ضاعد على تكوين الأعمال والرثوات. ال�ضيدباجري هو اأحد اخلريجني مبرتبة ال�ضرف 

يف اإدارة الأعمال من كلية كا�س لإدارة الأعمال يف لندن. وقد مت منحه درجة الدكتوراه األفخرية يف 

العلوم من جامعة �ضيتي. 
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اللجنة الت�رشيعية 

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

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

مزاولتها من خالل مركز دبي املايل العاملي. تتاألف اللجنة الت�ضريعية من الأع�ضاء التالية اأ�ضماوؤهم: 

مايكل بلري كيو �ضي )الرئي�س(    l

روبرت ال كالرك    l

عبد الواحد العلماء    l

روبرت اأوين    l

جورج ويتي�س   l

بول م كو�ضرت    l

جوي�س مايكوت كيو �ضي - ايرول هومبان من دي�ضمرب 2009.    l

اإيان جون�ضتون   l

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

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

والإر�ضاد ب�ضاأن امل�ضائل التاأديبية والتنفيذ والرتخي�س والدراج واحلوكمة وعمليات ال�ضيطرة على 

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

لدعم حقوق امل�ضتثمرين )FAIR Canada( ويعمل حاليا كاأول ع�ضو تنفيذي لها. كما يعمل كم�ضت�ضار اأول 

ملكتب املحاماة المريكي )تراومتان �ضاندرز( يف هوجن كوجن. وهو مدير موؤ�ض�س ونائب رئي�س جمل�س 

اإدارة �ضابق للجنة الأوراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية هوجن كوجن )1989 اإىل 1994( ورئي�س العمليات 

للجنة اونتاريو لالأوراق املالية )1984 اإىل 1989( ومدير �ضيا�ضة ال�ضوق لبور�ضة تورنتو. وقد عمل مع 

مركز دبي املايل العاملي منذ عام 2002 حني كان امل�ضروع يف مراحله املبكرة. مار�س ال�ضيدبا�ضكوتو 

القانون يف هونغ كونغ وكندا مع موؤ�ض�ضات قانونية كربى. 

جلنة التدقيق وتقييم املخاطر 

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

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

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

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

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

حل�ضورها.

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية 
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اأع�ضاء جلنة التدقيق وتقييم املخاطر هم: 

ذه ايرل اوف هوم )الرئي�س(    l

ذه ابورف باجري    l

�ضائب ايجرن    l

جيه اندرو �ضبيندلر    l

جورج ويتي�س    l

فا�ضل عبد الباقي العلي    l

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

آر دوجالس دووي هو ع�ضو و م�ضت�ضار يف جمل�س اإدارة بنك الإمارات دبي الوطني �س م ع. و هو 
رئي�س جمل�س اإدارة بنك دبي الوطني لال�ضتثمار، وع�ضو جمل�س اإدارة نا�ضيونال بنك اوف دبي تر�ضت 

كومباين )جري�ضي( ليمتد، وبنك اخلليجي )قطر( ومار�س اين�ضكو وهي و�ضيط تاأمني قائم يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة وهو ع�ضو جمل�س اإدارة م�ضتقل غري تنفيذي يف البنك الربيطاين العربي 

التجاري وع�ضو جمل�س اجلامعة الربيطانية يف دبي ويف جمل�س مركز دبي لال�ضت�ضارات امل�ضرفية. 

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

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

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

التعاون اخلليجي. عمل ال�ضيددووي اأي�ضا يف ال�ضرق الأق�ضى مبهمات يف هوجن كوجن واإندوني�ضيا. 

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

مانيجمنت اآند جلوبال �ضكوت. 

جلنة احلوكمة والرت�سيحات

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

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

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

احلوكمة والرت�ضيحات من: 

�ضائب ايجرن)الرئي�س(   l

ذه ابورف باجري    l

لورد كري اوف ماريليبون    l

ذه ايرل اوف هوم    l

جيه اندرو �ضبيندلر    l

بول م كو�ضرت    l
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جلنة املكافاآت

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

املوارد الب�ضرية لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، مبا يف ذلك الأداء والتعوي�س.تتاألف جلنة املكافاآت 

من: 

جيه اندرو �ضبيندلر)الرئي�س(    l

ذه ابورف باجري   l

لورد كري اوف ماريليبون    l

�ضائب ايجرن   l

فا�ضل عبد الباقي العلي    l

روبرت اأوين    l

بول م كو�ضرت    l

جلنة طعون القواعد التنظيمية 

تعمل جلنة طعون القواعد التنظيمية كاآلية ا�ضتئناف داخلية بالن�ضبة للقرارات التنظيمية ال�ضادرة 

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

الإجرائية. مينح القانون جلنة طعون القواعد التنظيمية ال�ضالحية لإجراء مراجعة مو�ضوعية 

كاملة للقرارات التنفيذية قيد ال�ضتئناف. ميكن تعديل قرارات جلنة طعون القواعد التنظيمية من 

قبل حمكمة مركز دبي املايل العاملي وذلك مبراجعة ق�ضائية للنقاط القانونية. اأع�ضاء جلنة طعون 

القواعد التنظيمية هم: 

روبرت اأوين )الرئي�س(   l

مايكل بلري كيو �ضي   l

روبرت ال كالرك    l

جورج ويتي�س    l

عبد الواحد العلماء    l

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

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

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

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

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



29

اردوجالس دووي: الرجاء الروجع اإىل ال�ضفحة 27.

جايشري جوبتا هي حمامية موؤهلة يف كل من )اجنلرتا والهند( وقد مار�ضت اأكرث من 14 عاما 
يف الإمارات العربية املتحدة. عملت �ضابقا ك�ضريك مدير يف دي ال ايه بايرب، مكتب دبي، ومتلك 

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

يف ذلك الدمج واحليازة وم�ضاريع الئتالف والرتخي�س والتوزيع واأعمال الفنادق التعاقدية لقد 

قدمت ال�ضت�ضارة اإىل موؤ�ض�ضات حملية ووطنية و عاملية داخل و خارج ال�ضرق الأو�ضط. وقد �ضملت 

القطاعات التي عملت بها الفنادق والرتفيه والإعالم والتكنولوجيا والتمويل. وتلعب حاليا دورا رائدا 

يف ال�ضرتاتيجية الهندية لل�ضركة وتعمل على تن�ضيق الأعمال املتعلقة بالهند يف الداخل واخلارج. 

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

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

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

ال�ضادرة حول اآخر امل�ضتجدات بخ�ضو�س التطويرات يف ال�ضرق الأو�ضط وتتحدث دائما يف املوؤمترات 

حول التجارة وال�ضتثمار يف املنطقة. وهي حمامية يف الإمارات العربية املتحدة اأو�ضت بها براكتيكال 

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

بـ بيه ال �ضي. وقد ظهرت ال�ضيدة جوبتا على غالف الطبعة العاملية ملجلة امريكان لوير يف اكتوبر 

2006. يف دي�ضمرب 2008، منحت جائزة اجنازات ال�ضباب يف الأعمال )يونغ ات�ضيفر ان بزن�س( يف 

اأول جوائز متنح بال�ضرق الأو�ضط على اأ�ضلوب احلياة التي عقدتها جملة م�ضال التي كرمت م�ضاهمة 

الآ�ضيويني يف ال�ضرق الأو�ضط. وقد مت تعيني ال�ضيدة جوبتا يف جلنة الطعون التنظيمية اعتبار من 

1 �ضبتمرب 2008.

ندى خنيصر زرقا هي حمام وامل�ضت�ضار القانوين الأول يف املال كابيتال. متلك 21 عاما من اخلربة 
يف قوانني الأعمال امل�ضرفية والقوانني املدنية والتجارية يف الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س 

التعاون وال�ضرق الأو�ضط. بداأت عملها يف القانون لدى كنعان و�ضركاه كمحامية تقا�ضي ومعامالت 

تخدم عددا من املوكلني املحليني والعامليني. ثم انتقلت اإىل عمل اأكرث حتد لدى �ضركة تاأمني على 

احلياة عاملية كم�ضت�ضار قانوين حيث كانت تقدم ال�ضت�ضارات حول خمتلف منتجات وهياكل التاأمني 

على احلياة. لتو�ضيع اآفاق معرفتها باملنتجات يف جمال التاأمني ح�ضرت عدد من الدورات املكثفة 

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

املنتجات اجلديدة يف ال�ضوق املحلية.و يف عام 1993 التحقت ب�ضركة امريكية عاملية لالت�ضالت 

كم�ضت�ضار قانوين لتكت�ضب اخلربة يف قوانني تنظيم الت�ضالت. يف عام 2000 انتقلت اإىل العمل امل�ضريف 

لتقدمي ال�ضت�ضارات حول جميع امل�ضائل القانونية والتنظيمية مبا يف ذلك املعامالت العالية التعقيد 

واخلارجية. وقد اكت�ضبت خربتها يف هيكليات منتجات م�ضرفية خمتلفة وم�ضتندات خمتلفة. عملت 

كرئي�س للق�ضم القانوين يف بنك امل�ضرق وبنك هولنده العام، امرو، حيث اأدارت جميع امل�ضائل القانونية 

من اجلانبني القانوين والتنظيمي.ال�ضيدة زرقا ع�ضو فعال يف جمعية الإمارات امل�ضرفية التي 

تقدم ال�ضت�ضارات القانونية بخ�ضو�س التعديالت املقرتحة على قوانني الإمارات العربية املتحدة 

واأنظمتها. 

ويليام اف كروينر، الثالث، يعمل كم�ضت�ضار يف �ضوليفان اآند كرومويل ال ال بيه، ويعمل من خالل 
مكاتب ال�ضركة يف وا�ضنطن دي �ضي ولو�س اجنلو�س. يتناول عمله امل�ضائل التنظيمية املعقدة 
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واحلوكمة والتمويل والدمج واحليازة والتحريات املتعلقة باملوؤ�ض�ضات املالية املنظمة. عمل كم�ضت�ضار 

عام ملوؤ�ض�ضة تاأمني الودائع الحتادية المريكية من عام 1995 وحتى عام 2006 وعمل يف جلنة 

ال�ضتئنافات الإ�ضرافية لـ )FDIC( منذ تاأ�ضي�ضها وحتى اإنتهاء خدمته لدى احلكومة. قبل خدمته 

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

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

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

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

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

نقابة املحامني ويف املعهد المريكي للقانون. وهو مقيد كمحام رائد يف القانون امل�ضريف يف وايت 

بي�ضت لويرز يف امريكا. ح�ضل ال�ضيدكرويرن على درجة الدكتوراه ودرجة املاج�ضتري من جامعة 

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

ايرمانو باسكوتو: الرجاء الروجع اإىل ال�ضفحة 26.

الهيئة القانونية لالأ�سواق املالية 

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

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

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

للخدمات املالية املتكاملة الدولية الأخرى. 

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

التنفيذي. ميكن ا�ضتئناف معظم قرارات الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية لدى حمكمة مركز دبي 

املايل العاملي. يجوز ا�ضتئناف قرارات الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية يف ا�ضتئنافات قرارات البور�ضة 

لدى حمكمة مركز دبي املايل يف القانون.

اأع�ضاء الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية هم:

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

جون ال دوجال�س    l

جافان جريفث كيو �ضي    l

علي مالك كيو �ضي    l

ديفيد م �ضتوكويل    l

ستيوارت بويد سي بي ئي كيو سي ع�ضو اأول لغرفة حمكمة اي�ضيك�س يف لندن، ومتخ�ض�س يف 
النزاعات التجارية وال�ضتثمارية الدولية، ب�ضكل رئي�ضي كمحكم. مت ا�ضتدعائه لنقابة املحامني 

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

الرائد حول التحكيم التجاري، بال�ضرتاك مع لورد مو�ضتيل. خالل الفرتة من 1998 اإىل 2004، 
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كان نائبا لرئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة اخلدمات املالية )FSA(، يف اململكة املتحدة. تراأ�س عددا 

من التحقيقات احلكومية والتنظيمية كما تراأ�س كم�ضجل حماكمات جنائية وكنائب قا�ضي 

املحكمة العليا يف حماكمات مدنية وجتارية. مت منح ال�ضيدبويد لقب �ضي بي اي )لقب قائد 

الإمرباطورية الربيطانية( يف عام 2005 عن خدماته يف القطاع املايل. وهو رئي�س هيئة املحكمة 

)الهيئة املنظمة واحلاكمة( لـ ميدل تيمبل، وهي واحدة من اأربع دوائر يف املحكمة يف اإجنلرتا 

وامل�ضوؤولة عن التعليم القانوين وامل�ضائل املهنية الأخرى. 

جون ال دوجالس يرتاأ�س املمار�ضة التنظيمية امل�ضرفية لدى ديفي�س بولك  اند واردويل ال 
ال بيه، وميار�س عمله من مكاتب ال�ضركة يف نيويورك. عمل كم�ضت�ضار عام لـ فيدرال ديبوزيت 

ان�ضوران�س كوربوري�ضن اف دي اآي �ضي خالل الفرتة من 1987 اإىل 1989 خالل الأزمة امل�ضرفية 

يف الوليات املتحدة كان له عالقة باأهم العامالت امل�ضرفية الفا�ضلة خالل فرتة الأزمة. وع�ضو 

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

التي كانت �ضابقا ت�ضيطر عليها احلكومات لتطوير اأنظمتها امل�ضرفية واأنظمة اأ�ضواق راأ�س 

املال فيها. وبتلك ال�ضفة، قدم ال�ضت�ضارات حلكومات رو�ضيا وال�ضني واإندوني�ضيا وم�ضر 

وغريها من الدول. يتناول عمله عمليات الدمج واحليازة املعقدة وم�ضاريع الئتالف الكربى 

ون�ضاطات التنفيذ التنظيمية ال�ضعبة والتق�ضيات والتحريات الدقيقة. عمل كع�ضو يف جمل�س 

اإدارة بروفيديان فاينان�ضيال كوربوري�ضن ويف جلان التدقيق وحوكمة ال�ضركات التابعة لها. 

يحا�ضر ال�ضيددوجال�س دائما حول امل�ضائل القانونية امل�ضرفية وقد اأدرج ا�ضمه يف “ذه 

انرتنا�ضيونال هو از هو اوف بيزني�س لويرز”، ودليل جمموعة و�ضائل الإعالم ملحامي البنوك 

الرواد يف العامل، ويف املحامني الرواد المريكيني لغرف امل�ضورة ب�ضاأن الأعمال، ويف وايت�س 

بي�ضت لويرز يف امريكا. 

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

منا�ضب دولية خمتلفة، �ضملت من�ضبه كرئي�س، واأحيانا نائب رئي�س، وفد ا�ضرتاليا يف جلنة 

القانون التجاري الدويل يف الآمم املتحدة )يون�ضيرتال( مبا يف ذلك يف اجلل�ضات اخلا�ضة 

باإقرار و اإ�ضدار القانون النموذجي لـ يون�ضيرتال واخلا�س بالتحكيم التجاري الدويل يف 

فيينا يف عام 1985. من بني املنا�ضب الأخرى التي تولها كان رئي�ضا للوفد ال�ضرتايل ملوؤمتر 

لهاي حول القانون الدويل اخلا�س 1992 اإىل1998 وكان ع�ضو ويف بع�س الأحيان رئي�ضًا لهيئة 

انتل�ضات للخرباء القانونيني 1988 اإىل 1997، وع�ضوا لهيئة التحكيم الدائمة يف لهاي 1987 

اإىل 1999. وهو اأحد اأع�ضاء هيئة املحكمني يف املركز الدويل لت�ضوية النزاعات ال�ضتثمارية 

ويف عدة موؤ�ض�ضات حتكيمية اأخرى. و هو حا�ضل على درجة دكتوراه من جامعة اك�ضفورد وكان 

زميال يف كلية ماجدالن اك�ضفورد ملدة حمددة. يعمل حاليا وب�ضكل اأ�ضا�ضي كم�ضت�ضار قانوين 

وكرئي�س اأو ع�ضو يف هيئات التحكيم الدولية، مبا يف ذلك تلك التي تعمل حتت اإ�ضراف حمكمة 

التحكيم الدائمة يف لندن، الغرفة التجارية الدولية يف باري�س وغريها من هيئات التحكيم 

التي تعمل حتت اإ�ضرافها اأو خالف ذلك. 
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علي مالك كيو سي حمامي رائد يف اإجنلرتا و وويلز متخ�ض�س يف كافة جوانب القانون 
التجاري مبا يف ذلك قانون اخلدمات امل�ضرفية واملالية و يرتئ�س الغرف التجارية يف مباين 

فريمل 3. وهو ع�ضو يف هيئة جراي اإن املوقرة وم�ضجل يف حمكمة التاج وهو الرئي�س ال�ضابق 

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

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

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

قا�س يف املحكمة العليا. 

ديفيد م ستوكويل هو ال�ضريك املدير يف دبي ل�ضركة بري�ضويل اآند جولياين ال ال بيه، 
وهي موؤ�ض�ضة قانونية تركز على التمويل وهيكلة ال�ضركات والتنظيم املايل وحل النزاعات 

البديل للعمالء املتعددي اجلن�ضيات ومن ال�ضرق الأو�ضط. وهو دبلوما�ضي امريكي �ضابق، 

عمل �ضابقا كقن�ضل عام للوليات املتحدة يف دبي. ولد يف اململكة العربية ال�ضعودية واقام يف 

ال�ضرق الأو�ضط ملدة تزيد عن 46 �ضنة. مت قبوله يف نقابة املحامني يف تك�ضا�س يف عام 1976 

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

الدولية. وهو اأي�ضا الرئي�س الفخري ملجل�س غرف التجارة المريكية يف ال�ضرق الأو�ضط، هي 

منظمة اقليمية متثل كافة غرف التجارة المريكية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، ويعمل 

كرئي�س جمل�س اأمناء املدر�ضة المريكية يف دبي، وهي موؤ�ض�ضة تعليمية ل تهدف لتحقيق الربح. 
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الإدارة التنفيذية ل�سلطة دبي للخدمات املالية

بول م كوستر - الرئيس التنفيذي

يرجى الرجوع اإىل اجلزء املتعلق مبجل�س الإدارة، �ضفحة 21.

جويس مايكوت كيو سي - املستشار العام وسكرتير مجلس اإلدارة، التحقت جوي�س ب�ضلطة 
دبي للخدمات املالية يف يناير 2004 لتتوىل من�ضب امل�ضت�ضار العام وتقاعدت يف 2009 بعد 30 عاًما 

من العمل يف املجال القانوين يف القطاعني العام واخلا�س بكندا. ح�ضلت جوي�س على �ضهادة يف 

القانون من جامعة الربتا ومت تعيينها م�ضت�ضارة امللكة يف عام 1988. وتولت من�ضب نائب رئي�س جلنة 

الأوراق املالية بكولومبيا الربيطانية ملدة 14 عاًما قبل اللتحاق ب�ضلطة دبي للخدمات املالية وكانت 

ع�ضوا فّعال يف جمل�س مدراء الأوراق املالية بكندا وجمل�س منظمي الأوراق املالية بالمريكتني واحتاد 

مدراء الأوراق املالية بامريكا ال�ضمالية واملنظمة الدولية للجنان الأوراق املالية )ايا�ضكو(.

ايرول هومبان - املستشار العام وسكريتير اجمللس، ان�ضم اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية يف 
2003 و هو امل�ضوؤول الأول عن تقدمي ال�ضت�ضارات القانونية و يرتئ�س �ضكريتارية جمل�س الإدارة. 

وقبل ت�ضلمه هذا املن�ضب كان ايرول املدير امل�ضوؤول عن اإدارة تقدمي اخلدمات املالية يف ال�ضلطة مبا 

يف ذلك تقدمي امل�ضورة و ال�ضياغة الت�ضريعية. كما �ضغل منا�ضب اإدارية اأخرى فيما يتعلق بتنفيذ 

القوانني و�ضياغة ال�ضيا�ضات. و قبل اأن ين�ضم اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2003، كان 

ايرول املحامي الرئي�ضي للجنة الأوراق املالية وال�ضتثمارال�ضرتالية حيث كان م�ضوؤول عن ت�ضيري 

اأن�ضطة الإنفاذ الرئي�ضية. يف عامي 2001 و 2002، كان م�ضوؤول عن تن�ضيق ا�ضتجابة جلنة الأوراق 

املالية و ال�ضتثمار ال�ضرتالية للجنة امللكية التي حققت يف انهيار اأكرب موؤ�ض�ضة خدمات مالية يف 

تاريخ ا�ضرتاليا. ايرول حا�ضل على لي�ضان�س احلقوق و�ضهادة الدرا�ضات العليا يف اإدارة الأعمال. فهو 

املدعي العام لدى املحكمة العليا يف كوينزلند، واملحكمة العليا يف ا�ضرتاليا. 

