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�سلطة دبي للخدمات املالية

�سلطة دبي للخدمات املالية هي اجلهة املنظمة امل�ستقلة للخدمات املالية واخلدمات امل�ساعدة 
متخ�س�سة  مالية  منطقة حرة  وهو   ، العاملي  املايل  دبي  مركز  من  اأو  تتم ممار�ستها يف  التي 

اأن�ساأت يف دبي، الإمارات العربية املتحدة. 

تنظم �سلطة دبي للخدمات املالية جمموعة وا�سعة من ال�سركات القائمة يف مركز دبي املايل 
والو�سطاء  ال�ست�سارية  وال�سركات  ال�سناديق  ومديري  واملوؤمنني  البنوك  ت�سمل  والتي  العاملي، 
والبور�سات وغرف املقا�سة، اإلى جانب وكالت الت�سنيف الئتماين ومدققي احل�سابات وغريهم 
من مزودي اخلدمات امل�ساعدة. تقدم هذه ال�سركات جمموعة وا�سعة من اخلدمات لعمالئها، 

والتي ت�سمل التمويل الإ�سالمي.

اإلى تنظيم اخلدمات املالية وامل�ساعدة، تتولى �سلطة دبي للخدمات املالية م�سوؤولية  بالإ�سافة 
رقابة وتنفيذ متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب املعمول بها يف مركز دبي 
املايل العاملي. وقبلت �سلطة دبي للخدمات املالية اأي�سا ال�سالحيات التي اأ�سندها لها م�سجل 
ال�سركات لدى مركز دبي املايل العاملي للتحري يف �سوؤون ال�سركات و�سركات الت�سامن التابعة 
ملركز دبي املايل العاملي يف حال ال�ستباه مبخالفتها ب�سكل جوهري لقانون ال�سركات ملركز دبي 

املايل العاملي ومتابعة تنفيذ �سبل املعاجلة املتوفرة لدى م�سجل ال�سركات.



روؤية �سلطة دبي للخدمات املالية و اأ�سلوبها

روؤيتنا
اأن نكون جهة منظمة مرموقة دوليا ومنوذجا رائدا لتنظيم اخلدمات املالية يف ال�سرق الأو�سط.

•

ر�سالتنا
تطوير واإدارة وتنفيذ تنظيم من الطراز العاملي للخدمات املالية �سمن مركز دبي املايل العاملي.

•

اأ�سلوبنا التنظيمي

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

•

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

•

اإظهار احلرفية وال�ستقاللية والفعالية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق باأداء م�سوؤولياتنا.

•

�سمان العدل الإداري والإجراء الإ�ست�ساري والنفتاح التام واحليادية وامل�ساءلة يف اأداء مهامنا.





اأهداف ومبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية

 

بيان الرئي�س التنفيذي

 االأهداف اال�سرتاتيجية الفعالة 

 التقدم وفقا خلطة العمل
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اأهداف ومبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية

و�سعت �سلطة دبي للخدمات املالية  وت�سعى جاهدة للحفاظ على بيئة تعزز مبادئ ال�سفافية والنزاهة 
والكفاءة يف مركز دبي املايل العاملي. وقد فعلت ذلك عن طريق دمج معايري عالية يف اإطار عمل تنظيمي  

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

يف اأداء تكليفها التنظيمي، تلتزم �سلطة دبي للخدمات املالية قانونيا بال�سعي لتحقيق الأهداف التالية:  
رعاية و�سمان العدل وال�سفافية والفاعلية يف �سناعة اخلدمات املالية )حتديدا، اخلدمات املالية    • 

والن�ساطات ذات العالقة التي تتم مزاولتها( يف مركز دبي املايل العاملي ؛  
تعزيز الثقة يف �سناعة اخلدمات املالية لدى مركز دبي املايل العاملي واملحافظة على تلك الثقة؛   •

رعاية ال�ستقرار املايل ل�سناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي، مبا يف ذلك التقليل   •
من املخاطر النظامية، واملحافظة على ذلك ال�ستقرار؛ 

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

العقوبات ؛ 
حماية امل�ستخدمني املبا�سرين وغري املبا�سرين وامل�ستخدمني املرتقبني ل�سناعة اخلدمات املالية   •

يف مركز دبي املايل العاملي؛ 
ن�سر الوعي بتنظيم �سناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي؛   •

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

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

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

الق�سائية الأخرى ؛ 
القالل اإلى اأبعد حد من الآثار ال�سلبية لأن�سطة �سلطة دبي للخدمات املالية على املناف�سة يف   •

