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تقت�سي �ملادة 11 من �لقانون �لتنظيمي قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي رقم 1 ل�سنة 2004 ملركز دبي �ملايل �لعاملي �أن تقوم 

�سلطة دبي للخدمات �ملالية بتزويد رئي�س مركز دبي �ملايل �لعاملي بتقرير خطي حول ممار�سة �سالحياتها. و�أد�ء مهامها 

ون�ساطتها �ملالية. يجب �عد�د وتقدمي �لتقرير باأ�سرع وقت ممكن ب�سكل معقول يف كل �سنة مالية و�أن يكون مرتبطا بال�سنة 

�ملالية �ل�سابقة. هذ� هو �لتقرير �ل�سنوي �لتا�سع ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية وهو يتعلق بال�سنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 

دي�سمرب 2012  .

 www.dfsa.ae ملزيد من �ملعلومات حول �سلطة دبي للخدمات �ملالية، يرجى زيارة �ملوقع
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تعترب �سلطة دبي للخدمات �ملالية �جلهة �ملنظمة �مل�ستقلة لكافة �خلدمات �ملالية و�خلدمات �مل�ساعدة �لتي تتم ممار�ستها 

يف �أو من مركز دبي �ملايل �لعاملي، وهو منطقة مالية حرة ذ�ت غر�س خا�س يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي.

يغطي �لتكليف �لتنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية �إد�رة �لأ�سول و�خلدمات �مل�سرفية و�لئتمانية و�لأور�ق �ملالية 

و�سناديق �ل�ستثمار �جلماعية وخدمات �لعهد و�لجتار بال�سلع �مل�ستقبلية و�لتمويل �لإ�سالمي و�لتاأمني وبور�سة �لأ�سهم 

�لعاملية وبور�سة م�ستقات �ل�سلع �لعاملية.

بالإ�سافة �إىل تنظيم �خلدمات �ملالية و�خلدمات �مل�ساعدة، تتوىل �سلطة دبي للخدمات �ملالية م�سوؤولية �لإ�سر�ف على 

متطلبات مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب �ملعمول بها يف مركز دبي �ملايل �لعاملي وتنفيذها.  وقد قبلت 

�سلطة دبي للخدمات �ملالية تفوي�سا من م�سجل �ل�سركات يف مركز دبي �ملايل �لعاملي بالتحري حول �سوؤون �سركات مركز 

دبي �ملايل �لعاملي و�سركات �لت�سامن �لقائمة فيه عند �ل�ستباه بوجود �أية خمالفة لقانون �ل�سركات يف مركز دبي �ملايل 

�لعاملي و ملتابعة تنفيذ �سبل �ملعاجلة �ملتاحة مل�سجل �ل�سركات.
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�سلطة دبي للخدمات املالية 

ر�ؤيتنا
�أن نكون جهة منظمة مرموقة دوليا ومنوذجا ر�ئد� لتنظيم �خلدمات �ملالية يف �ل�سرق �لأو�سط.

•

ر�سالتنا
تطوير و�إد�رة وتنفيذ تنظيم من �لطر�ز �لعاملي للخدمات �ملالية �سمن مركز دبي �ملايل �لعاملي.

•

اأ�سلوبنا التنظيمي
�لتقيد بالتنظيم �لذي ي�ستند �إىل تقييم �ملخاطر وجتنب �لعبء �لتنظيمي غري �ل�سروري.

•

قيمنا
توقع م�ستويات عالية من �آد�ب �ملهنة و�لنز�هة من �سلطة دبي للخدمات �ملالية ومنت�سبيها.

•

�ظهار �حلرفية و�ل�ستقاللية و�لفاعلية و�لقيادة ودقة �إتخاذ �لقر�ر فيما يتعلق باأد�ء م�سئولياتنا.

•

�سمان �لعدل �لإد�ري و�لإجر�ء �لإ�ست�ساري و�لنفتاح �لتام و�حليادية و�ملحا�سبة يف �أد�ء مهامنا.
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قام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء    •

وحاكم دبي، بزيارة �سلطة دبي للخدمات �ملالية و�لتقى مع جمل�س �إد�رتها وناق�س مع �ملجل�س 

��سرت�تيجية �ل�سلطة وم�ساركتها مع �لهيئات �لتنظيمية  حول �لعامل.

�سن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ب�سفته  حاكم دبي، تعديالت على قانون    •

مركز دبي �ملايل �لعاملي رقم 1 ل�سنة 2004 )�لقانون �لتنظيمي ل�سنة 2004(، و�لذي مبوجبه 

تنتقل مهمة تنظيم مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب �خلا�سة بالأعمال و�ملهن 

بالإ�سافة  �ملالية.   للخدمات  �سلطة دبي  �إىل  �لعاملي  �ملايل  �ملحددة مبركز دبي  �ملالية  غري 

�إىل ثالثة قو�نني ملركز دبي �ملايل �لعاملي وهي قانون �لأ�سو�ق لعام  2012 وتعديل �لقانون 

�لتنظيمي قانون  2012  وقو�نني تعديل قو�نني مركز دبي �ملايل �لعاملي قانون  )رقم 2( لعام 

. 2012

قام جمل�س �لإد�رة بتعيني �يان جون�ستون رئي�سا تنفيذيا خلفا لل�سيد بول �م كو�سرت.   • 

بد�أت �سلطة دبي للخدمات �ملالية �إجر�ء يف �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية بعد رف�س �سركة    •

مرخ�سة ومدققيها دفع �لغر�مات �لتي فر�ستها �سلطة دبي للخدمات �ملالية  عليهم ب�سبب 

�نتهاكات قو�عدها.  و�أخري� مت ت�سوية �لأمر يف �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق باأمر مو�فقة،  حيث 

دفعت �ل�سركة ومدققي ح�ساباتها غر�مة �إىل �سلطة دبي للخدمات �ملالية كما دفعت جميع 

�ل�سركة �ملرخ�سة باعد�د ح�ساباتها جمدد�. كما د�فعت �سلطة  . وقامت   �ل�سلطة  تكاليف 

دبي للخدمات �ملالية بنجاح �سد  طلب ��ستئناف مقدم �إىل حمكمة مركز دبي �ملايل �لعاملي 

من قبل  �ل�سركة نف�سها.  كانت هذه ق�سية مهمة �أكدت على وجوب �إتاحة  جميع �لإجر�ء�ت 

يف �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية للعامة.

�أ�سبحت �سلطة دبي للخدمات �ملالية من �لدول �ملوقعة على مذكرة تفاهم بني �أع�ساء �للجنة    •

�لدولية لالأور�ق �ملالية و�للجنة �لإقليمية لأفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط.  

 

دخلت �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف �تفاق تكميلي يتعلق بالتعاون مع هيئة تنظيم �لبنوك    •

�ل�سينية.

يف  �ملحا�سبة  مر�قبة  جمل�س  مع  بروتوكول  معاهدة  يف  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  دخلت    •

�ل�سركات �لعامة. 

�سحب  ق��ر�ر�ت  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  يف  �لتنظيمية  �لطعون  جلنة  بالإجماع  �أي��دت    •

تر�خي�س وت�ساريح من �سركة مرخ�سة و�أ�سخا�س مرخ�سني من �أع�ساء �إد�ر�تها.

اأهم املنجزات لعام 2012
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بيان رئي�س جمل�س الإدارة

مع نهاية هذ� �لعام ، يزد�د حما�سي  مع �حلركة �حليوية و�لن�سطة 

�لتي ن�سهدها يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.  لقد ز�د وب�سكل ملحوظ 

مرة �أخرى عدد �ل�سركات �لتي ت�سعى للتاأ�سي�س  يف �ملركز و �ل�سركات 

�لقائمة بالفعل. كما �أن �لعديد من تلك �ل�سركات �لقائمة هنا بالفعل 

يف تو�سع م�ستمر و تو�سيع وتعميق لأن�سطتها. 

يتز�يد �لعرت�ف بدبي كمركز ر�ئد يف �ملنطقة �ملالية �لدولية. نحن 

حمظوظون حيث تتاح لنا هذه �لفر�سة لنكون جزء فعال يف ت�سكيل 

للخدمات  دبي  �سلطة  حققت  وخارجها.   �ملنطقة  يف  �ملايل  �مل�سهد 

و�لقو�عد  �لت�سريعات  من  جمموعة  و�سع  يف  كبرية  خطو�ت  �ملالية 

للتنظيم. �خلا�سع  جمتمعنا  �حتياجات  تلبي  نف�سه  �لوقت  ويف  �لعالية  �لدولية  �ملعايري  تطابق   �لتي 

�أ�سحاب �مل�سلحة  �إىل ح�سن �سمعة �سلطة دبي للخدمات �ملالية من وجهة نظر  ت�سري ��ستطالعاتنا 

�ملعايري  على  �مل�ساومة  دون  للم�ستخدم”  “�أ�سدقاء  نكون  �أن  �إىل  د�ئما   ن�سعى  نحن   �لرئي�سيني، 

ب�سكل  نعمل  �أننا  كما  �ملالية.  �ل�ستجابة لحتياجات �سناعة �خلدمات  ن�ستطيع  ما  وقدر  �لتنظيمية  

 وثيق مع �سلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي يف تناول �لق�سايا �مل�سرتكة وملحاذ�ة ��سرت�تيجيات كل منا.

يقوم �لرئي�س �لتنفيذي ، �ل�سيد �يان جون�ستون يف تقريره �لذي يتبع ، ب�سرح �لرتكيز �لت�سغيلي لدينا 

خالل عام 2012 ، �أود ذكر عدد قليل فقط من �مل�سائل �لتي ��ستحوذت على �نتباه جمل�س �لإد�رة على 

وجه �خل�سو�س .

برنامج قادة الغد التنظيميون - تلقى برناجمنا لإعد�د �أجيال �مل�ستقبل من �ملُنظمني يف جمال 

�ل�سيخ  �ل�سمو  �لرتحيب ب�ساحب  لنا �سرف  لقد كان   . �سهر فرب�ير  �ملالية تكرمي هام يف  �خلدمات 

�لإم��ار�ت وحاكم دبي،  �ل��وزر�ء لدولة  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم،  حممد بن ر��سد 

و�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، و�سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل 

�لتنفيذي  �لرئي�س  و  �لرئي�س  دبي،  مطار�ت  �لرئي�س،  دبي،  يف  �ملدين  �لطري�ن  هيئة  رئي�س  مكتوم، 

�ملالية.  وقد  للخدمات  �ل�سخ�سيات يف �سلطة دبي  �لإمار�ت و�ملجموعة، وغريهم من كبار  لطري�ن 

�لتقو� جميعهم بامل�ساركني يف �لربنامج و�أعرب �لوفد عن �مل�ساعر �لإيجابية ب�ساأن �لربنامج وتدريب 

مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية.

بدون  تنجح  �أن  لدينا  و�لدولية  �لإقليمية  �لتفاقات  من  �أي  ت�ستطيع  لن   - الدولية  العالقات 

عاملي.  م�ستوى  على  �ملالية  �خلدمات  تنظيم  وتطبيق  و�إد�رة  بتطوير  �لتز�منا  على  �لو��سح  �لدليل 

�أوين  روب��رت  �ل�سيد  �ملجل�س   يف  �سركائنا  و  �لتنفيذي  �لرئي�س  مع  توجهت  �لغاية،  لهذه  وحتقيقا 

�مل�سوؤولني  كبار  مع  �لتقينا  حيث  مايو  يف  و�سنغافورة  كوجن  وهوجن  بكني  �إىل  باجري  �أب��ورف  و�سعادة 

�حلكوميني و�ملُنظمني وقادة �ل�سناعة �ملالية.  وتز�منت هذه �لزيارة مع م�ساركتنا يف �ملوؤمتر �لدويل 

�ل�سنوي للمنظمة �لدولية لالأور�ق �ملالية يف بكني، حيث دخلنا �أي�سا يف �تفاق تكميلي يتعلق بالتعاون 

�ملُنظمني  يف  �أن يكون لدينا حو�ر قائم مع  ُنظر�ئنا  �ملهم  . ومن  �ل�سينية  �لبنوك  مع هيئة تنظيم 
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بيان رئي�س جمل�س الإدارة (تابع)

و�سياغة  �لتنظيمية  و�لتطور�ت  �لدولية  �ل�سوق  مو�كبة �جتاهات  �أخرى، ميكننا من  ق�سائية  وليات 

�ملتز�يدة. �لأهمية  ذ�ت  �ملالية  �مل��ر�ك��ز  م��ن  و�سنغافورة  ك��وجن  ه��وجن  م��ن  ك��ل  يعترب   �ل�سيا�سات. 

يف يوليو 2012 عقد جمل�س �لإد�رة �جتماعه يف فر�نكفورت حيث �لتقى كبار �ملُنظمني يف جمهورية 

�أملانيا �لإحتادية وكذلك �ملُنظمني يف �لإحتاد �لأوروبي.

لدينا  �ملُنظم  �ملجتمع  من  نتوقعها  �لتي  �لعالية  �ملعايري  باأن  نوؤمن  نحن   - الإدارة  جمل�س  اأداء 

 يجب �أن تنعك�س يف �أد�وؤنا. �أكمل �أع�ساء جمل�س �لإد�رة يف يناير مر�جعة  “فعالية �لأد�ء �لد�خلي”. 

على  تغيري�ت  �إج��ر�ء  ينبغي  ك��ان  �إذ�  ما  من  يتحقق  و�للجان  �ملجل�س  لأد�ء  �لذ�تي  �لتقييم  �إن 

�خل��رب�ء  من  دولية  �سركة  بتعيني  قمنا  �لعام  ه��ذ�  من  دي�سمرب  يف  �لعمليات.  �أو  �لخت�سا�سات 

�ل�ست�ساريني لإجر�ء تقييم خارجي على فعالية �ملجل�س لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب2012. 

رئي�س تنفيذي جديد - بعد عملية بحث دولية بقيادة جلنة �حلوكمة و�لرت�سيحات، عني �ملجل�س 

�ل�سيد �يان جون�ستون رئي�سا تنفيذيا جديد� يف يونيو . وكان قد �ن�سم �يان  �إىل �سلطة دبي للخدمات 

�أن كان �مل�ست�سار �خلا�س يف جلنة �لأور�ق �ملالية  2006، بعد  �ملالية باعتباره مدير تنفيذي يف عام 

لال�ستثمار�ت �مل�ستقبلية يف هونغ كونغ. فهو ُمنظم ذ�ت �سمعة دولية، علما �أنه كان يف �ل�سابق بني �أمور 

�أخرى رئي�س �ملجل�س �مل�سرتك للُمنظمني �لدوليني. �إننا ممتنون ل�سلفه �ل�سيد بول كو�سرت �لذي بدوره 

قاد �سلطة دبي للخدمات �ملالية لأكرث من ثالث �سنو�ت من   2008  �إىل  2012، وهي فرتة كانت �سعبة  

على كل �ملُنظمني يف كل مكان.

�لتدقيق  هيكلة جلنة  لإع��ادة  �حلاجة  �ملجل�س   �لعام، حدد  منت�سف  - يف  اللجان  هيكلة  اعادة 

و�ملخاطر �إىل جلنتني منف�سلتني حيث تركز جلنة �لتدقيق عموما على جودة �لإد�رة �ملالية ل�سلطة دبي 

للخدمات �ملالية ونوعية �لعمليات �لد�خلية لإد�رة �ملخاطر. وتركز جلنة �ملخاطر عموما على تقييم 

�ملخاطر �خلارجية )غالبا �ملخاطر �لتنظيمية( �لتي ميكن �أن توؤثر على �سمعة �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية �أو  قدرتها على حتقيق �أهد�فها �لتنظيمية.

ذلك  وك��ان   . ه��وم(  )ديفيد  هوم  �وف  �ي��رل  ��ستقالة  يوليو  يف  �ملجل�س  قبل    - املجل�س  تركيبة 

متا�سيا مع حوكمة �ل�سركات �جليدة و�حلفاظ على �لعالقة �ل�سحيحة بني �ملُنظم و�جلهة �خلا�سعة 

رئي�سا  كان  و�لتي  و�سركاه  كوت�س  �سركة  �أ�سبحت  �ملجل�س عندما  �يرل من  �ل�سيد  �ن�سحب  للتنظيم. 

دبي  �سلطة  يف  وليته  فرتة  خالل   2012 عام  يف  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  مركز  يف  مرخ�س  كيان  فيها 

للخدمات �ملالية، وقد كان ديفيد ع�سو جمل�س �إد�رة مهم وقد جلب لعملنا جتربة قيمة، ف�سال عن 

كونه �أحد �لزمالء �جليدين.

�أود �أن �أعرب عن تقدير �ملجل�س �لعميق على �لتوجيه و�لدعم �لذي تلقته �سلطة دبي للخدمات �ملالية 

�ملايل  دبي  مركز  ورئي�س  دبي   حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  حممد  بن  مكتوم  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من 

�لعاملي. توجيهاته ودعمه �مل�ستمر�ن ي�سمنان ��ستمر�ر جناح �ملركز.
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لقد �أظهر �سعادة عبد �هلل �سالح، حمافظ مركز دبي �ملايل �لعاملي �حلكمة و�لقيادة حني كفل مهمة  

قدر �لتعاون من قبل زمالئي يف �ملجل�س �لأعلى يف مركز دبي �ملايل 
ُ
حتقيق �أهد�ف �ملركز. كما �أنني  �أ

�لعاملي، �لذي بدوره ين�سق �أن�سطة �لهيئات �لثالث �لرئي�سية يف �ملركز.

دبي  �سلطة  �لتنفيذيني يف  للموظفني  و�لفعال  �ل�ساق  للعمل  �ملجل�س  تقدير  �أعرب عن  �أن  �أي�سا  و�أود 

للخدمات �ملالية . لدينا فريق عمل عايل �جلودة، �لذي عمل  بجد لتحقيق �لعديد من �لنتائج �ملمتازة 

خالل عام 2012.

�أنني على علم من �أ�سحاب �مل�سلحة �لرئي�سني لدينا �أن لدى �سلطة دبي للخدمات �ملالية �سمعة طيبة، 

�لتي  �ل�سركات   �لعاملي وكذلك يف  �ل�سركات �ملوجودة يف مركز دبي �ملايل  �لثقة  يف  �أن مننح  و�آمل 

ترغب يف �لتاأ�سي�س يف �ملركز.

�أنا و�ثق متاما �أن �سلطة دبي للخدمات �ملالية �ستحافظ على �مل�ستويات �لعالية �لتي و�سعتها لنف�سها 

وللمجتمع �لذي تقوم بتنظيمه و�مل�سوؤولة عنه.  يجب �أن تكون ر�سالتنا و��سحة ومف�سلية.  كما يجب 

علينا �أن نكون يف حالة تاأهب ، حيث �سيكون عملنا  هو مقيا�س جناحنا �أو ف�سلنا.

�أود �أن �أ�سكر �ساحب �ل�سمو حاكم دبي، �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، �لذي كان �أي�سا �لرئي�س 

�ملوؤ�س�س ملركز دبي �ملايل �لعاملي.  بروؤيته و دعمه �لثابت قدم كل من �خلطط  و�لأ�س�س �لتي يقوم 

عليها مركز دبي �ملايل �لعاملي بنجاح يف �ملا�سي و  �إىل �مل�ستقبل.

ودعمهم، وحكمتهم  وحما�سهم  طاقتهم  على  �ملجل�س  يف  زمالئي  �أ�سكر  �أن  �أي�سا  �أود  �خلتام،   يف 

�لذي يوجه جميع �أعمالنا، كما �أ�سكر �جلميع يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية على �لعمل �ل�ساق و�ملثابرة. 

معا نحقق روؤية �سلطة دبي للخدمات �ملالية لتكون ُمنظم حمرتم على �ل�سعيد �لدويل ومنوذج لتنظيم 

�خلدمات �ملالية يف �ل�سرق �لأو�سط.

اأغنري  �صائب 

رئي�س جمل�س �لإد�رة
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هذ� هو تقريري �لأول منذ �أن توليت من�سب �لرئي�س �لتنفيذي يف 

منت�سف عام 2012  . �أنا مدين ل�سلفي �ل�سيد بول كو�سرت وملجل�س 

 �سلطة دبي للخدمات �ملالية وللموظفني لت�سهيل هذ� �لنتقال �ل�سل�س.

تنظيم  قطاع  يف  �لأهمية  من  ب�سيئا  �سيذكر   2012 عام  �أن  �أعتقد 

�خلدمات �ملالية . لقد ر�أينا خالل �ل�سنة  �لتقدم �ملحرز على جدول 

�لأعمال لتعزيز �لتنظيم على م�ستوى �لعامل، مع تد�بري �أكرث حزما 

�لئتماين،  �لت�سنيف  لوكالت  �سيوعا  �أك��رث  لتنظيم    3 ب��ازل  يف 

مقرتحات مقا�سة مركزية للم�ستقات و يف قطاع �لتاأمني ومو��سلة 

�لعمل على و�سع �إطار تقييم م�سرتك ملجموعات �لتاأمني �لدولية �لكبرية . ور�أينا �أي�سا مزيد من �لعمل 

حول معاجلة �ملوؤ�س�سات �ملالية ذ�ت �لأهمية يف �لنظام. يف حني �أن بع�س هذه �لتد�بري ل تز�ل تخ�سع 

لتفاق نهائي، هناك ر�أي عام باأن جدول �لأعمال �لذي يت�سدى لالأزمة �ملالية �لعاملية �أ�سبح يف مرحلة 

متقدمة.  وقد �ساركت �سلطة دبي للخدمات �ملالية ، كجزء من �لتز�مها باملعايري �لدولية يف تطوير 

عدد ل باأ�س به من �ملقرتحات �لدولية و�ستقوم  بتنفيذها ح�سب �لقت�ساء يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.  

�ملزيد عن ذلك �أدناه.