إيان جونستون - نائب الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي،لقسم السياسات واخلدمات 
القانونية، هو منظم عاملي معروف ومتمر�س، التحق ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف نوفمرب 2006. 
ح�ضل اإيان على ترخي�ضه للعمل يف املجال القانوين يف ا�ضرتاليا يف بداية الثمانينات وق�ضى معظم 

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

الرئي�س التنفيذي لواحدة من كربى �ضركات الئتمان يف ا�ضرتاليا. يف عام 1999، التحق اإيان بلجنة 

الأوراق املالية وال�ضتثمارات ال�ضرتالية حيث �ضغل من�ضب املدير التنفيذي لتنظيم اخلدمات املالية 

وق�ضى عدة فرتات يف من�ضب مفو�س بالإنابة. ويف بداية عام 2005 توىل اإيان من�ضب م�ضت�ضار خا�س 

لدى جلنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات امل�ضتقبلية بهوجن كوجن. اإيان ع�ضو ورئي�س �ضابق للمجل�س 

امل�ضرتك، الذي يتاألف من ممثلني من اأكرب وا�ضعي املعايري التنظيمية الدوليني، واملنظمة الدولية 

للجان الأوراق املالية و جلنة بازل والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني. وهو ع�ضو يف اللجنة الفنية 

للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني. 
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مايكل زامورسكي - املدير التنفيذي، لقسم الرقابة، ميلك مايكل خربة 33 عاما يف الرقابة 
على املوؤ�ض�ضات املالية. وقد التحق ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف ابريل 2006 بعد 29 عاًما من العمل 

لدى هيئة تاأمني الودائع األفدرالية بالوليات املتحدة لالإ�ضراف على مراقبة ال�ضركات املرخ�ضة يف مركز 

دبي املايل العاملي. ب�ضفته مدير ق�ضم الرقابة وحماية امل�ضتهلك بهيئة تاأمني الودائع األفيدرالية، كان 

مايكل م�ضئوًل عن الإ�ضراف على اأن�ضطة الرقابة امل�ضرفية بهيئة تاأمني الودائع األفيدرالية للتاأكد من 

�ضالمة و �ضحة هذه الأن�ضطة، عالوة على اللتزام و حماية امل�ضتهلك ل�ضالح 5200 موؤ�ض�ضة �ضمن 

نطاق املوؤ�ض�ضة املذكورة. كان مايكل ع�ضوا يف جلنة بازل للرقابة امل�ضرفية و يف جلنة و�ضع املعايري 

الإ�ضرافية لبع�س البنوك الكبرية الن�ضطة دوليا، وذلك منذ عام 2000 اإىل 2006 وعني موؤخرا يف 

جمموعة بازل ال�ضت�ضارين اجلديدة. وقد ح�ضل يف عام 2004 على جائزة روجر دبليو جونز للجامعة 

المريكية، كلية ال�ضيا�ضة العامة عن الريادة التنفيذية املتميزة يف احلكومة المريكية. وقد مت تعيينه 

يف عام 2008 كع�ضو ملدة خم�س �ضنوات يف جمل�س اإدارة منظمة املحا�ضبة والتدقيق على املوؤ�ض�ضات 

املالية الإ�ضالمية التي يوجد مقرها يف البحرين، وهي احدى املنظمات التي ت�ضع املعايري يف امل�ضائل 

املحا�ضبية الإ�ضالمية. ح�ضل مايكل على �ضهادة البكالوريو�س يف الإقت�ضاد، مع مرتبة ال�ضرف، 

من جامعة فيالنوفا، بن�ضلفانيا، كما اأنه خريج كلية �ضتونري جراديويت امل�ضرفية التابعة لرابطة 

امل�ضرفيني المريكية.

مارتن كينسي - املدير التنفيذي، لقسم األسواق، التحق مارتن ب�ضلطة دبي للخدمات املالية 
يف مار�س 2006 ويتوىل امل�ضئولية الكاملة عن قيام �ضلطة دبي للخدمات املالية بتنظيم جميع الأ�ضواق 

املالية يف مركز دبي املايل العاملي، وعلى وجه اخل�ضو�س نا�ضداك دبي وبور�ضة دبي للطاقة وغريها 

من البور�ضات امل�ضتقبلية الأخرى التي قد حت�ضل على ترخي�س للعمل يف مركز دبي املايل العاملي. 

�ضغل مارتن يف ال�ضابق من�ضب م�ضوؤول تنفيذي اأول يف بور�ضة الأ�ضهم ال�ضرتالية. يف �ضياق عمله 

يف بور�ضة الأ�ضهم ال�ضرتالية الذي ا�ضتمر ملدة 30 �ضنة تقريبا، اكت�ضب مارتن خربة وا�ضعة النطاق 

يف عمليات البور�ضة. وقد �ضغل العديد من املنا�ضب يف بور�ضة الأ�ضهم ال�ضرتالية مبا يف ذلك من�ضب 

�ضكرتري ال�ضركة وامل�ضت�ضار العام عالوة على اإدارة مهام الع�ضوية/الو�ضطاء والتنفيذ.ح�ضل مارتن على 

�ضهادة البكالوريو�س يف القانون من جامعة �ضيدين، و هو حمام و ا�ضرتك ملدة طويلة يف اجلمعيات 

املخت�ضة التي تهدف اإىل تعزيز وتطوير جمايل القوانني التجارية واملوؤ�ض�ضاتية يف ا�ضرتاليا.

ستيفن جلني - رئيس قسم التنفيذ، التحق بال�ضلطة يناير 2005، وميتلك خرب وا�ضعة يف 
تنفيذ القوانني يف الأ�ضواق املالية و اأ�ضواق راأ�س املال واخلدمات واملنتجات املالية والهيئات املدرجة 

والغري مدرجة املوؤ�ض�ضاتية. ت�ضمل حمفظة �ضتيفن م�ضوؤوليات تنفيذ اللتزامات التي تنطبق على 

اجلهات اخلا�ضعة للمراقبة يف مركز دبي املايل العاملي، واأع�ضاء �ضوق دبي املايل العاملي وبور�ضة دبي 

للطاقة، والكيانات املبلغة التي تدرج منتجاتها وتقوم بتقدمي عرو�س لالأوراق املالية يف مركز دبي 

املايل العاملي. وكان �ضتيفن يعمل �ضابقا يف منا�ضب خمتلفة مع جلنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات 

ال�ضرتالية حيث كان م�ضئول على النق�ضامات مبا يف ذلك اأ�ضواق راأ�س املال وال�ضتثمارات، واإدارة 

ال�ضتثمارات، وتنظيم اخلدمات املالية،والتحقيقات والتحليل املايل لل�ضركات. وهو حملل مايل 

وع�ضو �ضابق يف جلنة التحقيقات التابعة للمجل�س الوطني للمحا�ضبني املمار�ضني امل�ضدقني يف 
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ا�ضرتاليا. قبل اأن ين�ضم �ضتيفن اإىل ال�ضلطة كان املدير العام للخدمات املالية لالمتثال، موؤ�ض�ضة ا

ا�ضت�ضارية تقدم ال�ضت�ضارات وخدمات اإدارة املخاطر يف �ضناعة اخلدمات املالية ال�ضرتالية. يحمل 

�ضتيفن �ضهادات البكالوريو�س واملاج�ضتري من جامعات ا�ضرتالية. 

جان بليدن - مسؤول العمليات الرئيسي، ان�ضم اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 
2005. قبل ذلك ق�ضى جان ق�ضى �ضبع �ضنوات مع براي�س ووترهاو�س كوبرز يف كل من جنيف ودبي 

كع�ضو يف اإدارة ممار�ضة املخاطر العاملية. خربته املهنية مع براي�س ووترهاو�س كوبرز تركز على 

اأعمال ال�ضت�ضارات ال�ضرتاتيجية والت�ضغيلية لإدارة املخاطر/اإدارة خماطر املوؤ�ض�ضات /بازل الثاين، 

وتطوير منهجية جديدة، وت�ضمل وليات دولية متتد اإىل اأكرث من 37 بلدا من 1998 حتي 2009. اإن 

جان متحدث مهم يف موا�ضيع حوكمة ال�ضركات، واإدارة املخاطر وقد كان واحدا من خرباء براي�س 

ووترهاو�س كوبرز يف اإدارة املخاطر املوؤ�ض�ضاتية. وقد مت توليته م�ضوؤلية قيادة تنمية اإدارة املخاطريف 

ال�ضرق الأو�ضط من فرع براي�س ووترهاو�س كوبرزيف دبي. اإن جان متمكن وله القدرة على اتخاذ 

اإجراءات قوية ومو�ضوعية النهج وله القدرة على الأداء حتت ال�ضغط،و مهارات الت�ضال عرب احلدود، 

وي�ضتطيع اإدارة الق�ضايا الثقافية على نحو فعال. �ضغل جان �ضابقا عدة منا�ضب اإدارية يف ال�ضركات 

الوروبية وقد اأم�ضى ثالث �ضنوات كا�ضت�ضاري لإدارة ماكينزي بارتنريز، و جمموعة فاليو منجمنت. 

وت�ضمل خربته تقييم فر�س ال�ضتثمار وراأ�س املال ال�ضتثماري وخطة العمل. مت انتخاب جان رئي�ضا 

للتنفذيني الدوليني يف �ضوي�ضرا من 1998 اإىل 2003. ويف عام 2000، مت تر�ضيحه للجنة الربيطانية 

غرفة التجارة ال�ضوي�ضرية.و يف عام 2008، ان�ضم اإىل معهد املديرين، بعد اجتيازه بنجاح برنامج 

التنمية املديرين. ويف عام 2009، مت تر�ضيحه كمدير غريتنفيذي و حمافظ ملجل�س املحافظني يف 

لنت�ضلوم، اإحدى املدار�س اخلا�ضة الرائدة يف انكلرتا.

جاري واليس - رئيس قسم املوارد البشرية، التحق جاري ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 
2006. يتمتع جاري بخربة 30 عاًما يف املوارد الب�ضرية منها 9 �ضنوات يف الإمارات العربية املتحدة. 

ميلك جاري خربة كبرية يف جمال اخلدمات املالية و�ضمل ذلك عمله يف دبي لدى ات�س ا�س بي �ضي 

مبن�ضب عال يف تطوير املوارد الب�ضرية ولدى بنك هولنده العام امرو كرئي�س لق�ضم املوارد الب�ضرية 

القليمي. �ضغل جاري اأي�ضا من�ضب الرئي�س الدويل لق�ضم املوارد الب�ضرية يف وحدة اإدارة الأ�ضول 

والعمالء من القطاع اخلا�س ومقرها يف ام�ضرتدام. ح�ضل جاري على درجة البكالوريو�س يف العلوم 

ال�ضيا�ضية وهو زميل ملعهد تطوير املوظفني.
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عملنا
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الهيكل التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية 

للم�ضاعدة يف تنفيذ تكليفها التنظيمي، توؤدي �ضلطة دبي للخدمات املالية املهام الرئي�ضية التالية 

والتي قامت بتنظيم موظفيها بناء عليها: 

قسم السياسات واخلدمات القانونية يتوىل امل�ضوؤولية عن تقدمي ال�ضت�ضارات حول ال�ضيا�ضة 
و�ضياغة وتقدمي ال�ضت�ضارات الداخلية والدعم الداخلي لالأق�ضام العاملة يف �ضلطة دبي للخدمات 

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

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

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

ملركز دبي املايل العاملي. كما ي�ضرف الق�ضم على توفري التحليل الإقت�ضادي وتقدمي التقارير. 

وي�ضاعد هذا التحليل اأق�ضام الرقابة والأ�ضواق يف فهمهم ومراقبتهم لأو�ضاع ال�ضوق. 

قسمي الرقابة والترخيص يف اأوائل عام 2009، مت دمج ق�ضم الرقابة مع الرتخي�س لي�ضبحا 
ق�ضما واحدا. امل�ضوؤولية الرئي�ضية لق�ضم الرقابة هي تقييم ومراقبة و�ضبط تقييم املخاطر يف ال�ضركات 

املرخ�ضة ويف مزودي اخلدمات امل�ضاعدة واملدققون امل�ضجلون. تتم عملية مراجعة دقيقة لالأطراف 

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

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

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

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

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

ح�ضبما هو احلال يف مناطق الخت�ضا�س املرموقة الأخرى، تزاول �ضلطة دبي للخدمات املالية عملية 

حتليل عميقة لطلبات الرتخي�س اجلديدة. تت�ضمن عملية الرتخي�س اإجراءات مراجعة متعددة 

النواحي ت�ضمن املراقبة والفح�س املنا�ضبني والتوازن يف اتخاذ القرار. يتم فح�س الكفاءة والنزاهة 

واملوارد املالية و�ضجل اخلربات للمالكني املزمعني، وللمجل�س وامل�ضوؤولني التنفيذيني من خالل اإجراء 

عمليات فح�س �ضاملة على اخللفية. تخ�ضع خطط العمل املقرتحة ملقدمي الطلبات وال�ضرتاتيجيات 

والعرو�س املالية للمراجعة الدقيقة لتحديد اإذ ما كانت املخاطر الكلية الناجمة مقبولة ام ل. 

قسم األسواق م�ضوؤول عن ترخي�س ومراقبة البور�ضات وغرف املقا�ضة القائمة يف مركز دبي 
املايل العاملي. كما يعرتف بكيانات ت�ضعى لو�ضع “العرتاف بها”، �ضواء للعمل كبور�ضات يف مركز 

دبي املايل العاملي اأو كاأع�ضاء يف بور�ضات كائنة يف مركز دبي املايل العاملي. ويقوم هذا الق�ضم اأي�ضا 

بتنظيم عرو�س الأوراق املالية يف اأو من مركز دبي املايل العاملي وي�ضرف على الهيئات التي تقدم 

التقارير وذلك مبراقبة البيانات املقدمة منها با�ضتمرار يف ال�ضوق والتزامها بقوانني �ضلطة دبي 

للخدمات املالية. و كما ي�ضاهم هذا الق�ضم اأي�ضا بتطوير ال�ضيا�ضة وبتغيريات القوانني، خا�ضة تلك 

التي ترتبط مبحفظتها الرقابية.

قسم التنفيذ م�ضوؤول عن اللتزام بتنفيذ القوانني والأنظمة يف مركز دبي املايل العاملي حتت 
اإ�ضراف �ضلطة دبي للخدمات املالية، يقوم الق�ضم باإجراءاته يف الظروف التي قد ينتج عنها ت�ضرف 

ي�ضر ب�ضناعة اخلدمات املالية وب�ضمعة مركز دبي املايل العاملي. كما تتاح للق�ضم جمموعة كبرية 

من �ضالحيات تنفيذ القوانني. يجوز ل�ضلطة دبي للخدمات املالية قبول التعهدات اجلربية وفر�س 

الغرامات اأو املخالفات واتخاذ اأية اإجراءات يف الرتخي�س اأو البدء باإجراءات الهيئة القانونية 
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لالأ�ضواق املالية اأو لدى حماكم �ضوق دبي املايل العاملي. كما يلعب الق�ضم اأي�ضا دورا وقائيا فعال 

يف منع �ضوء �ضلوك الأ�ضواق املالية من خالل التعليم وبرامج التوا�ضل. كما يوفر ق�ضم تنفيذ القوانني 

عادة امل�ضاعدة للهيئات التنظيمية العاملية وينتهز كافة الفر�س للعمل عن قرب مع ال�ضلطات التنظيمية 

املحلية. 

مكتب املستشار العام م�ضوؤول عن تقدمي الر�ضاد وال�ضت�ضارات الرئي�ضية ملجل�س الإدارة وجلانه، 
وامل�ضوؤولني التنفيذيني بخ�ضو�س ال�ضئون القانونية التي توؤثر على �ضلطة دبي للخدمات املالية، مبا يف 

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

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

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

التعاون مع الوكالت القليمية والدولية والأطراف التنظيمية الأخرى. هذه الوظيفة، حتت م�ضمى 

العالقات الدولية، تقع حتت اإدارة الرئي�س التنفيذي اعتبارا من دي�ضمرب 2009. )يرجى الرجوع اإىل 

منوذج �ضلطة دبي للخدمات املالية يف ال�ضفحة 15(. 

قسم اخلدمات املؤسساتية م�ضوؤول عن املتطلبات الرئي�ضية ومتطلبات البنية التحتية ل�ضلطة دبي 
للخدمات املالية. وتت�ضمن بع�س النواحي الرئي�ضية يف نطاق م�ضوؤوليات الق�ضم ما يلي: 

الإدارة  )اأ( 

جميع املهام املالية  )ب( 

امليزانية التقديرية ال�ضنوية  )ج( 

خطة العمل املتوا�ضلة  )د( 

اإعادة هند�ضة اإجراءات العمل  )هـ( 

تخطيط اأعمال ال�ضركات  )و( 

التدقيق اخلارجي  )ز( 

ال�ضحة وال�ضالمة  )ح( 

تقنية املعلومات  )ط( 

التدقيق الداخلي  )ي( 

اإدارة املكاتب  )ك( 

اإدارة امل�ضاريع  )ل( 

اإدارة املخاطر  )م( 

ت�ضم الدوائر الأربعة الرئي�ضية يف ق�ضم اخلدمات املوؤ�ض�ضاتية والعمليات: )1( اإدارة امل�ضاريع وتقييم 

املخاطر )2( تقنية املعلومات )3( اإدارة املكاتب و)4( التمويل 

قسم املوارد البشرية م�ضوؤول عن كافة جوانب موارد املوظفني لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، 
وعن برنامج قادة الغد التنظيميني.
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املبادرات الرئي�سية ما بني الأق�سام

التمويل الإ�سالمي 

يعترب التمويل الإ�ضالمي جمال هاما بالن�ضبة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، وقد قمنا خالل هذا 

العام بتطوير ن�ضاطنا اإىل حد بعيد.فقد اأ�ضبحنا اأع�ضاء كاملي الع�ضوية يف جمل�س اخلدمات املالية 

الإ�ضالمية، و�ضاركنا يف عدة جمموعات عمل، مبا فيها تلك املتعلقة بحوكمة ال�ضريعة، و�ضلوك الأعمال 

ومتطلبات املالءة ل�ضركات التكافل. و قد األقى الرئي�س التنفيذي لل�ضلطة املحا�ضرة العامة ملجل�س 

اخلدمات املالية الإ�ضالمية يف نوفمرب. و�ضاركنا اأي�ضا كمتحدثني يف العديد من املنا�ضبات العامة 

الأخرى، �ضواء اقليميا اأو دوليا. 

بقت ال�ضلطة ع�ضو ن�ضط يف منظمة املحا�ضبة والتدقيق ملوؤ�ض�ضات مالية اإ�ضالمية، خ�ضو�ضا كاأع�ضاء يف 

جمل�س معايري املحا�ضبة والتدقيق. و قمنا بالت�ضاور ب�ضاأن مقرتحات لإعادة هيكلة كتب القواعد لدينا 

جلعله اأكرث مالئمة واأقرب منال لل�ضركات التي متار�س التمويل الإ�ضالمي، و�ضاركنا مع �ضركائنا يف 

�ضلطة مركز دبي املايل العاملي يف عدة مبادرات اأخرى، مبا يف ذلك اإ�ضدار دليل لل�ضكوك و تطوير 

مبادرة تعليمية. 

اأخريا، وردا على التقرير املن�ضور عن نظام �ضناديق ال�ضتثمار اجلماعية من قبل فريق ممار�ضي 

ال�ضوق، اإننا ننظر اإىل حيث ميكنا تب�ضيط متطلبات �ضريعة احلوكمة، وخا�ضة اإزالة الزدواجية من 

بع�س املناطق.

جلنة خرباء املمار�سة يف ال�سوق

تقرير جلنة خبراء  مراجعة نظام الصناديق املالية في مركز دبي املالي العاملي: 
املمارسة في السوق

ردا على العديد من املبادرات التنظيمية اآخذة يف الت�ضكل على ال�ضعيد العاملي يف اأعقاب الأزمة 

املالية الأخرية، قررت �ضلطة دبي للخدمات املالية اإجراء مراجعة لنظام �ضناديق ال�ضتثمار اجلماعية 

يف منت�ضف عام 2009. 