�سناعة اخلدمات املالية ؛ 
ا�ستخدام مواردها يف اأجنع و�سيلة ؛   •

�سمان تنا�سب تكلفة التنظيم مع فوائده ؛  •
ممار�سة �سالحياتها واأداء وظائفها بطريقة �سفافة ؛ و   •

التوافق مع املبادئ ذات ال�سلة باحلوكمة املقبولة عموما .  •
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تبني خطة العمل هذه برنامج اأعمالنا للفرتة من 2013 اإلى 2014 وتغطي الأن�سطة الرئي�سية والأولويات 
ال�سرتاتيجية. وهي تن�سجم مع اأهدافنا التنظيمية، والهدف منها هو احلر�س على حتقيقنا للنتائج 
اأخذنا بعني العتبار  اأثناء تطويرنا خلطة العمل احلالية ل�سلطة دبي للخدمات املالية،  املتوقعة منا. 
البيئة القت�سادية على امل�ستويني العاملي والإقليمي، والتطورات التنظيمية الدولية، والتوجهات النا�سئة 
يف مركز دبي املايل العاملي. وبرزت فكرة رئي�سية �ساملة؛ وهي زيادة ن�سج مركز دبي املايل العاملي 
لقد م�سى على  تنظيمية.  ك�سلطة  املالية  للخدمات  دبي  و�سلطة  بل  تتم مزاولتها هنا  التي  والأعمال 
عمل �سلطة دبي للخدمات املالية ك�سلطة م�ستقلة الآن اأكرث من ثماين �سنوات. خالل تلك الفرتة، قمنا 
بو�سع نظام تنظيمي من الطراز العاملي واأثبتنا اأنف�سنا، على الرغم من �سغر حجمنا، كع�سو مرموق 
وفعال يف املجتمع التنظيمي الدويل. وقد قابل ذلك انخفا�س يف التغري ال�سريع يف املعايري التنظيمية 
الدولية، الناجم عن الأزمة املالية العاملية، و يف بع�س الأوقات الظروف ال�ستثنائية املليئة بالتحديات 
التي ينظمها مركز دبي املايل  الهيئات  الوقت نف�سه، ا�ستمر جمتمع  العاملية. ويف  املالية  يف الأ�سواق 

العاملي وتنوع الأن�سطة التي تزاولها تلك الهيئات بالتو�سع.

ترتب على زيادة ن�سج �سلطة دبي للخدمات املالية وجمتمعنا املنظم عدد من النتائج خلطة عملنا:
لقد اأدى ارتفاع م�ستويات الأن�سطة والتعقيد يف �سركاتنا حتما اإلى ازدياد الطلبات على مواردنا   •
التنظيمية. وهذا بدوره يتطلب منا التعامل مع املخاطر مبزيد من احل�سا�سية عند تخ�سي�سنا 

للموارد حيث ن�سعى للحفاظ على معايري تنظيم عالية.
لقد تو�سعت عملية التحويل التنظيمي يف �سنة 2012، اإذ لدينا الآن مهمة رقابة كافة الهيئات   •
ذات العالقة يف مركز دبي املايل العاملي )والتي ل تقت�سر على الهيئات املرخ�سة من �سلطة 
م�سجل  الينا  اأ�سندها  التي  امل�سوؤولية  ونتولى  الأم��وال  غ�سل  ملكافحة  املالية(  للخدمات  دبي 

ال�سركات املتعلقة بالتحريات والتنفيذ فيما يتعلق باملخالفات اجلوهرية لقانون ال�سركات.
وبقائنا  ال�سوق  يف  للتطورات  ا�ستجابتنا  خالل  من  تدريجيا  يتطور  للمخاطر  ا�ستعدادنا  اإن   •

متيقظني يف املجالت التي تت�سم مب�ستوى اأعلى من املخاطر كاجلرائم املالية.
الإدراك بعد فرتة من التغيريات املهمة ن�سبيا يف كتيب القواعد باأن ال�ستقرار يف اإطار العمل   •
التنظيمي مرغوب فيه. الأمر الذي �سيقلل من العبء الإ�سايف املفرو�س على املجتمع الذي 
والرتخي�س  الرقابة  يف  املتمثلة  الرئي�سية  الأن�سطة  على  امل�ستمر  تركيزنا  و�سيدعم  ننظمه 

والتنفيذ. و�سي�سمل الأخري املزيد من الرتكيز على الت�سرف وال�سلوك غري الأخالقي.