�لتطور�ت غري �ملف�سلة وهنا �أحتدث عن �سل�سلة من  2012 جدير بالذكر ب�سبب عدد من  كان عام 

�لك�سوفات عن �ل�سلوك غري �ملقبول يف قطاع �خلدمات �ملالية يف عدد من �لبلد�ن. على �سبيل �ملثال 

ف�سيحة ليبور، �لف�سل فيما يتعلق بُنظم و�سو�بط مكافحة غ�سل �لأمو�ل ، جنبا �إىل جنب مع �أمثلة من 

�سوء بيع �ملنتجات،  جميعها تنعك�س �سلبا على هذ� �لقطاع و �مل�ساركني فيه. من ر�أي �أن �حل�سول على 

�أن  ترخي�س لتقدمي �خلدمات �ملالية يعترب �متياز ويجب على �ملوؤ�س�سات �ملالية �لكبرية  و�ل�سغرية 

تظهر�سلوك يعرتف بهذ� �لمتياز. بد�ية من �لمتثال للقانون ولكن �أي�سا �لتاأكد من �أنها وموظفيها 

�أهم من �مل�سلحة �ملادية  �أن تكون تلك �للتزمات  حترتم �لتز�ماتها ول �سيما جتاه �لعمالء. ويجب 

�سركات  تقوم  �أن  يف  يتكون  �جلو�ب  من  جزء  �لق�سري.  �ملدى  على  �ملوؤ�س�سة  يف  و�لوكالء  للموظفني 

�خلدمات �ملالية ب�سمان �أن تكون �آليات �ملكافاآت و�حلو�فز هي �لد�فع لل�سلوك �ل�سحيح د�خلها ونيابة 

عنها. �أنا موؤمن مببدىء �أن �ملكافاآت هي �حلافذ �لذي يحرك �ل�سلوك.  فقط من خالل معاجلة مثل 

هذه �لق�سايا و�لنظر يف �للتز�مات �لعامة و�خلا�سة �لتي تاأتي مع رخ�سة �خلدمات �ملالية ت�ستطيع 

�ملوؤ�س�سات �ملالية ��ستعادة بع�س من �لثقة �لتي فقدت يف �لآونة �لأخرية.

 

يف حني �أننا مل ن�سهد �لعديد من �لأمثلة �لو��سحة على �سوء �ل�سلوك يف مركز دبي �ملايل �لعاملي، كما 

هو �لأمر يف �ماكن �أخرى، مع ذلك فاإن �سلطة دبي للخدمات �ملالية ومن خالل تطوير كتيب �لقو�عد 

لديها وعملية �لرقابة و�ل�ستخد�م �ملدرو�س ل�سالحيات �لتنفيذ �سرتكز على ق�سايا �سلوك �لأعمال  

�ملكافاآت  ُنظم  للنظر يف  �ملو�سوع   باإجر�ء مر�جعة ح�سب  �ل�سلطة  �ستقوم  �لو�قع  2013. يف  يف عام 

و�حلو�فز من �لنوع  1 �مل�سار �إليها �أعاله. 
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ومع ذلك، �أنني �أدرك  متاما قيمة �حلو�ر �لوثيق بني �سلطة دبي للخدمات �ملالية و�ملجتمع �ملُنظم لدينا 

ومع �سركات �خلدمات �ملهنية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي، و�أمل �أن ن�ستطيع معا تعزيز ثقافة تتجاوز 

�لمتثال للقو�نني.

بالعودة �إىل جدول �لأعمال �لتنظيمي �لدويل، لقد نفذت �سلطة دبي للخدمات �ملالية عدد من �لتد�بري 

2012 �لتي حتافظ بدورها على �سمعة مركز دبي �ملايل �لعاملي باعتباره مركز  ذ�ت �سمعة  يف عام 

�لتحوط   متطلبات  مبر�جعة  وقمنا  �لئتماين  �لت�سنيف  وكالت  نظام  بتطبيق  قمنا  جيدة.  تنظيمية 

للبنوك وغريها من �ل�سركات باأ�سلوب متو�فق مع بازل 3. وكان ��ستالمنا �مل�سوؤولية عن جميع تد�بري 

مكافحة غ�سل �لأمو�ل يف مركز دبي �ملايل �لعاملي مبادرة مهمة �أي�سا. هذه �خلطوة تعرتف بكفاأتنا يف 

هذ� �ملجال و�سيتم �إن�ساء برنامج �أكرث متا�سك ملكافحة غ�سل �لأمو�ل.

كما طرحنا   �أي�سا متطلبات جديدة حلوكمة �ل�سركات �سمن �ملجتمع �ملُنظم لدينا وقمنا بتحديث قو�عد 

�لأ�سو�ق. قمنا  بكل هذه �لتد�بري  بعد �لت�ساور. و تهدف هذه �لتد�بري �إىل حتقيق �لتو�زن �ل�سحيح بني 

�لتنظيم و�ل�سماح لل�سركات مبز�ولة �أعمالها ب�سكل فعال ومثمر.

ل�سنا بحاجة �ل للحظات قليلة لنتاأكد من �أن عام 2012 كان عاما  حافل بالعمل ول �سيما من حيث 

�لتغري�ت يف كتيب �لقو�عد.  تطلعا �إىل عام  2013، �سوف ن�ستمر مبقارنة �أد�وؤنا مع �ملعايري �لدولية. 

يف حني �أن هذ� يعني �ل�ستمر�ر يف �لإ�سالح �لتنظيمي،  نتمنى عموما �لقيام بتغيري�ت �أقل يف كتيب 

�لقو�عد و�ل�سماح له  “بال�ستقر�ر” �إىل حد ما.

�ل�سرت�تيجية لالأهد�ف  متفهمني  نكون  �أن  د�ئما  علينا  �أنه  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  يف    نوؤمن 

ل�سلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي ومتقبلني ملالحظات من �أ�سحاب �مل�سلحة لدينا ونتحمل �مل�سوؤولية 

�أعمالنا. عن 

ويف هذ� �ل�سدد �سوف ن�ستمر يف �ت�سال وثيق مع �سلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي، وحكومة دبي ومع 

�لت�ساور مع �ل�سناعة وجمموعة  �لعربية �ملتحدة. كما �سنو��سل  �لإمار�ت  زمالئنا �ملُنظمني يف دولة 

لكم  ت�سمح   �آليات  و��ستخد�م  �لت�سريعية  �لتغيري�ت  جميع  حول  لدينا  �مل�سلحة  �أ�سحاب  من  �أو�سع 

باي�سال �ر�ئكم عن �أد�وؤنا.

و�أخري�، ��سمحو� يل �أن �أقدم �سكري �لكبري �إىل موظفني �سلطة دبي للخدمات �ملالية. �أين موؤمن باأن 

�سلطة دبي للخدمات �ملالية متلك  فريق عمل ممتاز، و�أنا يف غاية �لمتنان جلهودهم يف عام 2012. 

التنفيذي الرئي�س 

�يان جون�ستون
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يف �أد�ء تكليفها �لتنظيمي، تلتزم �سلطة دبي للخدمات �ملالية قانونيا بال�سعي لتحقيق �لأهد�ف �لتالية:

 

�ملالية    �خلدمات  )حتديد�،  �ملالية  �خلدمات  �سناعة  يف  و�لفاعلية  و�ل�سفافية  �لعدل  تعزيز   •

و�لن�ساطات ذ�ت �لعالقة �لتي تتم مز�ولتها( يف مركز دبي �ملايل �لعاملي و�ملحافظة على ذلك؛

تعزيز �لثقة يف �سناعة �خلدمات �ملالية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي و�ملحافظة على تلك �لثقة؛  •

تعزيز �ل�ستقر�ر �ملايل ل�سناعة �خلدمات �ملالية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي، مبا يف ذلك   •

�لتقليل من �ملخاطر �لنظامية، و�ملحافظة على ذلك �ل�ستقر�ر؛ 

منع �أي �سلوك من �ساأنه �أن ي�سبب �أو قد ي�سبب �سرر� ب�سمعة مركز دبي �ملايل �لعاملي �أو �سناعة   •

�خلدمات �ملالية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي، و�لك�سف عنه و�حلد منه من خالل و�سائل منا�سبة 

مبا يف ذلك فر�س �لعقوبات؛

�خلدمات  ل�سناعة  �ملرتقبني  و�مل�ستخدمني  �ملبا�سرين  وغري  �ملبا�سرين  �مل�ستخدمني  حماية   •

�ملالية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي؛ و 

ن�سر �لوعي �لعام حول تنظيم �سناعة �خلدمات �ملالية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.  •

�لنز�هة  تتمحور حول  �لتي  �لعاملي  �ملايل  دبي  ملركز  �لر�سادية  �ملبادئ  تعزز  بيئة  لتكوين  �سعيها  يف 

و�ل�سفافية و�لكفاءة، ويف جهودها �لر�مية للمحافظة على تلك �لبيئة، و�سعت �سلطة دبي للخدمات 

�ملمار�سات  �أف�سل  على  قائم  ومرن  و��سح  تنظيمي  �طار  لبناء  فيها  تهاون  ل  عالية  معايري  �ملالية 

و�لقو�نني �ملطبقة لدى �ل�سلطات �ملالية �لر�ئدة يف �لعامل. وكان نتيجة ذلك و�سع ت�سريعات و��سحة 

تالئم �أي مركز مايل عاملي حديث. 

ت�سارك �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف �ملنظمات �لعاملية وت�ساهم يف حو�ر�تها يف �ملجالت �لتي تتعلق 

بتنظيم �لأور�ق �ملالية و�للتز�م مبكافحة غ�سل �لأمو�ل وتنظيم �لتمويل �لإ�سالمي. وهذ� ميكننا من 

�لبقاء على �طالع على �أف�سل �ملمار�سات �لدولية يف �ملنطقة ومن تطبيق تلك �ملمار�سات.

اأهداف �مبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية
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القيم �اأخالقيات العمل 
تعك�س قيم �سلطة دبي للخدمات �ملالية جوهر �ملبادئ و �لنز�هة و�ل�سفافية و�لكفاءة يف ت�سغيل مركز 

دبي �ملايل �لعاملي، و�لتي مت دجمها بقوة يف �أنظمة �سلطة دبي للخدمات �ملالية و�إجر�ء�تها ومت �سملها 

يف قانون �لقيم و�أخالقيات �لعمل لدى �سلطة دبي للخدمات �ملالية للموظفني. 

يبني �لقانون معايري �أف�سل �ملمار�سات �لدولية ذ�ت �لعالقة فيما يتعلق با�ستخد�م �ملعلومات �لتنظيمية 

�لقانون  �أحكام  لتكميل  �سمم  وقد  و�لمتياز�ت.  �لهد�يا  وقبول  وتقدمي  �مل�سالح  ت�سارب  وح��الت 

�لتنظيمي ب�ساأن ت�سارب �مل�سالح و�ل�سرية. 

�ملوظفني  ما بني  بالعالقات  بتعلق  فيما  و�ملحتمل  �لفعلي  �لت�سارب  �إد�رة  �إجر�ء�ت  �لقانون  ويت�سمن 

و�مل�ست�سارين يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية وغريها من �لوكالت يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. 

ينا�سب  �لعمل  و�أخالقيات  للقيم  قانونا مماثال  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  �إد�رة  �تخذ جمل�س  وقد 

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة وجلانه وهيئاته �لق�سائية.

اأهداف �مبادئ �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)

2012 التقرير ال�سنوي
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لديه،  و�لعاملني  �ملالية  للخدمات  ل�سلطة دبي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل�ستقل على  �لإد�رة  ي�سرف جمل�س 

وذلك ل�سمان �سفافية ف�سل �لأعمال �لتنظيمية �ليومية عن �لإ�سر�ف على �لأد�ء �لتنظيمي ل�سلطة 

دبي للخدمات �ملالية. 

�سالحيات ومهام �ملجل�س مبوجب �لقانون �لتنظيمي هي:

قيام �سلطة دبي للخدمات �ملالية مبمار�سة �سالحياتها �لت�سريعية؛  •

ميار�س  كالهما  �لتنظيمية،  �لطعون  وجلنة  �ملالية  لالأ�سو�ق  �لقانونية  �لهيئة  �أع�ساء  تعيني   •

وظائف �سبه ق�سائية معينة؛

مهامها    و�أد�ء  �لقانونية  �سالحياتها  مبمار�سة  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  قيام  �سمان    •

�لقانونية وفقا لأهد�فها؛

و�سع �ل�سيا�سات �لتي تتعلق بتنظيم �خلدمات �ملالية و�لن�ساطات ذ�ت �لعالقة؛  •

بالإجر�ء�ت  يتعلق  فيما  �لعقوبات  بتطبيق  �ل�سادرة  لالأحكام  �مل�سبقة  �لرتتيبات  �إتخاذ   •

�لتاأديبية و�مل�سائل �لأخرى؛

��ستعر��س ومر�جعة �أد�ء �لرئي�س �لتنفيذي؛  •

تقدمي �لتوجيهات �إىل �لرئي�س �لتنفيذي؛   •

�لرتتيب لدخول �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف ترتيبات تعاون مع جهات ُمنظمة �أخرى؛  •

مر�جعة م�سود�ت �لقو�نني وتقدمي �لتو�سيات ب�ساأنها �إىل رئي�س مركز دبي �ملايل �لعاملي؛   •

مر�جعة و و�سع �لأنظمة؛  •

مر�جعة و�إ�سد�ر معايري وقو�عد �لعمل؛  •

تقدمي �ملذكر�ت �إىل �لرئي�س فيما يتعلق بامل�سائل �لت�سريعية خارج نطاق �ل�سالحيات   •

�لت�سريعية �خلا�سة باملجل�س.   

ي�سمل دور �ملجل�س يف ممار�سة �إ�سر�فه �لعام على �لعمليات يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية ما يلي:

�إتخاذ �لقر�ر�ت �ل�سرت�تيجية �لتي توؤثر يف �لعمليات �مل�ستقبلية ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية؛  •

و�سع �ل�سيا�سات �ملنا�سبة لإد�رة تقييم �ملخاطر �لتي تتعلق بعمليات �سلطة دبي للخدمات   •

�ملالية و حتقيق �أهد�فها و�ل�سعي للتحقق دوريا من �إد�رة تقييم �ملخاطر بو��سطة �سو�بط   

  �لرقابة �لد�خلية وفقا لهذه �ل�سيا�سات؛

�ملحافظة على نظام �سليم للرقابة �ملالية؛ و  •

توفري �آلية حما�سبة لقر�ر�ت جلان �ملجل�س من خالل رفع تقارير دورية.   •

و�لأعمال  �لقانون  جمال  يف  رو�د  خرب�ء  هم  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  �إد�رة  جمل�س  �أع�ساء  �إن 

و�لتنظيم عملو� �سابقا يف �أهم �ملناطق �ملالية �لعاملية. 

يتم تعيني كافة �أع�ساء جمل�س �إد�رة �سلطة دبي للخدمات �ملالية من قبل رئي�س مركز دبي �ملايل �لعاملي 

وذلك ملدة 3 �سنو�ت. �إ�سافة �إىل ذلك، �برم كافة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �تفاقية خدمة مع �سلطة دبي 

و�ل�سرية  و�مل�سروفات  و�ملكافاآت  و�لو�جبات  �لتعيني  تفا�سيل مدد  تن�س على  و�لتي  �ملالية  للخدمات 

وت�سارب �مل�سالح و�ملدة و�لإنهاء و�لتعوي�سات. 

جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية
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يف �ل�سنة �ملنتهية  31 دي�سمرب 2012 ، ت�سمن �ملجل�س 11 ع�سو� وجميعهم با�ستثناء �لرئي�س �لتنفيذي 

�أع�ساء م�ستقلون غري تنفيذيني.  ي�ساند �ملجل�س �سكرتري جمل�س �لإد�رة و�مل�ست�سار �لعام. 

و  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  م�سوؤولية  على  �ساملة  تاأمينية  تغطية  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  متلك 

�مل�سوؤولني و�لتي يعتربها �ملجل�س كافية ومنا�سبة.  ي�ستثنى من تغطية وثيقة �لتاأمني �أى ع�سو جمل�س 

�إد�رة يف حال ثبت �أنه ت�سرف ب�سوء نية.

ح�سبما يقت�سي �لقانون �لتنظيمي، قام �ملجل�س بتعيني جلنة طعون تنظيمية وهيئة لالأ�سو�ق �ملالية. 

�إ�سافة �إىل �للجان �ملطلوبة مبوجب �لقانون، �أن�ساأ �ملجل�س خم�سة جلان مل�ساعدته يف �أد�ء مهامه.

و هي: �للجنة �لت�سريعية وجلنة �حلوكمة و�لرت�سيحات وجلنة �لتدقيق وجلنة �ملخاطر وجلنة �ملكافاآت. 

ت�سكل هذه �للجان من�سة �سلبة للحوكمة �جليدة و�لكفاءة و�سياغة �ل�سيا�سات. 

�أع�ساء  تفيد  خرب�ت  لديهم  ولكن  �لإد�رة  جمل�س  يف  �أع�ساء  لي�سو�  �للجان  تلك  �أع�ساء  من  بع�س 

�للجان، �ما رئي�س جمل�س �إد�رة �سلطة دبي للخدمات �ملالية فهو بحكم من�سبه ع�سو يف كافة جلان 

�ملجل�س با�ستثناء جلنة �لتدقيق وجلنة �لطعون �لتنظيمية.

جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)
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املجل�س

جلنة التدقيق 

واملخاطر

جلنة احلوكمة 

والرت�شيحات

 اللجنة 

الت�شريعية

جلنة 

املكافاآت

جلنة

املخاطر  

جلنة

لتدقيق ا

7/73/37/74/42/2        �شائب اأغنري

3/33/33/32/2بول ام كو�شرت

4/44/42/22/2         ايان جون�شتون

     عبد الواحد

            العلماء

7/77/7

           فا�شل عبدالباقي      

           العلي

6/73/34/42/2

7/73/37/72/2       جورج ويتي�ش

            جيه اأندرو

            �شبيندلر

7/73/33/32/22/22/2

لورد كوري            

            اوف ماريليبون

7/73/34/4

            مايكل

           بلريكيو�شي

6/77/72/2

6/76/72/2           روبرت ال كالرك

6/76/72/22/2         روبرت اوين

ذه ايرل اوف هوم        3/33/33/3

        �شعادة ابورف      

        باجري

7/73/33/34/42/2

19

)�سخ�سيا  باحل�سور  وذلك  �ل�سنة،  خالل  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  ح�سور  �لتايل  �جلدول  يو�سح 

�أع�ساء �ملجل�س  �لتي يكون كل من  �لهاتف( كن�سبة من عدد �لجتماعات  بو��سطة موؤمتر عرب  �أو 

حل�سورها. موؤهلني 

جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)
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اأع�ساء جمل�س الإدارة )31 دي�سمرب 2012(

�صائب اأغيرن )لل�سورة �رجع لل�سفحة 4( عني �ل�سيد �سائب �أغنري رئي�سا ملجل�س �إد�رة �سلطة دبي 

للخدمات �ملالية يف �أغ�سط�س 2011، وقد �سغل قبل ذلك من�سب نائب رئي�س �ملجل�س وع�سو يف �ملجل�س 

منذ �أكتوبر 2004. 

�أيه �ن زد غريندليز بي �ل �سي يف لندن، كما  و�سغل �ل�سيد �أغنري �سابقا من�سب مدير �أول يف بنك 

تاأ�سي�س  �إىل  منه  حتول  �لذي  �خلا�س  �لبنك  يف  �لهندية  �لقارة  و�سبه  �لأو�سط  �ل�سرق  ق�سم  تر�أ�س 

لونورلد يف عام 1999، وهي جمموعة ��ستثمارية خا�سة، يف �أو�ئل �لت�سعينيات ليكون موؤ�س�سها ورئي�س 

جمل�س �إد�رتها.

يحمل �ل�سيد �أغيرن �سهادة �ملاجي�سرت يف �إد�رة �لأعمال من كلية لندن لإد�رة �لأعمال، وهو حمافظ 

كلية لندن لإد�رة �لأعمال ورئي�س جلنة �لتدقيق و�ملخاطر.

وهو ع�سو يف جدول �أعمال �ملنتدى �لإقت�سادي �لعاملي .كما �أنه موؤلف م�سارك يف كتب �لإد�رة “�ساند 

�ل�سرق  “فن  كتاب  وموؤلف  غلوبال”)2009(  غونيغ   - تو�سيلكون  “�ساند  و   )2003( تو�سيلكون” 

�لأو�سط” )2010(.

�لعمل  �لإد�رة يف جمالت  �لعليا يف جمال�س  �ملنا�سب  ي�سغل عدد� من  ياز�ل  وما  �أغنري  �ل�سيد  �سغل 

�مل�سريف و�ل�سرت�تيجي و�لتعليم و�لتنظيم و�ل�ستثمار و�لثقافة.

ايان جون�صتون  )لل�سورة �رجع لل�سفحة 10( مت تعيني �يان جون�ستون رئي�سا تنفيذيا ل�سلطة دبي 

للخدمات �ملالية يف يونيو عام 2012. وكان قد �ن�سم �يان �إىل �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف نوفمرب 

عام 2006، ليرت�أ�س ق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية . ح�سل �يان على ترخي�سه للعمل يف �ملجال 

�لقانوين يف �أ�سرت�ليا يف بد�ية �لثمانينات وق�سى معظم حياته �ملهنية يف �لقطاع �خلا�س. توىل عدد� 

�سركات  كربى  من  لو�حدة  �لتنفيذي  �لرئي�س  من�سب  و�سغل  �ك�سا  جمموعة  يف  �لعليا  �ملنا�سب  من 

�لئتمان يف �أ�سرت�ليا. وخالل تلك �لفرتة، لعب �يان دور� بارز� يف �سناعة �لئتمان وعمل يف �ملجل�س 

�لوطني لإحتاد موؤ�س�سات �لئتمان.