اخلطوة الأوىل لهذه العملية كانت حتديد جلنة من كبار خرباء ال�ضناعة )جلنة خرباء املمار�ضة يف 

ال�ضوق( لت�ضليط ال�ضوء على ماهية التعديالت والتح�ضينات الالزمة جلعل مركز دبي املايل العاملي 

ل�ضناديق ال�ضتثمار اأكرث جاذبية ل�ضناعة ال�ضناديق ال�ضتثمارية وامل�ضتثمرين على حد �ضواء.

تتاألف جلنة خرباء املمار�ضة يف ال�ضوق من جمموعة وا�ضعة من امل�ضاركني يف �ضناعة ال�ضناديق يف 

مركز دبي املايل العاملي مثل مديري ال�ضناديق ال�ضتثمارية، واإداري ال�ضناديق ال�ضتثمارية ومديري 

املوجودات مع م�ضت�ضاريهم املاليني القانونيني.

اأن�ضاأت هذه اللجنة يف يوليو وقدمت تقريرها يف نهاية �ضبتمرب الذي يحتوي على حلول واقعية و�ضاملة 

لع�ضرة من الق�ضايا الرئي�ضية التي مت حتديدها كعائق لنمو �ضناعة ال�ضناديق يف مركز دبي املايل 

العاملي. وت�ضمل هذه املقرتحات رفع احلظر احلايل على �ضركات تدير �ضناديق مالية يف مركز دبي 

املايل العاملي والتي تعمل يف وليات ق�ضائية اأخرى، والعك�س بالعك�س لإقامة نظام جديد يعفي ال�ضناديق 

من اأموال ت�ضتهدف عددا �ضغريا من م�ضتثمرين كبار ذوي اخلربة الكبرية، و ذلك لتب�ضيط الرتتيبات 

الالزمة للمراقبة وحوكمة ال�ضريعة ملعاجلة ق�ضايا التكلفة. 



42

وطرحت �ضلطة دبي للخدمات املالية التقرير للت�ضاور العام، يف اكتوبر لفرتة زمنية تنتهي يف 5 

دي�سمرب 2009. ومن املتوقع اأن يتم طرح تعديالت لقوانينها و قواعدها يف اأوائل عام 2010. 

التنظيم القائم على تقييم املخاطر 

ت�ضمن التقرير ال�ضنوي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2008، امل�ضروع القائم على تقييم 

املخاطر الذي مت اإطالقه يف ذاك العام. يف عام 2009، انتهينا من هذا امل�ضروع، مع البدء بتنفيذ 

م�ضفوفة خماطر جديدة م�ضتخدمة يف جميع تقييماتنا من ال�ضركات املرخ�ضة، و دعم نظم تكنولوجيا 

املعلومات، وادخال حت�ضني اإدارة التقارير ول �ضميا من خالل لوحة تظهر املخاطر. على الرغم من 

اأن امل�ضروع يف حد ذاته قد اأجنز، ال اأن نظم لتقدمي املزيد من التنظيم القائم على تقييم املخاطر 

مت ادخاله يف اأعمالنا املعتادة. وف�ضال عن تلك التي �ضبق ذكرها، وهي ت�ضمل عمليات ا�ضتعرا�س 

منتظمة لقواعدنا واإجراءاتنا للتاأكد من اأنها ل تزال تتما�ضى مع املخاطر. 

اأدت هذه املراجعات يف عام 2009، اإىل ادخال اأ�ضكال اأب�ضط بكثري لطلبات الرتخي�س، ولتغريات يف 

تعريف ال�ضتثمارات. واملزيد من املراجعات التي اأجريت اأو بداأت، �ضوف توؤتي نتائجها يف عام 2010.

اأهم العالقات القليمية

بالإ�ضافة اإىل تعزيز امل�ضاركة مع وا�ضعي املعايري الدولية، اأعطت �ضلطة دبي للخدمات املالية الأولوية 

عام 2009 اإىل التعاون والتفاعل القليمي. مذكرتان تفاهم ذات اأهمية خا�ضة تلك التي وقعت مع 

امل�ضرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة و مع وحدة مكافحة غ�ضل الأموال ووحدة احلالت 

امل�ضبوهة يف امل�ضرف املركزي يف فرباير، مما اأدى اإىل توثيق التفاعل على م�ضتوى رفيع بني ال�ضلطة 

و امل�ضرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة. كما اأن �ضلطة دبي للخدمات املالية ممثلة يف 

اللجنة الوطنية ملكافحة غ�ضل الأموال اللتي جتتمع دوريا يف اأبو ظبي. 

ويف مايو مت دعوت الرئي�س التنفيذي لل�ضلطة لكي ين�ضم اإىل املجل�س ال�ضت�ضاري لهيئة الأوراق املالية

وال�ضلع الإماراتية الذي اجتمع يف ابو ظبي يف نوفمرب. وعلى امل�ضتوى الت�ضغيلي كانت هناك اأي�ضا 

اجتماعات منتظمة طوال ال�ضنة بني �ضلطة دبي وهيئة الأوراق املالية ال�ضلع. وتطلعا لتقوية العالقات 

الإقلمية،التقى الرئي�س التنفيذي لل�ضلطة مبحافظ امل�ضرف املركزي يف البحرين و الردن و حمافظ 

هيئة الرقابة املالية ال�ضعودية و الرئي�س التنفيذي لهيئة �ضوق راأ�س املال الُعمانية. 

العالقات الدولية

يف �ضمن املنظمة الدولية لالأوراق املالية �ضاركت �ضلطة دبي للخدمات املايل يف اأعمال املنتدى القليمي 

واللجنة الفريقية ال�ضرق اأو�ضطية، بح�ضور اجتماعها يف م�ضقط يف مار�س. وتوفري متحدث يف احللقة 

الدرا�ضية التدريبية القليمية يف اأبوجا يف دي�ضمرب. كما ا�ضت�ضافت ال�ضلطة اجتماع تنفيذ املهمات يف 

دي�ضمرب للجنة الأوراق املالية العاملية الذي يراجع مبادىء و تنظيم الأوراق املالية و املنهجية لتقييم 

اعتمادها. 

وقد بداأت املناق�ضات ب�ضاأن مذكرات تفاهم ثنائية جانبية مع �ضلطة قطر التنظيمية ملركز قطر 

للمال، وهيئة الأوراق املالية الردنية، و مراجعة مذكرة التفاهم مع الهيئة امل�ضرية للرقابة املالية.
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العالقات القوية والدائمة مع نظرائنا من املنظمني عن�ضر اأ�ضا�ضي يف الرقابة الفعالة و يف الأ�ضواق 

ال�ضحية وت�ضتمر هذه العالقات باأن تكون من اأولويات �ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2010.

برنامج قادة الغد التنظيميني 

عام 2009 يعني مبادرات جديدة ومناهج جديدة و�ضخ�ضيات جديدة. 

يف يناير رحب الربنامج يف العميد اجلديد، اميانويل جيفانكي�س، الذي بداأ العمل، ب�ضكل جدي 

على املنهاج. جزء من دور العميد هو التاأكد من اأن تكون املواد التدريبية توفر الأهداف التعليمية 

للربنامج. بالن�ضبة لـ اميانويل جيفاناكي�س،عني هذا التاأكد من اأن تكون املواد حالية وتعك�س تغيريات 

يف عمليات �ضلطة دبي للخدمات املالية و يف لوائح مركز دبي املايل العاملي. 

يف مار�س، مت و�ضع اللم�ضات الأخرية على تفا�ضيل اإ�ضافة حمتوى جديد للربنامج وا�ضرتاك ق�ضم 

العالقات الدولية يف تقدمي التدريب للم�ضاركني. يف مايو، بداأ فريق عمل الربنامج البحث على 

�ضركاء لإعارة للم�ضاركة يف هيكل الربنامج اجلديدلعام 2009 الذي ي�ضم الآن اأربعة اأ�ضهر اإعارة 

اإىل موؤ�ض�ضات مرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي. الهدف من هذه الإعارات هو ح�ضول كل من 

امل�ضاركني على خربة قيمة من منظور اأ�ضحاب امل�ضالح.

و اأدى هذا اإىل ح�ضول امل�ضاركني على �ضركاء اإعارة منا�ضبة: لثام اند واتكينز اإل اإل بي، األبني 

كابيتال، وبنك �ضارا�ضني األبني. كل م�ضارك �ضيح�ضل على خربة عمل قيمة ومنظور جديد.

 يف اأغ�ضط�س، الدفعة الرابعة ان�ضمت اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية بعد عدة �ضهور من حملة 

التوظيف. هذا وا�ضتقطبت ال�ضلطة املعينني من جامعة ميدل�ضك�س، و اجلامعة المريكية يف دبي 

وجامعة زايد.

بداأ يف �ضبتمرب، جمل�س اإدارة ال�ضلطة مبادرة جديدة للتوا�ضل املبا�ضر مع امل�ضاركني يف الربنامج. 

حيث ق�ضى اندرو �ضبيندلر ع�ضو يف جمل�س اإدارة ال�ضلطة وقتا مع امل�ضاركني ملناق�ضة درو�س الأزمة 

املالية احلالية على اإدارة املخاطر يف امل�ضارف على ال�ضعيد العاملي. و يف نهاية ال�ضهر رحبت 

ال�ضلطة مبجموعة جديدة من املديرين ر�ضميا يف اأدوارهم اجلديدة يف ال�ضلطة يف حفل جوائز 

برنامج قادة الغد التنظيميني ال�ضنوي. بالإ�ضافة اإىل تقدير امل�ضاهمات من جميع املدربني.
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مبادرات الأق�سام

ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 

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

باإجراء تغيريات على قوانيننا ونظامنا.

تعديل كتاب القوانني على أساس تقييم اخملاطر 

قمنا على مدى ال�ضنة املنق�ضية باعداد منوذج وذلك بتعديل منوذج كتاب قوانني �ضلطة دبي للخدمات 

املالية ل�ضمان اأن تبني متطلباتنا املخاطر على اأهدافنا ال�ضرعية. يف بع�س احلالت، قاد ذلك اإىل 

تغيريات على متطلباتنا واإجراءات مما �ضهل على ال�ضركات اأداء العمل. اإن التغيريات التي اأجريناها 

على تعريف ال�ضتثمارات هي مثال على ذلك، وكذلك هناك التعديل الذي قمنا به على اإجراءات 

الرتخي�س لدينا. يف حالت اأخرى، مت ت�ضديد متطلباتنا جتاوبا مع اأو�ضاع ال�ضوق وممار�ضاته. 

على �ضبيل املثال مت تعديل القوانني حول اأ�ضاليب حماية اأ�ضول العميل. متنع هذه التغيريات �ضوء 

ال�ضتخدام،ال�ضيءالذي ن�ضهده يف بع�س عمليات الحتيال على م�ضتوى عال يف الوليات املتحدة 

المريكية وغريها من الأماكن. كما قمنا بادخال بع�س التغيريات على متطلباتنا مل�ضوؤويل اللتزام 

بالقوانني، مبينني الظروف التي ميكن فيها اأن يكون م�ضوؤول اللتزام بالقوانني غري مقيم. 

حتليل السياسة وتطويرها 

كان الهدف الرئي�ضي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية هذه ال�ضنة هو تعزيز امل�ضاركة يف اأعمال و�ضع 

املعايري الدولية لهيئات مثل ايا�ضكو  وجلنة بازل و رابطة م�ضريف التاأمني. اإننا نعتقد اأنه من ال�ضروري 

اأن يكون لنا راأي يف تطوير املعايري الدولية اذ اأن عمل الهيئات التي ت�ضع تلك املعايري �ضيكون له 

اأثر اأقوى، عقب الأزمة املالية على الت�ضريعات املحلية. وين�ضق عملنا يف هذا املجال املدير امل�ضوؤول 

للعالقات الدولية. وقد تلقى هذا العمل دعما من فريق ال�ضيا�ضة واخلدمات القانونية وذلك بتحليل 

عدد من الأوراق ال�ضت�ضارية والتعقيب عليها. كما اأننا قدمنا م�ضادر عمل وا�ضعي تلك املعايري من 

خالل جلانها وجمموعات عمل خمتلفة.

اأهم التطورات التي اجنزت يف عام 2009 كانت م�ضاعفة حتليل توجهات القطاع الإقت�ضادي واملايل. 

فقد اأتاح لنا التحليل الإقت�ضادي والتعقيب عليه انتاج “لوحة عر�س” م�ضتمرة لتقييم املخاطر. 

وي�ضتخدم زمالوؤنا يف ق�ضم الرقابة والأ�ضواق هذه اللوحة، مع التحليل الأكرث عمقا ومع التقارير، يف 

عملية الرقابة على اأو�ضاع ال�ضوق.
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الرقابة 

الو�ضيلة الرئي�ضية ملراقبة ال�ضركات املرخ�ضة/مزودي اخلدمات امل�ضاعدة وابقاءهم حتت الرقابة 

هي اإجراء عمليات املراجعة امليدانية ب�ضكل دوري والتي يقوم بها مراقبون ماليون خرباء. تكمل عمليات 

تقييم املخاطر امليدانية عمليات املراقبة عن بعد للهيئات عرب حتليل تقارير ال�ضركات واأو�ضاعها املالية 

املطلوب تقدميها ب�ضكل ربع �ضنوي. خالل عام 2009، قام ق�ضم الرقابة بـ 135 عملية تقييم ميداين 

للمخاطر، مقارنة مع 97 عملية تقييم لعام 2008. وقد كانت الزيادة يف ح�ضورنا امليداين لتقييم 

املخاطر اأكرب بكثري يف الواقع، نظرا لن�ضاطات وحدة املراقبة اخلا�ضة املوؤ�ض�ضة جديدا، انظر 

ال�ضفحة 45.

يت�ضمن الن�ضاط امليداين مراجعة �ضجالت ال�ضركة واإجراء مقابالت مع اإدارة ال�ضركة وموظفيها 

وفح�س املعامالت. مت حتديد نطاق املراجعة لكل هيئة على حده ح�ضب حجم الهيئة املرخ�ضة 

وتعقيدها وعرو�س املنتجات فيها وقاعدة عمالئها ومنوذج عملها و�ضجل خرباتها لدى �ضلطة دبي 

للخدمات املالية. تت�ضمن امل�ضائل املحددة اخلا�ضعة للمراجعة والتقييم امل�ضتوى الكلي للمخاطر، 

وكفاية راأ�س املال وحوكمة ال�ضركة وجودة الإدارة التنفيذية و�ضوابط التدقيق الداخلي ومزاولة 

العمل ب�ضكل منا�ضب واللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها. وقد مت الرتكيز ب�ضكل خا�س على 

�ضمان اللتزام بالقوانني وال�ضوابط املتعلقة مبنع غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب، ح�ضبما مت بحثه 

ب�ضكل اأكرث تف�ضيال فيما بعد.

مت بحث نتائج عمليات التفتي�س امليدانية التي قمنا بها مع الإدارة، وبعد اإجراء درا�ضة ثانوية عليها، 

مت ابالغ امل�ضوؤولني التنفيذيني يف ال�ضركات املرخ�ضة بها خطيا كما مت ابالغ املجل�س اأو اأية هيئة 

م�ضرفة خمت�ضة غريها. اأظهرت الغالبية العظمى من عمليات التفتي�س وجود ممار�ضات واأو�ضاع 

مر�ضية. اأما امل�ضائل التي اثارت قلقا رقابيا فهي اأقلية ب�ضكل عام وميكن ت�ضليحها يف �ضري العمل 

املعتاد.اأحاينا، نواجه بع�س املمار�ضات اأو الأو�ضاع التي تثبت وجود م�ضتوى عال من املخاطر وم�ضاكل 

رقابية عالية. وقد كانت اخلطورة الن�ضبية للو�ضع ورغبة اإدارة الهيئة املرخ�ضة وقدرتها على ت�ضليح 

امل�ضائل املثرية للقلق هي م�ضدر ردنا الرقابي. ويف الأو�ضاع النموذجية وافقت ال�ضركات املرخ�ضة 

التي فر�ضت م�ضتوى عال من املخاطر على اتباع برنامج لتقليل املخاطر مع �ضلطة دبي للخدمات 

املالية والذي التزمت فيه باتخاذ اإجراءات عالجية بحلول تواريخ معينة. اأما ال�ضركات املرخ�ضة 

التي فر�ضت م�ضاكل اأكرث خطورة، مثل عدم ا�ضتيفاء متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال، فقد 

فر�س عليها برنامج ت�ضحيحي اأكرث ر�ضمية. تتمتع �ضلطة دبي للخدمات املالية مبجموعة اأكرب من 

ال�ضالحيات لتقليل املمار�ضات اأو الأو�ضاع الغري مر�ضية، مبا يف ذلك حظر الأعمال والأمر باتخاذ 

اإجراءات ت�ضحيحة معينة وقد ي�ضل الأمر اإىل الغاء الرتخي�س.

يقوم ق�ضم الرقابة مبراجعة ميدانية مع م�ضاعدة معهد املحا�ضبني القانونيني يف انكلرتا و ويلز 

ل�ضركات املدققون امل�ضجلون كجزء من برناجمه ال�ضرايف على املدققون امل�ضجلون.

وحدة املراقبة اخلا�سة 

مت تاأ�ضي�س وحدة املراقبة اخلا�ضة يف 2009 لتن�ضيق و قيادة عمليات املراجعة املو�ضوعية يف ق�ضم 

الرقابة. 
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عمليات املراجعة حسب املوضوع

يكمل تقييمنا امليداين للموؤ�ض�ضات الفردية برنامج لعمليات املراجعة ح�ضب املو�ضوع. يتم الطالع 

على النواحي املختلفة من خماطر ال�ضركات من خالل زيارات ميدانية حمددة الغر�س اإىل عينة 

من ال�ضركات خمتارة اح�ضائيا. خالل عام 2009، مت اإجراء 72 عملية مراجعة ميدانية حتت هذا 

الربنامج )بالإ�ضافة اإىل 135 عملية تقييم ميدانية عادية( يف جمالت املخاطر التالية، حيث 

اأحرزت الهيئات املرخ�ضة اأو مزودي اخلدمات امل�ضاعدة املرخ�ضني الذين مت تقييمهم النتائج 

التالية: مالئمة املعاملة واملعاملة العادلة للعمالء )21(، مكافحة غ�ضل الأموال/ قمع متويل الإرهاب 

)15(، وتعهيد املهام )15( وحتريات عن العمالء و المتثال لعقوبات الآمم املتحدة و عقوبات جمل�س 

الأمن)21(.

عند الإنتهاء من املراجعة املو�ضوعية، نقوم عادة بن�ضر خطاب بعنوان “عزيزي امل�ضوؤول التنفيذي” 

والتي تلخ�س نتائج املراجعة. ي�ضاعد هذا اخلطاب الهيئات الأخرى التي مل تكن من العينة املختارة 

يف تقييم كفاءة عملياتها. 

مدققون مسجلون

قام ق�ضم الرقابة مبراجعة ميدانية مع م�ضاعدة معهد املحا�ضبني القانونيني يف انكلرتا و ويلز 

ل�ضركات املدققون امل�ضجلون كجزء من برناجمه ال�ضرايف على املدققون امل�ضجلون.

العالقات التنظيمية والتعاون 

العديد من الهيئات املرخ�ضة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية هي فروع ل�ضركة مرخ�ضة اأو هيئات 

مرتبطة بهيئات مرخ�ضة من قبل منظم اآخر يف الدولة الأم يف منطقة اخت�ضا�س اأخرى. تطبق 

�ضلطة دبي للخدمات املالية، ب�ضفتها املنظم امل�ضيف، بروتوكولت فعالة للم�ضاركة يف املعلومات 

وذلك للتحقق من عدم وجود ثغرات يف الرقابة على هذه الهيئات ومن ح�ضول املنظم يف الدولة الأم 

على �ضورة �ضاملة للمخاطر املرتبطة بامل�ضروع ككل. مبوجب الربوتوكولت الدولية، و�ضع منظمو 

املجموعات املالية الأكرب يف العامل “كليات رقابية” لت�ضهيل الطالع على املعلومات التنظيمية. 