بالإ�سافة اإلى ذلك، لقد اأثبتت الأزمة املالية العاملية اأهمية امل�ساركة الدولية، وذلك يف ظل النت�سار 
ال�سريع للمخاطر )�سمن وبني املجموعات املالية( عرب حدود مناطق الخت�سا�س والدور الأبرز الذي 
حققه وا�سعو املعايري العاملية. �ستحافظ �سلطة دبي للخدمات املالية و حيث يلزم، �ستعزز عالقاتها مع 
الهيئات التنظيمية الأخرى لدعم التنظيم الفعال. و�ست�ستمر م�ساهمتنا يف و�سع املعايري العاملية، مع 

تركيز اجلهود ب�سكل اأكرب على هيئات و�سع املعايري الكربى.  

بـيـــان الـرئـيـ�س التنــــفـــيــذي
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بهدف دعم التطور امل�ستمر للمركز، �ستحافظ �سلطة دبي للخدمات املالية على نظام تنظيمي متني 
ومرموق عامليا. و�سن�ستمر يف العمل عن كثب مع �سلطة مركز دبي املايل العاملي. وهذا ميتد لي�سمل 
دعم جهودها املتعلقة بالتطوير ال�سرتاتيجي للقطاع املايل يف دبي، طاملا تتعلق تلك اجلهود بامل�سائل 
التنظيمية. و�سن�ستمر بتعزيز عملنا مع الهيئات التنظيمية الحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة 

لدعم عمل قطاع اخلدمات املالية يف الإمارات العربية املتحدة ب�سكل �سليم.

على �سوء ما ذكرته اأعاله، لقد مت حتديد اجلودة، وامل�ساركة الدولية، والتعاون كاأهداف ا�سرتاتيجية 
ل�سنتي 2013 و2014. 

اجلودة تتعلق بتحقيق الأهداف التنظيمية يف مركز اآخذ بالنمو. اإذ اأن هذا يتطلب م�ستوى عال من 

اجلودة يف كافة مهامنا التنظيمية ومهامنا املتعلقة بالدعم، خا�سة مع ازدياد حجم وتعقيد املجتمع 
لل�سركات  التحوطي  وال�سلوك  بالو�سع  اأي�سا  املو�سوع  هذا  يتعلق  ننظمه.  ال��ذي  واملرتقب  القائم 

املرخ�سة، مع الرتكيز ب�سكل خا�س على تعزيز املمار�سات الأخالقية. 

امل�شاركة الدولية تتعلق بامل�ساركة يف جدول اأعمال و�سع املعايري العاملية وذلك حر�سا على اأن تاأخذ 

املعايري الناجتة بعني العتبار احتياجات مناطق الخت�سا�س كمنطقتنا. �ست�سبح املعايري الدولية، 
اأكرث من اأي وقت م�سى، العوامل الرئي�سية امل�سيطرة للتغيري يف كتيب القواعد. خالل فرتة التخطيط، 
�سيتم تنفيذ برنامج تقييم القطاع املايل من قبل �سندوق النقد الدويل/البنك الدويل، حيث �سيتم 
تقييم نظامنا التنظيمي مقابل املبادئ الرئي�سية للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني  واملنظمة الدولية 
للجان الأوراق املالية وجلنة بازل. بالإ�سافة اإلى ذلك، �سيتم تقييم نظامنا اخلا�س مبكافحة غ�سل 
الأموال ومكافحة متويل الإرهاب من قبل قوة مهام العمل املايل. يعترب حتقيق نتائج جيدة يف عمليات 

التقييم هذه مهما ل�سمعة مركز دبي املايل العاملي ولو�سعنا ك�سلطة تنظيمية من الطراز العاملي.

التعاون يتعلق بعملنا مع الهيئات التنظيمية الأخرى، داخل وخارج الإمارات العربية املتحدة، اإذ اأن 

قدرتنا على الإ�سراف الفعال تدعمها العالقات القوية مع الهيئات التنظيمية من مناطق الخت�سا�س 
الأخرى. وهذا مهم ب�سكل خا�س بالن�سبة ملناطق الخت�سا�س التي ين�ساأ منها عدد كبري من ال�سركات 
اأو �سركات كربى. تلعب كليات الهيئات التنظيمية، خالل الفرتة ما بعد الأزمة، دورا اأبرز يف الإ�سراف 
على املوؤ�س�سات املالية الكربى التي تزاول عملياتها ما بني الدول و�سن�سارك يف تلك الكليات، حيث يكون 
ذلك منا�سبا. وعلى امل�ستوى املحلي، �سنوا�سل الرتكيز على بناء عالقات مثمرة مع الهيئات الحتادية 
ذات العالقة. و�سنعمل اأي�سا جنبا اإلى جنب مع �سلطة مركز دبي املايل العاملي لدعم جهودها لتطوير 

قطاع اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي ودبي. 
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يف حتقيق اأهدافنا ال�سرتاتيجية ويف اأن�سطتنا اليومية، �ستوا�سل �سلطة دبي للخدمات املالية العمل مع 
املجتمع الذي تنظمه واأ�سحاب امل�سالح الآخرين. انني اأ�سجعكم على التوا�سل معنا. ونرحب باآرائكم 
�سواء من خالل اأوراق الت�ساور اأو جل�سات التوا�سل الدورية اأو حتى بالت�سال املبا�سر بي اأو باملوظفني.