ويف عام 1999، �لتحق �يان بلجنة �لأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت �لأ�سرت�لية حيث �سغل من�سب �ملدير 

�لتنفيذي لتنظيم �خلدمات �ملالية وق�سى عدة فرت�ت يف من�سب مفو�س بالإنابة. ويف عام 2005، توىل 

�يان من�سب م�ست�سار خا�س لدى جلنة �لأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت �مل�ستقبلية يف هوجن كوجن. �يان 

ع�سو و رئي�س �سابق للمجل�س �مل�سرتك، �لذي يتاألف من ممثلني من �أهم و��سعي �ملعايري �لتنظيمية 

�لدوليني )�ملنظمة �لدولية للجان �لأور�ق �ملالية و جلنة بازل و�لر�بطة �لدولية ملُر�قبي �لتاأمني.( وهو 

ع�سو  يف جمل�س �إد�رة جمل�س تخطيط �ملعايري �ملالية. 

جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)
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فا�صل عبد الباقي العلي هو �لرئي�س �لتنفيذي للعمليات يف �سركة دبي 

�لقاب�سة، و�لرئي�س �لتنفيذي بالوكالة ملجموعة دبي. وكذلك ع�سو يف �للجنة 

�لتنفيذية يف دبي �لقاب�سة ويف عدد من �سركاتها، فهو يرتئ�س جمل�س �إد�رة 

دبي �نرتن�سينال كابيتال  وع�سو يف جمل�س جمموعة جمري�.  

و�ل�سيد �لعلي ع�سو يف جمل�س �عمار للعقار�ت، �سركة م�ساهمة عامة،  دو 

)�لإم��ار�ت لالإت�سالت �ملتحدة �س م ع( ويف جمل�س قرب�س بوبيولر بنك 

بابليك كو ليمتد )�سابقا مارفني بوبيولر بنك(. 

ميلك �ل�سيد �لعلي خربة كبرية يف �ملجال �ملايل و�لتي تت�سمن عدة �سنو�ت من �خلربة يف �سيتي بنك 

قبل �نتقاله �إىل �سركة دبي �لقاب�سة.  

تخرج �ل�سيد �لعلي من جامعة �ساوذرن كاليفورنيا ويحمل درجة �لبكالوريو�س يف �لعلوم يف �لهند�سة 

�ل�سناعية وهند�سة �لأنظمة. كما يحمل �سهادة يف �لعلوم �ملالية من �جلامعة �لأمريكية يف �ل�سارقة.

�لندماج  ممار�سة  يف  كاي�س  �ن��د  و�ي��ت  �سريك  العلماء  الواحد  عبد 

للتحكيم  دب��ي  مركز  يف  م�سجل  معتمد  حمكم  وه��و  �لعاملي.  و�ل�ستحو�ذ 

 �لدويل وغرفة �لتجارة �لدولية. وهو ع�سو يف جمل�س �إد�رة بنك دبي �س م ع

منذ  و�ل�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  تنفيذي يف   وع�سو غري  عام2012.  منذ 

�غ�سط�س 2012. كما ي�سغل من�سب مدير و�سريك يف جلف ليندرز نتورك 

�لإمار�ت  يف  �لعقار�ت  قطاع  يف  �أعمال  وهي  جروب  كونفيان�سنج  �مريت�س 

�لعربية �ملتحدة.

وكان �ل�سيد �لعلماء �سريكا يف �ل�سابق يف متكب �لتميمي وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون يف 

دبي و�ل�سريك �لإد�ري ملقرهم يف قطر. وعمل �ل�سيد �لعلماء  مع دبي �لعاملية، حيث �سغل يف �لبد�ية 

من�سب رئي�س �لد�ئرة �لقانونية يف جمموعة دبي، ومن ثم �سغل منا�سب ر�ئدة يف �ملجموعة ت�سمل، 

نائب �لرئي�س �لتنفيذي للمو�رد �لطبيعية يف دبي، ذر�ع �ل�ستثمار للمو�رد �لطبيعية ف�سال عن ريتيل 

�لعاملية، ذر�ع �لتجزئة يف دبي �لعاملية. وقبل �ن�سمامه  لو�يت �ند كاي�س، �سغل من�سب ��ست�ساري �أول 

يف مبادلة جي �إي كابيتال يف �أبوظبي.

على  �لأول  كان  وقد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  من جامعة  �حلقوق  لي�سان�س  على  علي  �ل�سيد  ح�سل 

�لدفعة.  بعد ذلك، �أكمل �ملاج�ستري يف قانون �لتجارة �لدولية يف جامعة لندن. 
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���ص��ع��ادة اأب����ورف ب��اج��ري ه��و �ل��ع�����س��و �مل��ن��ت��دب 

جتارة  يف  �ملتخ�س�سة  ميتدي�ست  �سركات  ملجموعة 

على  �حل��دي��دي��ة  تت�سمن  ل  �ل��ت��ي  �مل���و�د  و���س��ن��اع��ة 

جمل�س  وع�سو  �سابق  رئي�س  وه��و  �ل��دويل.  �مل�ستوى 

كاون�سل  كوبر  ر�وت  �نرتنا�سيونال  يف  ح��ايل  �إد�رة 

رئي�س  وه��و  �لنحا�س.  ت�سنيع  �سناعة  متثل  �ل��ت��ي 

�أي�سا  وهو   . �مللكية  �حلد�ئق  جمل�س  �إد�رة  جمل�س 

�لهيئة �ملنظمة لكلية لندن  �إد�رة  نائب رئي�س جمل�س 

لإد�رة �لأعمال ومفو�س للجنة تعبيد عقار�ت �لعائلة �ملالكة و�أحد موؤمتني �آ�سيا هاو�س وع�سو� يف 

�سكول. كوليج  يونيفري�سيتي  �سركة 

 وهو م�ست�سار رئي�س جمل�س جامعة �سيتي، لندن، و برف�سور ز�ئر يف كلية �لأعمال يف كا�س.  وقد عمل 

كرئي�س �سابق ويعمل حاليا كع�سو يف جمل�س �إد�رة )TiE Inc(، وهي منظمة عاملية غري ربحية تدعم 

وت�ساعد على تكوين �لأعمال و�لرثو�ت.

�ل�سيد باجري هو �أحد �خلريجني مبرتبة �ل�سرف يف �إد�رة �لأعمال من كلية كا�س لإد�رة �لأعمال يف 

لندن. وقد مت منحه درجة �لدكتور�ه �لفخرية يف �لعلوم من جامعة �سيتي، لندن.

يف  م�سجل  م�ستقل  حمام  هو  �صي  كيو  بلري  مايكل 

نقابة �جنلرت� وويلز، متخ�س�س يف قانون وممار�سات 

يف  �ن  ج��ر�ي  يف  مبن�سبه  و�لتحق  �ملالية  �خل��دم��ات 

لندن عام 2000. 

عليا  منا�سب  يف  ذل��ك  قبل  عاما   13 مل��دة  عمل  وق��د 

ومتتالية يف �لقطاع �لتنظيمي يف مدينة لندن، �آخرها 

�سلطة  �إد�رة  ملجل�س  ع��ام  كم�ست�سار  من�سبه  ك��ان 

�خلدمات �ملالية. وهو ع�سو� يف هيئة �ل�ستئناف �خلا�سة باملناف�سة وكان منذ وقت قريب رئي�سا لهيئة 

�خلدمات �ملالية يف جرين�سي ورئي�س ��س دبليو �ك�س يوروب، ذر�ع بور�سة �أ�سهم �سوي�سر� يف لندن و 

رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �ل�ستئناف يف نقابة �جنلرت� وويلز. وقد عمل �أمينا �أول خلزينة ميدل متبل 

وقد �حتل من�سبه �لقانوين، يف عامها �خلام�س و�لع�سرين يف �لعام 2008.
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من  لثالثة  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  من�سب  �سي  كيو  بلري  �ل�سيد  توىل   2002 عام  �إىل   2000 عام  من 

�لتنظيم  موؤ�س�سة  ت�سمل،  �لربيطانية  �ملالية  ل�سناعة �خلدمات  �لتنظيم  �لذ�تية  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات 

�مل�ستقبلية. عمل يف  و�ل�سلع  �ملالية  �لأور�ق  و�سلطة  �ل�سخ�سي  �ل�ستثمار  و�سلطة  �ل�ستثماري  �لإد�ري 

جمل�س �لنقابة ملدة ع�سر �سنو�ت عمل منها �أربع �سنو�ت ب�سفة �أمني للخزنة من عام 1994 �إىل عام 

1998. وقد منح لقب م�ست�سار �مللكة وهو لقب فخري يف عام 1996 وهو موؤلف وحمرر لعدد من �لكتب 

�لتي تدر�س كمناهج  يف �ململكة �ملتحدة يف جمال قانون �خلدمات �ملالية. 

�لقو�نني  و��سعة يف  خ��ربة  لديه  ك��ارك   ال  روب��رت 

من  كل  يف  �لبنوك،  على  و�لإ�سر�ف  �مل�سرفية  و�للو�ئح 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ودوليا. �أ�س�س �ل�سيد كالرك 

�ل  و جيولياين،  بري�سويل  �ملالية يف  جمموعة �خلدمات 

�ل بي يف عام  1973.  مت تعيينه من قبل �لرئي�س رونالد 

نهاية  يف  و  �ملتحدة  �لوليات  يف  للعملة  كمر�قب  ريجان 

�لرئي�س  قبل  من  تعيينه  �إع��ادة  متت  �لأوىل  عمله  مدة 

�لفرتة من  بو�س. عمل كمفت�س خالل  دبليو  �ت�س  جورج 

عام 1985 �إىل عام 1992 وخالل مدة خدمته قامت �لوكالة بالإ�سر�ف على حو�يل 5000 بنك جتاري 

معتمد حمليا، و يف ذلك �لوقت عمل �أي�سا كع�سو جمل�س �إد�رة �سركة �لتاأمني على �لود�ئع �لإحتادية، 

ويف مار�س 1992 �ن�سم مرة �أخرى �إىل بري�سويل و جيولياين، �ل �ل بيه، ك�سريك �أول ورئي�سا لأعمالها 

يف �خلدمات �ملالية. عمل �ل�سيد كالرك كم�ست�سار لعدد من �لدول ب�ساأن عملياتها �لرقابية �مل�سرفية. 

يف  بكالوريو�س  و  للحقوق  هارفارد  كلية  من  �حلقوق  يف  بكالوريو�س  على  حا�سل  ك��الرك  �ل�سيد 

�لإقت�ساد من جامعة ر�ي�س. 

يف  و��سعة  خربة  لديه  ماريليبون   اوف  كوري  لورد 

�خلدمات �ملالية، �لإد�رة �لعامة وقطاع �لتعليم. �إ�سافة 

�إىل عمله يف جمل�س �إد�رة �سلطة دبي للخدمات �ملالية، 

يعمل كرئي�س جمل�س �إد�رة للمركز �لدويل للتنظيم �ملايل 

)ومن �سبتمرب 2012( �لرئي�س �ملكلف ل�سلطة  �لأ�سو�ق 

و�ملناف�سة �لهيئة �جلديدة �لتي �سيتم ت�سكيلها من �ندماج 

مكتب �لتجارة �لعادلة وجلنة �ملناف�سة. ولذلك تنحى عن 

ل�سركة  رئا�سته  ذلك  يف  مبا  �ملتحدة  �ململكة  يف  �أعماله 

�ملتحدة،  �ململكة  �و  دي  بي  مايل،  رويال  �إد�رة  جمل�س  يف  وع�سويته  بارترنز  �نفي�ستمنت  �سيمبرييان 

جمموعة �آي جي و �ورك�سرت� لندن �ل�سيمفونية.
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�ملتحدة  �ململكة  يف  �ملتكاملة  �جلديدة  �جلهة  )�وفكم(،  �لإت�سالت  ملكتب  �ملوؤ�س�س  �لرئي�س  وك��ان 

�لأعمال  لإد�رة  كا�س  كلية  وعميد   2009 عام  �إىل   2002 عام  من  �للكرتونية،  لالإت�سالت  �ملنظمة 

�لتابعة جلامعة �سيتي يف مدينة لندن من عام 2001 لغاية عام 2007.  وقد عمل �سابقا كنائب للعميد 

�إد�رة مكتب  �آبي نا�سيونال، كما عمل يف جمل�س  ل�  يف كلية لندن لإد�رة �لأعمال ومدير غري تنفيذي 

�أ�سو�ق �لغاز و�لكهرباء، �جلهة �ملنظمة للطاقة يف �ململكة �ملتحدة، وعدة هيئات حكومية �أخرى. �أجرى 

�ل�سيد ماريليبون بحثه �لأكادميي يف جمال �لتنظيم. كما �أنه ع�سو� يف جمل�س �للورد�ت.

يف  وممار�س  كمنظم  و��سعة  خ��ربة  لديه  اوين  روب��رت 

�ل�سوق، مع تركيز خا�س على �ملنطقة �لبا�سفيكية �لآ�سيوية. 

�أن�ساأ جلنة �لأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت �مل�ستقبلية يف هوجن 

قبل   .1989 عام  لها يف  تنفيذيا  رئي�سا  تعيينه  ومت  كوجن 

ذلك، كان �ل�سيد �وين مديرً� لق�سم �ملعامالت �مل�سرفية 

�ل�ستثمارية لدى لويدز بنك جروب ورئي�س جمل�س �إد�رة 

و�لرئي�س �لتنفيذي لبنك لويدز مري�سانت. وقد كان �سابقا 

�أحد �أع�ساء جمل�س �إد�رة مورجان جرينفيل �أند كو وعمل 

يف مكتب �خلزينة و�خلارجية باململكة �ملتحدة. بعد تنحيه 

عن من�سبه يف جلنة �لأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت �مل�ستقبلية، توىل �ل�سيد �وين من�سب رئي�س جمل�س 

�إد�رة نومور� �آ�سيا هولدينجز ليمتد، وم�ست�سار �أول لدى نومور� �نرتنا�سيونال هوجن كوجن ليمتد، وع�سو 

جمل�س �ل�ست�سار�ت و�لتنظيم لدى لويدز �وف لندن، ورئي�س جمل�س �إد�رة تيكبا�سيفيك كابيتال ليمتد، 

ورئي�س جمل�س �إد�رة  �أي بي د�يو� ليمتد، ومدير �سند�ي كوميونيكي�سنز ليمتد، يوروبيان كابيتال كو 

ليمتد ويف غريها من �سركات و�سناديق �ل�ستثمار. كما �أنه ع�سو� يف جمل�س �إد�رة كرو�سبي كابيتال 

ليمتد و يف �سنغافوره �ك�ست�سينج ليمتد و�سيتي بنك هوجن كوجن ليمتد.

وهو �أي�سا حمافظ مدر�سة ريبتون يف �ململكة �ملتحدة وع�سو جمل�س �إد�رة مدر�سة ريبتون يف دبي.  تلقى 

�ل�سيد �وين تعليمه يف مدر�سة ريبتون وجامعة �ك�سفورد.

�لتنفيذي  و�لرئي�س  �لرئي�س  هو  �صبيندلر  اأندرو  جيه 

�سر�كة  كورب�س،  فولنتري  �سريفي�سز  فاينان�سال  ل�  �لأول 

�مل�ساعدة  يف  مهمتها  وتتمثل  ربحية  غري  عامة   - خا�سة 

�لأ�سو�ق  دول  يف  جيدة  ومالية  م�سرفية  �أنظمة  بناء  يف 

عمل   ،1993 ع��ام  يف  تعيينه  قبل  و�لنا�سئة.  �لنتقالية 

�ل�سيد �سبيندلر كنائب �أول للرئي�س يف �لبنك �لحتياطي 

�لوظيفي  �جلهاز  ت��ر�أ���س  حيث  نيويورك،  يف  �لفيدر�يل 
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للدر��سات �مل�سرفية ودر��سات مهام �لتحليل ونظام �لدفعات. و�أثناء عمله لدى نيويورك فيد، �ساعد 

تبنيه من قبل �جلهات  و�لذي مت  �ملخاطر  تقييم  �إىل  ي�ستند  �لذي  �ملال  ر�أ�س  �إطار عمل  على تطوير 

�لإ�سر�فية على �لبنوك يف معظم �ملر�كز �ملالية يف �لعامل. عمل كممثل ل� نيويورك فيد يف جلنة بازل 

لالإ�سر�ف على �لعمليات �مل�سرفية خالل �لفرتة من 1991 �إىل 1993. قبل �لتحاقه ب� نيويورك فيد 

يف عام 1985، تقلد �ل�سيد �سبيندلر �لعديد من �ملنا�سب �لقر��سية و�لتخطيطية �ل�سرت�تيجية لدى 

كونتيننتال �لينوي بنك. وقد عمل كزميل يف ذه بروكينغز �ن�ستتيو�سن خالل �لأعو�م من 1980 �إىل 

.1983

ويل�سون  وودرو  كلية  من  �لأعمال  �إد�رة  يف  و�ملاج�ستري  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�سل  �سبيندلر  �ل�سيد 

جامعة  من  �لدولية  �ل�سيا�سة  يف  �لبكالوريو�س  ودرجة  برين�ستون  جامعة  يف  و�لدولية  �لعامة  لل�سوؤون 

هارفارد. وهوع�سو� يف جمل�س �لعالقات �خلارجية وجلنة بريتون وود�س وجمعية �ل�سيا�سة �خلارجية.

�لأ�سو�ق  يف  و��سعة  تنظيمية  خربة  لديه  ويتي�س  جورج 

�ملكتب  �أن�ساأ  �لأوروب���ي.  �ملنظور  من  خا�س  وب�سكل  �ملالية 

وعمل  فر�نكفورت  يف  �لفيدر�يل  �ملالية  ل��الأور�ق  �لإ�سر�يف 

عام  يف   .2002 �إىل   1994 من  �لفرتة  خ��الل  له  رئي�سا 

جلان  ملنتدى  رئي�سا  ويتي�س  �ل�سيد  �نتخاب  مت   ،1998

لتطوير  رئي�سيا  دور�  لعب  �ل��ذي  �لأوروب��ي��ة  �ملالية  �لأور�ق 

�ملنظمة  �لأوروبية. يف   �ملال  ر�أ�س  لأ�سو�ق  معايري م�سرتكة 

نائبا  ويتي�س  �ل�سيد  ك��ان  �ملالية،  �لأور�ق  للجان  �لدولية 

لرئي�س �للجنة �لفنية ورئي�سا لفريق م�سروع �لنرتنت. وقد تقلد �ل�سيد ويتي�س قبل ذلك منا�سب عليا 

�أ�سو�ق �لتمويل و�لأور�ق �ملالية �لدولية وعمل  �أملانيا يف جمال  خمتلفة يف وز�رة �ملالية �لفيدر�لية يف 

كم�ست�سار مايل لل�سفارة �لأملانية يف طوكيو 1983 �إىل 1987.

تخرج �ل�سيد ويتي�س و ح�سل بكالوريو�س يف �حلقوق يف من جامعة كيل وقد �أجرى در��سات �إ�سافية 

يف �يكول نا�سيونيل دي �دمين�سرتي�سن يف باري�س.
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اللجنة الت�سريعية 
تتمثل �ملهمة �لرئي�سية للجنة �لت�سريعية يف م�ساعدة �ملجل�س يف �أد�ء مهامه يف و�سع �سيا�سته ومهامه 

�لت�سريعية، مبا يف ذلك تطوير �لت�سريع �ملتعلق بتنظيم �خلدمات �ملالية �لتي تتم مز�ولتها يف �أو من 

مركز دبي �ملايل �لعاملي.

اأع�شاء اللجنة الت�شريعية هم:

مايكل بلري كيو�سي )�لرئي�س �للجنة �لت�سريعية(  •

عبد�لو�حد �لعلماء  •

روبرت �ل كالرك  •

روبرت �وين  •

جورج ويتي�س  •

�سائب �أغنري*  •

�يان جون�ستون*  •

مايكل ريدجو�ي*  •

�يرول هومبان*  •

�يرمانو با�سكوتو )ع�سو خارجي يف �للجنة(**  •

*بحكم �ملن�سب   

**يرجى �لرجوع �إىل موقع �ل�سلطة لل�سرية �لذ�تية �خلا�سة بال�سيد �يرمانوبا�سكوتو.  

تتكون ع�سوية �للجنة من �أع�ساء تنفيذيني و�أع�ساء غري تنفيذيني من �ملوظفني. هذ� ميكن �للجنة 

 من معاجلة م�سائل �سيا�سة �لتنظيم  وقابلية و�سهولة ��ستخد�م قو�عد �سلطة دبي للخدمات �ملالية.

يتم �تخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن عبء عمل �للجنة من جانب �ل�سلطة �لتنفيذية بالت�ساور مع �لأع�ساء.  يف 

كثري من �حلالت، بنود �أجندة �لعمل تطرح نف�سها بنف�سها، لأنها تتعلق بال�سيا�سات �لتنظيمية و و�سع 

�ملعايري �لدولية.

عندما يتم حتديد جدول �لأعمال، تت�سمن �أ�ساليب �لعمل ثالث مر�حل.

�لتنفيذية ويقدمون  �ل�سلطة  �ملو�د �ملقرتحة من  �للجنة بفح�س  �أع�ساء  �لأوىل، يقوم  خالل �ملرحلة 

�لتنفيذيني  �ملوظفني  و  �لأع�ساء  �للجنة يركز  وبالتايل عندما جتتمع  تعليقات خطية قبل �لجتماع، 

�لعامة. للم�ساور�ت  �ل�سلة  ذ�ت  �مل���و�د  تخ�سع  �للجنة،  مو�فقة  عند  �لأع�����س��اء.  تعليقات   على 

عملية ت��ك��ر�ر  يتم  بعد  فيما  �لعامة.  �مل�����س��اور�ت  نتائج  على  �حل�سول  بعد  �لثانية  �ملرحلة   ت��ب��د�أ 

 �ملرحلة �لأوىل، وذلك لدخال حت�سينات على  �ملقرتحات على �سوء �لت�ساور.