مبوجب هذه الرتتيبات، يعقد امل�ضرف يف الدولة الأم، ب�ضفته املنظم الرئي�ضي، اجتماعات دورية 

يطلع فيها كل من املنظم يف البلد الأم واملنظم امل�ضيف على املعلومات. �ضلطة دبي للخدمات املالية 

هي م�ضارك فعال يف عدد من الكليات ال�ضرافية لكبار الالعبني العامليني الذين ميلكون هيئات 

مرخ�ضة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

التعديالت على التراخيص 

ل تزال هناك زيادة يف ال�ضركات التي تعمل على تعديل نطاق ترخ�ضيها حيث مت 20 تعديل خالل 

عام 2009. ول تزال العديد من ال�ضركات يف و�ضع انتقايل من مرحلة البدايات اإىل مرحلة الت�ضغيل 

الفعال وت�ضعى هذه الهيئات لتعزيز نطاق ترخي�ضها ليتوافق مع الن�ضوج املتزايد يف بيئة الأعمال. 



47

تعزيز اإلجراءات الرقابية 

نحن ملتزمون بال�ضتمرار بالتح�ضينات يف �ضمان فعالية وكفاءة الإجراءات الرقابية. وبهذا اخل�ضو�س، 

خالل عام 2009، قمنا بتنفيذ التغيريات التالية: 

ادخال الرتخي�س وال�ضراف امل�ضتمر لتعزيز فعالية وكفاءة الرقابة التنظيمية لدينا؛   l

ادخال جلنة الرقابة والرتخي�س الرقابية التي توفر هيئة عامة لتو�ضيات الرتخي�س وتقييم    l

املخاطر؛ 

تنفيذ جمموعة جديدة من مناذج الرتخي�س تبني م�ضفوفة تقييم املخاطر اجلديدة؛    l

تنفيذ اإجراءات تقييم خماطر معززة؛   l

ادخال ا�ضتبيان �ضوابط �ضنوية جديدة. يطلب هذا ال�ضتبيان تقييما ذاتيا من النواحي الإدارية    l

وال�ضبط �ضمن الفئة 4 من ال�ضركات التي تعتربها �ضلطة دبي للخدمات املالية ح�ضا�ضة. وبذلك، 

ي�ضاعد ال�ضتبيان ال�ضركة على حتديد الإجراءات التي قد يلزم اتخاذها ل�ضتيفاء املتطلبات 

التنظيمية و �ضي�ضاعد ال�ضلطة يف ترتيب عمليات تقييم املخاطر امليدانية ح�ضب الأولية؛ 

زيادة عمليات املراجعة ح�ضب املو�ضوع التي تركز على م�ضائل �ضلوكية عرب جمموعة من    l

ال�ضركات و مزودو اخلدمات امل�ضاعدة؛

ا�ضتخدام زيارات فح�س املعامالت لتوفري رقابة عالية الكثافة ل�ضركات معينة؛    l

التعاون مع امل�ضرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة عن قرب من خالل الجتماعات     l

املجدولة؛

ادخال �ضجل رقابة/�ضيا�ضة ل�ضبط امل�ضائل التي قد تتطلب تعديال على قوانني �ضلطة دبي    l

للخدمات املالية اأو اأنظمتها؛

تغيري الهيكل على م�ضتوى الدائرة بالن�ضبة لأربعة فرق رقابية؛ 3 منها تعمل يف الرقابة امل�ضتمرة    l

و)واحدة منها تتوىل م�ضوؤولية اإ�ضافية للرتخي�س(، وادخال وحدة مراقبة خا�ضة. 

التوا�سل

ي�ضتمر الق�ضم بت�ضليط ال�ضوء على النخراط مع اأ�ضحاب امل�ضلحة عرب مبادرات ت�ضمل ندوات 

وخطابات، وتكون هذه حول معلومات مكافحة غ�ضل الأموال/مكافحة متويل الإرهاب والتمويل 

الإ�ضالمي واملخاطر الت�ضغيلية التنظيمية وحتديثات تنظيمية ملجموعة م�ضوؤلني المتثال يف 2009.

مكافحة غسل األموال، مكافحة متويل اإلرهاب وعقوبات اآلمم املتحدة 

يطبق قانون العقوبات الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة وغريه من القوانني اجلزائية 

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

)ب�ضاأن جترمي غ�ضل الأموال( والقانون الحتادي رقم 1 ل�سنة 2004 )ب�ضاأن مكافحة الإرهاب(. 

وتعمل �ضلطة دبي للخدمات املالية ب�ضكل فعال على ن�ضر ثقافة اللتزام مبكافحة غ�ضل الأموال/
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مكافحة متويل الإرهاب من جانب الهيئات املنظمة يف مركز دبي املايل العاملي. وقد حتققت 

�ضلطة دبي للخدمات املالية من اأن النظام التنظيمي ملكافحة غ�ضل الأموال/مكافحة متويل 

الإرهاب يتفق مع املعايري الدولية التي ت�ضعها قوة املهام املالية )FATF(. تبقى عملية الختيار 

الأولية من بني مقدمي الطلبات وعملية الرقابة امل�ضتمرة لاللتزام مبكافحة غ�ضل الأموال/

مكافحة متويل الإرهاب على راأ�س اأولويات �ضلطة دبي للخدمات املالية وت�ضكل جزءا ل يتجزاأ 

من اأ�ضلوبها يف الرقابة القائم على تقييم املخاطر. ي�ضكل تقييم فعالية �ضوابط مكافحة غ�ضل 

الأموال/مكافحة متويل الإرهاب الذي ت�ضعه ال�ضركات مكونا حيويا يف عملية تقييم املخاطر 

امل�ستمرة.

قام �ضندوق النقد الدويل بن�ضر تقرير تقييم مف�ضل حول نظام مكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة 

متويل الإرهاب يف الإمارات العربية املتحدة، �ضمل مركز دبي املايل العاملي. يف هذا التقرير، 

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

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

دبي للخدمات املالية مراجعة داخل املواقع لفح�س الأنظمة وال�ضوابط لدى الهيئات املنظمة 

فيما يتعلق مبكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة متويل الإرهاب، مع الرتكيز حتديد على اإجراءات 

“اعرف عميلك” واإجراءات تقدمي البالغات حول املعامالت امل�ضبوهة. كجزء من العملية 
امل�ضتهدفة، تقوم �ضلطة دبي للخدمات املالية اأي�ضا مبراجعة م�ضتوى اللتزام فيما يتعلق  بقرارات 

جمل�س الأمن يف الآمم املتحدة. 

عقوبات مجلس األمن لألمم - يجب على جميع الهيئات املنظمة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية 
فح�س ومراقبة ما اذا كانت لديها اأية ح�ضابات اأو بخالف ذلك متتلك اأية اأموال اأو اأ�ضول مالية 

غريها اأو مزايا اإقت�ضادية وموارد اإقت�ضادية لأفراد مدرجني على لوائح عقوبات الآمم املتحدة 

ذات العالقة. اإن اللتزام بعقوبات الآمم املتحدة هو جزء ل يتجزاأ من اإجراءات الرقابة التي 

متار�ضها �ضلطة دبي للخدمات املالية جلميع الهيئات املنظمة. 

تقارير املعامالت املشبوهة - بعد �ضدور قانون مكافحة غ�ضل الأموال املذكور اآنفا يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، �ضكل امل�ضرف املركزي وحدة ا�ضتخبارات مالية وطنية با�ضم 

وحدة مواجهة غ�ضل الأموال  واحلالت امل�ضبوهة للتعامل مع احلالت امل�ضبوهة والبالغات 

حول املعامالت امل�ضبوهة. تعمل وحدة مواجهة غ�ضل الأموال واحلالت امل�ضبوهة بالتن�ضيق مع 

�ضلطة تنفيذ القانون والأطراف املماثلة يف الدول الأخرى. يف عام 2009، مت تقدمي 28 بالغ 

اإىل وحدة مواجهة غ�ضل الأموال واحلالت امل�ضبوهة حول معامالت م�ضبوهة من قبل الهيئات 

املنظمة. كان هذا زيادة كبرية مقارنة بال�ضنوات ال�ضابقة. هذه الزيادة نتيجة لزيادة الن�ضاط 

من قبل ال�ضركات املرخ�ضة وزيادة الوعي من خالل التوا�ضل والدورات التدريبية والرقابة 

امل�ضتمرة يف هذا املجال.

التدريب و نشر الوعي - تدعم �ضلطة دبي للخدمات املالية الوعي مبكافحة غ�ضل الأموال/ 
مكافحة متويل الإرهاب يف مركز دبي املايل العاملي بقوة وفعالية وذلك بتقدمي دورات تدريبية 

واعالمية با�ضتمرار. مت عقد دورات تدريبية داخلية ملوظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية ولهيئات 
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أمور أخرى

كجزء من برنامج قادة الغد التنظيميني الذي ترعاه �ضلطة دبي للخدمات التنظيمية، يوفر الق�ضم 

تدريبا رئي�ضيا ملتدربينا الإماراتيني حول كافة امل�ضائل املتعلقة بن�ضاط الرقابة لدينا. يعترب دعم هذه 

املبادرة حاليا جزءا ل يتجزاأ من ن�ضاطاتنا الرئي�ضية. عمل الق�ضم على ا�ضتخدام كبار امل�ضاهمني 

لدينا لرتويج فهم اأ�ضلوبنا يف الرتخي�س واإجراءاتنا التنظيمية. وقد �ضاركنا يف ندوات تنظيمية 

اقليمية وعقدنا حوارا بناء مع مقدميي الطلبات وم�ضت�ضاريهم خالل العام 2009 بهدف تعزيز جودة 

الطلبات.

يدعم الق�ضم كافة عمليات التدريب التي تهدف اإىل تعزيز احرتافيتنا وخربتنا وكفاءتنا الفنية. وقد 

هدفت عمليات التدريب والتعليم التي عقدناها يف عام 2009 اإىل حت�ضني خربتنا الفنية يف التمويل 

الإ�ضالمي، وعملية الرقابة على مكافحة غ�ضل الأموال/ متويل الإرهاب والتاأمني. كما اأننا دعونا 

متحدثني يف املجال للتحدث حول التمويل الإ�ضالمي وامل�ضاهمات اخلا�ضة للح�ضول على فهم اأف�ضل 

لهذه املوا�ضيع الهامة من وجهة نظر كبار الالعبني يف هذا املجال.

الترخيص 

لقد قمنا بتنفيذ جمموعة جديدة من مناذج الطلبات يف عام 2009. تهدف هذه النماذج للرتكيز على 

تقييم املخاطر وللتوافق مع هام�س الت�ضامح الذي تطبقه �ضلطة دبي للخدمات املالية. كما قمنا بتقدمي 

كتيب مالحظات ملقدمي الطلبات يقدم معلومات مفيدة ملقدمي الطلبات. وقد لقيت تلك النماذج 

قبول طيبا من مقدمي الطلبات وم�ضت�ضاريهم. لقد قمنا بتنفيذ م�ضفوفة جديدة لتقييم املخاطر يف 

تقييم الطلبات. وردا على تطورات ال�ضوق، قمنا بالرتكيز على اأعمال التحريات امل�ضبقة فيما يتعلق 

بقانونية العمل والو�ضع املايل املعرو�س واخت�ضا�س وقدرة الإدارة العليا. لقد عنى تعزيز القيام باأعمال 

التحريات امل�ضبقة تخ�ضي�س وقت اأطول لكل طلب يف عام 2009. ال اأن الهدف النهائي الذي ن�ضعى 

للو�ضول اليه هو اتخاذ القرار التنظيمي ال�ضحيح. لقد نتج عن طبيعة الطلبات التي ا�ضتلمناها مزيد من 

مقدمي الطلبات من دول جمل�س التعاون اخلليجي وهي طلبات تاأ�ضي�س من البداية. 

نظرة عامة على ن�ساطات الرتخي�س 2009 

ال�ضركات املرخ�ضة: عدد ال�ضركات املرخ�ضة خالل 2009 كانت 46 �ضركة يف مقابل 81 �ضركة يف 2008. 

مزودي اخلدمات امل�ضاعدة امل�ضجلني: عدد �ضركات مزودو اخلدمات امل�ضاعدة خالل 2009 كانت 10 

يف مقابل 13 يف 2008. 

الأفراد املرخ�ضة: عدد الأفراد الذين رخ�ضا لهم باأداء عمل اأو اأكرث من عمل مرخ�س خالل 2009 

كان 469 مقابل 393 يف 2008.

منظمة دوليا خالل ال�ضنة. ت�ضجع �ضلطة دبي للخدمات املالية وتدعم موظفيها لتح�ضيل �ضهادات 

اخت�ضا�س يف مكافحة غ�ضل الأموال. كما متت دعوة موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية اأي�ضا 

للتحدث يف املوؤمترات والندوات املختلفة املتعلقة باللتزام بالقوانني واجلرائم املالية وامل�ضائل 

املرتبطة مبكافحة غ�ضل الأموال/ مكافحة متويل الإرهاب.
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الأ�سواق 

قدم ق�ضم الأ�ضواق ردا على التغيريات املقرتحة يف ال�ضيا�ضة التي كانت قيد الدرا�ضة من قبل نا�ضداك 

دبي ليتم ت�ضمينها يف قوانني الدراج اخلا�ضة بها. وقد امت الق�ضم مراجعته لقوانني الأوراق املالية 

املعرو�ضة. وهذه املراجعة م�ضممة لتحديث تلك القوانني لالعرتاف بالتطورات التنظيمية يف املناطق 

املماثلة ولتعزيز الإطار التنظيمي املعمول به ل�ضدار الأوراق املالية واللتزامات امل�ضتمرة لهيئات ا�ضدار 

التقارير مبا يف ذلك حوكمة ال�ضركات. من املتوقع اأن يتم ال�ضت�ضارة يف التعديالت املقطرحة يف 2010.

وقد عمل ق�ضم الأ�ضواق مع نا�ضداك دبي وبور�ضة دبي للطاقة بخ�ضو�س العرتاف باأع�ضاء جدد من 

مناطق خارج مركز دبي املايل العاملي.

�ضاهم ق�ضم الأ�ضواق يف طرح الورقة ال�ضت�ضارية 62 ل�ضلطة دبي للخدمات املالية. وقد اقرتحت هذه 

الورقة تغيريات يف  قانون الأ�ضواق تتعلق ب�ضالحيات �ضلطة دبي للخدمات املالية للمحافظة على قائمة 

ر�ضمية لالأوراق املالية تخ�س موؤ�ض�ضات ال�ضوق املرخ�ضة لت�ضد بذلك ثغرة يف القانون. 

كما �ضارك ق�ضم الأ�ضواق مع ممثلي البور�ضات يف منطقة نورديك ملقارنة متطلبات التنظيم يف املنطقتني، 

بحيث تتمكن �ضركات نورديك التي ترغب يف الدراج يف نا�ضداك دبي الآن اتباع اإجراءات متفق 

عليها تتعلق بالتزامها مبتطلبات �ضلطة دبي للخدمات املالية. وقد مت اتخاذ اإجراء م�ضابه مع املنظم 

املاليزي. 

الرقابة على البورصات - نظرا لن�ضاط ال�ضوق املتزايد يف عام 2009 يف نا�ضداك دبي وبور�ضة 
دبي للطاقة والقبول املتزايد للمنتجات التي يتم تداولها يف هاتني البور�ضتني، امت الق�ضم عددا 

من عمليات املراجعة الت�ضغيلية لهذه البور�ضات تتعلق باللتزام مبتطلبات معينة ملوؤ�ض�ضات ال�ضوق 

املرخ�ضة. وقد ت�ضمنت عمليات املراجعة هذه الطالع على �ضجالت اللتزام ومقابالت مع املوظفني 

وحتليل �ضيا�ضاتهم واإجراءاتهم العملية. 

الرقابة على كيانات اعداد التقارير - وا�ضل الق�ضم مراقبة البالغ عن كيانات اعداد التقارير 
)وهي ب�ضكل رئي�ضي متعلقة بامل�ضاهمات والديون( والتوا�ضل معهم ل�ضمان امتام عمليات البالغ. 

وحتى هذا التاريخ يوجد 37 كيان اعداد تقارير )بانخفا�س طفيف عن 41 يف ال�ضنة ال�ضابقة(. هذه 

الكيانات التي متلك اأوراق مالية مدرجة خا�ضة بامل�ضاهمات، قائمة يف ا�ضرتاليا )1(، الوليات 

املتحدة )3(، �ضوي�ضرا )1(، جنوب افريقيا )1(، البحرين )1(، الردن )1(، كاميان اآيالندز )1(، كندا 

)1( والهند )1(. وقد ان�ضحبت ثالثة كيانات اعداد تقارير من نا�ضداك دبي )وجميعها من ا�ضرتاليا( 

يف 2009. 

الهيئات و األعضاء املعترف بهم - الهيئة املعرتف بها هي بور�ضة اأو دار مقا�ضة اأو موؤ�ض�ضة 
ت�ضوية تقع خارج مركز دبي املايل العاملي ولكن تلك التي تعمل يف اخلدمات املالية داخل مركز دبي 

املايل العاملي. مت ت�ضميم نظام العرتاف لتقليل التدخل اليومي من جانب �ضلطة دبي للخدمات 

املالية يف الرقابة على هذه الهيئات ولل�ضماح ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ال�ضتناد ب�ضكل جوهري 

على الرتتيبات الرقابية والتنظيمية يف الدولة التي يقع فيها املقر الرئي�ضي ملقدمي الطلبات. خالل 

ال�ضنة، اعرتف الق�ضم بـ ناي�ضي ليف يو ا�س ال ال �ضي لتوفري ات�ضال مبا�ضر مع اأ�ضواقها امل�ضتقبلية 

يف الوليات املتحدة. 
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الأع�ضاء املعرتف بهم هم اأع�ضاء موؤ�ض�ضة ال�ضوق املرخ�ضة الذين لي�س لهم وجود فعلي يف مركز دبي 

املايل العاملي. وقد اعرتف ق�ضم الأ�ضواق ب�ضت طلبات من �ضركات ترغب باحل�ضول على ع�ضوية يف 

نا�ضداك دبي ت�ضمل و لأول مرة اأربع اأع�ضاء اآخرين مرخ�ضني يف الإمارات العربية املتحدة. واعرتف 

الق�ضم اأي�ضا بطلب واحد ل�ضركات ت�ضعى لع�ضوية بور�ضة دبي للطاقة. 

وقد نتج عن اأو�ضاع ال�ضوق نوع من اإعادة تنظيم الهيكل املوؤ�ض�ضاتي و�ضحب العرتاف من بع�س 

امل�ضاركني حيث بقي حاليا 24 ع�ضوا معرتفا به يف نا�ضداك دبي و 65 ع�ضوا يف بور�ضة دبي للطاقة. 

ا�ضتمر ق�ضم الأ�ضواق يف تطوير عالقات اأوثق مع الهيئات التنظيمية العاملية و الإماراتية، وعلى وجه 

التحديد مع هيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع. وقد �ضاهم الق�ضم يف جمموعات من الأعمال 

ملنظمة ايا�ضكو واجتماع لقوى املهام التابعة ليا�ضكو حول م�ضتقات ال�ضلع.

التنفيذ

يبقى تنفيذ املعايري املالئمة يف مركز دبي املايل العاملي حجر الأ�ضا�س يف الأهداف التنظيمية ل�ضلطة 

دبي للخدمات املالية. ا�ضتمر ق�ضم التنفيذ باملحافظة على تنفيذ املعايري املنا�ضبة من خالل ما يلي: 

اتخاذ اإجراءات �ضد ال�ضركات والأفراد التي مل حتافظ على املعايري املتوقعة منها؛    l

حتري الإدعاءات حول �ضوء ال�ضلوك؛    l

تقدمي امل�ضاعدة اإىل املنظمني املحليني والدوليني؛    l

التعامل مع ال�ضكاوى حول �ضوء ال�ضلوك.   l

املعايري التي يتم من خاللها تقييم الآخرين والأدوات امل�ضتخدمة من قبل �ضلطة دبي للخدمات 

املالية لإنفاذ هذه املعايري مت مراجعتها من قبل ق�ضم التنفيذ. وهذا ي�ضمن، اأي�ضا، اأنها ل تزال فعالة 

وتتما�ضى مع �ضلطات ق�ضائية دولية مماثلة. لتحقيق هذا الهدف قام الق�ضم با�ضتعرا�س اإطار عمل 

التنفيذ يف �ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2009. وتبني من ال�ضتعرا�س اأن اإطار عمل التنفيذ يف 

حالة جيدة، ولكن مت اقطراح بع�س التعديالت الطفيفة على قواعدنا وتوجيهات لت�ضحيح الغمو�س 

وتوفري الو�ضوح عند تنفيذها.