ايان جون�شتون         
الرئي�س التنفيذي
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االأهداف اال�سرتاتيجية الفعالة

لقد حددت �سلطة دبي للخدمات املالية ثالثة اأهداف ا�سرتاتيجية لتوجيه عملنا خالل ال�سنتني املقبلتني. 
لقد قادت هذه الأهداف تطوير خطط اأكرث تف�سيال فيما يتعلق بعمليات �سلطة دبي للخدمات املالية. 
فيما يلي جمموعة خمتارة من اأهم الإجراءات الناجتة عن هذه اخلطط. تن�سجم هذه الإجراءات مع 
ا�ستعدادنا للمخاطر وتنبثق من فهمنا للبيئة التنظيمية والقت�سادية وبيئة مركز دبي للخدمات املالية.

اجلودة

�شنقوم برتخي�ص الهيئات املنظمة ورقابتها و�شنقوم، اإن لزم، باتخاذ اإجراءات تنفيذية ب�شكل مبني 
على تقييم املخاطر وفعال. ي�سكل هذا جزءا رئي�سيا من اأن�سطة اأعمالنا العتيادية وحتقيق اأهدافنا 
ننظمه  الذي  املجتمع  حجم  لزدياد  مر�س  ب�سكل  ال�ستجابة  على  قدرتنا  تعزيز  وبهدف  التنظيمية. 
املخاطر  خا�سة  واملخاطر،  مواردنا  بني  ما  التن�سيق  �سنحاول  مزاولتها،  تتم  التي  الأن�سطة  وتعقيد 
التح�سينات  و�ستدعمه  اخلطة  فرتة  طوال  هذا  و�سي�ستمر  ح�سا�سية.  اأكرث  ب�سكل  بالرقابة،  املتعلقة 
باإجراء  اأي�سا  �سنقوم  لدينا.  املخاطر  اإدارة  اإجراءات  والتح�سينات على  املعلومات  اإدارة  اأنظمة  على 
عملية مراجعة لنظام املعلومات التنظيمية الداخلي الرئي�سي امل�ستخدم لل�سركات والنظام امل�ستخدم 
للح�سول على البيانات من ال�سركات، وتعزيز اإمكانياتها اإن لزم. و�سنحر�س على احلفاظ على م�ستوى 
عال من اجلودة يف م�صوؤولياتنا الرئي�صية املتعلقة برقابة البور�صات التابعة للمركز. من النقاط التي 
�سيتم الرتكيز عليها خالل �سنة 2013 تطبيق منوذج موؤ�س�سات ال�سوق املرخ�سة ، وهو مبادرة �ستوؤدي 
اإلى ان�سجام نظام الأ�سواق لدينا ب�سكل كبري مع مبادئ املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية وجلنة 
اأنظمة الدفع والت�سديد املتعلقة بالبنية التحتية لالأ�سواق املالية وتوجيهات الحتاد الأوروبي. وب�سكل 
عام، �سن�ستمر يف معايرة متطلباتنا التنظيمية واأن�سطتنا املتعلقة بالرتخي�س والرقابة والتنفيذ مقابل 

مفهومنا املتغري للمخاطر وا�ستعدادنا للمخاطر.

�شنقوم بتعزيز ح�شن ال�شلوك من جانب ال�شركات املرخ�شة. على الرغم من اأن جزءا كبريا من النواجت 
اأهمية  تقل  ل  م�سوؤولية  هناك  التحوطية،  املعايري  على  ركزت  الأزمة  عنها  التي متخ�ست  التنظيمية 
ال�سليم والأخالقي يف اخلدمات املالية.  ال�سلوك  التنظيمية لتعزيز  الهيئات  عن ذلك تقع على عاتق 
نتوقع بحث امل�سائل املتعلقة بال�سلوك مبزيد من التف�سيل من خالل تنفيذ عدد من عمليات املراجعة 
املكافاآت واحلوافز  اأن تغطي موا�سيع مثل برامج  والتي من املرجح  التي تركز على موا�سيع معينة؛ 
للموظفني املتعاملني مع العمالء مبا�سرة وحماية ومالءمة امل�ستهلك، و�سلوك ال�سركات املنخرطة يف 
الأن�سطة التجارية يف ال�سوق. عالوة على ذلك، �سنقوم بدرا�سة طرق معينة للح�سول على مالحظات 
ال�سركات  تقدمها  التي  واخلدمات  للمنتجات  النهائيني  امل�ستخدمني  من  التنظيمي  نظامنا  حول 
ال�سابق. يف  قمنا  كما  املرخ�سة  ال�سركات  من  املالحظات  على  احل�سول  اإلى  بالإ�سافة   املرخ�سة، 