�إىل  �إر�سالها  قبل  �لنهائية  باملقرتحات  علم  على  �للجنة  �أع�ساء  �أن  ت�سدد حيث  �أقل  �لثالثة  �ملرحلة 

�ملجل�س لعتمادها.

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية 
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�إن عبء �لعمل ثقيل، وقد مت تعيني �ملو�سوعات �لتي تغطيها هذه �ل�سنة  يف �سفحات 45  حتي 46. كما 

هو مبني يف تلك �ل�سفحات، �سملت �لن�ساطات مقرتحات تغيري�ت يف قو�نني مركز دبي �ملايل �لعاملي 

و�لتي تديرها �سلطة دبي للخدمات �ملالية )�سيتم �عتمادها �إذ� متت �ملو�فقة عليها من قبل �ساحب 

�ل�سمو، حاكم دبي(، بالإ�سافة �إىل رعاية و�سيانة وحت�سني كتيب قو�عد �سلطة دبي للخدمات �ملالية 

)حيث �أن جمل�س �إد�رة �سلطة دبي للخدمات �ملالية هو �ل�سلطة �مل�سوؤولة عن �سياغة �لقو�عد(.

تت�سمن بع�س �لإجناز�ت �لكربى هذ� �لعام �إدخال قو�عد وكالت �لت�سنيف �لئتماين )منوذج �سلوك  

�لأعمال(، و�إدخال قو�عد حتوط  جديدة ما بعد بازل 3 )منوذج �لتحوط - �ل�ستثمار، و�ساطة �لتاأمني  

و�خلدمات �مل�سرفية(، �إدخال قو�عد �أ�سو�ق حمدثة )منوذج �لأ�سو�ق( ويف وقت كتابة هذ� �لتقرير، 

بالبور�سات )منوذج موؤ�س�سات  �لقو�عد �ملحدثة �خلا�سة  ب�ساأن  بالت�ساور  تقوم �سلطة دبي للخدمات 

�ل�سوق �ملرخ�سة(.

جلنة التدقيق
�إن قر�ر �ملجل�س بو�سع م�سوؤوليات �لتدقيق و�ملخاطر يف جلان منف�سلة يعك�س تركيزه �ملتز�يد على كال 

�ملجالني. تتمثل �ملهام �لرئي�سية للجنة �لتدقيق يف م�ساعدة �ملجل�س على �لقيام مب�سوؤولياته �لرقابية  

فيما يتعلق بالإد�رة �ملالية لل�سلطة دبي للخدمات �ملالية وكفاأة �أنظمة �ل�سو�بط �لد�خلية وجودة عملية 

�إد�رة �ملخاطر �لد�خلية. رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي لي�سو� �أع�ساء يف جلنة �لتدقيق. 

اأع�شاء جلنة التدقيق هم:

جيه �ندرو �سبيندلر)رئي�س جلنة �لتدقيق(  •

فا�سل �لعلي  •

�سعادة �أبورف باجري  •

جورج ويتي�س   •

يغطي  �ل��ذي  �خلارجي  �لتدقيق  من  �لإنتهاء  على  �لتدقيق  جلنة  �أ�سرفت    ،2012 ع��ام  م��د�ر  على 

�خلارجي  �لتدقيق  بد�ية  وعلى   ،2011 لعام  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  وح�سابات  �ملالية  �لبيانات 

يف  مبا  �سامل،  د�خلي  تدقيق  برنامج  �للجنة  نفذت   .2012 لعام  و�حل�سابات  �ملالية  �لبيانات  على 

بالتعاون �لب�سرية  �مل��و�رد  مهام  وعلى  �ملعلومات  تكنولوجيا  و�خ��رت�ق  �أمن  على  م�ستقل  تدقيق   ذلك 

�إ�سر�ف جلنة �ملكافاآت.  كما قامت �للجنة بدور� رئي�سيا يف ت�سكيل و�عتماد ميز�نية �سلطة دبي  مع 

للخدمات �ملالية لعام 2013. بالإ�سافة �إىل �إن�ساء �سندوق منف�سل لإد�رة �أمو�ل نهاية �خلدمة �خلا�سة 

�لنقدي  و�لر�سيد  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  متويل  بن�ساط  �للجنة  ر�سدت  �ل�سلطة.  يف  باملوظفني 

خالل �لعام، وقدمت تو�سيات منا�سبة ح�سب �حلاجة يف هذ� �ل�سدد.

�ل�سلطة  �سنويا مبر�جعة م�سفوفة  �للجنة  تقوم  �لد�خلية،  �ملالية  �ل�سو�بط  �إ�سر�فها على  كجزء من 

�لتنفيذية ودليل �ل�سيا�سات يف د�ئرة �ملالية. 
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جلنة املخاطر
تتمثل �ملهمة �لرئي�سية للجنة �ملخاطر يف م�ساعدة �ملجل�س على تقييم �ملخاطر �خلارجية، يف �ملقام 

�لأول �ملخاطر �لتنظيمية �لتي قد توؤثر على �سمعة �سلطة دبي للخدمات �ملالية �أو قدرتها على حتقيق 

�أهد�فها �لتنظيمية  مع �تخاذ تد�بري للتخفيف من �ملخاطر �ملحتملة.

اأع�شاء جلنة املخاطر هم:

روبرت �أوين )رئي�س جلنة �ملخاطر(  •

مايكل بلري كيو�سي  •

�سائب �أغنري*  •

�يان جون�ستون*  •

جيه �ندرو �سبيندلر  •

*بحكم �ملن�سب

�جتماع مت  �أول  �لعام. يف  �جتماعني خالل  وقد عقدت   2012 يوليو   1 �ملخاطر يف  ت�سكيل جلنة   مت 

مناق�سة وحتديث �لتحليل �لذي يقوم عليه حتمل �ملجل�س للمخاطر �لتنظيمية و�لتي و�فق عليها �ملجل�س.  

يف �لجتماع �لثاين مت حتديد و�لنظر يف �ملخاطر �لرئي�سية �خلارجية ككل �لتي تو�جهها �سلطة دبي 

للخدمات �ملالية ومدى كفاية �لإجر�ء�ت �لتي يجري �تخاذها لتخفيف هذه �ملخاطر، وذلك جزء من 

��ستعد�د�ت �ل�سلطة للتخطيط لعام 2013.

 جلنة احلوكمة �الرت�سيحات
�ملهمة �لرئي�سية للجنة �حلوكمة و�لرت�سيحات هي م�ساعدة �ملجل�س يف �لنهو�س مب�سوؤولياته �لإ�سر�فية 

�ملجل�س مبا يف ذلك  �أع�ساء يف  لي�سبحو�  �ملوؤهلني  �لأف��ر�د  و�إد�رت��ه وحتديد  �ملجل�س  ب�ساأن عمليات 

�لرئي�س �لتنفيذي، لتطوير برنامج ملء �ل�سو�غر و �لتطوير و �لتو�سية للمجل�س مبجموعة من مبادىء 

حوكمة �ل�سركات.

اأع�شاء جلنة احلوكمة والرت�شيحات هم:

�سعادة �أبورف باجري )رئي�س جلنة �حلوكمة و�لرت�سيحات(  •

لورد كوري �وف ماريليبون  •

جيه �ندرو �سبيندلر  •

�سائب �أغنري*  •

�يان جون�ستون*  •

*بحكم �ملن�سب

يف بد�ية عام 2012، قامت جلنة �حلوكمة و�لرت�سيحات با�ستطالع  د�خلي عن فعالية �ملجل�س، مبا يف 

ذلك مر�جعة �أد�ئها و�لخت�سا�سات فيها. و�تفق �ملجل�س على �أن �إجر�ء مثل هذ� �لتقييم �لذ�تي على 

�أ�سا�س �سنوي ي�ساعد على منع �لركود ويحافظ على حيوية �ملجل�س.

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)
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خالل �لعام، ُطلب من جلنة �حلوكمة و�لرت�سيحات �لبحث عن و�لتو�سية برئي�س تنفيذي جديد ل�سلطة 

�لبحث  �إجر�ء  يف  للم�ساعدة  �لتنفيذي  �لبحث  �سركة  �للجنة  ��ستخدمت  وقد  �ملالية.  للخدمات  دبي 

على م�ستوى عاملي. وبعد �لنظر يف عدد من �ملر�سحني �ملوؤهلني تاأهيال عاليا، �أو�ست �للجنة �لد�خلية 

باملر�سح  �يان جون�ستون، نائب �لرئي�س �لتنفيذي  يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية. يف يونيو 2012  توىل 

�ل�سيد جون�ستون م�سوؤولياته �جلديدة.

قيم  قانون  على  تنقيح  وعملية  �ساملة  مر�جعة  و�لرت�سيحات  �حلوكمة  جلنة  �أج��رت   ،2012 عام  يف 

و�للجان  �ملجل�س  �أع�ساء  على  ينطبق  �ل��ذي  �ملماثل  و�لقانون  و�ل�ست�ساريون  �ملوظفني  و�أخالقيات 

و�لهيئات �لق�سائية.  وكانت نتيجة �ملر�جعة مو�فقة �ملجل�س على �لتغيري�ت �لتي جعلت كل من �لقو�نني 

�أكرث و�سوحا وتقييد�   فيما يتعلق بت�سارب �مل�سالح.

يف نهاية �لعام، قامت �للجنة بالتفاق مع �إيغون  زيندر على �إجر�ء تقييم خارجي للمجل�س وجلانه. 

�سيتم �لعالن عن �لنتائج  �إىل �ملجل�س خالل �لن�سف �لأول من عام 2013 ، مبا يف ذلك مقارنة نتائج 

�لتقييمات �خلارجية �ل�سابقة �لتي قام بها جمل�س �سلطة دبي للخدمات �ملالية.

جلنة املكافاآت

تو�سي  �لب�سرية.  باملو�رد  يتعلق  فيما  للمجل�س  بتو�سيات  �لقيام  �ملكافاآت هي  للجنة  �لرئي�سية  �ملهمة 

دبي  �سلطة  يف  و�ملوظفني  و�لتنفيذيني  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  و�أد�ء  مبكافاآت  يتعلق  فيما  �للجنة 

للخدمات �ملالية.

اأع�شاء جلنة املكافاآت هم:

لورد كوري �وف ماريليبون )رئي�س جلنة �ملكافاآت(  •

فا�سل �لعلي  •

�سعادة �أبورف باجري  •

�سائب �أغنري*  •

�يان  جون�ستون*  •

*بحكم �ملن�سب 

خالل عام 2012، و�فق �ملجل�س على تعديالت يف �سروط جلنة �ملكافاآت �لتي و�سعت مهامها �لرقابية 

لت�سمل م�سائل مثل �لتعلم ومبادر�ت �لتنمية وخطط �خلالفة و�أحكام عقود �لعمل و�لنظر يف مر�سحني 

ل�سغل وظائف حتت �إد�رة �لرئي�س �لتنفيذي.  بالإ�سافة �إىل عملها �ملعتاد يف جمال �لأجور، ت�سمن عمل 

�للجنة تدقيق خارجي على ق�سم �ملو�رد �لب�سرية ومهامه يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية.  كما �أ�سرفت 

�للجنة على مر�جعة  قانونية على جميع �سيا�سات �ملو�رد �لب�سرية.

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)
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جلنة الطعون التنظيمية

عن  �ل�سادرة  �لتنظيمية  للقر�ر�ت  بالن�سبة  د�خلية  ��ستئناف  كاآلية  �لتنظيمية  �لطعون  جلنة  تعمل 

�مل�سوؤولني �لتنفيذيني ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية، ل�سمان �لعد�لة و�ملو�سوعية و�ل�سفاف�سة �لإجر�ئية.  

مينح �لقانون جلنة �لطعون �لتنظيمية �ل�سالحية لإجر�ء مر�جعة مو�سوعية كاملة للقر�ر�ت �لتنفيذية  

قيد �ل�ستئناف. ميكن تعديل قر�ر�ت جلنة �لطعون �لتنظيمية من قبل حمكمة مركز دبي �ملايل �لعاملي 

وذلك مبر�جعة ق�سائية للنقاط �لقانونية.

اأع�شاء جلنة الطعون التظيمية هم:

جورج ويتي�س )رئي�س جلنة �لطعون �لتنظيمية(  •

مايكل بلري كيو�سي  •

روبرت �أوين  •

عبد �لو�حد �لعلماء  •

وليام �ف كرونري �لثالث )ع�سو خارجي يف �للجنة(*  •

�رميانو با�سكاتو )ع�سو خارجي يف �للجنة(*  •

ندى خني�سر زرقا )ع�سو خارجي يف �للجنة(*  •

جاي�سري جوبتا )ع�سو خارجي يف �للجنة(*   •

**يرجى �لرجوع �إىل موقع �ل�سلطة لل�سري�لذ�تية �خلا�سة بال�سيد كرونريو�ل�سيد با�سكاتو و�ل�سيدة زرقا و�ل�سيدة جوبتا.

2012  يف عدد� متز�يد من �ل�ستئنفات. و�تخذت قر�ر�ت  نظرت جلنة �لطعون �لتنظيمية يف عام 

ب�سحب  �لتنفيذيني  قام  حيث   .2011 عام  يف  مقدمة  �لعام   هذ�  بد�ية  �سلة  ذ�ت  ق�سايا  ثالث  يف 

�أمو�ل ما بني �سل�سلة من �حل�سابات يف حماولة جلعلها  رخ�سة �سركة ب�سبب �كت�ساف قيامها بنقل 

وكاأنها متلك ر�أ�س �ملال  �ملنا�سب  يف حني مل يكن ذلك �سحيحا.  بعد جل�سة �ل�ستماع وبعد مناق�سات 

�لت�سوية �لتي د�رت ما بعد جل�سة �ل�ستماع، �أ�سدرت جلنة �لطعون �لتنظيمية �إ�سعار قر�ر يف يناير 

2012 �أيدت فيه قر�ر�ت �لتنفيذيني. 

يف مايو، مت تقدمي طلب ��ستئناف يتعلق بقر�ر �لتنفيذيني �لذي ين�س على �إلغاء �إدر�ج ُم�سدر ل�سهاد�ت 

�لتنظيمية جل�سة  �لطعون  فريق جلنة  �ملالية. عقد  لالأور�ق  �لر�سمية  �لقائمة  �لإ�سالمية من  �لتعهد 

��ستماع يف يونيو، و ��سدرت �للجنة قر�رها �لد�عم لقر�ر �لتنفيذيني يف يوليو.

يف �أكتوبر، مت تقدمي طلب ��ستئناف من قبل �سركة ت�سعى ل�سقاط قر�ر رف�س �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية منحها ترخي�سا.  وحتى نهاية �لعام مل يتخذ �أي قر�ر يف هذ� �ل�ستئناف و من �ملقرر �أن تنظر 

�للجنة فيه بد�ية عام 2013.
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الهيئة القانونية لالأ�سواق املالية

حالت  ب�ساأن  للتقرير  م�ستقلة  مالية  خدمات  �سبط  كهيئة  �ملالية  لالأ�سو�ق  �لقانونية  �لهيئة  تعمل 

�لتنظيمية  �ملالية و�لإج��ر�ء�ت  �لتي ت�سرف على تنفيذها �سلطة دبي للخدمات  بالت�سريعات  �لخالل 

ذ�ت �لعالقة.  تتمتع �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية ب�سالحيات و��سعة مقارنة بالهيئات �لتنظيمية 

للخدمات �ملالية �لدولية �ملتكاملة �لأخرى.

تعمل �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية با�ستقالل عمليا عن جمل�س �إد�ر�ة �سلطة دبي للخدمات �ملالية 

وجلنة �لتنفيذيني. ميكن ��ستئناف قر�ر�ت �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية لدى حمكمة مركز دبي 

�ملايل �لعاملي.

اأع�شاء الهيئة القانونية للأ�شواق املالية هم:

�ستيو�رت بويد كيو�سي )رئي�س �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية(*  •

جون �ل دوجال�س*  •

جافان جريفيث كيو�سي*  •

علي مالك كيو�سي*  •

ديفيد �م �ستوكويل*  •

*يرجى �لرجوع ملوقع �ل�سلطة لل�سري �لذ�تية �خلا�سة بال�سيد بويد و�ل�سيد جريفيث و�ل�سيد مالك و�ل�سيد �ستوكويل. 

قبل  من  مقدمة  �سلة  ذ�ت  ق�سيتني  بحل  �ملالية  لالأ�سو�ق  �لقانونية  �لهيئة  قامت   ،2012 ع��ام  يف 

�لتنفيذيني. قدمتا �لق�سيتان فر�سة لختبار �لنز�هة �لإجر�ئية و�ملو�سوعية للهيئة، يف حني مت ��ستئناف 

قر�ر حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي �ملوؤقت.  �أيدت �ملحكمة قر�ر �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية، 

و�حيلت �لق�سايا �إىل  جل�سة �ل�ستماع. مت �لتفاق يف كلتا �لق�سيتني قبيل �جلل�سة، و و�فق فريق �لهيئة 

�لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية على �لقر�ر�ت �لتي �تفق عليها �لطرفان.

�أظهرت �أن�سطة �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية يف عام 2012 �مل�ستوى �لرفيع لأع�ساء فريق �للجنة، 

كما �أظهرت نز�هة �لإجر�ء�ت.  كما وفرت فر�سة لل�سلطة �لتنفيذية للنظر يف �مكانية �إدخال حت�سينات 

على �لإجر�ء�ت �لإد�رية، �سو�ء يف �لإجر�ء�ت �لق�سائية �لتي بد�أتها �سلطة دبي للخدمات �ملالية �أو يف 

�ل�ستئنفات �لتي �تخذت من قر�ر�ت �لتنفيذيني.

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)

2012 التقرير ال�سنوي



32 2012 التقرير ال�سنوي

فريق عمل املواطنني �قادة الغد التنظيميون
�لعربية  �لإمار�ت  �لوطنية ملوظفني دولة  �لتنمية  لتعزيز  �أن�ساأ �ملجل�س فريق عمل   ،2012 خالل عام 

�ملتحدة ولالإ�سر�ف على برنامج قادة �لغد �لتنظيميون.  يعك�س �إن�ساأ فريق �لعمل هذ�، �لتز�م �ملجل�س 

بخلق قوة عاملة م�ستد�مة ومدربة تدريبا جيد� من مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ي�سعى 

لال�ستفادة من مكانة برنامج قادة �لغد �لتنظيميون �ملعرتف به كنموذج للتعليم و�لتنمية  يف يف دولة 

دبي  �سلطة  �إد�رة  جمل�س  �أع�ساء  من  �لعمل  فريق  يتكون  ككل.  و�ملنطقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 

يف  �لب�سرية  �ملو�رد  ق�سم  ورئي�س  �لتنظيميون  �لغد  قادة  برنامج  عميد  عن  ف�سال  �ملالية،  للخدمات 

�سلطة دبي للخدمات �ملالية.

اأع�شاء فريق عمل املواطنني وقادة الغد التنظيميون هم:

جيه �أندرو �سبيندلر )رئي�س فريق عمل �ملو�طنني وقادة �لغد �لتنظيميون(  •

فا�سل �لعلي  •

عبد �لو�حد �لعلماء   •

روبرت �ل كالرك  •

لورد كوري �وف ماريليبون  •

مايكل ريدجو�ي )عميد برنامج قادة �لغد �لتنظيميون(  •

جاري و�لي�س )رئي�س ق�سم �ملور�د �لب�سرية(  •

ركز فريق �لعمل جهوده خالل عام 2012 على حتديد م�سائل و��سعة �لنطاق �لتي يجب عليه �أن ي�سلط 

�لتنظيميون، وذلك   �لغد  �أع�ساء حاليني و�سابقني يف برنامج قادة  �ل�سوء عليها خالل �جتماعه مع 

للح�سول على مالحظاتهم ومد�خالتهم، و�لتفاق على �خلطو�ت �لتي ميكن �أن تتخذها �ل�سلطة فيما 

يتعلق بخطة تو��سلها لأجل و�سع  جهود تنمية �ملو�رد �لب�سرية  يف مكانها �ملنا�سب يف �ملجتمع �ملحلي.

 

 

32

جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)

2012 التقرير ال�سنوي



332012 التقرير ال�سنوي



34 2012 34التقرير ال�سنوي

ايان جون�صتون - �لرئي�س �لتنفيذي )يرجى �لرجوع �إىل �ل�سفحة 20 فيما يتعلق بال�سرية �لذ�تية 

و�ل�سفحة 10  لل�سورة(.

�لتحق جان  �لرئي�سي،  �لعمليات  م�سوؤول   - بليدن  جان 

 .2005 ع��ام  ب��د�ي��ة  يف  �مل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي  ب�سلطة 

�لعمليات  يف  خربة  �ملهنية  بليدن  �ل�سيد  مهار�ت  ت�سمل 

و�ل�سرت�تيجية و�ل�ست�سار�ت على �ل�سعيد �لدويل. وقبل 

ثمان  ق�سى جان  �ملالية،  للخدمات  دبي  ب�سلطة  �لتحاقه 

�سنو�ت لدى جمموعة “بر�ي�س ووترهاو�س كوبرز” يف كل 

من جنيف ودبي. 

�ل�سيد بليدن هو متحدث تنظيمي رئي�سي حول �ملو��سيع 

�أحد  وك��ان  �ملخاطر  و�إد�رة  �ل�سركات  بحوكمة  �ملتعلقة 

عام  ويف  كوبرز.  ووترهاو�س  بر�ي�س  لدى  للم�ساريع  �ملخاطر  تقييم  �إد�رة  جمال  يف  �ل��رو�د  �خلرب�ء 

2011 كان �ل�سيد بليدن �أول من ح�سل على �سهادة من معهد �ملدر�ء يف �ل�سرق �لأو�سط، وبذلك مت 

قبوله يف معهد �ملدر�ء. 