اإلجراءات 
ا�ضتمرت التحريات التي قامت بها �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضد جي اف ا�س انف�ضتمنت�س والتي 

تناولها التقرير ال�ضنوي ل�ضنة 2008 يف العام 2009. فقد ا�ضتمرت �ضلطة دبي للخدمات املالية بتنفيذ 

اللتزام بالتعهدات اجلربية التي ابرمتها �ضلطة دبي للخدمات املالية مع جي اف ا�س انف�ضتمنت�س، 

والأفراد املفو�ضني من طرفها وعدد موظفيها. وقد رفع الق�ضم دعوى لدى حمكمة مركز دبي املايل 

العاملي لتنفيذ اللتزام ب�ضرط التعهد اجلربي. ومل يتم الف�ضل يف تلك الدعوى لغاية الآن. 
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التحريات
قامت �ضلطة دبي للخدمات املالية بـ 9 عمليات حتريات هذه ال�ضنة. وقد غطت التحريات جمموعة 

من ت�ضرفات �ضوء ال�ضلوك املزعوم التي �ضملت:

اخالل امل�ضوؤلني مب�ضوؤلياتهم اجتاه ال�ضركات و امل�ضاهمني؛     l

تقدمي خدمات مالية غري مرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي؛    l

تداول املطلعني داخليا و التالعب يف ال�ضوق؛    l

الخالل ب�ضروط الرتخي�س؛   l

تقدمي معلومات زائفة وم�ضللة اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية.    l

ل ينتج عن كل عملية حتر تتخذها �ضلطة دبي للخدمات املالية اتخاذ اإجراء �ضد ال�ضركة اأو الفرد 

املعني. تعترب �ضلطة دبي للخدمات املالية اأن التحري الذي ل ينتج عنه اإجراء تنفيذي هو حتر ذو ناجت 

فعال، حيث تعالج ال�ضركة اأمورها بنف�ضها بتعزيز نظمها و �ضوابطها يف ممار�ضة اأعمالها. ولكن 

عادة ما ينتج عن اأية عملية حتر تقوم بها �ضلطة دبي للخدمات املالية والتي ل ينتج عنها اتخاذ 

اإجراء تنفيذي زيادة  يف الرقابة على ال�ضركة املعنية اأو الفرد املعني. 

تعاون في التحريات 

ازدادت فعالية ق�ضم التنفيذ من خالل عالقاته بكبار الأطراف املعنيني.ا�ضتمر الق�ضم بالتن�ضيق مع 

وتقدمي امل�ضاعدة اإىل ال�ضلطات والوكالت التنظيمية القليمية والدولية وت�ضمل: 

جلنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات ال�ضرتالية    l

ال�ضلطة املالية يف كاميان ايالندز   l

هيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع   l

وكالة اخلدمات املالية اليابانية  l

اللجنة املك�ضيكية نا�ضيونال بانكريا اي دي فالوري�س   l

ال�ضلطة املالية يف �ضنغافوره   l

ال�ضلطة الهولندية لالأ�ضواق املالية   l

امل�ضرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة  l

�ضلطة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة   l

اللجنة المريكية لتداول ال�ضلع امل�ضتقبلية   l

اللجنة المريكية لالأوراق املالية والبور�ضات  l

مكتب عمليات الحتيال الكربى الربيطاين  l
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ا�ضتلم وقدم الق�ضم 16 طلبا للم�ضاعدة من و اإىل وكالت تنظيمية نظرية ا�ضتنادا اإىل مذكرات 

التفاهم الثنائية و مذكرة ايا�ضكو املتعددة الأطراف.كما و�ضع الق�ضم ات�ضالته لت�ضمل عدد من 

املوؤ�ض�ضات العاملية الكربى. والأهم من كل هذا اأن الق�ضم ا�ضتمر بالتمتع بعالقة عمل قوية مع 

املنظمني يف الدولة وامل�ضرف املركزي وهيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع. 

الشكاوى 
�ضكاوى العمالء هي م�ضدر حيوي للمعلومات يف اإطار العمل التنظيمي. يف عام 2008، طرح الق�ضم 

موقعا الكرتونيا ميكن من خالله مل�ضتهلكي املنتجات واخلدمات املالية تقدمي ال�ضكاوى عرب النرتنت 

اإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية. وقد كان ذلك املوقع فعال حيث ا�ضتلمت �ضلطة دبي للخدمات املالية 

83 �ضكوى يف عام 2009. يتم حفظ املعلومات التي يتم ا�ضتالمها عرب املوقع اللكرتوين وتتبعها على 

قاعدة بيانات �ضرية، مما يتيح ل�ضلطة دبي للخدمات املالية حتليل ومراقبة الجتاهات وحتديد 

املخاطر املمكنة على �ضلطة دبي للخدمات املالية ومركز دبي املايل العاملي. كما ن�ضرت �ضلطة دبي 

للخدمات املالية كتيبا يف عام 2009 بعنوان “�ضكاوى” وهو دليل للعمالء حول كيفية تقدمي ال�ضكاوى.

مشروع مراجعة التنفيذ
اأجرى م�ضروع مراجعة التنفيذ  حتليل على ال�ضبل الإدارية واملعالجات املدنية والأحكام املخالفة 

و�ضالحيات التحقيق احلالية لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية )يف اإطار عمل التنفيذ(. كما قام 

امل�ضروع مبقارنة مع جهات تنظيمية اأخرى وذلك لقيا�س قدراتها مقابل تلك املقايي�س واملعايري.

باإنتهاء امل�ضروع ك�ضفت نتائجه عن قوة اإطارعمل التنفيذ و على الرغم من ذلك قدم فريق العمل 

تو�ضيات ب�ضيطة لتعزيز فعاليته. و�ضيتم تنفيذ التو�ضيات الواردة يف الربع الأول من عام2010 .

التواصل
قام الق�ضم بدورا رائدا يف تطوير وتقدمي برنامج تدريبي برعاية املنظمة الدولية لالأوراق املالية  يف 

مدريد يف اأواخر عام 2009. وركز املوؤمتر على تعزيز معرفة اأع�ضاء املنظمة القادمون من  الأ�ضواق 

النا�ضئة فيما يتعلق بتحريات التدوال من الداخل و التالعب يف ال�ضوق. وقد �ضارك يف املوؤمتر اأكرث 

من 60 مندوبا من الأ�ضواق النا�ضئة.

مكتب امل�ست�سار العام

كان عام 2009 يف معظمه عام عمل كاملعتاد بالن�ضبة ملكتب امل�ضت�ضار العام يف تقدمي ال�ضت�ضارات 

اإىل جمل�س الإدارة وجلانه وامل�ضوؤولني التنفيذيني حول احلوكمة وامل�ضائل القانونية التي توؤثر على 

�ضلطة دبي للخدمات املالية. اطالقا من احلر�س على الت�ضديد على اأهمية اللتزام بقانون القيم 

والأخالقيات ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ومن �ضيا�ضة عدم الت�ضامح التي تتعامل بها ال�ضلطة جتاه 

اأية خمالفات اأخالقية، طرح امل�ضت�ضار العام ندوات وعي الزامية تعقد كل �ضنتني جلميع املوظفني 

حول التزاماتهم وتوقعات �ضلطة دبي للخدمات املالية منهم. وكذلك مت طرح اإجراءات على النرتنت 

للتعامل مع، و ا�ضتقبال ال�ضكاوى  �ضد ال�ضلطة وموظفيها من اأ�ضحاب امل�ضالح بالإ�ضافة لتوفري خدمة 

على النرتنت لتقدمي طلبات لبيانات �ضخ�ضية لل�ضلطة مبوجب اأحكام قانون مركز دبي املايل العاملي 
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حلماية البيانات. ويبقى امل�ضت�ضارالعام م�ضوؤول عن التعامل مع جميع تلك ال�ضكاوى وطلبات للبيانات 

ال�ضخ�ضية. 

العالقات الدولية 

ل زال التعاون وتبادل املعلومات مع نظرائها من املنظمني مو�ضوعا ح�ضا�ضا يف البيئة احلالية 

ملركز عاملي مثل مركز دبي املايل العاملي. وت�ضتمر �ضلطة دبي للخدمات املالية ببناء �ضبكتها من 

مذكرات التفاهم الثنائية واملتعددة الأطراف، والتي بلغت حاليا 89. اأما بالن�ضبة للمبادرات 

املتعددة الأطراف، تكون �ضلطة دبي للخدمات املالية طرف من مذكرة التفاهم مع اليا�ضكو والبوكا 

ديكلراي�ضن )فيما يتعلق بالتعاون والرقابة على الأ�ضواق امل�ضتقبلية وموؤ�ض�ضات املقا�ضة(. وتنتظر 

ال�ضلطة حاليا تقييما لت�ضبح طرف يف مذكرة التفاهم املتعددة الأطراف لرابطة م�ضريف التاأمني 

العامليني، وهي مبادرة ما بني م�ضريف التاأمني نابعة من مذكرة التفاهم املتعددة الأطراف ايا�ضكو. 

مع زيادة ن�ضاط ال�ضركات املرخ�ضة يف مركز دبي املالية العاملي زادت طلبات امل�ضاعدة من املنظمني 

القران واليهم. وعمال مب�ضوؤ ولياتها والتزاماتها القانونية يف مذكرات التفاهم، ردت �ضلطة دبي 

للخدمات املالية على اأكرث من 34 طلب من طلبات املعلومات التنظيمية.

على مدى ال�ضنوات ال�ضابقة حافظت �ضلطة دبي للخدمات املالية على التزامها بدعم عمل الهيئات 

الوا�ضعة للمعايري الدولية واأهدافها، ولكن بعد مراجعة التزاماتنا الدولية والأهمية العاملية املتزايدة 

لتلك الهيئات للخدمات املالية، زادت �ضلطة دبي للخدمات املالية عملها يف عام 2009. بالإ�ضافة اإىل 

م�ضاهمتها امل�ضتمرة يف عمل ايا�ضكو )على وجه اخل�ضو�س يف الأ�ضواق النا�ضئة ويف اللجان الفرعية 

يف افريقيا وال�ضرق الأو�ضط(، و رابطة م�ضريف التاأمني العامليني )اللجنة الفنية لرابطة م�ضريف 

التاأمني العامليني وجلنتها الفرعية للحوكمة واللتزام بالقوانني( وAOIFFI، ا�ضبحت �ضلطة دبي 

للخدمات املالية ع�ضوا دائما يف جمل�س اخلدمات املالية الإ�ضالمية وقد التحقت باملجل�س الدويل 

ملنظمي عمليات التدقيق امل�ضتقلة. وقد مت تعيينه يف يونيو كع�ضو يف جمموعات الر�ضاد ال�ضت�ضارية 

لثنتني من الهيئات املحا�ضبية الدولية الكربى، املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والتاأمني وجمل�س 

املعايري الأخالقية للمحا�ضبني الدوليني.مما يبني نواحي الهتمام اخلا�س ب�ضلطة دبي للخدمات 

املالية وللخربات التي يتمتع بها كبار م�ضوؤوليها التنفيذيني، يرتاأ�س نائب الرئي�س التنفيذي حاليا، 

جمموعة عمل تابعة لرابطة م�ضريف التاأمني العامليني لنتاج ورقة ار�ضادية حول العرتاف الرقابي، 

كما ي�ضارك رئي�س ق�ضم الأ�ضواق يف قوى مهام ال�ضلع وامل�ضتقات التابعة ليا�ضكو. 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، متت دعوة �ضلطة دبي للخدمات املالية يف �ضبتمرب من قبل رئي�س جلنة بازل 

لال�ضراف على الأعمال امل�ضرفية لالن�ضمام اإىل املجموعة ال�ضت�ضارية للجنة بازل، وهي الهيئة 

الرئي�ضية للمجموعة ال�ضت�ضارية للجنة بازل للتعاون مع جمموعة اأكرب و املدير التنفيذي لدينا يف 

ق�ضم الرقابة، مايكل زامور�ضكي، والذي كان �ضابقا ع�ضوا يف جلنة بازل نف�ضها، ليمثل �ضلطة دبي 

للخدمات املالية يف هذا املنتدى. 

ا�ضتمر الأهتمام الدويل مبركز دبي املايل العاملي و بدور �ضلطة دبي للخدمات املالية خالل عام 2009 

حيث ا�ضتقبلت �ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2009 وحا�ضرت يف اأكرث من 49 وفدا اأجنبيا زائرا. 
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مذكرات التفاهم التي وقعت مع ال�سلطة يف عام 2009 

دي نيدرلند�ضي بنك 

امل�ضرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة 

وحدة مواجهة غ�ضل الأموال واحلالت امل�ضبوهة التابعة للم�ضرف املركزي لدولة الإمارات 

دائرة الرقابة امل�ضرفية لبنك ريزيرف اجلنوب افريقي 

جمل�س الأوراق املالية والبور�ضات يف الهند 

اخلدمات والعمليات التجارية

املشاريع وإدارة اخملاطر

ا�ضتمرت الدائرة باإجراء تعديالت على اإجراءات العمل يف �ضلطة دبي للخدمات املالية لتطوير 

اإجراءات املوؤ�ض�ضات ومعايري اخلدمات. يف عام 2009، مت اإجراء تعديالت على الإجراءات ما بني 

اأق�ضام الأ�ضواق وق�ضم ال�ضيا�ضات والقانون وبرنامج قادة الغد التنظيميني/ق�ضم تطوير التعليم. 

كجزء من دعمها خالل عملية التطوير امل�ضتمر، عقدت الدائرة اأي�ضا مراجعة داخلية لعمليات معينة 

�ضمن ق�ضم الرقابة، على وجه اخل�ضو�س الرتخي�س والتجاوب مع الأحداث. 

وا�ضتمرت اإدارة امل�ضاريع اأي�ضا بلعب دور رئي�ضي يف امل�ضاريع ما بني الأق�ضام خالل عام 2009. وقد 

جنحت الدائرة يف اإدارة مراجعة مناذج اأق�ضام التنفيذ وتنفيذ م�ضروع التنظيم القائم على تقييم 

املخاطر)مبدءى امل�ضروع هو تاأكيد تركيز تنظيمي لل�ضلطة يتما�ضى مع املخاطر التى تواجه اأهدافنا( 

والأ�ضواق وال�ضيا�ضات واخلدمات القانونية بالإ�ضافة اإىل دائرة قادة الغد التنظيميني و ق�ضم تطوير 

التعليم. كما يعمل الفريق على اإدارة ال�ضتعدادات ملوؤمتر رابطة مراقبي التاأمني الدوليني الذي 

ينعقد كل ثالث �ضنوات وكل �ضنة، والذي �ضينعقد يف دبي ما بني 24 اكتوبر و29 اكتوبر 2010. 

ت�ضتمر �ضلطة دبي للخدمات املالية باللتزام بتحديث �ضيا�ضاتها واإجراءاتها املتعلقة بال�ضحة 

وال�ضالمة وفقا للمعايري العاملية. وقد مت تعديل ال�ضيا�ضات يف عام 2009 مما نتج عنه و�ضع �ضيا�ضات 

جديدة وتعديل ال�ضيا�ضات القائمة بهدف حت�ضني فعالية برنامج ال�ضحة وال�ضالمة ل�ضلطة دبي للخدمات 

املالية. 

وقد مت اإجراء عدد من التعديالت على عمليات التدقيق الداخلي امل�ضتقلة لتقدمي تقارير حول فعالية

العمليات واللتزام الكلي باملمار�ضات املنا�ضبة للعمل. با�ضتخدام مدقق داخلي م�ضتقل، تت�ضمن اأعمال 

التدقيق الداخلي التي مت تن�ضيقها يف عام 2009 تدقيقا على هجرة مركز البيانات، واللتزام مب�ضفوفة 

ال�ضلطة وكفاءة م�ضفوفة ال�ضلطة واختبار اخرتاق اأمن تقنية املعلومات. 

تقنية املعلومات 

ا�ضتمرت دائرة تقنية املعلومات بتح�ضني اأمن و�ضالبة والتزام كافة الأنظمة الداخلية واخلارجية، 

والبنية التحتية واإطار حوكمة تقنية املعلومات التي مت تطويرها على مدى ال�ضنوات القليلة املا�ضية. 

على الرغم من التعقيد والتطور املتزايد للنظام، ال اأن اإدارة وبناء الأ�ض�س والبنية التحتية الآمنة 

التي مت تاأ�ضي�ضها على مدى ال�ضنوات الأربعة املا�ضية قد حتققت. 
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يف عام 2009 مت تنفيذ 24 م�ضروعا ومبادرة بنجاح. بالإ�ضافة اإىل ذلك، عملت ا�ضرتاتيجية تبني 

اأ�ضلوب منخف�س املخاطر ومبادر على كافة الأنظمة والإجراءات على �ضمان حتديد وابالغ اأع�ضاء 

الفريق املخت�ضني بكافة امل�ضاكل يف اأجهزة وبرامج الكمبيوتر ب�ضال�ضة ودون انقطاع. تعمل دائرة 

تقنية املعلومات على منوذج مركزي مع معرفة نظام رئي�ضي يتم الحتفاظ بها داخليا. يف الوقت 

نف�ضه، يتم ا�ضتخدام متعهدين خارجيني يف تنفيذ اأعمال وا�ضعة النطاق. 

مت اطالق مركز البيانات الأكرب يف بداية عام 2009 بنجاح دون انقطاع يف العمليات الداخلية اأو يف 

دخول ال�ضركات اإىل نظام تقدمي التقارير التحوطي اللكرتوين )EPRS(. وقد مت بنجاح تدقيق مركز 

 .ISO/IEC27002:2005 البيانات من قبل مدققني م�ضتقلني على اأ�ضا�س معايري

اأما اأكرب امل�ضاريع التي مت تنفيذها يف عام 2009 فقد كان التطوير الرئي�ضي لنظام املعلومات التنظيمية. 

فقد مت تعزيز النظام على مر الزمن، ال اأنه وب�ضبب النمو يف الن�ضوج وحت�ضني الإجراءات يف �ضلطة 

دبي للخدمات املالية، فقد مت تطوير نظام املعلومات التنظيمية للتحقق من اأن جميع متطلبات العمل 

من وجهة نظر امل�ضروع ككل قد مت ت�ضليمها. يت�ضمن نظام املعلومات التنظيمية جمموعة كاملة من 

التقارير املتوفرة و�ضيعمل نظام املعلومات الإدارية على اكمال ذلك يف امل�ضتقبل القريب ل�ضمان 

احل�ضول على كافة البيانات و املعلومات ذات العالقة وا�ضرتجاعها وحتليلها ح�ضب احلاجة. 

مت تطوير احلركة واملرا�ضالت مع تنفيذ ناجح للربيد اللكرتوين الآمن عرب اأجهزة متحركة. كما 

ت�ضتخدم تلك الأجهزة اأي�ضا للدخول اإىل النرتنت اأثناء احلركة. كما متت تقوية اأمن تقنية املعلومات 

بادخال �ضوابط اأكرث �ضرامة على ال�ضبكة اخلارجية واملقايي�س وكذلك على ال�ضبكة الداخلية. كما مت 

تنفيذ اإجراءات و�ضوابط اأكرث ل�ضمان حظر ا�ضتخدام اأية اأجهزة غري م�ضرح بها وغري تابعة ل�ضلطة 

دبي للخدمات املالية يف املكتب. وقد ا�ضتمرت الدائرة بالتحقق من تبني اأف�ضل املمار�ضات التقنية 

العاملية واف�ضل مقايي�س حوكمة تقنية املعلومات، ومن قيا�س قدراتها مقابل تلك املقايي�س واملعايري. 

متت اختبارات مكثفة على اخرتاق ال�ضبكة اخلارجية من قبل طرف م�ضتقل. وهذه هي املرة الثالثة 

التي يتم فيها مثل ذلك الختبار والذي يتكرر يف كل عام.