باملهارات  ويتمتعون  العالية،  الكفاءة  ذوي  م��ن  مبوظفني  االحتفاظ  على  حر�شنا  يف  �شن�شتمر 
الالزمة. ترتبط جودة التنظيم يف املركز ب�سكل مبا�سر بكفاءة املوظفني التنظيميني وموظفي الدعم 
التنظيمية بزيادة ن�صج املركز، �صنبقى متيقظني يف احلر�ص على  التحديات  لدينا. ونظرا الرتباط 
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اأن يكون لدينا موظفني من ذوي املهارات واخلربة املنا�سبة. تلتزم �سلطة دبي للخدمات املالية ب�سكل 
التعليم والتدريب.  كبري بالتطوير املهني املتوا�سل لكافة موظفيها من خالل نطاق وا�سع من فر�س 
فيما يتعلق بالتطوير املهني، ل يزال تطوير املهارات التنظيمية للموظفني املواطنني ذو اأولوية. ي�سكل 
اخلريجون من برنامج قادة الغد التنظيميون ن�سبة اآخذ بالنمو من موظفي �سلطة دبي للخدمات املالية 
وهم يقدمون م�ساهمات ذات اأهمية متزايدة. �سن�ستمر اأي�سا بتطوير اخلرباء املتخ�س�سني املحليني، 
اإمكانية حتقيقنا  و ح�سبما يلزم، النظر يف ا�ستغالل مهارات اخلرباء من م�سادر خارجية ل�سمان 

لنتائجنا التنظيمية.

بناء قدرات املواطنني
املواطنني  اخلريجني  بتطوير  كبري  ب�سكل  تاأ�سي�سها،  منذ  املالية،  للخدمات  دب��ي  �سلطة  التزمت 
تطوير  لدعم   - اأعم  ب�سكل  و  لدينا  املوظفني  بكادر  لاللتحاق  وذلك  الأول��ى،  الدرجة  من  كمنظمني 
على  رئي�سي  ب�سكل  تركيزنا  متحور  لقد  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  يف  واملعرفة  التنظيمية  املهارات 
برنامج تدريب وتطوير قادة الغد التنظيميون. وي�ستمر هذا الربنامج مع ثماين م�ساركني يف برنامج 
قادة الغد التنظيميون من اآخر جمموعتني. نتيجة لتنفيذ الربنامج ملدة �سبع �سنوات، هناك اثني ع�سر 
باأدوار تنظيمية لدينا، ويتولى عدد منهم  التنظيميون يعملون  الغد  خريج من خريجي برنامج قادة 
تدريب الأجيال اجلديدة للم�ساركني يف برنامج قادة الغد التنظيميون. بالإجمايل، ي�سكل املواطنون 

30% من املوظفني التنظيميني لدينا. 

على  اأكرب  ب�سكل  الرتكيز  يتم  التنظيميون،  الغد  قادة  برنامج  املتزايد من خريجي  العدد  يف خ�سم 
التوجيه وذلك لتطوير اأحكامهم التنظيمية وقدراتهم القيادية. ومت اإ�سفاء الطابع الر�سمي على ذلك 
من خالل اإطالق برنامج امل�ست�سار الأول يف يونيو 2012. �سي�سكل هذا الربنامج الدافع الرئي�سي لبناء 

قدرات املواطنني على م�ستويات اأعلى يف �سلطة دبي للخدمات املالية خالل �سنتي 2013 و2014.
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جلنة بازل )م�سرف(بازل 	•

املجموعة ال�ست�سارية )رئي�س م�سارك( 	•

املنظمة 
الدولية للجان 
االأوراق املالية

جلنة التنفيذ وتبادل املعلومات )نائب رئي�س( 	•

جلنة الأ�سواق النا�سئة 	•

جلنة م�ستقات ال�سلع  	•

جلنة التقييم واللجنة الفرعية لقوة مهام التنفيذ   	•

جمموعة  عمل امل�ستقات املتداولة خارج ال�سوق 	•

الرابطة 
الدولية ملراقبي 

التاأمني

اللجنة الفنية 	•

اللجنة الفرعية للحوكمة واللتزام )الرئي�س( 	•

اللجنة الفرعية ملجموعات التاأمني وامل�سائل امل�سرتكة بني القطاعات 	•

اللجنة الفرعية للتعاون الإ�سرايف 	•

جمموعة عمل املوقعني على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف  	•