�ل�سيد بليدن حا�سل على درجة �ملاج�ستري يف �إد�رة �لأعمال )مع مرتبة �ل�سرف( من لوز�ن. وهو ع�سو 

يف جمل�س حمافظي �بوت�سوملي، وهي مدر�سة د�خلية ر�ئدة يف �جنلرت�.

بيرت كي�صي - �لتحق �ل�سيد كي�سي ب�سلطة دبي للخدمات 

�ملالية عام 2002 كمديرم�سوؤول يف ق�سم �لتاأمني ويف عام 

و�لتمويل  �ل�سيا�سات  لت�سمل  م�سوؤولياته  �متدت   ،2004

عمله  �مت   2012 يونيو  يف  و�ل�سرت�تيجية.  �لإ���س��الم��ي 

�أول،  م�سوؤول  كمدير  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �سلطة  يف 

�ل�سيا�سات و�ل�سرت�تيجية - رئي�س �لتمويل �لإ�سالمي.

�صتيفن جلني - رئي�س ق�سم �لتنفيذ، ميتلك خربة و��سعة 

�ملال و�خلدمات  ر�أ�س  و�أ�سو�ق  �ملالية  �لأ�سو�ق  يف تنظيم 

و�مل��ن��ت��ج��ات �مل��ال��ي��ة و�ل��ه��ي��ئ��ات �مل��وؤ���س�����س��ات��ي��ة �مل��درج��ة 

وغري�ملدرجة. وهو حاليا ع�سو يف �للجنة )4( يف �ملنظمة 

�أمور �سالحيات  مع  تتعامل  �لتي  �ملالية  لالأور�ق  �لدولية 

�لتنفيذ وتبادل �ملعلومات. 

 

جلنة  لدى  عليا  منا�سب  عدة  �سابقا  جلني  �ل�سيد  توىل 

م�سوؤول  وكان  �لأ�سرت�لية.  و�ل�ستثمار�ت  �ملالية  �لأور�ق 

�إد�رتها  عن خمتلف �لأق�سام مبا يف ذلك ق�سم �لأ�سو�ق و�ل�ستثمار�ت وق�سم �ل�ستثمار�ت �لتي تتم 

الإدارة العليا

-
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الإدارة العليا (تابع)

وق�سم تنظيم �خلدمات �ملالية وق�سم �لتحريات �خلا�سة بال�سركات وق�سم �لتحليل �ملايل. وهو حملل 

للمحا�سبني  �لوطني  للمجل�س  �لتحريات  جلنة  يف  �سابق  وع�سو  �ملالية  �ل�سوؤون  يف  �جلنائية  لالأدلة 

�ملمار�سني �ملعتمدين يف �أ�سرت�ليا.

وقبل �لتحاقه للعمل لدى �سلطة دبي للخدمات �ملالية، كان �ل�سيد جلني �لع�سو �ملنتدب يف فاينان�سال 

�سريفي�سز كومبالين�س، وهي �سركة ��ست�سار�ت تقدم خدمات �لمتثال و�إد�رة �ملخاطر لقطاع �خلدمات 

�ملالية �لأ�سرت�يل.

 يحمل �ل�سيد جلني درجة �لبكالوريو�س و�ملاج�ستري من جامعات �أ�سرت�لية.

�ن�سم  �لرقابة،  ق�سم  �أول   م�سوؤول  - مدير  علي ح�صن 

�إىل �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف عام 2005، وقد متت 

عام  يف  �لرقابة  ق�سم  يف  �أول  مديرم�سوؤول  �إىل  ترقيته 

مع  �لتنظيمية  �ملخاطر  �إد�رة  عن  م�سوؤول  وهو   .2011

�لنظر يف �أولويات �لعمل وقيادة �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية، 

و�لإ���س��ر�ف  �جل��دي��دة  �ل�سركات  ترخي�س  ع��ن  ف�سال 

�مل�ستمر على �جلهات �خلا�سعة للرقابة.

ل���دى �ل�����س��ي��د ع��ل��ي 24 ع��ام��ا م���ن �خل����ربة �ل��ت��ج��اري��ة 

�لأ�سو�ق  مهامه  �سملت  حيث  �لربيطانية،  �ملالية  �خلدمات  �سلطة  يف  منها  �سنو�ت   6 و�لتنظيمية، 

�إد�رة �حل�سابات و  �لبد�ية  7 �سنو�ت يف بلومربج يف لندن، �سملت مهامه يف  و  و�سركات �ل�ستثمار 

فيما بعد ُعني �سابط �متثال وحمام د�خلي.

كما لدى �ل�سيد علي �سهاد�ت يف �لقانون وعلم �لأحياء �لدقيق، ودبلوم يف �لدر��سات �لعليا يف �لتجارة 

�للكرتونية من جامعة لندن، وكان م�سجل يف نقابة �ملحامني يف عام  1999. يحمل �ل�سيد علي دبلوم 

�ملالية  لالأور�ق  ت�سارترد  معهد  يف  زميل  وهو  لال�ستثمار،  �لمتثال  يف  و�ل�ستثمار  �ملالية  �لأور�ق  يف 

و�ل�ستثمار.

�ل�سيا�سات  لق�سم  �لتنفيذي  �ملدير   - هومبان  ايرول 

للخدمات  دب��ي  �سلطة  �إىل  ع��اد  �لقانونية،  و�خل��دم��ات 

�ملالية يف �سبتمرب 2012 لي�سغل من�سب �ملدير �لتنفيذي 

لق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية بعد �إجازة تفرغ. 

�لدولية  �ملنظمة  �للجنة )4( يف  رئي�س  نائب  حاليا  وهو 

لالأور�ق �ملالية.

�ل��ع��ام  �مل�ست�سار  من�سب  ه��ومب��ان  �ل�سيد  �سغل  وق���د 

.2011 يوليو  �إىل   2009 ع��ام  م��ن  �ملجل�س   و�سكريتري 

�سلطة  يف  �لإد�رة  جمل�س  �سكرتارية  تر�أ�س  و  �أول  قانوين  كم�ست�سار  عمل  �لعام،  �مل�ست�سار  وبو�سفه 
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دبي للخدمات �ملالية. وقبل توليه هذ� �ملن�سب، �سغل �ل�سيد هومبان من�سب مدير م�سوؤول يف ق�سم 

�خلدمات �لقانونية، حيث كانت م�سوؤولياته �لرئي�سية �إد�رة تقدمي �خلدمات �لقانونية يف �سلطة دبي 

للخدمات �ملالية، مبا يف ذلك تقدمي �ل�ست�سار�ت �لقانونية و�سياغة �لت�سريعات.  وقد كانت بد�يته يف  

�سلطة دبي للخدمات �ملالية عام 2003 كمدير م�سوؤول يف ق�سم �لتنفيذ، ويف عام 2005 ��سندت �ليه 

مهام �سياغة �ل�سيا�سات يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية.

لتجهيز  وذل��ك  �لتنظيميون  �لغد  ق��ادة  برنامج  تنفيذ  على  وعمل  �أن�ساأ   ،2008 �إىل   2005 عام  من 

�خلريجيني �لإمار�تيني باملعرفة و�ملهار�ت  يف جميع جو�نب ممار�سات تنظيم �خلدمات �ملالية. وقد 

قام بدور عميد �لربنامج يف �سنو�ته �لثالث �لأوىل.

�للجنة  يف  �لرئي�سي  �ملحامي  هومبان  �ل�سيد  كان  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  �إىل  ين�سم  �أن  قبل 

�لأ�سرت�لية لالأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت، حيث كان م�سوؤول عن �أن�سطة تنفيذ �لقو�نني �لرئي�سية. يف 

عامي2001 و 2002، كان م�سوؤول عن تن�سيق جتاوب �للجنة �لأ�سرت�لية لالأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت 

مع �للجنة �لتي حققت  يف �أكرب �نهيار موؤ�س�سة خدمات مالية يف تاريخ �أ�سرت�ليا.

�إد�رة  يف  �لعليا  �لدر��سات  يف  �سهادة   ولديه  �لقانون  يف  بكالوريو�س  على  حا�سل  هومبان  �ل�سيد 

�لأعمال. وهو حمام يف �ملحكمة �لعليا يف ولية كوينزلند و�ملحكمة �لعليا يف �أ�سرت�ليا.

�لدولية  �لعالقات  م�سوؤول  مدير   - ماكجين�س  م��ارك 

للخدمات  دبي  ب�سلطة  �لتحق  �لإد�رة،  جمل�س  و�سكريتري 

�سلطة  دور  قيادة   م�سوؤول عن  وهو   ،2005 عام  �ملالية يف 

�لدولية وتن�سيق دورها  �لعالقات  �ملالية يف  دبي للخدمات 

عن  �مل�سوؤولية  ذلك  وي�سمل  �لدولية.  �ملعايري  و��سعي  مع 

و�لتز�مها  �ل�سلطة  لدى  �لتفاهم   مذكر�ت  من  جمموعة 

ماكجين�س  �ل�سيد  توىل  كما  عرب�حلدود.  �لتعاون  بعملية 

للخدمات  دبي  �سلطة  �إد�رة  ملجل�س  ك�سريتري  �إ�سايف  دور 

 .2011 �أب��ري��ل  يف  �لتنفيذية  �للجنة  �إىل  و�ن�سم   �ملالية 

عمل �ل�سيد ماكجيني�س بو�سفه �ملدعي �لعام للدولة قبل �أن ين�سم �إىل �لق�سم �لقانوين يف جلنة �لأور�ق 

�ملالية و�ل�ستثمار�ت �لأ�سرت�لية يف عام 1991. و�ن�سم يف عام 1993، �إىل مكتب �لرئي�س يف �سيدين 

حيث �أ�سبح م�سوؤول قانوين رئي�سي يف �لتنفيذ. و مت تعيينه يف عام 1998، �ملن�سق �لفتتاحي للتنفيذ 

�لدويل يف �لفرتة من 2001 حيث توىل �أي�سا �مل�سوؤولية عن �لعالقات �لدولية. كما �أنه كان م�ست�سار� 

لرئي�س �للجنة �لفنية للمنظمة �لدولية للجان �لأور�ق �ملالية، وممثل جلنة �لأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت 

�لأ�سرت�لية يف جمموعات عمل �لتنفيذ ومذكر�ت �لتفاهم متعددة �لأطر�ف يف �ملنظمة �لدولية للجان 

�لأور�ق �ملالية و�للجنة �لد�ئمة. وقبل �ن�سمامه ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية، �سغل �ل�سيد ماكجين�س  

من�سب مدير �لعالقات �لدولية يف جلنة �لأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت �لأ�سرت�لية.

جلنة  يف  وممثل  �ملالية،  �لأور�ق  للجان  �لدولية  �ملنظمة  يف  �لتنفيذ  عمل  فريق  يف  ع�سو  حاليا  وهو 

بكالوريو�س  يحمل  ماكجين�س  �ل�سيد  �لتاأمني.  ملُر�قبي  �لدولية  �لر�بطة  يف  �لفرعية  �لرقابي  �لتعاون 

ولية  يف  �لأعلى  و�ملحكمة  �لعليا  �ملحكمة  يف  كمحام  به  ومعرتف  كوينزلند،  جامعة  من  �حلقوق  يف 

كوينزلند يف �أ�سرت�ليا.

الإدارة العليا (تابع)
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ب�سلطة  �لتحق  �لعام،  �مل�ست�سار   - ريدجواي  مايكل 

عن  م�سوؤول  وهو   .2011 يونيو  يف  �ملالية  للخدمات  دبي 

�إد�رة  جمل�س  و�أع�ساء  تنفيذيني  �إىل  �ل�ست�سارة  تقدمي 

فيما يخ�س حوكمة  �ملالية، وذلك  للخدمات  دبي  �سلطة 

و�لتقارير  �لقانونية  و�للتز�مات  و�لأخالقيات  �ل�سركات 

و م�سوؤوليات �سلطة دبي للخدمات �ملالية. كما �أنه ي�سغل 

من�سب عميد برنامج قادة �لغد �لتنظيميون.

و م�ست�سار  و��سعة كمحامي  �ل�سيد ريدجو�ي خربة  لدى 

ومعلم، ت�سمل عمله كم�ست�سار ملدة ثالثة ع�سر عام  يف ق�سم �لتاأمني يف �أكالهوما. خالل فرتة توليه 

 من�سب ُمنظم يف قطاع �لتاأمني، عمل �ل�سيد ريدجو�ي نائبا لرئي�س �لر�بطة �لوطنية ملفو�سي �لتاأمني،

�لوليات  مثل  كما  و�ل��دويل.  �لفيدر�ليي  �لتنفيذ  عمل  لفريق  ورئي�سا  �لحتيال،  ملكافحة  �لعمل  قوة 

وجمموعة  �ل�سوق  ل�سلوك  �لفرعية  و�للجنة  �لتاأمني  ملُر�قبي  �لدولية  �لر�بطة  �جتماعات  يف  �ملتحدة 

�لحتيال يف �لتاأمني.

بالإ�سافة �إىل ذلك، ميلك �ل�سيد ريدجو�ي خرب�ت متنوعة يف �لقانون، ت�سمل خدمته ك�ساهد خبري 

يف جمال �لتاأمني ذ�ت �ل�سلة �لت�سريعية، كما �أنه در�س �لبحوث و�لكتابة �لقانونية ودعاوي �ل�ستئناف 

و�لأخالقيات �لقانونية.

�ل�سيد ريدجو�ي حا�سل على درجة �لبكالوريو�س يف �لإد�رة �لعامة وعلى درجة �لدكتور�ه يف �حلقوق، 

من جامعة �أوكالهوما.  وي�ستطيع �ل�سيد ريدجو�ي ممار�سة �ملحاماة يف جميع حماكم �لدولة �لإحتادية 

و�ملحكمة  �ل�ستئناف  لد�ئرة  �لعا�سرة  و�ملحكمة  �أمريكية،  قبلية  حماكم  ذلك  يف  مبا  �أوكالهوما،  يف 

�لعليا يف �لوليات �ملتحدة.

�لأ�سو�ق،  لق�سم  �لتنفيذي  �ملدير   - �صانتينج  جريالد 

يف  �ملالية  للخدمات  دبي  ب�سلطة  جري�لد  �ل�سيد  �لتحق 

�لأ�سو�ق وهو م�سوؤول  لق�سم  تنفيذي  2010 كمدير  يونيو 

يف  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  تنظيم  عن  عام  ب�سكل 

نا�سد�ك دبي وبور�سة دبي للطاقة وغريها من �لبور�سات 

�مل�ستقبلية �لتي قد حت�سل على ترتخي�س للعمل يف  مركز 

دبي �ملايل �لعاملي.

�ل�سيد  كان  �ملالية،  للخدمات  دبي  ب�سلطة  �لتحاقه  قبل 

على  �لإ�سر�ف  عن  م�سوؤول  �ملالية  لالأ�سو�ق  �لهولندية  لل�سلطة  منتدب  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  جري�لد 

�لأوروبي  �لإحتاد  لأ�سو�ق  �ملالية  �لأ�سو�ق  �آليات  توجيهات  تطبيق  مبا�سر يف  ب�سكل  و�سارك  �لأ�سو�ق. 

يف هولند� وعمل كمفو�س لالأ�سو�ق. تر�أ�س �ل�سيد جري�لد قوى �ملهام �لتنظيمية �لدولية �لتي تناولت 

�إجر�ء�ت �ملو�فقة على دمج بور�سة نيويورك مع يورونيك�ست يف 2006 �إىل 2007.
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 كان �ل�سيد �سانتينج �ل�سريك �لإد�ري للخدمات �ل�ست�سارية �ملالية يف ديلويت من 2000 �إىل 2004،

وع�سو جمل�س �إد�رة يف كامربيك جروب من1995 �إىل 2000، و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة ميوت�سو�ل 

�ن�سور�ن�س كومباين �و �ل �م �يه 1990 �إىل 1995، وتوىل �لعديد من �ملنا�سب �لإد�رية يف بنك هولند� 

�لعام �مرو 1975 �إىل 1995.

يحمل �ل�سيد �سانتينج درجة �لبكالوريو�س يف �لإقت�ساد من جامعة �م�سرتد�م.

�لرقابة،  لق�سم  �لتنفيذي   �ملدير   - �صتريوالت  برايان 

�لتحق �ل�سيد بر�يان ب�سلطة دبي للخدمات �ملالية يف عام 

م�سوؤول  وك��ان   �لرقابة.  ق�سم  يف  م�سوؤول  كمدير   2008

�إىل  بالإ�سافة  �لتاأمني،  و  �لتجارية  �لبنوك  �أن�سطة  عن 

مكافحة  يف  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �سلطة  جهود  تن�سيق 

بر�يان  �ل�سيد  ت��وىل  �لإره����اب.  ومت��وي��ل  �لأم����و�ل  غ�سل 

 .2010 عام  يف  �لرقابة  لق�سم  �لتنفيذي  �ملدير  من�سب 

�لأمامية على  �لق�سم رقابة �خلطوط  و�سملت م�سوؤوليات 

�لتجارية  �لبنوك  ذلك،  يف  مبا  �ملالية  �خلدمات  مقدمي 

�إىل  بالإ�سافة  �ملالية.  �ل�سناديق  �لرثو�ت وم�ست�ساري ومدر�ء  �لتاأمني ومدر�ء  و�سركات  �ل�ستثمارية 

�لعديد  مع  �ملالية  للخدمات  دبي  ل�سلطة  �لتنظيمي  �لدور  على  �لإ�سر�ف  بر�يان  �ل�سيد  يتوىل  ذلك، 

لق�سم  �لتنفيذي  �ملدير  وب�سفته  �لئتماين    �لت�سنيف  ووك��الت  �مل�ساعدة   �خلدمات  م��زودي  من 

�لرقابة، يو��سل �ل�سيد بر�يان ن�ساطه  يف جهود �سلطة دبي للخدمات �ملالية ملكافحة �أ�ساليب �لتمويل 

غري�ل�سرعي وي�سمل ذلك �لتعاون مع عدد من �لنظر�ء على �مل�ستوى �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل.

يف �سبتمرب 2012، طلب  من �ل�سيد �ستريو�لت �أن ي�سارك يف رئا�سة جمموعة بازل �ل�ست�سارية، وهي 

من�سة لتعميق دورجلنة بازل مع �ملُنظمني  يف �لعامل حول ق�سايا رقابة �خلدمات �مل�سرفية. 

�أدو�ر يف كال  له  �ملايل حيث كانت  �لتنظيم  �لعملية يف جمال  �ل�سيد �ستريو�لت معظم حياته  �أم�سى 

�لعمالت  مر�قب  مكتب  لدى  عمل   ،1996 �إىل   1985 من  �لفرتة  وخالل  و�خلا�س.  �لعام  �لقطاعني 

وتنفيذها  �ل�سيا�سات  تطوير  يف  تخ�س�س  حيث  �لوطني  �لبنك  مفت�س  ب�سفته  �ملتحدة  �لوليات  يف 

و�إعادة تاأهيل �لبنوك �لتي تعاين من �مل�ساكل و�ملبادر�ت �خلا�سة بعمليات �لحتيال �مل�سرفية. وخالل 

�لفرتة من 1996 �إىل 2008، عمل لدى �سركة �أمريكية لال�ست�سار�ت و�لإر�ساد. وخالل حياته �لعملية 

�ل�ست�سارية، ركز �هتمامه على �لأ�سو�ق �لنا�سئة مبا يف ذلك �إد�رة م�ساريع �لتطوير �لكربى ومتعددة 

�لأغر��س يف بولند� و�وكر�نيا وقرب�س وكز�خ�ستان. كانت تلك �مل�ساريع تتعلق مبجموعة  و��سعة من 

و�سو�بط  و�أنظمة  �ملخاطر  �إد�رة  وممار�سات  و�سيا�سات  �ملايل  �لقطاع  تطوير  ت�سمل  �لتي  �ملو��سيع 

مكافحة غ�سل �لأمو�ل و�أ�ساليب �لإ�سر�ف على جمموعات مالية معقدة. 
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�لتحق  �لب�سرية،  �مل��و�رد  ق�سم  رئي�س   - والي�س  جاري 

�ل�سيد جاري ب�سلطة دبي للخدمات �ملالية يف عام 2006 

كرئي�س ق�سم �ملو�رد �لب�سرية. يتمتع �ل�سيد جاري بخربة 

يف   منها  �سنة   12 �لب�سرية،  �مل��و�رد  جمال  يف  عاما   30

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة . لدى �ل�سيد و�لي�س خربة 

يف  عمله  ذلك  و�سمل  �ملالية  �خلدمات  قطاع  يف  و��سعة 

دبي لدى �ت�س ��س بي �سي مبن�سب عال يف تطوير �ملو�رد 

لق�سم  كرئي�س  �م��رو  �لعام  هولند�  بنك  ول��دى  �لب�سرية 

من�سب  �أي�سا  ج��اري  �سغل  �لإقليمي.  �لب�سرية  �مل��و�رد 

�لرئي�س �لدويل لق�سم �ملو�رد �لب�سرية يف وحدة �إد�رة �لأ�سول و�لعمالء من �لقطاع �خلا�س يف بنك 

هولند� �لعام.