تت�ضمن بع�س م�ضاريع عام 2009 ما يلي: 

اأمن الربيد اللكرتوين عرب الأجهزة املتحركة؛   l

تعزيز نظام املوارد الب�ضرية احلايل؛   l

اإعادة تطوير نظام املعلومات التنظيمية؛  l

حتديث برنامج قاعدة البيانات؛  l

حتديث برنامج نظام الربيد اللكرتوين ب�ضكل كامل؛   l

حتديث معدات التبديل؛   l

حتديث نظام مقاومة الفريو�ضات؛   l

التمكني من تتبع تدقيق تام للملفات وامل�ضتندات �ضمن ال�ضبكة الداخلية؛   l

نظام املعلومات الدارية؛   l
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ا�ضتبدال معدات الكمبيوتر؛   l

تعديل اإجراءات حفظ نظام دعم البيانات؛   l

ارتفاع م�ضتوى اإجراءات الأمن على ال�ضبكة الداخلية؛   l

تدقيق مركز البيانات اجلديد البتدائي على اأ�ضا�س ISO/IEC 27002:2005؛   l

مراقبة ال�ضبكة ب�ضكل ا�ضايف با�ضتخدام اأدوات يف موقع ثانوي؛   l

تنفيذ توفر عال لأنظمة الدخول عن بعد؛  l

تدقيق اختبار الخرتاق اخلارجي؛   l

تعزيز البيئات التقنية اخليالية وتوحيد اخلوادم )ال�ضريفر(.   l

إدارة املكاتب 

مت حتقيق هدف الدائرة تقدمي بيئة مكتبية مهنية للموظفني و الزائرين يف �ضلطة دبي للخدمات 

املالية بنجاح خالل ال�ضنة. لقد جتاوب الفريق مع كافة الطلبات يف الوقت املحدد وحتقق دائما اأن 

يتم تقدمي الدعم الداري الكايف ح�ضب الطلب. متت اإجراءات التحقق من الأ�ضول ال�ضنوية بنجاح 

ومت تقدمي جميع التقارير املطلوبة قبل امتام عمليات التدقيق ذات العالقة. ت�ضتمر �ضيانة املكاتب 

الداخلية وا�ضتمرت جميع التجهيزات ال�ضافية واأعمال ال�ضيانة الروتينية دوريا ل�ضمان ال�ضالمة 

وحت�ضني جودة وفعالية البيئة. 

ت�ضتمر كافة الأق�ضام با�ضتخدام مرافق الأر�ضفة وحفظ امل�ضتندات خارج مرافق ال�ضلطة الأمر الذي 

عمل على زيادة عدد ال�ضجالت املخزنة يف املكاتب ب�ضكل كبري. ا�ضتمر الفريق بالإ�ضراف ب�ضكل فعال 

على اإجراءات الأر�ضفة وال�ضرتجاع. 

بالإ�ضافة اإىل اإجراءات اإعادة التدوير التي طرحتها �ضلطة مركز دبي املايل العاملي، مت اتخاذ الرتتيبات 

الالزمة لرتكيب �ضناديق اإعادة تدوير يف املباين. جميع املوظفني يعون حاليا اأهمية املبادرة وي�ضجعون 

على اإعادة التدوير. 

وقد ا�ضتمرت �ضالمة موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية وزوارها حتظى بالأولوية الق�ضوى لل�ضلطة، 

وعليه، فقد ا�ضتمرت الدائرة بالتحقق من مراقبة اأنظمة اطفاء احلريق احلالية ومعدات ال�ضعافات 

الأولية  والطوارئ  و�ضيانتها والتفتي�س عليها وفح�ضها دوريا ح�ضب تعليمات الدفاع املدين. هناك �ضجل 

جلميع تقارير الأو�ضاع املقدمة لتاريخه. مت توزيع التحديثات على الدليل الر�ضمي ل�ضلطة دبي للخدمات 

املالية للحالت الطارئة على جميع موظفي ال�ضلطة عند اللزوم. 

املالية 
جنحت دائرة املالية يف التحقق من تقدمي البيانات املالية وفقا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية املحددة من 

قبل جلنة التدقيق وتقييم املخاطر يف �ضلطة دبي للخدمات املالية. وقد كانت الدائرة م�ضوؤولة عن 

اعداد امليزانية التقديرية وتقارير )MIS( وفواتري الر�ضوم و م�ضك دفاتر احل�ضابات واعداد البيانات 

املالية واإدارة النقد واحل�ضابات امل�ضرفية ومعاجلة جدول الرواتب و�ضراء الب�ضائع واخلدمات 

واملحافظة على �ضجل الأ�ضول الثابتة. 
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مت اجناز دفاتر احل�ضابات واأعمال التدقيق ال�ضنوي لل�ضنة املالية 2008 خالل مدة �ضهر واحد من 

اغالق ال�ضنة املالية. وقد مت تقدمي تقرير تدقيق ح�ضابات نظيف اإىل جمل�س الإدارة يف اجتماعه 

الذي انعقد يف فرباير 2009 ومت اعتماد احل�ضابات من قبل املجل�س يف الجتماع. 

خالل عام 2009، عملت دائرة املالية على اإجراء املراجعة ال�ضنوية لكتيب �ضيا�ضات دائرة املالية 

والإجراءات. وقد مت حتديث اأنظمة احل�ضابات وجدول الرواتب وتعديلها لتح�ضني وتعزيز فعاليتها. 

وقد �ضاعدت تلك املمار�ضات فريق الدائرة املالية على حت�ضني الكفاءات الت�ضغيلية وتقليل الوقت 

الالزم ملعاجلة املعامالت وعلى و�ضع �ضوابط داخلية اأكرث �ضرامة. 

تتم موافاة املجل�س دوريا باآخر امل�ضتجدات حول الأداء املايل لل�ضلطة يف اجتماعاته الدورية خالل 

ال�ضنة. وبف�ضل الإدارة املالية احلري�ضة، متكنت �ضلطة دبي للخدمات املالية، للعام اخلام�س على 

التوايل، من التحكم بنفقاتها لتبقى �ضمن امليزانية التقديرية املعتمدة. 

وقد ح�ضلت دائرة املالية على لقب الدائرة املتميزة لل�ضنة، جائزة املحافظ يف مايو 2009. وقد قيمت 

جمموعة دبي للجودة 15 مر�ضحا يف هذه الفئة ثم اختارت دائرة املالية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية 

لتح�ضل على تلك اجلائزة. 

املوارد الب�رشية 

املبادرة الكربى يف عام 2009 كانت تنفيذ الهدف ال�ضرتاتيجي الثاين ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، 

حول بناء القدرات. �ضهد عام 2009 م�ضاعفة ميزانيتنا التقديرية للتعليم والتطوير اإىل ثالثة اأ�ضعاف. 

ح�ضر املوظفون ما يعادل 6.5 يوم تدريب، وهو عدد كبري من الأيام ح�ضب معظم املعايري الدولية، 

خا�ضة يف الأزمة الإقت�ضادية احلالية. وقد ا�ضتند ذلك اإىل تلبية الحتياجات الفردية ح�ضبما مت 

تقييمها يف “حتليل احتياجات التطوير لدى املوظفني” الذي قمنا به؛ على برناجمنا الرئي�ضي من 

املحا�ضرات يف �ضل�ضلة التطوير املهني امل�ضتمر والنماذج “املف�ضلة ح�ضب احلاجة” التي تغطي 

التمويل الإ�ضالمي، وال�ضياغة الت�ضريعية والتحليل املايل والتخطيط ال�ضرتاتيجي. 

وقد قمنا مرة اأخرى بتعديل برناجمنا لقادة الغد التنظيميني ل�ضمان اأن يعك�س الربنامج البيئة 

املالية احلالية واأن يتعامل مع امل�ضكالت الناجمة. وقد �ضهدنا بع�س حالت املغادرة من الربنامج 

ولكننا متكنا من احلفاظ على زمالءنا القديرين وامللتزمني، وقد ان�ضم ثالثة منهم اإىل الأق�ضام 

كمديرين. لقد ا�ضتمررنا بتنمية الربنامج و يوجد لدينا الآن خم�ضة من اخلريجني املتميزين الذين 

قمنا بتعيينهم هذه ال�ضنة. لقد عملنا حت�ضني ن�ضبة خروج موظفينا يف عام 2008. وقد �ضهدنا 

انخفا�ضا هاما موازيا يف عدد املوظفني “التنظيميني” املغادرين.

قمنا باإجراء عن�ضر اإعادة هيكلة للرتكيز على موظفينا ذات مهارة عالية حيث تربز احلاجة لهم 

ب�ضكل كبري. اأف�ضل الأمثلة على ذلك هو دمج فريقي الرقابة والرتخي�س، وت�ضغيل فريق التنفيذ حتت 

نف�س الإدارة مع الفريق القانوين. وقد مكنتنا اإعادة الرتكيز على املوارد، ويف بع�س احلالت مغادرة 

بع�س املوظفني اأدت اإىل توظيف موارد اإ�ضافية يف فرق الرقابة. 

كما حلظنا اأي�ضا اأن بيانات الغياب ب�ضبب املر�س بقيت مقبولة مبعدل 4 اأيام للموظف يف ال�ضنة. 

مع اأن البيانات امل�ضتقاة من الإمارات العربية املتحدة قليلة يف هذا املجال، ال اأن هذا املعدل ممتاز 
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قيا�ضا اإىل البيانات ال�ضادرة يف تقرير املعهد القانوين لتطوير �ضوؤون املوظفني من اململكة املتحدة، 

الذي يبني معدلت غياب يف اململكة املتحدة مبعدل 7.4 يوما �ضنويا، ما بني العمال ب�ضكل عام و9.7 

يوما �ضنويا يف اخلدمة العامة. 

نالحظ اأن �ضوق العمالة الدولية يبقى �ضوقا �ضعبا،ال اأننا م�ضتمرون يف توظيف املوظفني املوؤهلني 

على م�ضتوى عال ولكننا نناف�س يف ال�ضوق حيث يتزايد الطلب على املهارات التنظيمية من قبل 

“املنظمني يف البلد الأم”؛ وهناك ميل لدى املوظفني يف ال�ضتمرار بوظائفهم احلالية. 
ومع اأننا زدنا ميزانياتنا التقديرية يف النواحي ال�ضرتاتيجية الرئي�ضية، ال اأننا عملنا على تخفي�س 

التكاليف يف التوظيف ويف بع�س نواحي الأجور التي ندفعها. فقد اأوقفنا العمل ببدل احلماية من 

�ضعر ال�ضرف وخف�ضنا تكلفة التاأمني ال�ضحي والتاأمني على احلياة ب�ضكل كبري لنخف�س بذلك 

تكاليفنا الت�ضغيلية ب�ضكل كبري. 

اجلنسيات

اإن موظفو �ضلطة دبي للخدمات املالية ياأتون من اأكرث من 22 دولة حول العامل.
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املم كة املتحدة

الهند

ا�ضرتاليا

المارات العربية املتحدة

كندا

هولندة

جنوب افري يا

الوليات المريكية املتحدة

�ضورية

ماليزيا

الف بني 

الباك�ضتان

�ضنغفور 

�ض وفاكيا

املانية

��يالنكا

كينيا

لبنان

فن نذا

الردن

ايرلند 

البحرين

24%

20%16%

25%

15%

اجلن�سيات

االت�ساالت

اأعيدت ت�ضمية وحدة الت�ضالت والتخطيط ال�ضرتاتيجي يف بداية عام 2009، اإىل ق�ضم الت�ضالت. 

تعمل الوحدة بالإ�ضافة اإىل ذلك، الآن بقيادة الرئي�س التنفيذي بدل عن ق�ضم ال�ضيا�ضات واخلدمات 

القانونية. 

يف عام 2009 وا�ضلت الوحدة الرتكيز على جعل �ضلطة دبي للخدمات املالية يف متناول جميع اأ�ضحاب 

امل�ضالح، وحماية �ضمعة ال�ضلطة. وا�ضلت الوحدة خالل العام، تعزيز الوعي القليمي والدويل من 

خالل البيانات ال�ضحفية، واملوؤمترات ال�ضحفية، واملقابالت، وا�ضتهداف و�ضائل الإعالم على �ضبكة 

النرتنت، ف�ضال عن اإ�ضرتاتيجية لتحديد مكانتها يف خمتلف املوؤمترات واملنا�ضبات.

كما اأن الوحدة م�ضوؤولة عن عدد من املن�ضورات اخلارجية والداخلية مبا يف ذلك التقرير ال�ضنوي، 

واإجنازات �ضلطة دبي للخدمات املالية وجمموعة من املن�ضورات حول املوا�ضيع الرئي�ضية، التي ن�ضرت 

باللغتني النكليزية والعربية. بالإ�ضافة اإىل م�ضوؤولية الوحدة عن حمتوى ال�ضبكة الداخلية واملوقع 

اللكرتوين لل�ضلطة حيث مت بذل جمهود كبري خالل ال�ضنة ل�ضمان جودة و حتديث املعلومات. ويف 

عام 2009، بداأت وحدة الت�ضال بتقدمي تقرير حتليلي عن اأو�ضاع ال�ضوق و �ضناعة اخلدمات املالية 

و يتم اإر�ضال التقرير يوميا جلميع التنفيذيني يف ال�ضلطة.

كما قدمت الوحدة الدعم جلميع الأق�ضام التنظيمية وغري التنظيمية يف ال�ضلطة، و�ضاعدت يف تطوير 

م�ضاريع رئي�ضية لل�ضلطة، بالإ�ضافة اإىل توفري التدريب الإعالمي، و تن�ضيق ال�ضتعدادات ل�ضت�ضافة 

موؤمتر “مراقبي التاأمني” يف 2010. كما حافظت الوحدة على م�ضاركتها الن�ضطة يف دعم برنامج 

قادة الغد التنظيميني.
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اإح�ساءات اأهم املنجزات يف عام 2009

�سلطة دبي للخدمات املالية يف عمل دوؤوب يف عام 2009 

 46 ال�ضركات املرخ�ضة   l

3 املوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية   t

1 ال�ضركات بنافذة اإ�ضالمية   t

469 الأفراد املرخ�ضون    l

10 مزودو اخلدمات امل�ضاعدة امل�ضجلون    l

2 مدققو احل�ضابات امل�ضجلون    l

ال�سيا�سات واخلدمات القانونية يف العام 2009 

اأوراق ال�ضت�ضارات )ال�ضيا�ضة والقوانني والقواعد( املن�ضورة   7   l

95 % القرتاحات التي متت املوافقة عليها فعليا يف ال�ضت�ضارات    t

4 اأداة �ضن القوانني التي مت اإعدادها    l

71 طلبات التنازلت والتعديالت    l

 69 التنازلت والتعديالت املمنوحة   l

الرقابة يف العام 2009 

 135 تقييم املخاطر لل�ضركات املرخ�ضة   l

100 % تقييم املخاطر التي مت البدء بها �ضمن اإطار زمني    l

10.3 متو�ضط الوقت الالزم للمعاجلة )يوم عمل(   t

 20 تعديالت على الرتاخي�س   l

20 متو�ضط الوقت الالزم للرتخي�س )يوم عمل(   t

65 العدد الإجمايل للطلبات امل�ضتلمة   l

 51% الطلبات التي متت معاجلتها خالل 50 يوم عمل   l

24 الطلبات اجلاري اعتمادها   l

32 الطلبات امل�ضحوبة   l

الأ�سواق يف العام 2009 

 38 الهيئات امللزمة بتقدمي تقارير   l

3 مراجعة م�ضتندات وقرارات عمليات ادراج نا�ضداك دبي   l

 100 % مراجعة م�ضتندات و قرارات الدراج خالل 5 اأيام عمل   	t 

0 ا�ضعارات بعمليات طرح الأوراق املالية من مركز دبي املايل العاملي   l

 5 ال�ضتف�ضارات العامة   l
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7 طلبات الأع�ضاء املعرتف بهم املوافق عليها   l

 1 طلبات الهيئات املعرتف بهم املوافق عليها   l

1226 ا�ضعارات اف�ضاح اإىل نا�ضداك دبي   l

التنفيذ يف العام 2009 

 83 الإدعاءات امل�ضتلمة و املنظور فيها   l

28 حتويالت من ق�ضم الرقابة   l

9 حتقيقات قيد الإجراء   l

 1 طلبات واأوامر حماكم مركز دبي املايل العاملي   l

17 طلبات تعاون متبادلة م�ضتلمة   l

 18 طلبات تعاون متبادلة مقدمة   l

مكتب امل�ست�سار العام يف العام 2009 

5 مذكرات التفاهم املربمة   l

34 طلبات تنظيمية للمعلومات و امل�ضاعدة   l

 49 الوفود الأجنابية   l

العمليات واخلدمات التجارية يف العام 2009

%100التزام التزامات قانونية حما�ضبية ون�ضر تقرير مدققني غري موؤهل يف الوقت املحدد   	l

%100التزام  الأداء املايل �ضمن امليزانية التقديرية الت�ضغيلية   	l

 11.65% فائ�س �ضنة 2009 كن�ضبة % من اجمايل امل�ضاريف   	l

10.43% فائ�س �ضنة 2009 كن�ضبة % من اجمايل الدخل   	l

املوارد الب�رشية يف العام 2009 

5)6يف عام 2008(  برنامج قادة الغد التنظيميني: تعيني اخلريجني    l

2)2يف عام 2008(  برنامج قادة الغد التنظيميني: املنح   l

117)116يف عام 2008(  عدد املوظفني    l

97)101يف عام 2008(  دوليني   t

20)15يف عام 2008(  اإماراتيني    t

%10.17)%11.7يف عام 2008(  ا�ضتبدال املوظفني    l

%10.8)%16يف عام 2008(  منظمني    t

%9.4)%8يف عام 2008(  غري منظمني    t
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املالحق
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امللحق 1 

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 

تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل 

امليزانية العمومية

بيان الأداء املايل 

بيان التغريات يف حقوق امللكية

بيان التدفقات النقدية

اإي�ضاحات حول البيانات املالية

ال�ضفحات

67-66

68

69

70

72-71

82-73
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تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل اإىل ال�ضادة اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية

التقرير حول البيانات املالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية والتي تتكون من امليزانية 

العمومية كما يف 31 دي�سمرب2009 وبيان الأداء املايل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان 

التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة 

الأخرى. التف�ضريية  والإي�ضاحات 

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية 

تعد الإدارة م�ضوؤولة عن الإعداد والعر�س العادل لهذه البيانات املالية وفقًا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية 

الواردة يف ال�ضفحتني 73 اإىل 75 من البيانات املالية. ت�ضمل هذه امل�ضوؤولية: ت�ضميم وتطبيق واحلفاظ 

على الرقابة الداخلية املت�ضلة بالإعداد والعر�س العادل للبيانات املالية بحيث تكون خالية من 

اأية اأخطاء جوهرية �ضواء كان ذلك ب�ضبب الحتيال اأو اخلطاأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املنا�ضبة؛ واإعداد التقديرات املحا�ضبية التي تعد معقولة ح�ضب الظروف املتوفرة.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

تنح�ضر م�ضوؤوليتنا يف اإبداء راأينا حول هذه البيانات املالية بناء على عملية التدقيق التي قمنا 

بها. لقد اأجرينا تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. ت�ضتدعي هذه املعايري التزامنا باملتطلبات 

الخالقية والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�ضل اإىل تاأكيد معقول حول ما اإذا كانت 

البيانات املالية خالية من اأية اأخطاء جوهرية.

تت�ضمن عملية التدقيق القيام باإجراءات للح�ضول على اإثباتات تدقيق حول املبالغ والإف�ضاحات 

الواردة يف البيانات املالية. ت�ضتند هذه الإجراءات املختارة اإىل تقدير مدقق احل�ضابات، مبا يف 

ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للبيانات املالية، �ضواء كان ذلك ب�ضبب الحتيال اأو اخلطاأ. 

وعند القيام بتقييم تلك املخاطر، ياأخذ مدقق احل�ضابات يف العتبار الرقابة الداخلية املت�ضلة 

باإعداد املن�ضاأة وعر�ضها العادل للبيانات املالية بهدف ت�ضميم اإجراءات التدقيق املنا�ضبة ح�ضب 

الظروف، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ضاأة. تت�ضمن عملية التدقيق 

كذلك تقييمًا ملالءمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة ومعقولية التقديرات املحا�ضبية املعدة من قبل 

الإدارة، وكذلك تقييمًا لأ�ضلوب عر�س البيانات املالية ب�ضكل عام.