جمل�ص 
اخلدمات املالية 

االإ�شالمية

اللجنة الفنية 	•

جمموعة عمل كفاية راأ�س املال وتوريق ال�سكوك  	•

جمموعة عمل اإدارة خماطر تعهدات التكافل 	•

امل�ساركة الدولية
�سلطة  �ستوا�سل  املعايري.  وتعزيز تطوير  العاملية  املعايري  وا�شعي  كبار  والعمل مع  برقابة  �شنقوم 
دبي للخدمات املالية م�ساركتها ب�سكل كبري يف و�سع املعايري الدولية. �سرنكز ب�سكل خا�س على هيئات 
و�سع املعايري العاملية الكربى )مثل جلنة بازل واملنظمة الدولية للجان الأوراق املالية والرابطة الدولية 
ملراقبي التاأمني( ونتوقع اأن يتم نوعا ما تقليل اجلهود التي تركز على الهيئات التي تعترب معايريها اأقل 

اأهمية بالن�سبة لأن�سطتنا التنظيمية. 

العمل مع وا�سعي املعايري العاملية 
ت�سعى �سلطة دبي للخدمات املالية، منذ تاأ�سي�سها، للم�ساركة بفعالية يف هيئات و�سع املعايري العاملية، 
وذلك ان�سجاما مع جهودنا يف احلفاظ على نظام تنظيمي من الطراز العاملي. لقد تكثفت هذه اجلهود 
يلخ�س اجلدول  العاملية.  املعايري  الكبري يف  التغيريات  الأزم��ة يف خ�سم حجم  بعد  ما  الفرتة  خالل 
اأدناه عملنا حاليا مع وا�سعي املعايري املتعلقة بالأعمال امل�سرفية والأوراق املالية والتاأمني والتمويل 

الإ�سالمي. 

االأهداف اال�سرتاتيجية الفعالة ) تابع(
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مت  الدولية.  املعايري  مع  التنظيمي  نظامنا  ان�شجام  م��دى  ح��ول  تقييمات  ون�شر  ب��اإع��داد  �شنقوم 
اإجناز الكثري من الأعمال يف ال�ستعداد لزيارة �سندوق النقد الدويل/البنك الدويل من اأجل برنامج 
تقييم القطاع املايل، والتي �ستتم ح�سبما هو خمطط له حاليا يف اأوائل �سنة 2013. تلتزم �سلطة دبي 
الدولية، مبا  املعايري  مقابل  التنظيمي  لنظامنا  اأجريناه  الذي  التقييم  نتائج  بن�سر  املالية  للخدمات 
اأي�سا على ت�سجيع  يتفق مع قيمنا املتعلقة بال�سفافية، وبال�ستجابة لأي ق�سور يتم حتديده. �سنعمل 
حماور  ومن  املالية.  للخدمات  دبي  �سلطة  لنظام  الدويل  الدويل/البنك  النقد  �سندوق  تقييم  ن�سر 
املتعلق مبكافحة  لنظامنا  املايل  العمل  تقييم قوة مهام  العمل  اأفق خطة  الأخرى على مدى  الرتكيز 

غ�سل الأموال، والذي من املتوقع اإجراوؤه يف �سنة 2014. 

املعايري  وا�سعي  عمل  طبيعة  اإن  الدولية.  واملعايري  التنظيمي  نظامنا  بني  ما  بالتن�شيق  �شن�شتمر 
املال  راأ�س  واأنظمة  بها(  املرتبطة  )واملنهجيات  للمبادئ  باجلملة  املراجعة  عمليات  عن  بعيدا  تتجه 
نحو م�سائل اأقل ترابطا )مثل حل ال�سركات والإ�سراف على ال�سركات املهمة من الناحية النظامية(. 
اإن ازدياد اأهمية و�سع املعايري الدولية والأهم من ذلك، التطبيق خالل الفرتة ما بعد الأزمة يرتك 
جمال اأقل اأو حاجة اأقل لردود الفعل املحلية البحتة. �ستكون املعايري الدولية، اأكرث من اأي وقت م�سى، 
املراجعة  عمليات  اأدناه  اجلدول  يبني  لدينا.  القواعد  كتيب  يف  للتغيري  امل�سيطرة  الرئي�سية  العوامل 
املخطط لها. بعد فرتة طويلة من التغري ال�سريع يف املعايري العاملية وبالتايل يف كتيب القواعد، نتوقع 

�سرعة تغيري اأبطاأ من الآن ف�ساعدا.