�ملوظفني  تطوير  ملعهد  زميل  وهو  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �لبكالوريو�س يف  درجة  على  �ل�سيد جاري حا�سل 

�ملعتمد.
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ق�سم ال�سيا�سات �اخلدمات القانونية
ق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية م�سوؤول عن تقدمي �ل�ست�سار�ت حول �ل�سيا�سة و�سياغة وتقدمي 

�ل�ست�سار�ت �لتنظيمية �لقانونية �لد�خلية و�لدعم �لتنظيمي �لقانوين �لد�خلي لالأق�سام �لعاملة يف 

�لق�سم  يتحمل  و�لتنازلت. كما  و�لقو�نني  �ل�سيا�سة  �أعمال جلان  و�إد�رة  �ملالية  للخدمات  �سلطة دبي 

�مل�سوؤولية عن تطوير�لقو�نني و�لأنظمة �مل�سوؤولة عنها �سلطة دبي للخدمات �ملالية و�ملحافظة عليها، 

ويتحمل �مل�سوؤولية عن �لت�ساور مع �سلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي وحكومة دبي حول �لت�سريعات �لأخرى 

ملركز دبي �ملايل �لعاملي. كما يوفر ق�سم �خلدمات �لقانونية �إد�رة دعم �لتقا�سي و�مل�سورة ل�سلطة دبي 

للخدمات �ملالية يف �أعمالها يف حمكمة مركز دبي �ملايل �لعاملي ويف �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية 

وجلنة �لطعون �لتنظيمية. كما يتحمل �لق�سم م�سوؤولية توفري �لتحليل �لإقت�سادي وتقدمي �لتقارير. 

وهذ� �لتحليل ي�ساعد فرق عمل ق�سمي �لرقابة و�لأ�سو�ق على فهم ومر�قبة �أو�ساع �ل�سوق. 

ق�سم الرقابة 
 ق�سم �لرقابة م�سوؤول عن تقييم ومر�قبة و�سبط تقييم �ملخاطر يف �ل�سركات �ملرخ�سة، مبا يف ذلك 

وكالت �لت�سنيف �لئتماين يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. بالإ�سافة �إىل ذلك، يقوم �لق�سم بت�سجيل  

ومر�قبة �ملدققني �مل�سجلني.  يف دور �سلطة دبي للخدمات �ملالية �لأكرب يف مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل 

�ل�سركات  �أخرى مثل  �أن�سطة كيانات  ي�سجل وير�قب  �لق�سم  �لعاملي،  �ملايل  �لإرهاب عرب مركز دبي 

�لقانونية، و�سركات �ملحا�سبة، و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �لأخرى مثل مكاتب �لعائلة �لو�حدة، ومقدمي 

خدمات �ل�سركات، وكالء �لعقار�ت وغريهم من جتار�ل�سلع ذ�ت قيمة عالية.  ويف عملية �لرتخي�س، 

ير�جع �لق�سم مقدمني �لطلب �جلدد ل�سمان وجود ُنظم و�سو�بط �سليمة معمول بها، و�أن لدى مقدم  

�لطلب ترتيبات �إد�رية منا�سبة، مبا يف ذلك فرق �إد�رة لئقة ومنا�سبة.  وبالإ�سافة �إىل تركيز �لق�سم 

على هذه �لأمور، فهو �أي�سا يبحث بن�ساط عن �ملخاطر �لنا�سئة و�لجتاهات و�ل�سغوط على �لأنظمة.

ق�سم الأ�سواق
�لقائمة يف  �ملقا�سة  وغرف  �لبور�سات  على  �مل�ستمرة  و�ملر�قبة  ترخي�س  م�سوؤول عن  �لأ�سو�ق  ق�سم 

مركز دبي �ملايل �لعاملي. كما يعرتف بالبور�سات وغرف �ملقا�سة ومر�فق �لت�سوية و�لأع�ساء خارج 

مركز دبي �ملايل �لعاملي. ويقوم هذ� �لق�سم �أي�سا بتنظيم عرو�س �لأور�ق �ملالية يف �أو من مركز دبي 

�ملايل �لعاملي وي�سرف على �لهيئات �لتي تقدم �لتقارير وذلك مبر�قبة  �ف�ساحات �ل�سوق �ملقدمة منها 

با�ستمر�ر يف �ل�سوق و�لتز�مها بقو�نني �سلطة دبي للخدمات �ملالية. 

ق�سم التنفيذ
دبي  �سلطة  تديرها  �لتي   �لعاملي  �ملايل  دبي  و�لأنظمة يف مركز  �لقو�نني  بتنفيذ  �لتنفيذ  ق�سم  يقوم 

للخدمات �ملالية. ويقوم �لق�سم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة يف �لظروف �لتي قد ينتج عنها ت�سرف 

للق�سم هو منع  �لرئي�سي  �لعاملي. �لهدف  �ملالية يف مركز دبي �ملايل  ي�سر ب�سمعة �سناعة �خلدمات 

�أو قد ت�سر ب�سمعة مركز دبي �ملايل �لعاملي و�لك�سف عنها و�حلد منها. لدى  �لت�سرفات �لتي ت�سر 

�سلطة دبي للخدمات �ملالية جمموعة كبرية من �سالحيات تنفيذ �لقو�نني و�لعقوبات وت�ستخدم �ل�سلطة 

تلك �لعقوبات مبح�س �إر�دتها مبا ي�سمن حتقيقها بعدل و �إن�ساف. يجوز ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية 

�أو �لبدء  �أية �إجر�ء�ت يف �لرتخي�س  �أو�ملخالفات و�إتخاذ  قبول �لتعهد�ت �جلربية وفر�س �لغر�مات 

باإجر�ء�ت لدى �لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية �أو لدى حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي. 

الهيكل التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية
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مكتب امل�ست�سار العام

و�مل�سوؤولني  وجلانه  �لإد�رة  ملجل�س  �لرئي�سية  و�ل�ست�سار�ت  �لر�ساد  �لعام  �مل�ست�سار  مكتب  يقدم 

�لتنفيذيني بخ�سو�س �ل�سوؤون �لقانونية �لتي توؤثر على �سلطة دبي للخدمات �ملالية، مبا يف ذلك تقدمي 

و�ل�سكاوى  �لتقارير  رفع  �لقانونية،  �لد�خلية،�للتز�مات  �حلوكمة  م�سائل  بخ�سو�س  �ل�ست�سار�ت 

وك�سف �مل�سوؤولية . كما ي�سرف مكتب �مل�ست�سار �لعام على �لتعليم، وحفظ �ل�سجالت وحتديت برنامج 

�أخالقيات �سلطة دبي للخدمات �ملالية، ويقوم مبر�جعة برنامج قادة �لغد �لتنظيميون.

ق�سم العالقات الد�لية

يقود ق�سم �لعالقات �لدولية وين�سق دور �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف جميع �مل�سائل �لدولية و�جلهود 

�لتعاونية �لثنائية و�ملتعددة �لأطر�ف مع نظر�ئها على �مل�ستويني �لإقليمي و�لدويل، بالإ�سافة �إىل عمل 

�سلطة دبي للخدمات �ملالية مع و��سعي �ملعايري �ملالية �لدولية. يدير �سكريرت �ملجل�س و ين�سق جميع 

مهام جمل�س �لإد�رة و جلانه. 

ق�سم اخلدمات املوؤ�س�ساتية �العمليات

�لتحتية  �لبنية  ومتطلبات  للعمليات  �لرئي�سية  �ملتطلبات  و�لعمليات  �ملوؤ�س�ساتية  ق�سم �خلدمات  يوفر 

و�لعمليات  �ملوؤ�س�ساتية  ق�سم �خلدمات  �لرئي�سية يف  �لدو�ئر �خلم�سة  �ملالية.  للخدمات  دبي  ل�سلطة 

ت�سمل:

�ملالية؛  •

تقنية �ملعلومات؛  •

�إد�رة �مل�ساريع وتقييم �ملخاطر؛  •

�لإت�سال �ملوؤ�س�سي؛ و  •

�إد�رة �ملكاتب.   •

ق�سم املوارد الب�سرية

�لب�سرية وخا�سة �سمان ��ستمر�ر تعيني  �إد�رة �ملو�رد  ق�سم �ملو�رد �لب�سرية م�سوؤول عن كافة جو�نب 

�ملوظفني وتطويرمهار�تهم  و�لحتفاظ بهم. ويتمثل ن�ساطه �لرئي�سي يف توظيف وتدريب �لإمار�تيني 

مل�ستقبل وظيفي يف جمال تنظيم �خلدمات �ملالية من خالل برنامج قادة �لغد �لتنظيميون.

الهيكل التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية (تابع)
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التمويل الإ�سالمي
يبقى �لتمويل �لإ�سالمي نقطة تركيز مهمة بالن�سبة ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية.  �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية ع�سو نا�سط يف عديد من �للجان وفرق �لعمل يف جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سالمية، مبا يف 

ذلك �للجنة �لتقنية.

يف مركز يوجد فيه �لعديد من �ل�سركات و�لعمالء �لدوليني، قررت �ل�سلطة �أنت تكون ُمنظم لأنظمة 

�ل�سريعة. وهذ� يعني �أن على كل �سركة تدعي �أنها �إ�سالمية �أن تاأ�س�س جمل�س رقابة �ل�سريعة مكون من 

علماء. ويجب �أن يكون لديها ُنظم و�سو�بط لتنفيذ قو�عد جمل�س رقابة �ل�سريعة، و�أن تقوم مبر�جعات 

�ملالية  للموؤ�س�سات  و�لتدقيق  �ملحا�سبة  منظمة  بذلك  متبعة  �ل�سريعة،  على  �سنوية  تدقيق  وعمليات 

�أن  �ل�سريعة لعمالئها، حيث ت�سمح لهم  �أن تف�سح عن تفا�سيل جمل�س رقابة  �لإ�سالمية. كما يجب 

ن�سط ومتلك  ُمنظم  �ل�سريعة. ب�سفتها  رقابة  �أحكام جمل�س  �عتمادهم على  يتخذو� قر�ر�تهم حول 

كادر عمل خبري يف تقييم �لُنظم و�ل�سو�بط، تقوم �سلطة دبي للخدمات �ملالية بالرقابة لت�سمن �أن 

تلك �لُنظم تعمل فعليا.

�ل�سركات  ما بني  بالت�ساوي  تقريبا  �سركة  مق�سمة   28 ثابت على  �لإ�سالمية  �ل�سركات  يز�ل عدد  ل 

�لإ�سالمية و�ل�سركات �لتقليدية �لتي متلك نو�فذ �إ�سالمية.

 برنامج قادة الغد التنظيميون
خم�سة  بتخريج  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  تفخر  و  �لذه��ار  يف  �لربنامج  ي�ستمر  �ل�سابع  عامه  يف 

م�ساعدين تنظيمني لي�سبحو� مدر�ء يف ق�سم �لرقابة يف عام 2012.

 ،30% �إىل  �ل�سلطة  �لعاملة يف  �لقوى  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإم��ار�ت  ن�سبة مو�طنني دولة  وقد و�سلت 

حيث ي�ستمر �لربنامج يف �لتغيري و �لتطور ليقدم فر�س عمل م�ستد�مة و�أف�سل للمو�طنني  يف �سلطة 

2012  يقدمم �ر�ساد�ت  دبي للخدمات �ملالية. ولهذ� �لغر�س مت طرح نظام رفيع �مل�ستوى يف يونيو 

للمو�طنني و بذلك يوفر دعم  �ل�سلطة لهم لتطوير حياتهم �ملهنية و مهار�تهم �لقيادية.

لقد قدمت �سلطة دبي للخدمات �ملالية �لدعم �ملادي يف عام 2012 لعدد من مو�طني دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة، �لذين ي�سعون �إىل �لتقدم يف �لتعليم و�حل�سول على �سهاد�ت مهنية.

اأهم مبادرات �سلطة دبي للخدمات املالية
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ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية
�ملبادر�ت �لت�سريعية

�لأمر  �ل�سلطة،  يف  �لتنظيمي  �لعمل  �طار  مر�جعة  يف  �لقانونية  و�خلدمات  �ل�سيا�سات  ق�سم  ��ستمر   

�لذي �أدى �إىل �ملزيد من �لتغري�ت يف قو�نني وقو�عد �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف عام 2012. وقد 

�سن �ساحب �ل�سمو حاكم دبي قانون جديد لالأ�سو�ق لي�ستبدل �لقانون �لأ�سلي لالأ�سو�ق لعام 2004. 

وقد �أدى هذ� �لأمر �إىل عدد من �لتغري�ت �ملهمة م�سممة لتطوير حماية �مل�ستثمر باأ�سلوب يتما�سى به 

مركز دبي �ملايل �لعاملي مع �ملعايري �لدولية )على وجه �خل�سو�س �ملعايري �لتي تتعلق بالإحتاد �لأوروبي 

و منظمة �لتنمية و�لتعاون �لإقت�سادي(.

من   مزيد�  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �سلطة  �عطاء  �لأ���س��و�ق  قانون  يف  �حدثت  �لتي  �لتغري�ت  �سملت 

�سالحيات �لرقابة �لتنظيمية على �ملدققني �مل�سجلني يف �ل�سركات �مل�سجلة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي 

�لعرت�ف  �سالحيات  �إىل  بالإ�سافة  �أخرى.  ر�سة  بو  �أي  �أو  �ملرخ�سة  �ل�سوق  موؤ�س�سات  يف  و�ملدرجة 

باأنظمة تد�ول بديلة. كما قام كل من ق�سم  بالتد�ول عرب �حل��دود، مبا يف ذلك �لع��رت�ف  �ملتعلقة  

�لأ�سو�ق وق�سم �لرقابة بطرح منوذج جديد لقو�عد �لأ�سو�ق  لال�ست�سارة �لعامة.

كما عمل ق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية مع ق�سم �لرقابة لطرح منوذج جديد لال�س�سثمار�ت، 

و�ساطة �لتاأمني و�خلدمات �مل�سرفية �لتحوطية يف كتيب قو�عد �سلطة دبي للخدمات �ملالية. ويطبق 

هذ� �لنموذج �طار عمل بازل 3، وميثل �أحد تطبيقات بازل 3 �لأوىل دوليا.

طرحت �سلطة دبي للخدمات �ملالية نظام جديد لوكالت �لت�سنيف �لئتماين، �لذي �سمم لالمتثال 

هذ�  يعطي  �لئتماين.  �لت�سنيف  وكالت  بتنظيم  يتعلق  فيما  �ملالية  لالأور�ق  �لدولية  �ملنظمة  ملعايري 

�لنظام �سالحيات رقابية لل�سلطة على وكالت �لت�سنيف �لئتماين يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.

وقد �حدثت تغيري�ت يف نظام حوكمة �ل�سركات بهدف جعل متطلبات حوكمة �ل�سركات على �ل�سركات 

�ملرخ�سة مت�سقة مع حت�سينات و��سعي �ملعايري �لدولية، على وجه �خل�سو�س بازل و�لر�بطة �لدولية 

وذلك  �ملرخ�سني،  �لأف��ر�د  عن  �مل�سوؤولني  على  �ملطبقة  �ملتطلبات  حت�سني  مت  لقد  �لتاأمني.  ملُر�قبي 

لت�سبح �سالحيات �سلطة دبي للخدمات �ملالية مت�ساوية مع �ملُنظمني يف مناطق �لخت�سا�س �لأخرى.

 ومتت �سل�سلة من �لتغيري�ت يف كتيب قو�عد �سلطة دبي للخدمات �ملالية، عقب �ملر�جعة �لد�خلية �لتي 

�سلوك  �لتغيري�ت حتديث مناذج  �سملت هذه  �لدولية.  �ملعايري  مع  ليتما�سى  �ل�سلطة  نظام  على  متت 

�لأعمال و�لتاأمني �لتحوطي و�لنموذج �لعام.

��ستلمت �سلطة دبي للخدمات �ملالية �مل�سوؤولية عن و�أ�سبحت �ملُنظم �لوحيد على رقابة وتنفيذ مكافحة 

غ�سل �لأمو�ل ومتويل  �لإرهاب يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. وعمل ق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية 

لرقابة  عمل  كاطار  �ملحددة  غري�ملالية  و�ملهن  �لأعمال  نظام  �إن�ساء  على  �لرقابة  ق�سم  مع  كثب  عن 

مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب لالأعمال و�ملهن غري�ملالية �ملحددة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.

مبادرات الأق�سام
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��ست�سارة  ورقة  �لرقابة  وق�سم  �لقانونية  و�خلدمات  �ل�سيا�سات  ق�سمي  ��سدر�  ذلك  �إىل  بالإ�سافة 

تقرتح مزيد من �لتغيري�ت على �طار عمل مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وكان هذ� يف �سوء 

مقرتحات قوة مهام �لإجر�ء�ت �ملالية �ملتعلقة باملعايري �لدولية ملكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب. 

�ستت�سمن هذه �لتغيري�ت بقاء �طار �لعمل حمدث مع �ل�سيغ �لنهائية للقو�عد �ملتوقعة يف عام 2013.

تطوير �ل�سيا�سات

��ستمرت �سلطة دبي للخدمات �ملالية مب�ساركتها مع و��سعي �ملعايري �لدولية، على �لوجه �خل�سو�س 

م�ساركة موظفي ق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية باأعمال جلان �ملنظمة �لدولية لالأور�ق �ملالية 

�ل�ست�سارية  �لأور�ق  على  منا�سبا  كان  حيث  �ل�سلطة،  ردت  كما  �لتاأمني.  ملُر�قبي  �لدولية  و�لر�بطة 

�ل�سادرة عن هيئات و��سعي �ملعايري �لدولية.

جلنة �لطعون �لتنظيمية  و�لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية

 متثيال ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية عمل ق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية مع �أق�سام �أخرى، ب�سكل 

خا�س مع ق�سم �لتنفيذ على عدد من �لق�سايا �ملطروحة يف جلنة �لطعون �لتنظيمية و�لهيئة �لقانونية 

لالأ�سو�ق �ملالية وحماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي.

�لتو��سل مع �ل�سناعة 

فيها  غطى  �لعرو�س  من  عدد  بتقدمي   2012 عام  خالل  �لقانونية  و�خلدمات  �ل�سيا�سات  ق�سم  قام 

�لعديد من �ملو��سيع، مبا يف ذلك �لتغري�ت يف نظام حوكمة �ل�سركات وتطبيقات بازل 3 و طرح �لنظام 

�إىل �لإجر�ء�ت و�لق�سايا �لأخرية يف جلنة �لطعون  �لت�سنيف �لئتماين، بالإ�سافة  �جلديد لوكالت 

�لتنظيمية و�لهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية.

ق�سم الرقابة
ملحة حول �لرقابة

و�لإ�سر�ف  �لرتخي�س  عن  م�سوؤول  �ملالية،  للخدمات  دبي  �سلطة  يف  ق�سم  �أك��رب  هو  �لرقابة  ق�سم   

�مل�ستمر على هيئات و�أفر�د متنوعة تعمل يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. يف �ل�سنة �ملنتهية  31 دي�سمرب 

2102، ��سرف ق�سم �لرقابة على 293 �سركة مرخ�سة تعمل يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. تقدم هذه 

�ل�سركات جمموعة و��سعة من �خلدمات �ملالية مثل، �مل�سارف �لتجارية، م�سارف �ل�سثمار، و�سطاء 

�ل�سناديق  �إد�رة  و  �لتاأمني،  ،و�ساطة  �لتاأمني  �ع��ادة  �خلا�سة،  �مل�سرفية  �خلدمات  �ل�ستثمار�ت، 

وخدمات  ��ست�سارية �إد�رية وعامة.

لدى ق�سم �لرقابة ثالث فرق عمل من �ملُر�قبني ذوي �خلربة، يركزون على �سلوك �لأعمال و�ملخاطر 

�لتحوطية �ملت�سلة بكل من هذه �لأعمال �ملذكورة �أعاله.  جهودنا �لرقابية فيما يتعلق مبخاطر �سلوك 

�لأعمال ، تتطلب من �ل�سركات �لتعامل باأ�سلوب مفتوح و�سفاف وعادل مع عمالئهم �لفعليني و�ملحتملني 

و مع �لأ�سو�ق ب�سكل عام.  بالإ�سافة �إىل �ل�سركات �ملرخ�سة، رخ�ست �ل�سلطة 418 فرد  يف منا�سب 

عليا يف �سركات مرخ�سة.

�أعاله، ُينظم ق�سم �لرقابة ثالثة من وكالت �لت�سنيف �لئتماين  بالإ�سافة �إىل �ل�سركات �ملرخ�سة 

و 16 مدقق م�سجل و 51 من مزودو �خلدمات �مل�ساعدة مثل �ل�سركات �لقانونية و�سركات �ملحا�سبة.  

2012 التقرير ال�سنوي
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غ�سل  مكافحة  �أن�سطة  �لتنظيمية عن  �مل�سوؤولية   2012 عام  بد�يات  �لرقابة يف  ق�سم  ��ستلم  و�أخري�، 

�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب �ملت�سلة بالأعمال و�ملهن غري�ملالية �ملحددة �لتي تعمل يف مركز دبي �ملايل 

�لعاملي.  ت�سمل �لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة بع�س �ملهنيني يف �لقطاع �لعقاري و جتار منتجات 

ذ�ت قيمة عالية.  يركز فريق متخ�س�س يف ق�سم �لرقابة على �خلدمات و�ملهن �ملذكورة �أعاله، وعلى 

�مل�سوؤولية  �ملالية  �جلرمية  مكافحة  تبقى  و  �لأعمال.  جميع  يف  �ملالية  �جلرمية  مكافحة  يف  جهودنا 

�لرئي�سية ملو�ظفي ق�سم �لرقابة.