نعتقد اأن اإثباتات التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�ضا�س منا�ضب للراأي الذي نبديه 

بناء على عملية التدقيق.
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الراأي

براأينا، لقد مت اإعداد البيانات املالية املرفقة ب�ضكل عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية وفقًا 

لل�ضيا�ضات املحا�ضبية الواردة يف ال�ضفحات 73 اإىل 75 من البيانات املالية.

براي�س ووترهاو�س كوبرز

دبي، الإمارات العربية املتحدة

22 فرباير 2010 
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متت املوافقة على هذه البيانات املالية من قبل جمل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ 17 فرباير2010.

موقعة بالنيابة عن جمل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية 

جمموع املطلوبات

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

3

4

5

6

36,975

78,659

4,898

2,269

7,167

10,244

61,248

71,492

78,659

32,180

9,504

41,684

2.4

7

8

2.4

9,537

 27,438

-

27,438

2,599

7,475

-

7,475

7,442

23,981

29,360

53,341

2,028

 6,534

8,000

14,534

10,074

21,432

60,783

128,705

16,562

35,070

1,334

619

1,953

2,790

16,689

19,479

21,432

8,846

1,645

10,491

11,148

107,066

118,214

128,705

2,410

449

2,859

3,037

29,174

32,211

35,070

8,770

2,588

11,358

32,180

35,742

67,922

8,770

9,738

18,508

امليزانية العمومية

اإي�ضاحات

2009
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

 2008
ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

املوجودات

موجودات غري متداولة

ممتلكات ومعدات 

موجودات غري ملمو�ضة

موجودات متداولة

دفعات مقدمة وذمم مدينة

نقد ومرادفات نقد

جمموع املوجودات

حقوق امللكية

راأ�ضمال مقدم واحتياطيات

راأ�ضمال مقدم

فائ�س مرتاكم

جمموع حقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات متداولة

خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة 

للموظفني

مطلوبات متداولة

دائنون وم�ضتحقات ومطلوبات اأخرى

مبالغ مقبو�ضة مقدمًا من احلكومة

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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2.4

2.3

117,440

33,798

1,771

153,009

32,000

9,210

483

41,693

125,088

30,487

2,120

157,695

34,084

8,307

578

42,969

9 

11 

)123,576(

)13,466(

)137,042(

15,967

 )33,672(

)3,671(

)117,580(

)15,488(

 )32,039(

)4,220(

)37,343(

4,350

)133,068( 

24,627

)36,259(

 6,710

بيان الأداء املايل

اإي�ضاحات

2009
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

 2008
ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

اعتمادات من احلكومة

اإيرادات ر�ضوم

اإيرادات فائدة

جمموع الإيرادات

فائ�س ال�سنة

م�ضاريف عمومية واإدارية

م�ضاريف اأع�ضاء جمل�س الإدارة

جمموع امل�ضاريف

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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23,593 

- 

)12,478(

24,627

35,742

14,153 

1,045

)3,400(

6,710

18,508

51,934 

3,839

)12,478(

24,627

67,922

6,428

-

)3,400(

6,710

9,738

7,725 

1,045

-

-

8,770

28,341

3,839

-

-

32,180

32,180

-

-

32,180

8,770

-

-

8,770

35,742

)42,205(

15,967

9,504

9,738

)11,500(

4,350

2,588

67,922

)42,205(

15,967

41,684

18,508

)11,500(

4,350

11,358

بيان التغريات يف حقوق امللكية

األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

املجموع فائ�س مرتاكم راأ�ضمال مقدم

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

يف 1 يناير 2008

راأ�ضمال اإ�ضايف مقدم

حمول للحكومة

فائ�س ال�سنة

يف 31 دي�سمرب 2008

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

يف 1 يناير 2009

حمول للحكومة )اإي�ضاح 13(

فائ�س ال�سنة

يف 31 دي�سمرب 2009

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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بيان التدفقات النقدية

فائ�س ال�سنة

تعديالت ب�ضبب البنود التالية:

ا�ضتهالك

اإطفاء

)ربح(/خ�ضارة ناجتة عن 

ممتلكات ومعدات

خم�ض�س مكافاآت نهاية

اخلدمة للموظفني

اإيرادات فائدة

اإي�ضاحات

2009
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

 2008
اأن�ضطة العمليات

التدفقات النقدية للعمليات قبل

مكافاآت اخلدمة املدفوعة للموظفني

وتغريات يف راأ�س املال العامل

مكافاآت اخلدمة املدفوعة للموظفني

التغريات يف راأ�س املال العامل:

مبالغ مقبو�ضة مقدمة �ضافية من 

الفوائد

دائنون وم�ضتحقات ومطلوبات 

اأخرى

�ضايف النقد الناجت عن اأن�ضطة

العمليات

اأن�ضطة ال�ضتثمار  

�ضراء ممتلكات ومعدات وموجدات 

غري ملمو�ضة

عوائد من ا�ضتبعاد ممتلكات 

ومعدات وموجدات

فائدة مقبو�ضة

�ضايف النقد امل�ضتخدم يف اأن�ضطة 

ال�ضتثمار

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

3

4

7

7

5

8

3 ,4

15,967

5,311

1,095

 )26(

3,809

)1,771(

24,385

)1,714(

627

3,457

 26,755

)3,111(

55

2,048

)1,008(

 4,350

1,447

 298

)7( 

1,038

)483(

 6,643

)467(

172

941

7,289

)848(

16

558

)274(

 24,627

5,380

 1,261

42 

3,407

)2,120(

 32,597

)2,250(

)1,452(

8,769

37,664

)3,839(

-

1,843

)1,996(

 6,710

1,464

 343

11 

929

)578(

 8,879

)613(

)393(

2,389

10,262

)1,045(

-

503

)542(

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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اإي�ضاحات

2009
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

 2008
اأن�ضطة التمويل

�ضايف الزيادة )النق�س(يف 

النقد ومرادفات النقد

نقد ومرادفات نقد، بداية ال�ضنة

نقد ومرادفات نقد، نهاية ال�ضنة

راأ�ضمال اإ�ضايف مقدم

حمول للحكومة

�ضايف النق�س يف الأموال مقدمًا

من احلكومة

�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف(

الناجت عن اأن�ضطة التمويل

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

13

2.4

6

6

-

)42,205(

)29,360(

)71,565(

)45,818(

107,066

61,248

-

)11,500(

)8,000(

)19,500(

)12,485(

29,174

16,689

3,839

)12,478(

)2,871(

)11,510(

24,158

82,908

107,066

1,045

)3,400(

)782(

)3,137(

6,583

22,591

29,174

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.



73

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2009 

1 الو�سع القانوين والأن�سطة 

تاأ�ض�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية مبوجب قانون دبي رقم )9( ل�سنة 2004 ك�ضلطة تنظيمية م�ضتقلة 

م�ضوؤولة عن تنظيم الأن�ضطة املالية والأن�ضطة املتعلقة بها يف مركز دبي املايل العاملي. ووفقًا لقانون 

دبي رقم )9( ل�سنة 2004، فاإن �ضلطة دبي متول وي�ضتمر متويلها ب�ضكل م�ضتقل من قبل حكومة دبي 

لتمكينها من ممار�ضة �ضالحياتها واأداء وظائفها.

2 ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الرئي�ضية املتبعة يف اإعداد هذه البيانات املالية هي على النحو التايل:

2.1 اأ�سا�س الإعداد

لقد مت اإعداد البيانات املالية طبقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

2.2 عمالت اأجنبية 

اإن العملة الوظيفية ل�ضلطة دبي، بو�ضفها العملة التي تن�ضاأ اأغلب معامالتها وفقًا لها، هي درهم 

الإمارات العربية املتحدة. يتم ت�ضجيل املعامالت التي تتم خالل ال�ضنة بالعمالت الأجنبية اإىل 

العملة الوظيفية با�ضتخدام �ضعر ال�ضرف ال�ضائد يف تاريخ املعاملة. يتم ت�ضجيل الأرباح و اخل�ضائر 

الناجتة عن التحويل اإىل العملة الرئي�ضية لل�ضركة يف البيان الأداء املايل. 

2.3 اإيرادات ر�سوم

يتم احت�ضاب ر�ضوم الطلبات كاإيرادات عند اإ�ضدار الفاتورة. يتم احت�ضاب الر�ضوم ال�ضنوية 

كاإيرادات على امتداد الفرتة املتعلقة بها. تتم معاملة اإيرادات الر�ضوم املقبو�ضة بخ�ضو�س ال�ضنة 

التالية كاإيرادات ر�ضوم مقبو�ضة مقدما ويتم اإظهارها حتت بند مطلوبات متداولة. 

2.4 راأ�سمال مقدم واعتمادات من احلكومة

يتم معاملة املبالغ املقبو�ضة للوفاء بامل�ضروفات الت�ضغيلية الواردة يف املوازنة لل�ضنة يف بيان الأداء 

املايل كاعتمادات من احلكومة. تتم معاملة املبالغ املقبو�ضة لل�ضنة التالية كمبالغ مقبو�ضة مقدمًا 

ويتم اإظهارها حتت بند مطلوبات متداولة. 

اأما املبالغ املدفوعة للحكومة فيتم العرتاف بها كتوزيعات من الفائ�س املرتاكم يف ال�ضنة التي متت 

املوافقة فيها على التوزيعات من قبل جمل�س اإدارة �ضلطة دبي. 
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2.5 منافع املوظفني

يتم ر�ضد خم�ض�س باللتزام املقدر مل�ضتحقات املوظفني بخ�ضو�س تكاليف الإجازات ال�ضنوية لقاء 

اخلدمات املقدمة حتى تاريخ امليزانية العمومية. يتم ادراج هذا املخ�ض�س حتت بند م�ضتحقات 

متعلقة باملوظفني.

يتم ر�ضد خم�ض�س اأي�ضا بكامل مبلغ مكافاآت نهاية اخلدمة امل�ضتحقة للموظفني من غري دولة 

الإمارات العربية املتحدة وفقًا لقانون العمل – قانون مركز دبي املايل العاملي رقم )4( ل�سنة 2005، 

عن فرتات خدمتهم حتى تاريخ امليزانية العمومية. يتم ادراج هذا املخ�ض�س حتت بند مطلوبات 

غري متداولة. يتم حتويل هذا املخ�ض�س بالكامل من خالل متويل خا�س به يتم الحتفاظ به يف 

ح�ضاب م�ضرف منف�ضل. 

م�ضاهمات املعا�ضات التقاعدية فيما يتعلق مبواطني دولة الإمارات يف اإطار خطة حمددة للم�ضاهمة 

يتم احت�ضابها كم�ضروف يف الفرتة التي تتعلق بها.

2.6 غرامات 

ل يتم احت�ضاب الغرامات املفرو�ضة بوا�ضطة �ضلطة دبي للخدمات املالية فيما يت�ضل بخرق اللوائح 

و النظم من قبل اجلهات التنظيمية اخلا�ضعة لرقابة ال�ضلطة كاإيرادات مكت�ضبة يف م�ضار العمل 

العادي؛ و عليه يتم حتويلها �ضنويا مبا�ضرة اإىل حكومة دبي بعد اعتماد البيانات املالية من قبل 

جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

2.7 ممتلكات ومعدا

يتم اإظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضا ال�ضتهالك املرتاكم. يتم ح�ضاب ال�ضتهالك 

با�ضتخدام طريقة الق�ضط الثابت، مبعدلت حتت�ضب خلف�س تكلفة املوجودات و�ضوًل اإىل قيمها 

التقديرية املتبقية على مدى اعمارها الإنتاجية املتوقعة على النحو التايل:

5 �ضنوات حت�ضينات على عقار م�ضتاأجر 

3 �ضنوات تركيبات وجتهيزات 

3 �ضنوات معدات مكتبية  

3 �ضنوات اأجهزة كمبيوتر 

3 �ضنوات  مركبات 

يتم اإظهار الأعمال الراأ�ضمالية قيد الجناز و التي ت�ضمل املوجودات امللمو�ضة و الغري ملمو�ضة 

بالتكلفة، و يتم حتويلها اإىل الفئة املخ�ض�ضة للموجودات عندما تدخل حيز ال�ضتخدام. 
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يتم حتديد اأرباح وخ�ضائر ا�ضتبعاد املمتلكات واملعدات من خالل مقارنة عوائد املبيعات مع القيم 

الدفرتية للموجودات امل�ضتبعدة ويتم اأخذها يف العتبار عند حتديد فائ�س/عجز ال�ضنة. يتم ادراج 

م�ضاريف عمليات الإ�ضالح والتجديد يف بيان الأداء املايل عند اإنفاقها.

2.8 موجودات غري ملمو�سة

يتم اإظهار املوجودات غري امللمو�ضة بالتكلفة ويتم اإطفاوؤها على امتداد العمار الإنتاجية املتوقعة 

التي تبلغ 3 �ضنوات.

2.9 ر�سوم مدينة 

يتم ادراج الر�ضوم املدينة بالقيمة املتوقعة املمكن حتقيقها. ويتم ر�ضد خم�ض�س لالنخفا�س يف 

قيمة الر�ضوم املدينة املعتربة م�ضكوكًا يف حت�ضيلها. يتم حذف الديون املعدومة خالل الفرتة التي 

يتم حتديدها فيها.

2.10 نقد ومرادفات نقد

لأغرا�س بيان التدفقات النقدية، فان النقد ومرادفات النقد ت�ضمل النقد يف ال�ضندوق واحل�ضابات 

اجلارية لدى امل�ضارف والودائع امل�ضرفية حتت الطلب بفرتة ا�ضتحقاق اأ�ضلية تقل عن ثالثة اأ�ضهر.

2.11 خم�س�سات

يتم احت�ضاب املخ�ض�ضات اإذا كان على ال�ضركة التزام قانوين اأو متوقع ناجت عن حدث �ضابق و كانت 

تكلفة اللتزام حمتملة و ميكن قيا�ضها مبوثوقية.
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3 ممتلكات ومعدات

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2009 )تابع(

حت�ضينات على عقار 

م�ضتاأجر

تركيبات 

وجتهيزات

اأعمال 

راأ�ضمالية 

قيد الإجناز

معدات 

مكتبية

اأجهزة

 كمبيوتر

املجموعمركبات

التكلفة

يف 1 يناير 2009

اإ�ضافات

حمول من اأعمال 

راأ�ضمالية قيد الجناز

ا�ضتبعادات/حذوفات

يف 31 دي�سمرب

2009

ال�ضتهالك

يف 1 يناير 2009

ا�ضتهالك ال�ضنة

ا�ضتبعادات/حذوفات

يف 31 دي�سمرب

2009 

�ضايف القيمةالدفرتية

يف 31 دي�سمرب

2009 

يف 31 دي�سمرب

2008 

13,629

58

-

-

13,687

9,330

2,731

-

12,061

1,626

4,299

4,014

22

-

-

4,036

3,805

202

-

4,007

29

209

1,078

37

-

)3(

1,112

774

191

)1(

964

148

304

7,849

1,334

121

)681(

8,623

3,995

2,187

)654(

5,528

3,095

3,854

229

-

-

-

229

229

-

-

229

-

-

180

1,660

)1,840(

-

-

-

-

-

-

-

180

26,979

3,111

)1,719(

)684(

27,687

18,133

5,311

)655(

22,789

4,898

8,846

األف درهم

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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3 ممتلكات ومعدات

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2009 )تابع(

حت�ضينات على عقار 

م�ضتاأجر

تركيبات 

وجتهيزات

اأعمال 

راأ�ضمالية 

قيد الإجناز

معدات 

مكتبية

اأجهزة

 كمبيوتر

املجموعمركبات

التكلفة

يف 1 يناير 2009

اإ�ضافات

حمول من اأعمال 

راأ�ضمالية قيد الجناز

ا�ضتبعادات/حذوفات

يف 31 دي�سمرب

2009

ال�ضتهالك

يف 1 يناير 2009

ا�ضتهالك ال�ضنة

ا�ضتبعادات/حذوفات

يف 31 دي�سمرب

2009 

�ضايف القيمةالدفرتية

يف 31 دي�سمرب

2009 

يف 31 دي�سمرب

2008 

3,714

16

-

-

3,730

2,542

744

-

3,286

444

1,172

1,095

6

-

-

1,101

1,037

55

-

1,092

9

58

294

10

-

)1(

303

211

52

-

263

40

83

2,137

364

33

)186(

2,348

1,089

596

)178(

1,507

841

1,048

62

-

-

-

62

62

-

-

62

-

-

49

452

)501(

-

-

-

-

-

-

-

49

7,351

848

)468(

)187(

7,544

4,941

1,447

)178(

6,210

1,334

2,410

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.

األف دولر اأمريكي
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4 موجودات غري ملمو�سة 

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2009 )تابع(

التكلفة

يف 1 يناير

اإ�ضافات

حمول من اأعمال راأ�ضمالية 

قيد الجناز

يف 31 دي�سمرب

2008
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

2008 2009 2009

الإطفاء

يف 1 يناير

اإطفاء

يف 31 دي�سمرب

�ضايف القيمة الدفرتية

 يف 31 دي�سمرب

متثل املوجودات غري امللمو�ضة برامج الكمبيوتر التي مت �ضراوؤها.

5 دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

2008
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

2008 2009 2009

دفعات مقدمة

�ضلف موظفني

ذمم مدينة اأخرى

4,305

-

1,719

6,024

2,660

1,095

3,755

2,269

9,989

157

98

10,244

2,722

42

26

2,790

10,254

250

644

11,148

2,794

68

175

3,037

1,174

-

468

1,642

725

298

1,023

619

3,942

363

-

4,305

1,399

1,261

2,660

1,645

1,075

99

- 

1,174 

382

343

725

449

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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6 نقد ومرادفات نقد

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2009 )تابع(

نقد يف ال�ضندوق

ح�ضاب جاري لدى امل�ضرف

ودائع ثابتة ق�ضرية الأجل

2008
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

2008 2009 2009

مت الحتفاظ بكافة الأر�ضدة امل�ضرفية لدى م�ضرف مرخ�س له يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

بلغ �ضعر الفائدة على الودائع الثابتة ق�ضرية الأجل يف 31 دي�سمرب 2008 : %4.19.

9

61,239

-

61,248

3

16,686

-

16,689

14

47,701

59,351

107,066

4

12,998

16,172

29,174

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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7 خم�س�س مكافاآت اخلدمة للموظفني

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2009 )تابع(

يف بداية ال�ضنة

م�ضروف خالل ال�ضنة

)انظر اأدناه(

دفعات خالل ال�ضنة

يف نهاية ال�ضنة

2008
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

2008 2009 2009

يتم حتميل م�ضروف املخ�ض�س خالل ال�ضنة كما يلي:

تكاليف املوظفني )اإي�ضاح 10(

م�ضاريف اأخرى ملجل�س الإدارة

)اإي�ضاح 11(

2008
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

2008 2009 2009

دائنون جتاريون

م�ضتحقات متعلقة باملوظفني  

م�ضتحقات اأخرى

اإيرادات عمولة مقبو�ضة مقدمًا

)i(مبلغ دائن حلكومة دبي

2008
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

2008 2009 2009

8 دائنون وم�ستحقات ومطلوبات اأخرى

ميثل املبلغ امل�ضتحق حلكومة دبي املبالغ التي مت فر�ضها و حت�ضيلها من قبل �ضلطة دبي و الناجتة    )i(

عن خرق للوائح و النظم اخلا�ضة مبركز �ضوق دبي املايل العاملي من قبل اجلهات اخلا�ضعة.