عمليات مراجعة كتيب قواعد �شلطة دبي للخدمات املالية
مكافحة غ�شل االأموال/ مكافحة متويل االإرهاب

متويل  الأموال/مكافحة  غ�سل  مكافحة  نظام  مراجعة  عملية  املالية  للخدمات  دبي  �سلطة  �ستكمل 
انتهاء فرتة  الآن مع  و   86 الت�ساور رقم  النظام يف ورقة  التغيريات على  الت�ساور حول  الإره��اب. مت 
دبي  �سلطة  نظام  يعك�س  اأن  النظام اجلديد، مع احلر�س على  واإ�سدار  اإمتام  �سيتم  العام،  الت�ساور 

للخدمات املالية يف هذا املجال املهم اأف�سل املمار�سات الدولية.

حل ال�شركات
ال�سركات  للتعامل مع  املتوفرة  من املوا�سيع امل�سرتكة بني وا�سعي املعايري الإجراءات وال�سالحيات 
التي تعرثت اأو املتعرثة. وهذا يغطي العديد من املجالت مثل التاأمني على الودائع )وغريها من برامج 
حماية امل�ستهلك/امل�ستثمر يف قطاعات اأخرى( بل واأنظمة الإع�سار، وقدرة امل�سرفني على التدخل حلل 
ال�سركات املتعرثة، مبا ي�سمل ت�سهيل عمليات التنازل عن الأعمال. �ستبداأ عملية مراجعة ترتيبات حل 

ال�سركات يف مركز دبي املايل العاملي يف �سنة 2013.

رقابة مدققي احل�شابات
لقد اعتمد املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني جمموعة من املبادئ الرئي�سية لرقابة مدققي 
احل�سابات، وقد بداأت مناطق اخت�سا�س اأخرى بتطبيق اأنظمة اإ�سدار اإجازات مرور خا�سة بها. يف 
والإ�سراف  احل�سابات  مبدققي  املتعلقة  قواعدنا  على  الثانوية  التعديالت  بع�س  اأجرينا   ،2011 �سنة 

عليهم. نهدف لإجراء عملية مراجعة كاملة لنظامنا املتعلق مبدققي احل�سابات يف عام 2013. 
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نظام ال�شناديق
�ستقوم �سلطة دبي للخدمات املالية بالنظر يف التح�سينات على نظام ال�سناديق يف عام 2013. لقد 
اأجلت عملية املراجعة التي متت يف عام 2010 النظر يف عدد من امل�سائل، منها على �سبيل املثال ما اإذا 
كان باإمكان �سناديق املمتلكات ا�ستخدام هياكل غري حمددة، وما اإذا كان يجب اأن يكون الت�سعري على 
حدة هو اخليار الوحيد امل�سموح به. �سيتم النظر يف هذه امل�سائل، جنبا اإلى جنب مع املعايري الدولية 

النا�سئة حول برامج ال�ستثمار اجلماعي، كجزء من عملية املراجعة. 

ال�شالحيات التنظيمية
املالية  الأ�سواق  التنظيمية وهيئة  الطعون  �ست�ستمر عملية املراجعة احلالية لهيكل و�سالحيات جلنة 
خالل عام 2013. بالإ�سافة اإلى ذلك، �ستبداأ عملية مراجعة تاأخذ بعني العتبار �سالحياتنا املتعلقة 
بالإ�سراف وتغطي العديد من امل�سائل منها ما اإذا كانت الظروف التي ميكن ا�ستخدام تلك ال�سالحيات 

فيها حمددة ب�سكل منا�سب، وما اإذا كانت املتطلبات الإجرائية والإجراءات الداخلية �سحيحة.

االأهداف اال�سرتاتيجية الفعالة ) تابع(
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التعاون
ا�ستقاللية  اح��رتام  مع  االأخ���رى.  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  هيئات  مع  العالقات  تطوير  �شنوا�شل 
تعزيز  اإلى  نهدف  وباملثل،  املركز.  تطوير  لدعم  ا�سرتاتيجية  بناء عالقات  �سنوا�سل  املركز،  هيئات 
تلك العالقات مع مكتب احلاكم واملجل�س الأعلى ملركز دبي املايل العاملي1. للحد الذي يجيزه التحويل 
اأي�سا �سلطة مركز دبي املايل العاملي يف جهودها لتطوير قطاع اخلدمات  التنظيمي لدينا، �سندعم 

املالية يف دبي وفقا خلطط حكومة دبي.