تاأثري �ملعايري �لدولية على تنظيم �خلدمات �ملالية 

�لهدف �جلوهري ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية هو �أن تعمل باأ�سلوب مت�سق مع متطلبات و��سعي �ملعايري 

�لدولية.  يف �لرد على �لأزمة �ملالية، قام و��سعي �ملعايري �لدولية يف كل من �لقطاعات �ملالية ، بتغيري�ت 

مهمة على تو�قعاتهم من �ملُ�سرفني و�ملُنظمني يف  �لقطاعات �ملالية.  قاد هذ� �لعمل جمل�س �ل�ستقر�ر 

�ملايل مبجموعة و��سعة من �مل�سائل �لتي يجب �أن ينظر فيها �ملُنظمني يف كل �لقطاعات �ملالية. قام 

لالأور�ق  �لدولية  و�ملنظمة  �لتاأمني  ملُر�قبي  �لدولية  �لر�بطة  �مل�سريف،  لالإ�سر�ف  بازل  جلنة  من  كل 

�خلدمات �مل�سرفية  وتنظيم  رقابة  �ملالية، وتقريبا يف نف�س �لوقت بتغيري “مبادئهم �جلوهرية”  يف 

�إىل ذلك قامت قوة مهام �لإجر�ء�ت  بالإ�سافة  �ملالية على حد �سو�ء.  �لتاأمني و�لأور�ق  ويف �سناعة 

�ملالية مبر�جعة تو�سياتها على مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وقامت منظمة �لتنمية و�لتعاون 

و��سعي  جميع  يركز  و�لف�ساد.  �ل�سر�ئب  جمالت  يف  و�لتعاون  �ل�سفافية  على  بالت�سديد  �لإقت�سادي 

�ملعايري �لدولية �لآن على �لفعالية و�لنتائج بدل من جمرد �لمتثال للمعايري. كل �لتغري�ت �ملذكورة 

�أعاله �أدت �إىل تعديالت يف ممار�ساتنا �لرقابية و�لتنظيمية، وذلك لنبقى مت�سقني مع �ملعايري �لدولية 

على �سوء حجم وطبيعة وم�ستوى �لتعقيد يف �لأعمال �ملوجودة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. وقد تطلبت 

هذه �لتغري�ت م�ساهمة رئي�سية من �ملو�رد يف عام 2012.

بالإ�سافة �إىل �لتغري�ت �لقادمة من قبل و��سعي �ملعايري �لدولية لتنظيم �خلدمات �ملالية، �أ�سبحت 

�غلبية �ملوؤ�س�سات �ملالية معتادة على �لتو��سل �لعاملي مع �أنظمة �لعقوبات يف دول خمتلفة بخ�سو�س 

يتعلق  �لتو��سل فيما  �أي�سا زيادة يف  �لإره��اب. ومع ذلك لقد لحظنا  �لأم��و�ل ومتويل  مكافحة غ�سل 

مببادر�ت �ل�سر�ئب و�لف�ساد �لأخرية. �برزها قانون �لمتثال للح�سابات �ل�سريبية �خلاريجية �لأمريكي 

�لت�سريعات  �أن هذه  �لر�سوة يف �ململكة �ملتحدة. يف حني  �لف�ساد �لأمريكي وقانون  وقانون ممار�سات 

لي�ست جزء من ت�سريعات �سلطة دي�س للخدمات �ملالية، لن ت�ستطيع �ل�سلطة تف�سري �أو تطبيق  �أحكامها.  

ومع ذلك يجب �أن تكون جزء من عملية �إد�رة خماطر كل �سركة وجزء من عملية قبول �لعمالء يف �أي 

�سركة. نظر� للطبيعة �لدولية لالأن�سطة �لتي متر من خالل مركز دبي �ملايل �لعاملي، لدى هذه �لأنظمة 

م�ستوى حمتمل من �لتاأثري على �ل�سركات �لعاملة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.

�أن�سطة �لرتخي�س

من �أهم �لإجر�ء�ت �لتي تعمل بها �سلطة دبي للخدمات �ملالية هو �لنهج �لقوي �ملتخذ �جتاه ترخي�س 

�ل�سركات.  يقوم فريق �لرتخي�س باإجر�ء حتليل كامل لكل طلب ترخي�س جديد، على وجه �خل�سو�س 

هياكل حوكمة �ل�سركات ملقدمي �لطلبات، �لروؤية و �ل�سو�بط �لتي حتيط بنماذج �لأعمال و�ملنتجات 

�ملعرو�سة �ملقرتحة ومالأة وتنا�سب �لإد�رة �لعليا وجمال�س �لإد�رة و�ملو�سوعية يف �لتوقعات �ملالية. كما 

ينظر �لفريق عن كثب �إىل قدرة مقدم �لطلب على �لمتثال للقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها يف مركز دبي 

�ملايل �لعاملي مع �لت�سديد على �سلوك �لأعمال وقو�عد مكافحة غ�سل �لأمو�ل.  ير�جع �لفريق م�سادر 
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�أمو�ل �مل�ستفدين و نوعية �لعمالء �لتي ترغب �ل�سركة �لنخر�ط معهم من خالل هوية مركز دبي �ملايل 

 �لعاملي. وعند �ل�سرورة نتو��سل عن كثب مع �لهيئات �لتنظيمية �لتي لها عالقة م�سبقة مع مقدم �لطلب.

كان �ملعدل �لتقريبي يف عام 2012 لإجر�ء�ت ترخي�س �ل�سركات 113 يوم. �لعنا�سر �لتي توؤثر على مدة 

عملية �لرتخي�س، تت�سمن  ثقة �سلطة دبي للخدمات �ملالية و خربتها باملُنظم �لأ�سلي ملقدم �لطلب، 

�سفافية وتعقيد هيكل ملكية مقدم �لطلب، تعقيد مناذج �لأعمال، طبيعة �لأن�سطة �ملخطط لها، �أنو�ع 

�ملنتجات �ملخطط عر�سها، ودرجة �لتعاون �لذي يبديها مقدم �لطلب خالل عملية �لرتخي�س.

42 �سركة و3 وكالت ت�سنيف  �ل�سلطة  2012 ، حيث رخ�ست  �أخرى يف عام  ز�د عدد �لطلبات مرة 

�ئتماين.  ميثل هذ� �لنمو %11 يف �ل�سركات �ملرخ�سة مقارنة بعام  2011، و يقارن ن�سبيا مع �لنمو 

يف عام 2011 مقارنة بعام 2010. ياأتي هذ� �لنمو من مناطق �خت�سا�س خمتلفة، �أكرثها من �أ�سيا 

طلبات من  با�ستالم  ت�ستمر�ل�سلطة  �لإقت�سادي،  �لو�سع  من  �لرغم  على  �خلليجي.  �لتعاون  وجمل�س 

�سركات موؤ�س�سة يف �أوروبا. كما �أن �ت�ساع قاعدة �ملكاتب �لتمثيلية كان هام، حيث لدينا �لآن 32 مكتب 

متثيلي عامل يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.

�لأ�سلوب �لرقابي

بو�سفها �سلطة تنظيمية ت�ستند على تقييم �ملخاطر، تقوم �سلطة دبي للخدمات �ملالية با�ستمر�ر بتقييم 

�لتاأثري �ملحتمل لل�سركة على �أهد�ف �ل�سلطة وعلى �مللف �لفردي لل�سركة عرب �أربع جمالت ��سا�سية:1( 

  )3 �ملحتملة؛  و�لعملياتية  �ملخاطر�ملالية   )2 �لأعمال؛  ومناذج  �لإد�ري��ة  �لقدر�ت  �ل�سركات،  حوكمة 

خماطر �سلوك �لأعمال؛ 4( خماطر �جلرمية �ملالية. ت�ستمد تقييمات �ملخاطر من �لزيار�ت �مليد�نية  

�ملالية،  ُمر�قبني خرب�ء يف �خلدمات  �مليد�نية  بالزيار�ت  يقوم  �ل�سناعة.   �ملكتبية وحتليل  و�ملر�قبة 

يح�سلون على تدريب وفر�س تطوير م�ستمرة، وذلك ل�ستيعاب وفهم �لجتهات �لعاملية و �بتكار �ملنتجات.  

، �ملنتجات  وخدمات  معرفة  يف  بالتخ�س�س  ي�سمح  معني،  جمال  يف  خرب�ء  فيه  ُيحدد  برنامج   وهو 

حجم  ت�سمل،  بعنا�سر  �ملخاطر  مر�جعات  نطاق  يحدد  �لعمل.  فريق  �أع�ساء  مع  م�ساركتها  ثما  ومن 

وتعقيد �ل�سركة، عرو�س �ملنتجات، قاعدة �لعمالء، منوذج �لأعمال، �سجل �ل�سفافية و�لتعاون مع �سلطة 

دبي للخدمات �ملالية.  يعتمد تو�تر ونطاق عمليات تقييم �ملخاطر و�إجر�ء�ت �لتحقق على تاأثري عنا�سر 

�ملخاطر �ملحتملة. يتم مناق�سة نتائج تقييم �ملخاطر مع �لإد�ر�ة . و يتم �بالغ �لتنفيذيني وجمل�س �إد�رة 

�ل�سركة خطيا و�أي هيئة تنظيمية �أخرى حيث يكون منا�سبا.

تقييمات �ملخاطر �لرقابية و�ملر�جعات ح�سب �ملو�سوع

106 عملية تقييم خماطرميد�نية ل�سركات مرخ�سة. كما  2012 باإجر�ء   قام ق�سم �لرقابة يف عام 

قمنا مبر�جعة  ف�سلية على �لو�سع �ملايل لل�سركات �ملرخ�سة م�ستخدمني قاعدة �لكرتونية. �ساعدنا 

هذ� �لعمل يف حتديد �لجتهات جلميع �لهيئات �لتنظيمية مقارنة مبجموعات مماثلة و هيئات فردية 

قد حتتاج �إىل �ملتابعة و�لت�سعيد.  كما �نهينا 16 تقييما ملدققني م�سجلني، و24 تقييم ملزودو �خلدمات 

�مل�ساعدة و 3 تقييمات مبد�ئية لوكالت ت�سنيف �ئتمانية جديدة.
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وي�ستخدم ق�سم �لرقابة �ملر�جعة ح�سب �ملو�سوع ليح�سل عل نظرة �فقية مل�سائل خمتارة من جميع 

  2012 �أعاله.  خالل عام  �ل�سركات، �لأمر �لذي يدعم حتليلنا �لعمودي لل�سركات �لفردية �ملذكورة 

قمنا باإجر�ء مر�جعة على �آلية قبول �لعمالء من وجهة نظر �ملالءمة ومكافحة غ�سل �لأمو�ل. �ر�سلت 

 �سلطة دبي للخدمات �ملالية ر�سالة يف �أكتوبر 2012 �إىل جميع �ل�سركات �ملرخ�سة تبلغهم فيها بالنتائج ،

و ناق�ست �لنتائج يف جل�سة تو��سل. كما �ننا قمنا خالل �لعام باإجر�ء مر�جعات م�سغرة، حيث قمنا 

بتحليل �لتغري�ت يف �لإقت�ساد �لعاملي على �لهيئات �ملُنظمة من قبل �سلطة دبي للخدمات �ملالية وعلى 

�لعقوبات �جلديدة �ملفرو�سة يف �سوء �لربيع �لعربي.

�لكليات �لرقابية و�لتعاون مع �لهيئات �لتنظيمية �لأخرى 

 كان �لتعاون ما بني �ملُنظم �لأم و�ملُنظم �مل�سيف على ر�أ�س �جندة �أعمالنا، باخل�سو�س مع �ملوؤ�س�سات 

دبي  مركز  موجودة يف  �لنظام  �أهمية يف  ذ�ت  مالية  موؤ�س�سة   28 �أ�سل  من   23 �لعايل.  �لتاأثري  ذ�ت 

�ملايل �لعاملي. ت�ستمر �سلطة دبي للخدمات �ملالية مب�ساركتها مع �لكليات �لرقابية، �لتي �أ�سبحت مهمة 

نتيجة لالأزمة �ملالية �لعاملية. لقد عملنا بن�ساط لتح�سني دور �لتعاون مع �لهيئات �لتنظيمية �لأخرى 

من خالل تبادل �ملعلومات.  يتحقق تبادل �ملعلومات من خالل مذكر�ت �لتفاهم �لثنائية و من خالل 

ع�سويتنا يف مذكر�ت تفاهم متعددة �لأطر�ف.  ويتعاون ق�سم �لرقابة �أي�سا مع �لهيئات �لتنظيمية يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبا يف ذلك؛ �لبنك �ملركزي؛ وحدة مكافحة �حلالت �مل�ستبهة؛ هيئة 

�لإمار�ت لالأور�ق �ملالية و�ل�سلع؛ و هيئة �لتاأمني.

عقوبات مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب و�لأمم �ملتحدة

يطبق قانون �لعقوبات �لإحتادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وغريه من �لقو�نني �جلز�ئية �لإحتادية 

يف �لدولة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي، مبا فيها �لقانون �لإحتادي رقم 4 ل�سنة 2002 )جترمي غ�سل 

�لأمو�ل( و�لقانون �لإحتادي رقم 1 ل�سنة 2004 )قانون مكافحة �لإرهاب(. وتعمل �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية ب�سكل فعال على ن�سر ثقافة �للتز�م مبكافحة غ�سل �لأمو�ل/متويل �لإرهاب و�لعقوبات من قبل 

�لهيئات �ملُنظمة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. وتبقى عملية �لختيار �لأولية من بني مقدمي �لطلبات 

وعملية �لرقابة �مل�ستمرة لالمتثال ملكافحة غ�سل �لأمو�ل/متويل �لإرهاب و�لعقوبات على ر�أ�س �أجندة 

�لكيانات �ملُنظمة فيما  �أنظمة و�سو�بط   �ملالية باختبار  �ل�سلطة.  تقوم �سلطة دبي للخدمات  �أعمال 

  ” يتعلق مبكافحة غ�سل �لأمو�ل/ متويل �لإرهاب مع �لرتكيز ب�سكل خا�س على �إجر�ء�ت “�عرف عميلك

ورفع �لتقارير حول �ملعامالت �مل�سبوهة.  وقد مت رفع 52 تقرير من قبل �لهيئات �ملُنظمة يف عام  2012 

مقارنة  38  تقرير يف عام 2011.

كجزء من نظام مكافحة غ�سل �لأمو�ل/ متويل �لإرهاب و�لعقوبات، ت�ستمر �سلطة دبي للخدمات �ملالية 

مبر�جعة م�ستوى �لمتثال لقر�ر�ت جمل�س �لأمن لالأمم �ملتحدة. �أجرت �ل�سلطة جل�ستني تو��سل حول 

�لعقوبات ب�سكل خا�س يف عام 2012.  قدم �ل�سيد �دم �سزبني �ملدير �لعام يف مكتب �خلز�نة �لأمريكية 

ويف  �لعاملي.  �ملايل  دبي  مركز  يف  �ملُنظمة  للهيئات   2012 يناير  يف  عر�س  �لأجنبية  �لأ�سول  ملُر�قبة 

2012 قدمت �ل�سلطة جل�سة تو��سل، قدم فيها عرو�س كل من موظفي �لتحقيقات �خلا�سة،  مار�س 

�ل�سناعة و وحدة مكافحة �حلالت �مل�ستبهة.  تلقى كل من �لعرو�س ح�سور جيد.
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�مل�سجلني �ملدققني 

خالل عام  2012، ��ستمرت �ل�سلطة برقابة �مل�سجلني من خالل عمليات تقييم �ملخاطر. وقد ُو�سعت 

�لأ�سو�ق  قانون  على  بتعديالت   2012 عام  �لتنظيمية خالل  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  �سالحيات 

�لذي ينظر �لآن يف مدققني هيئات مدرجة للعامة خا�سعة لنف�س رقابة مدققني �ل�سركات �ملرخ�سة 

وموؤ�س�سات �ل�سوق �ملرخ�سة و�ل�سناديق �ملحلية.

وكالت �لت�سنيف �لئتماين 

وكالت  ي�سمن خ�سوع  قيد جديد  �ملالية  ل��الأور�ق  �لدولية  �ملنظمة  و�سعت  �لعاملية،  �لأزم��ة  �سوء  يف 

�لت�سنيف �لئتماين للرقابة و�لتنظيم �ملنا�سب.  يف �سعيها لالمتثال ملعايري �ملنظمة �لدولية لالأور�ق 

�ملالية ، طبقت �ل�سلطة نظام ُينظم  وكالت �لت�سنيف �لئتماين �لتي تعمل يف  �أو من مركز دبي �ملايل 

�لعاملي.  يتبع نظام �سلطة دبي للخدمات �ملالية منهج مبني على �أ�س�س مبادىء معتمدة من �ملنظمة 

�لدولية لالأور�ق �ملالية، وذلك بالرجوع �إىل �أنظمة �لإحتاد �لأوروبي 2009/1060 وتلك �ملعتمدة من 

هونغ كونغ و�سينغافورة حيث يكون ذلك منا�سبا.

ق�سم الأ�سواق
ركز ق�سم �لأ�سو�ق على جمالت �أربعة رئي�سية:  تت�سمن ت�سغيل �لقائمة �لر�سمية لالأور�ق �ملالية؛ رقابة 

وتعزيز�لعالقات  �ل�سيا�سات؛  وتنفيذ  تعريف  �ملقا�سة؛  غرف  �لعاملي؛  �ملايل  دبي  مركز  يف  �لأ�سو�ق 

و�لتو��سل مع �أ�سحاب �مل�سالح .  يت�سمن مركز دبي �ملايل �لعاملي موؤ�س�ستني �سوق مرخ�سة؛ بور�سة 

�ل�سوق �ملرخ�سة تقوم بت�سغيل بور�سة و�لأخرى ت�سغل  دبي للطاقة ونا�سد�ك دبي. �حدى موؤ�س�سات 

بور�سة وغرفة مقا�سة.

�لقائمة �لر�سمية لالأور�ق �ملالية وقو�عد �لأ�سو�ق

ميكن  عمل  �ط��ار  توفر  جديدة  �إدر�ج  قو�عد  ت�سمل  لالأ�سو�ق،  قو�عدجديدة  ط��رح  �لعام  �سهد 

�إد�رة  من  �لأ�سو�ق  ق�سم  متكن  �كتتاب  ن�سرة  على  للمو�فقة  جديدة  و�إج��ر�ء�ت  �جلدد  �ملُ�سدرين 

دبي  �سلطة  دور  من  تعزز  �ملالية  لالأور�ق  �لر�سمية  �لقائمة  على  �ملحافظة  �أكرب.  بفعالية  �ملخاطر 

�لتنظيمي. �ملالية  للخدمات 

 مبادر�ت �ل�سيا�سة

و�سع �للم�سات �لأخرية من قبل هيئات و��سعي �ملعايري �لتنظيمية �لدولية يف �ملنظمة �لدولية لالأور�ق 

�ملالية على �أعمال هامة، حدد بجزء كبري �جندة مبادر�ت �ل�سيا�سة  يف ق�سم �لأ�سو�ق ودفع �إىل تطوير 

�سيا�سة �سوق ر�أ�س �ملال يف جمالني.

�أول مت �لنتهاء من مر�جعة منوذج موؤ�س�سات �ل�سوق �ملرخ�سة من كتيب قو�عد �سلطة دبي للخدمات 

مركزي  �يد�ع  مقا�سة،  غرف  بديلة،  تد�ول  �أنظمة  �لبور�سات،  بقو�عد  �ملر�جعة  هذه  تاأتي  �ملالية. 

لالأور�ق �ملالية لتت�سق مع �ملعايري �لدولية.  وت�سع عنا�سر �أ�سا�سية يف كتيب قو�عد �سلطة دبي للخدمات 

�إىل  بالإ�سافة  �ملالية  لالأ�سو�ق  �لتحتية  للبنية  �ملالية  ل��الأور�ق  �لدولية  �ملنظمة  تو�سيات  من  �ملالية 

مبادىء �ملنظمة �لدولية لالأور�ق �ملالية لأ�سو�ق م�ستقات �ل�سلع.  ثانيا، �عتمدت �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية ورقة �سيا�سة لتطوير قو�نني �سلوك �لأ�سو�ق.
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�أن�سطة رقابية

موؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  وذلك  �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز  يف  �لأ�سو�ق  مبر�قبة  �لأ�سو�ق  ق�سم  يقوم 

�سلوك  على  �ملُر�قبة  �جلهة  هي  �ملرخ�سة  �ل�سوق  موؤ�س�سات  تبقى  ذلك  ومع  �ملرخ�سة.  �ل�سوق 

�لأ�سو�ق.  تبنى فريق ق�سم �لأ�سو�ق دور رئي�سي يف �لتحقيق يف تنبيهات �سادرة عن ��سار�ت نا�سئة 

عن �حالت من �لبور�سات �أو من مالحظات م�ستقلة يف عام 2012. �أدى ذلك �إىل �حالت �إىل ق�سم 

�لتنفيذ ملزيد من �لتحقيق.

بالتن�سيق مع هيئة  للطاقة.   بور�سة دبي  ترتيبات غرف �ملقا�سة يف  �لتغري�ت يف  متت مر�جعة على 

�لإمار�ت لالأور�ق �ملالية و�ل�سلع،  قمنا بزيار�ت ميد�نية �إىل  بع�س �أع�ساء نا�سد�ك دبي، ومت �لإنتهاء 

من عملية تقييم للمخاطر وذلك لهدفني: 1(  لفهم �أ�سلوب رقابة �لو�سطاء �ملحليني، و2( لتقييم مدى 

جهود �لمتثال من قبل �لو�سطاء وغرف �ملقا�سة.

ومنح ق�سم �لأ�سو�ق مو�فقة لبور�سة دبي للطاقة ونا�سد�ك دبي بخ�سو�س  عدد من �ملنتجات �ملبتكرة، 

حت�سني �لفعالية و�لعملياتية وقبول �أع�ساء جدد من مناطق �خت�سا�س خارج مركز دبي �ملايل �لعاملي.

رقابة �ملُ�سدرين

��ستمر ق�سم �لأ�سو�ق مبر�قبة �ف�ساحات �ملُ�سدرين وتو��سل معهم بن�ساط ل�سمان �سدور �ف�ساحات 

منا�سبة ومالءمة  يف �لوقت �ملنا�سب. �ن �لتوجه �لدويل للبور�سات و غر ف �ملقا�سة يف مركز دبي 

�ملايل �لعاملي يدل علي وجود هيئات لها �أور�ق مالية مدرجة من دول خمتلفة ت�سمل، �لوليات �ملتحدة 

�ململكة  ماليزيا،  �لعربية،  �ل�سعودية  �ململكة  �لأردن،  �لبحرين،  �أفريقيا،  جنوب  �لكويت،  �لأمريكية، 

�ملتحدة و�أملانيا.