7,442

3,809

)1,714(

9,537

2,028

1,038

)467(

2,599

6,285

3,407

)2,250(

7,442

1,712

929

)613(

2,028

3,707

102

3,809

1,010

28

1,038

3,342

65

3,407

911

18

929

1,596

1,601

1,274

22,835

132

27,438

435

436

347

6,221

36

7,475

2,893

1,165

1,077

15,167

3,679

23,981

788

317

293

4,133

1,003

6,534

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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95,603

6,960

5,311

3,540

2,962

1,673

1,362

1,095

797

)259(

260

47

)26(

4,251

123,576

26.050

1,896

1,447

964

807

457

371

298

217

)71(

71

13

)7(

1,159

33,672

88,601

6,960

5,380

2,757

2,169

2,251

2,132

1,261

1,173

-

235

29

42

4,590

117,580

24,143

1,896

1,464

751

591

614

581

343

320

-

64

8

11

1,253

32,039

تكاليف املوظفني )اإي�ضاح 10(

ايجار مكتب

ا�ضتهالك )اي�ضاح 3(

تدريب وموؤمترات وحلقات بحث 

تكاليف ات�ضالت 

تكاليف توظيف

اأتعاب قانونية وخدمات ا�ضت�ضارية 

ومهنية

اإطفاء )اإي�ضاح 4( 

م�ضاريف ت�ضويق

فروقات �ضرف

�ضيانة مركبات

تكلفة متويل 

)ربح(/خ�ضارة ا�ضتبعاد/

حذوفات ملمتلكات ومعدات

م�ضاريف اأخرى

األف دولر اأمريكياألف درهم

ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2009

ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2008

األف دولر اأمريكياألف درهم

9 م�ساريف عمومية واإدارية

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2009 )تابع(

رواتب

منافع اأخرى

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

)اإي�ضاح 7(

األف دولر اأمريكياألف درهم

54,473

37,423

3,707

95,603

14,843

10,197

1,010

26,050

50,967

34,292

3,342

88,601

13,888

9,344

911

24,143

ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2009

ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2008

األف دولر اأمريكياألف درهم

10 تكاليف املوظفني

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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اأتعاب مقطوعة

اأتعاب ح�ضور

�ضفر

اأخرى

األف دولر اأمريكياألف درهم

5,155

2,917

2,098

3,296

13,466

1,405

795

572

899

3,671

4,565

3,075

2,702

5,146

15,488

1,244

838

736

1,402

4,220

ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2009

ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2008

األف دولر اأمريكياألف درهم

11 م�ساريف اأع�ساء جمل�س الإدارة

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2009 )تابع(

اأقل من �ضنة

اأكرث من �ضنة واأقل من خم�س

�ضنوات

6,960

-

6,960

1,896

-

1,896

6,960

6,960

13,920

1,896

1,896

3,792

12 التزامات اإيجار ت�سغيلي

اإن التزامات الإيجار مبوجب الإيجارات الت�ضغيلية غري القابلة لالإلغاء هي على النحو التايل:

13 حوالة للحكومة 

وافق جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 3 فرباير 2009 و الجتماع املنعقد يف 28 يوليو 2009، 

على حتويل مبلغ 14,680,000 درهم )4,000,000 دولر امريكي(، و مبلغ 27,525,000 درهم )7.500.000 

دولر امريكي( على التوايل حلكومة دبي من الفائ�س املرتاكم. وبناء على ذلك، مت بيان هذا املبلغ 

كمحول للحكومة يف ال�ضنة احلالية. 

2008
األف دولر اأمريكياألف درهماألف دولر اأمريكياألف درهم

2008 2009 2009

ت�ضكل الإي�ضاحات الواردة على ال�ضفحات من 73 اإىل 82 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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امللحق 2 

الف�ساح عن اأتعاب املجل�س وكبار امل�سوؤولني 

الف�ساح عن املكافاآت

يبني الك�ضف التايل جمموع املكافاآت املقبو�ضة اأو امل�ضتحقة و املقبو�ضة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009 و 31 دي�سمرب 2008 لأع�ضاء جمل�س الإدارة و كبار امل�ضوؤولني يف �ضلطة دبي للخدمات 

املالية.

مكافاآة رئي�س جمل�س الإدارة و الأع�ساء غري التنفيذيني يف املجل�س:

مالحظات: 

املكافاآة معدة ب�ضكل تنا�ضبي ح�ضب املدة الفعلية للخدمة خالل ال�ضنة.  1

تتاألف مكافاآة اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ب�ضكل رئي�ضي من الأجور ال�ضنوية بالإ�ضافة    2

اإىل اأتعاب ح�ضور الجتماعات)لجتماعات جمل�س الإدارة وجلانه كامال(.كما يدفع بدل ال�ضفر.

بلغت الجور ال�ضنوية للتعيني لعام 2009 87،347 دولر امريكي )رئي�س جمل�س الإدارة 275،000 

دولر امريكي(. بلغت اأتعاب اجتماعات جمل�س الإدارة 6،353 دولر امريكي لالجتماع )لرئي�س 

جمل�س الإدارة 12,650 دولر امريكي(.

بلغت اأتعاب ع�ضوية اللجان خالل العام 2009 6،353 دولر امريكي للجنة )اأتعاب رئي�س اللجنة   3

12،705 دولر امريكي(.بلغت اأتعاب ح�ضور اجتماعات اللجنة 2،541 دولر امريكي لالجتماع.

ل يتقا�ضى رئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية اأتعابا عن ع�ضويته يف اللجان اأو عن   4

ح�ضور اللجان. ل يتقا�ضى الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اأتعابا عن ع�ضويته 

يف جمل�س الإدارة اأو جلان جمل�س الإدارة اأو ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة اأو جلان جمل�س 

الإدارة.

نطاق الرواتب

املبلغ بالدولر المريكي
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  اأع�ضاء جمل�س الإدارة
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مبني اأعاله جمموع قيمة اجمايل مكافاآت 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني 
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نطاق الرواتب

املبلغ بالدولر المريكي

2008
 التنفيذيني

2009
التنفيذيني
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2008 )دولر(2009 )دولر(

جمموع املبلغ الجمايل ملكافاآت

امل�ضوؤولني التنفيذيني مبينة اأعاله:

10,639,81710,974,814

مالحظات:

الرواتب واملنح تتنا�ضب مع املدة الفعلية للخدمة خالل ال�ضنة.  1

البدلت واملزايا الأخرى ت�ضمل بدل ال�ضكن، بدل تذكرة، بدل تعليم، ق�ضط تاأمني �ضحي وتاأمني   2

على احلياة وخم�ض�س اأتعاب نهاية خدمة ل�ضنة 2009. 

مكافاآت الرئي�س التنفيذي و كبار امل�سوؤولني:

تتاألف مكافاآت امل�ضوؤولني التنفيذيني التي يت�ضمنها اجلدول اأعاله مما يلي:
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الرواتب و املكافاآت 

مزايا وعالوات اآخرى
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امللحق 3 

ال�رشكات املرخ�سة يف عام 2009 

ايه بي اإن عمر ولإدارة الأ�ضول )اآ�ضيا( املحدودة

ايه جاي ام كابيتال املحدودة

اأك بنك )دبي( املحدودة

اليانز ري�ضك ترا�ضفري ايه جي 

راأ�س املال العربي لال�ضتثمار و�ضركة متويل )دبي( املحدودة

ايه ا�س ايه ا�س كابيتال املحدودة 

بي دي اأو متويل ال�ضركات )ال�ضرق الأو�ضط( ال ال بي

بلومربغ تريدبوك اأوروبا  املحدودة

برج كابيتال العاملية املحدودة

كابيتال انف�ضتمنت انرتنا�ضينال )�ضي اأي اأي- الإمارات( املحدودة

 �ضي�ضكو كابيتال دبي املحدودة 

كالرك�ضون خلدمات ال�ضتثمار )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

دي �ضو اند كو ال�ضرق الأو�ضط املحدودة

ديكون كابيتال )دبي( املحدودة   

انعام الدولية املحدودة

يورام بنك اآ�ضيا املحدودة

فورتي�س بنك )نيدرلند( ان يف

جي ام جي )دبي( املحدودة

جلف مينا لال�ضتثمارات البديلة املحدودة

ات�س كاي للخدمات ال�ضت�ضارية املحدودة

اي دي بي اي بنك ليمتد

اي دي ام )ال�ضرق الأو�ضط( املحدودة    

ا�ضتثمار العاملية لإدارة ال�ضتثمارات )دبي( املحدودة

كاين املحدودة

كيه كيه اآر ال�ضرق الأو�ضط املحدودة

بنك امل�ضاركة الكويتة الرتكية )دبي( املحدودة
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يرجى الرجوع اإىل موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية اللكرتوين للح�ضول على ال�ضجل العام جلميع ال�ضركات املرخ�ضة.

ليون جيت لإدارة راأ�س املال )دبي( املحدودة

�ضركات لوكتون الدولية املحدودة 

ام ايه ا�س كلري�ضايت املحدودة

مورغان �ضتانلي لإدارة الرثوات اخلا�ضة املحدودة

ان ايه جاي دي لال�ضتثمارات )دبي( املحدودة 

نومورا الدويل بي اإل �ضي

�ضركة اواند ال�ضرق الأو�ضط املحدودة 

باملا كابيتال املحدودة

بي ام ايه )ال�ضرق الأو�ضط( املحدودة

بنك بنجاب الوطني

كيو بي اإي للتاأمني )اأوروبا( املحدودة

رياليان�س كابيتال لإدارة الأ�ضول )اململكة املتحدة( بي ال �ضي

�ضاك�ضو بنك دبي املحدود

�ضيمونز اند كمباين الدولية املحدودة

ذه بنك اوف نوفا �ضكو�ضا

تى يف ام كابيتال )ال�ضرق الأو�ضط( املحدودة

اندريتنج ري�ضك �ضريف�ضيز )ال�ضرق الأو�ضط( املحدودة

يف تي بي  كابيتال بي اإل �ضي

بنك ي�ضر لال�ضتثمار الإ�ضالمي املحدودة

�ضركة زيورخ للتاأمني
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كاليد اآند كو ال ال بي

ديلويت لتمويل ال�ضركات املحدودة

هوريزنز اند كو لو فريم

جونز داي

كاي اند ال جيت�س ال ال بي

�ضيمونز اند �ضيمونز ال�ضرق الأو�ضط ال ال بي

�ضتيب دبي بي يف

ترين�س اند ا�ضو�ضيات�س ال ال بي

فري�س دلتا الدولية املحدودة

ويل، جوت�ضال اند ماجنيز ال ال بي  

امللحق 4 

مزودو اخلدمات امل�ساعدة امل�سجلون يف العام 2009

يرجى الرجوع اإىل موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية اللكرتوين للح�ضول على ال�ضجل العام جلميع مزودي اخلدمات امل�ضاعدة.



88

امللحق 5 

مدققون احل�سابات امل�سجلون يف عام 2009 

يرجى الرجوع اإىل موقع �ضلطة دبي للخدمات املالية اللكرتوين للح�ضول على ال�ضجل العام جلميع مدققي احل�ضابات امل�ضجلون. 

كي بي ام جي اإل اإل بي

ا�ضامة تباراح اند كو - نيك�ضيا الدولية
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امللحق 6 

اأع�ساء موؤ�س�سات ال�سوق املرخ�سة معرتف بها  يف عام 2009

الهيئات املعرتف بها يف عام 2009

ناي�ضي ليف يو ا�س، ال ال �ضي

نا�ضداك دبي

نا�ضداك دبي

نا�ضداك دبي

بور�ضة دبي للطاقة

نا�ضداك دبي

نا�ضداك دبي

نا�ضداك دبي

الأوائل لالأوراق املالية، ال ال �ضي

الفطيم اإت�س �ضي لالأوراق املالية، ال ال �ضي

�ضي بي دي للخدمات املالية، ال ال �ضي

دويت�ضه بنك لالأوراق املالية، اينك

الإمارات لالأوراق املالية، ال ال �ضي

جولدمان �ضاك�س الدولية

وود اند كمباين للخدمات املالية، اي .ا�س
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مذكرات التفاهم متعددة الأطراف 

ايا�ضكو  

بوكا    

مذكرات التفاهم ثنائية الأطراف

)ASIC( جلنة الأوراق املالية وال�ضتثمارات ال�ضرتالية ا�ضرتاليا  

 )CBFA( جلنة الأعمال امل�ضرفية والتمويل والتاأمني بلجيكا  

 )CBRC( جلنة الأعمال امل�ضرفية ال�ضينية التنظيمية ال�ضني  

)CSRC( ال�ضني   جلنة الأوراق املالية التنظيمية

 )SEC( جلنة الأوراق املالية والبور�ضات قرب�س  

�ضرطة دبي  دبي  

دائرة النيابة العامة  دبي  

 )CMA( هيئة �ضوق راأ�س املال م�ضر  

بنك فرن�ضا  فرن�ضا  

املانيا   

 )HCMC( جلنة هيلينك لأ�ضواق راأ�س املال اليونان  

)FSC( جلنة اخلدمات املالية جرين�ضي  

)SFC( جلنة الأوراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية هونغ كونغ  

)FME( ضلطة ال�ضراف املايل يف اي�ضلنده� اي�ضلنده  

 )SEBI( جمل�س الأوراق املالية والبور�ضات يف الهند الهند 

�ضلطة اخلدمات املالية التنظيمية اليرلندية  اآيرلنده  

 )FSC( جلنة اخلدمات املالية اآيل اوف مان  

 )IPA( ضلطة التاأمني واملعا�ضات� اآيل اوف مان  

 )JFSA( ضلطة اخلدمات املالية اليابانية� اليابان  

 )JFSC( جلنة جري�ضي اخلدمات املالية جري�ضي  

جلنة التاأمني  الردن  

امل�ضرف املركزي يف الردن  الردن  

امللحق 7 

مذكرات التفاهم

التعاون والرقابة على ال�ضواق امل�ضتقبلية وموؤ�ض�ضات املقا�ضة

)BaFin(  Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht
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 )FSC( جلنة الرقابة املالية كوريا  

 )CSSF( جلنة مراقبة القطاع املايل لوك�ضمبورغ  

 )SC( جلنة الأوراق املالية ماليزيا  

بنك نيجارا  ماليزيا  

�ضلطة اخلدمات املالية يف مالطا  مالطا  

 )AFM( ضلطة الأ�ضواق املالية� هولنده  

)DNB( دي نيدرلند�ضي بنك هولنده 

)NZSC( جلنة الأوراق املالية نيوزيلنده  

)CMA( هيئة �ضوق راأ�س املال ُعمان 

)MAS( هيئة املالية ال�ضنغفورية �ضنغفورة  

)FSB( جمل�س اخلدمات املالية جنوب افريقيا 

البنك الحطياطي اجلنوب افريقي جنوب افريقيا 

)FI( فينان�ضكتنون ال�ضويد 

 )SFBC( جلنة الأعمال امل�ضرفية األفدرالية ال�ضوي�ضرية �ضوي�ضرا  

)FSC( جلنة الرقابة املالية ال�ضينية تايوان 

 )SEC( جلنة الأوراق املالية والبور�ضات تايالند  

 )CMB( جمل�س اأ�ضواق راأ�س املال تركيا  

 )BDDK( جمل�س التنظيم وال�ضراف على الأعمال امل�ضرفية يف تركيا تركيا  

)CBUAE( امل�ضرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة الإمارات العربية املتحدة 

وحدة مواجهة غ�ضل الأموال واحلالت امل�ضبوهة التابعة للم�ضرف   الإمارات العربية املتحدة 

املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة  

)SCA( هيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع الإمارات العربية املتحدة 

)FSA( هيئة اخلدمات املالية اململكة املتحدة  

 )CFTC( جلنة جتارة ال�ضلع والعقود امل�ضتقبلية الوليات املتحدة  

الحتياطي الحتادي، مكتب مدقق العملة )OOC(، موؤ�ض�ضة تاأمني   الوليات املتحدة  

)OTS( الودائع الحتادية ومكتب ال�ضراف على الرت�ضيد الإقت�ضادي  
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القوانني الحتادية 

تعديل د�ضتور الإمارات العربية املتحدة

القانون الحتادي رقم 8 ل�سنة 2004: ب�ضاأن املناطق احلرة املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

املر�ضوم الحتادي رقم 35 ل�سنة 2004: ب�ضاأن تاأ�ضي�س مركز دبي املايل العاملي، منطقة مالية حرة يف 

دبي، مرفقا به قراري جمل�س الوزراء 

القوانني املحلية لإمارة دبي 

قانون دبي رقم 9 ل�سنة 2004: القانون ب�ضاأن تاأ�ضي�س مركز دبي املايل العاملي

القانون املحلي رقم 12 ل�سنة 2004: بتاأ�ضي�س ال�ضلطة الق�ضائية يف مركز دبي املايل العاملي

قوانني مركز دبي املايل العاملي باإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية

القانون التنظيمي 2004

قانون الأ�ضواق 2004

قانون تنظيم الأعمال املالية الإ�ضالمية 2004

قانون ال�ضتثمار اجلماعي 2006

قانون ائتمان ال�ضتثمارات 2006

مناذج كتيب قواعد �سلطة دبي للخدمات املالية

)GEN( عام

)AUT( الرتخي�س

)SUP( الرقابة

)ENF( تنفيذ القوانني

)COB( مزاولة العمل

)PIN( اأعمال التاأمني - الحرتازية

)PIB( اأعمال ال�ضتثمار، التاأمني الو�ضاطة والأعمال امل�ضرفية - الحرتازية

)AML( مكافحة غ�ضل الأموال

امللحق 8 

الت�رشيعات ذات العالقة ب�سلطة دبي للخدمات املالية 
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)ISF( الأعمال املالية الإ�ضالمية

)OSR( قواعد الأوراق املطروحة

)AMI( قواعد تاأ�ضي�س الأ�ضواق املرخ�ضة

)REC( قوانني العرتاف

)PRS( قانون ا�ضتقرار الأ�ضعار

)ASP( مزودو اخلدمات امل�ساعدة

)CIR( قواعد ال�ضتثمار اجلماعي

)TKO( قواعد ال�ضطالع

)GLO( امل�ضطلحات

)FER( قواعد الر�ضوم

)REP( مكاتب التمثيل

كتيب م�سادر �سلطة دبي للخدمات املالية

)PRU( منوذج العوائد الحرتازي

)AFN( مناذج الطلبات والإعالنات
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AAOIFIموؤ�ض�ضات املحا�ضبة والتدقيق للموؤ�ض�ضات الإ�ضالمية املالية 

AMERCاللجنة القليمية يف افريقيا وال�ضرق الأو�ضط

ASPمزودو اخلدمات امل�ساعدة

AMLمكافحة غ�ضل الأموال

AFال�ضركات املرخ�ضة

AMIموؤ�ض�ضات ال�ضوق املرخ�ضة

BISبنك الت�ضويات الدولية

BCBSجلنة بازل للرقابة امل�ضرفية

BRICالربازيل ورو�ضيا والهند وال�ضني

CIPDمعهد ت�ضارترد لتنمية املوظفني

CONGجمموعة �ضباط المتثال

CTFمكافحة متويل الإرهاب

DFSA�ضلطة دبي للخدمات املالية

DIFCمركز دبي املايل العاملي

DIFCِA�ضلطة مركز دبي املايل العاملي

DMEبور�ضة دبي للطاقة

EPRSنظام احليطة لالإبالغ اللكرتوين 

SCAهيئة الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع

FATFقوة املهام املالية

FMTحمكمة الأ�ضواق املالية

GCCجمل�س التعاون اخلليجي

IASBجمل�س معايري املحا�ضبة الدولية

IAISالرابطة الدولية ملراقبي التاأمني

IAASBجمل�س التدقيق و�ضمان املعايري

IESBAاملجل�س الدويل للمعايري مبادىء املحا�ضبني

امللحق 9 

امل�سطلحات
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IFIARاملنتدى الدويل للهيئات التنظيمية امل�ضتقلة لتدقيق احل�ضابات

IOSCOاملنظمة الدولية للجان الأوراق املالية

IFSBجمل�س اخلدمات املالية الإ�ضالمية

KYCاأعرف عميلك

MoUمذكرة تفاهم

MENASAال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا وجنوب اآ�ضيا

NAMLCاللجنة الوطنية ملكافحة غ�ضل الأموال 

OECDمنظمة التعاون الإقت�ضادي والتطوير

QFCRAهيئة تنظيم مركز قطر املايل 

RAاملدققون امل�ضجلون

RACاللجنة التنظيمية لالإ�ضتئناف

RISنظام املعلومات التنظيمية

TRLقادة الغد التنظيميون

UAEالإمارات العربية املتحدة

CBUAEامل�ضرفا املركزي لالإمارات العربية املتحدة
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عنوان املكاتب

الدور 13

اجلناح الغربي

ذه جيت

 مركز دبي املايل العاملي 

العنوان الربيدي 

�س ب 75850 

دبي

الإمارات العربية املتحدة 

هاتف 1500 362 4)0( +971 

فاك�س 0801 362 4)0( 971 + 

 info@dfsa.ae ال�ضتف�ضارات العامة عرب الهاتف اأو الربيد اللكرتوين

ملزيد من املعلومات وللبقاء على اطالع على اآخر امل�ضتجدات يرجى زيارة املوقع اللكرتوين ل�ضلطة 

 www.dfsa.ae دبي للخدمات املالية على العنوان

امللحق 10 

بيانات الت�سال 