للعالقات  امل�ستمر  التطوير  �سيكون  االإماراتية.  التنظيمية  الهيئات  مع  القائمة  عالقاتنا  �شنعزز 
املثمرة مع م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي وهيئة الأوراق املالية وال�سلع الإماراتية وهيئة 
التاأمني لالإمارات العربية املتحدة بهدف امل�ساهمة يف نظام م�ستقر وفعال وحديث للخدمات املالية 
يكون  ح�سبما  بامل�ساعدة،  املايل  ال�ستقرار  يف  امل�ساهمة  ي�سمل  وهذا  الرئي�سية.  الرتكيز  حماور  من 
مالئما، يف تطوير الرقابة التحوطية الكلية. �سيتم الرتكيز ب�سكل خا�س على تعزيز الروابط الت�سغيلية 

ب�سكل اأكرب.

�شنقوم باملحافظة على العالقات مع الهيئات التنظيمية خارج االإمارات العربية املتحدة وتطويرها 
الهيئات  اإن لزم. خالل الفرتة ما بعد الأزمة، ازداد الرتكيز على تبادل املعلومات بني  اأكرب،  ب�شكل 
الهيئات  ي�صر  والتي  معنا  املتعاونة  اجلهات  مع  والعمل  بن�صاط  لال�صتمرار  بحاجة  نحن  التنظيمية. 
التنظيمية الزميلة لنا التعامل معها. يف ظل وجود عدد كبري من الفروع وال�سركات التابعة يف املركز، 
�سيتم ال�ستمرار يف توجيه اجلهود نحو تطوير العالقات ب�سكل اأكرب مع الهيئات التنظيمية يف مناطق 
تنظيمية،  هيكلة  اإع��ادة  عملية  تنفيذ  حاليا  يتم  حيث  املتحدة  اململكة  )مثل  الرئي�سية  الخت�سا�س 
التنظيمية  الهيئات  مع  الكبري  االرتباط  اإن  واليابان(.  وال�صني  والهند  و�صوي�صرا  املتحدة  والواليات 
العليا يف الحتاد الأوروبي والإ�سراف على وكالت الت�سنيف الئتماين مبوجب نظامنا املطروح حديثا، 

يوجب تعزيز العالقات مع هيئات الحتاد الأوروبي كهيئة الأوراق املالية والأ�سواق الأوروبية.

�شنوا�شل م�شاركتنا يف الكليات االإ�شرافية واتباع اأطر اإدارة االأزمات اإن لزم. ت�سكل هذه املوؤ�س�سات 
والرتتيبات جزءا رئي�سيا من ال�ستجابة التنظيمية لتعزيز الإ�سراف على املخاطر اجلماعية. وب�سفتنا 
ك�سلطة تنظيمية م�سيفة، �سن�سارك بفعالية يف الكليات الإ�سرافية اإن اأمكن و اإن لزم، �سنتبع اأطر اإدارة 

الأزمات مع الهيئات التنظيمية الزميلة.  

1وفقا لقانون دبي رقم 7 ل�سنة 2011، ال�سادر يف ابريل 2011 )املعدل لقانون دبي رقم 9 ل�سنة 2004( »يتولى جمل�س 

الإدارة الأعلى التن�سيق بني هيئات املركز دون التاأثري على ا�ستقالليتها.

االأهداف اال�سرتاتيجية الفعالة ) تابع(
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التقدم وفقا خلطة العمل



التقدم وفقا خلطة العمل

تقوم �سلطة دبي للخدات املالية �سنويا بن�سر تقرير �سنوي والذي يلقي ال�سوء على اأن�سطة �سلطة دبي 
للخدمات املالية واإجنازاتها خالل ال�سنة ال�سابقة. التقرير ال�سنوي هو، يف جوهره تقرير حول الإجناز 

ح�سب خطة العمل.

حول  �سنوية  ن�سرة  هي  املالية    للخدمات  دبي  �سلطة  “اإجنازات  ال�سنوي،  التقرير  اإل��ى  بالإ�سافة 
التطورات التنظيمية وغري التنظيمية واأن�سطة �سلطة دبي للخدمات املالية. 

تقوم �سلطة دبي للخدمات املالية، با�ستمرار، بن�سر التحديثات والإ�سعارات والبيانات ال�سحفية على 
موقعها اللكرتوين. اإن ن�سرات �سلطة دبي للخدمات املالية متوفرة عادة باللغتني الإجنليزية والعربية.

www.dfsa.ae لال�سرتاك يف حتديثات �سلطة دبي للخدمات املالية، يرجى زيارة املوقع اللكرتوين
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info@dfsa.ae : اال�ستف�سارات العامة

www.dfsa.ae : املوقع االلكرتوين
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