عالج ق�سم �لأ�سو�ق طلبان جديد�ن  لإدر�ج دين، �إد�رج �سهم و�حد، عدد من �ل�ستف�سار�ت حول ما 

قبل �لطرح �لعام و عملية ��ستحو�ذ و�حدة. ومت �لغاء �إدر�ج 9 �سركات  من �لقائمة �لر�سمية لالأور�ق 

�ملالية من �لأ�سو�ق �لأولية و�لثانوية. ومت �سد�د 5 �سكوك عند �ل�ستحقاق.

وبقيت ظروف �لأ�سو�ق  فيما يتعلق بالطرح �لعام يف حالة حتدي خالل �لعام، كما هو مبني يف �لأعد�د 

�ملحدودة لالأور�ق �ملالية �لتي ت�سعى لالإدر�ج.

�لعالقات و�لتو��سل مع �أ�سحاب �مل�سالح

و��سل ق�سم �لأ�سو�ق �لتز�مه باجلهات �ملعنية باأ�سو�ق ر�أ�س �ملال يف مركز دبي �ملايل �لعاملي يف كل من 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س. وظف فريق ق�سم �لأ�سو�ق مبادر�ت خمتلفة ��ستخدمت يف هذ� �ل�سدد، مبا 

يف ذلك توفري �لدعم �لتقني �إىل جمموعات عمل من هيئات و��سعي �ملعايري �لدولية، �سملت ��ست�سافة 

�لق�سم يف �ملوؤمتر�ت وجل�سات  جل�سات تو��سل و�مل�ساركة يف تقدمي عرو�س خارجية. غطت م�ساركة 

�ل�سركات  حوكمة  �لأم��ني،  �حلفظ  �لت�سوية،  فيها  مبا  خمتلفة،  مو��سيع  �ل�سناعة  جمال  يف  �حلو�ر 

وم�ستقات �ل�سلع.
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وقام ق�سم �لأ�سو�ق بالتعاون مع مركز دبي �ملايل �لعاملي باإ�ست�سافة �سل�سلة �ملعرفة حول �لتح�سينات 

�لتي �جريت على قو�نني �لأ�سو�ق يف مركز دبي �ملايل �لعاملي، وتو��سل مع �مل�ساركني يف �ل�سوق حول 

كيفية عمل هذ� �لنظام �جلديد.

عملية �لتعاون و�لتن�سيق ما بني �لهيئات �لتنظيمية جتذب تركيز متز�يد يف حني �أن عمل �أ�سو�ق ر�أ�س 

�ملال �ملحلية تتاأثر بالأحد�ث �لدولية ب�سكل غري م�سبق. يف هذ� �ل�سدد مت تطوير عدد من �ملبادر�ت.  

حتديد� �لتو��سل بني �سلطة دبي للخدمات �ملالية و �لهيئات �لتنظيمية �ملحلية؛ هيئة �لإمار�ت لالأور�ق 

�ملالية و�ل�سلع و�مل�سرف �ملركزي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، هذ� �لتعاون  عن�سر هام من �لعمل 

�لذى جرى و ي�ستمر منذ تاأ�سي�س مركز دبي �ملايل �لعاملي.

�ل�سلع  �أ�سو�ق  �ملالية حول  لالأور�ق  �لدولية  �ملنظمة  تقنية يف جلنة  م�ساهمة  بتقدمي  �لق�سم  قام  كما 

�لآجلة، جمموعة عمل �ملنظمة �لدولية لالأور�ق �ملالية حول معايري م�ستقات متد�ولة خارج �لبور�سة 

�ل�سرق  �لتنمية و�لتعاون �لإقت�سادي لأ�سو�ق ر�أ�س �ملال يف  �لنتائج و قوة �ملهام ملنظمة  لرفع تقارير 

�لأو�سط و �سمال �أفريقيا.

�لهيئات و�لأع�ساء �ملعرتف بهم

وهيكل  �لتنظيمي  لالطار  جد�  هام  عن�سر  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  يف  �لع��رت�ف  نظام  يبقى 

�لتو��سل عن بعد مع و�حدة  �أع�ساء �ملقا�سة  و  للو�سطاء  يتيح  �لعاملي.  �لأ�سو�ق يف مركز دبي �ملايل 

�لتنظيمية  �ل�سو�بط  �لعاملي، مع �حلفاظ على  �ملايل  دبي  �ملرخ�سة يف مركز  �ل�سوق  موؤ�س�سات  من 

و�سو�بط �لقبول و�ملعامالت يف موؤ�س�سات �ل�سوق �ملرخ�سة.

خالل عام 2012، �نهى �لق�سم مر�جعة منوذج �لعرت�ف لتعديل وتب�سيط �لقو�نني و�لقو�عد �ملتعلقة 

بالعرت�ف ببور�سات و غرف مقا�سة و�أع�ساء �سوق مرخ�سة خارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

قام ق�سم �لأ�سو�ق بالعرت�ف بطلبني مقدمني من  �سركات ت�سعى للح�سول على ع�سوية يف بور�سة 

دبي للطاقة. و�سهد �لق�سم �أي�سا �سحب �لعرت�ف من بع�س �لأع�ساء يف نا�سد�ك دبي و بور�سة دبي 

للطاقة.  ويف نهاية عام  2012، و�سل عدد �أع�ساء نا�سد�ك دبي �إىل 30 ع�سو، و 59 ع�سو يف بور�سة 

دبي للطاقة. 
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التنفيذ
تو�سيع نطاق �لتنفيذ

�ل�سركات يف  بتفوي�س مهام م�سجل  2012 عندما قبلت  �لتنفيذ يف فرب�ير  تو�سعت م�سوؤوليات ق�سم 

�لأخرى  و�لت�سريعات  �ل�سركات  قانون  تلك �جلو�نب من   لإد�رة  وذلك  �ملالية،  للخدمات  دبي  مركز 

�لتي تطلبت فح�س دقيق للتح�سينات �لتنظيمية. �سمح �لتفوي�س ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية لإجر�ء 

�ملحدودة  �مل�سوؤولية  ذ�ت  قانون  �ملحدودة،  �ل�سر�كة  قانون  �ل�سركات،  قانون  خروقات  يف  حتقيقات  

وقانون �ل�سر�كة �لعام.

مت هذ� �لتفوي�س لرفع  مهار�ت �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف �لتحقيق و خرب�تها وفعاليتها يف قدر�تها 

�لتنفيذية.  وبعد فرتة وجيزة من قبول �لتفوي�س، بد�أت �سلطة دبي للخدمات �ملالية �لتحقيق يف ق�سية 

يدعى فيها خروقات لقانون �ل�سركات. قام ق�سم �لتنفيذ بالتعاون مع ق�سم �لرقابة مبر�جعة ح�سب 

�ملو�سوع حول ترتيبات حوكمة �ل�سركات يف �سركات مرخ�سة من قبل �سلطة دبي للخدمات �ملالية.

تاأييد �لنهج �لوقائي

وفعالية  كفاءة  �أك��رث  تنظيم  بانتاج  و�لأ���س��و�ق  و�لرقابة  �لتنفيذ  �أق�سام  بني  �لر��سخ  ��ستمر�لتعاون 

للخدمات �ملالية و�لأ�سو�ق يف مركز دبي �ملايل �لعاملي يف عام 2012. تاأكد جتربة �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية �أن �لتدخل �ملبكر بالتعاون مع ق�سم �لرقابة، عموما ما ينتج عنه قر�ر�ت تنظيمية �أ�سرع ونتائج 

تنظيمية ذ�ت تكلفة فعالة �أكرث على غر�ر نتائج �لتحقيقات �ملكلفة و�ملطولة.

يوؤدي �لتدخل �ملبكر �إىل �سلوك ت�سحيحي و�نخفا�سا يف عدد �لق�سايا �ملحالة للتحقيق.  بد�أت �سلطة 

دبي للخدمات �ملالية بالتحقيق يف 8 ق�سايا يف عام 2012، مبقارنة ب�سبع ق�سايا يف عام 2011.

ما بعد �لتحقيق

�أجرى ق�سم �لتنفيذ يف عام 2012 مر�جعة على عملية �لتحقيق يف هيئات تنظيمية �أخرى. كان �لهدف 

من هذه �ملر�جعة حتديد �سبل لتح�سني فعالية عملية �لتحقيق يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية. �عتربت 

�ملر�جعة ناجحة، حيث حددت �أجندة لال�سالح �لتنظيمي و�لتح�سني �لإجر�ئي.

�لتحقيقات

2010 و  2012، �سملت ق�سيتان من عام  13 حتقيقا خالل عام  �أجرت �سلطة دبي للخدمات �ملالية 

ثالث ق�سايا من عام 2011.

�سملت �لتحقيقات �لتي متت مبا�سرتها يف عام 2012 جمموعة من �لت�سرفات وهي:

ت�سليل و عرقلة �سلطة دبي للخدمات �ملالية؛  •

تد�ول يف �أ�سهم مدرجة يف نا�سد�ك دبي يف حني �متالك معلومات غري مف�سح عنها؛  •

�ذ كان دور �ل�سركة �ملرخ�سة يف ترويج �سندوق ��ستثمار يخرق قو�عد يف �لنموذج �لعام من   •

كتيب قو�عد �سلطة دبي للخدمات �ملالية؛
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�ذ قام �حد �ل�سركات و�لأفر�د �ملرخ�سني خالل عملية �لتحري عن �لعمالء بخرق قو�عد منوذج   •

�سلوك �لأعمال من كتيب �سلطة دبي للخدمات �ملالية؛

�ذ قدم مدير �حل�ساب معلومات مزورة عن �حل�سابات للعمالء؛  •

خروقات يف قانون �ل�سركات )قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي رقم 2 لعام 2009( وفقا لتفوي�س   •

م�سجل �ل�سركات يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.

نتائج �لتنفيذ

كانت هناك 3 نتائج للتنفيذ خالل �لعام �لتي �أدت �إىل فر�س عقوبات. تفا�سيل �لعقوبات موجودة على 

�ملوقع �للكرتوين ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية حتت �ل�سجل �لعام �لإجر�ء�ت �لتنظيمية.

�إد�رة �ل�سكاوى

هاما  م�سدر�  وتعترب  �جلمهور.  عامة  ذلك  يف  مبا  عديدة،  م�سادر  من  �ل�سلوك  �سوء  دع��اوى  ترد 

للمعلومات يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية. ت�سجع �سلطة دبي للخدمات �ملالية �جلمهور على تقدمي 

�ل�سكاوى عند �عتقادهم �أنه مت خمالفة قو�نني وقو�عد تديرها �سلطة دبي للخدمات �ملالية.

كما تعزز �إد�رة �ل�سكاوى ثقة �مل�ستثمرحيث تقدم له من�سة ملعاجلة �ل�سكاوى ومر�قبة عمليات �لحتيال 

على �لعمالء.

باإجر�ء  �ل�سكاوى  ن�سبةهامة من  تتعلق  �لعام.  94  �سكوى خالل  �ملالية  للخدمات  �سلطة دبي  تلقت 

توجيه  يتم  �حل��الت،  هذه  مثل  يف  �ملالية.  للخدمات  دبي  �سلطة  �خت�سا�س  نطاق  خ��ارج  حدث 

�ل�سكاوى �إىل �ملنظم �ملنا�سب.

�لتعاون �لدويل

�لتنظيمية على  للهيئات  �مل�ساعدة  وتقدمي  بالتن�سيق مع،  �ملالية عملها  للخدمات  �سلطة دبي  و��سلت 

�ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل.

تبادلت �سلطة دبي للخدمات �ملالية �ملعلومات مع �لهيئات �لتالية يف عام 2012:

جلنة تد�ول �لعقود �لآجلة لل�سلع يف �لوليات �ملتحدة؛  •

�لبنك �لحتياطي يف �لهند؛  •

جمل�س �لأور�ق �ملالية و�لبور�سات يف �لهند؛  •

جلنة �لأور�ق �ملالية و�ل�سثمار �لأ�سرت�لية؛  •

جلنة �لأور�ق �ملالية و�لبور�سات يف �لوليات �ملتحدة؛  •

جلنة �خلدمات �ملالية يف موري�سيو�س؛  •

�سلطة �خلدمات �ملالية يف �ململكة �ملتحدة؛  •

�سلطة رقابة �لأ�سو�ق �ملالية يف �سوي�سر�؛  •

هيئة �ل�سوق �ملالية يف �لنم�سا؛  •

د�ئرة �خلدمات �ملالية يف نيويورك؛  •
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�سلطة �لنقد يف �سنغافورة؛  •

هيئة �لأ�سو�ق �ملالية يف هولند�؛  •

هيئة �لإمار�ت لالأور�ق �ملالية و�ل�سلع؛  •

�لبنك �ملركزي �لرلندي؛  •

�مل�سرف �ملركزي يف  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة؛  •

�سرطة دبي.  •

حماية �مل�ستهلك

ترويج  عرب  �ل�سمري  عدميي  جتار  قبل  من  معقدين  وغري  �ملطمئنني  �مل�ستهلكني  ��ستهد�ف  ي�ستمر 

خمططات �حتيالية يطلب فيها دفع م�سبق للر�سوم. يعترب ق�سم �لتنفيذ توعية وتعليم �مل�ستهلك حول 

خ�سائ�س وخماطر هذه �ملخططات يف غاية �لأهمية. ن�سرت �سلطة دبي للخدمات �ملالية 9 تنبيهات 

للم�ستهلك على موقعها �للكرتوين وتو��سلت مع �جلمهور من خالل �لرب�مج �لذ�عية و و�سائل �لعالم 

�ملطبوعة ومن خالل ن�سر�ت �لكرتونية عرب �لنرتنت و�لتو��سل �لجتماعي.

�لتو��سل

��ستمر فريق ق�سم �لتنفيذ بامل�ساهمة يف تطوير �طار �لعمل �لتنظيمي �ملحلي و�لدويل، وذلك من خالل 

م�ساهمتهم يف �أن�سطة �لتو��سل يف عام 2012 . خالل �لعام، �ساهم �لفريق يف 7 بر�مج دولية، 4 بر�مج 

�إقليمية، و8  بر�مج حملية.

مكتب امل�ست�سار العام
��ستمرمكتب �مل�ست�سار �لعام بتقدمي م�سورة ذ�ت جودة عالية �إىل جمل�س �لإد�رة وجلانه و�لتنفيذيني 

�لإد�رية  �لإج��ر�ء�ت  �لتقارير،  رفع  �لقانونية،  �ل�سركات،�للتز�مات  حوكمة  حول  وذلك  �ل�سلطة،  يف 

و�ملخاطر �لتي قد تو�جه �سلطة دبي للخدمات �ملالية. قام مكتب �مل�ست�سار �لعام مبر�جعة كاملة على 

لأخالقيات  عالية  مبعايري  �ل�سلطة  �لتز�م  حول  �ملوظفني  بثقيف  و��ستمر  و�لأخالقيات  �لقيم  قو�نني 

ونز�هة �ل�سلوك. و��سل �ملكتب مر�جعاته �مل�ستمرة على �ل�سيا�سات و �لإجر�ء�ت و�لت�سريعات. كما تقلد 

�مل�ست�سار �لعام من�سب عميد برنامج قادة �لغد �لتنظيميون، وهو برنامج �ل�سلطة �لتدريبي ملو�طني 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  خارجيا عمل �ملكتب مع �سلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي وحماكم دبي 

وم�سوؤولني �إمار�تيني بخ�سو�س م�سائل ت�سريعية و�سيا�سات عامة �لتي توؤثر يف عالقات و دور �سلطة دبي 

للخدمات �ملالية كُمنظم م�ستقل يف �ملركز.
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العالقات الدولية

�لتعاون �لتنظيمي

�لتعاون مع �ملُنظمني و�ملر�قبني �لأخرين.  �لإد�رة و�لقدرة على  �لدولية هو  �أهم جانب يف �لعالقات 

على  حت�سل  �أن  �ملالية  للخدمات  دبي  ل�سلطة  �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز  يف  �لتنظيمي  �لقانون  يتيح 

�ملعلومات من  تبادل  ت�سهل عملية  كما  �أخرى.  تنفيذ  وكالت  �أو  �أخرين  ُمنظمني  نيابة عن  معلومات 

خالل مذكر�ت �لتفاهم �لثنائية ومذكر�ت �لتفاهم متعددة �لأطر�ف تكون �ل�سلطة طرف فيها. ق�سم 

�لعالقات �لدولية م�سوؤول عن �بر�م مذكر�ت �لتفاهم، حتى هذ� �لتاريخ �برمت �ل�سلطة 58 مذكرة 

تفاهم ثنائية و �أربع مذكر�ت تفاهم متعددة �لأطر�ف. يف عام 2012، و�سعت �ل�سلطة عالقات �لتعاون 

�لتنظيمي من خالل �بر�م مذكر�ت تفاهم مع نظر�ئها �مل�سرفني يف �لوليات �ملتحدة و�ليبان و�ل�سني، 

بالإ�سافة �إىل �تفاقية مع �أفريقيا و �ل�سرق �لأو�سط.

�لوكالة  �لعامة،  �ل�سركات  ح�سابات  رقابة  جمل�س  مع  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  وقعت  يناير،  يف 

�لرقابية �لأمريكية �لإحتادية �مل�سوؤولة عن �لتدقيق على �ل�سركات �لعامة.

كما وقعت �ل�سلطة مذكرة �لتفاهم �لثانية مع جلنة تنظيم �لبنوك �ل�سينية، د�عمة بها مذكرة �لتفاهم 

�ملوقعة يف �سبتمرب 2007. تاأتي هذه مذكرة �لتفاهم �لد�عمة ��ستجابة ملبادىء بازل �لتوجيهية لتح�سني 

�لتعاون عرب �حلدود �ملتعلقة باإد�رة �لأزمات.

�لغابات  �لزر�عة،  وز�رة  و�ل�سناعة،  �لتجارة  �لإقت�ساد،  وز�رة  مع  بروتوكول  توقيع  نوفمرب،مت  يف 

و�لأ�سماك و �لوز�ر�ت �ليبانية �مل�سوؤولة عن رقابة م�ستقات �ل�سلع.

�أحد �لآليات �لأخرية للتعاون يف جمالت �ل�سريفة و�لتاأمني، هي �لكليات �لرقابية. حيث قبلت �ل�سلطة 

خالل �لعام دعو�ت من عدد من ُمنظمني للم�ساركة يف كليات رقابية يف �سركات مرخ�سة لها فروع يف 

�ملركز. ت�سارك �ل�سطة حاليا يف 8 كليات رقابية.

خالل �لعام قامت �ل�سلطة بال�ستجابة �إىل 28 طلب ملعلومات تنظيمية وم�ساعدة من ُمنظمني. وخالل 

نف�س �لفرتة قامت �ل�سلطة بتقدمي 72 تطلب فيه معلومات من نظر�ئها من �ملُنظمني.

�لعالقات �لإقليمية

بقي �لتعاون و�لتفاعل مع نظر�ء �سلطة دبي للخدمات �ملالية من �ملُنظمني من �أولوليات �ل�سلطة خالل 

عام 2012. ��ستمرت �ل�سلطة بالجتماع مع كل من هيئة �لإمار�ت لالأور�ق �ملالية و�ل�سلع،  �مل�سرف 

هنالك  كان  �لعملياتي  �مل�ستوى  وعلى  �مل�سرتكة.  �لأمور  ملناق�سة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �ملركز يف 

�جتماعات م�ستمرة بني �لهيئات �لتنظيمية �لثالث و هيئة �لتاأمني. كما �ساركت �ل�سلطة يف �جتماعات 

جلنة مكافحة غ�سل �لأمو�ل �ملحلية و�بقت على ع�سويتها يف �لإحتاد �لعربي لهيئات �لأور�ق �ملالية. 
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تباع لزيارة رئي�س �سلطة �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال يف عمان �إىل مركز دبي �ملايل �لعاملي، �أر�سلت �سلطة �أ�سو�ق 

ر�أ�س �ملال يف عمان عدد من �ملُنظمني �لُعمانني �ليافعني للم�ساركة يف �ليوم �ملفتوح لربنامج قادة �لغد 

�لتنظيميون.

خالل �لعام، �ساركت �سلطة دبي للخدمات �ملالية بن�ساط يف عمل �ملنتدى �ملحلي، �للجنة ��لإقليمية 

يف  مومبا�سا  يف  �جتماعات  بح�سور  �ملالية،  ل��الأور�ق  �لدولية  �ملنظمة  يف  �لأو�سط  و�ل�سرق  لأفريقيا 

فرب�ير و يف بكني يف مايو. يف �لجتماع �لأخري �للجنة �لدولية لالأور�ق �ملالية و�للجنة �لإقليمية لأفريقيا 

و�ل�سرق �لأو�سط ، قام �ستة من �أع�سائها بتوقيع مذكرة تفاهم �إقليمية �ساغتها �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية لتعزيز �لتعاون بني �لأع�ساء 19 للجنة ولتعك�س مبادر�ت �لتعاون.

�مل�ساركة يف و�سع �ملعايري

على مدى �لعامني �ملا�سيني قامت هيئات و��سعي �ملعايري �لثالث مبر�جعة مبادئها ونهجها، )�أي ما 

هي �لإجر�ء�ت �ملتبعة يف تنفيذ تلك �ملبادىء وقيا�سها( .لالإبقاء على دورها يف ت�سكيل �ملعايري �لدولية، 

�ساركت �سلطة دبي للخدمات �ملالية يف �أعمال و�أهد�ف جلنة بازل لالإ�سر�ف �مل�سريف،�ملنظمة �لدولية 

لالأور�ق �ملالية و �لر�بطة �لدولية ملُر�قبي �لتاأمني. يف عام 2012، قدمت �ل�سلطة مالحظات على 10 

�أور�ق ��ست�سارية مت ن�سرها من قبل و��سعي �ملعايري خالل �لعام.

�ملالية  للخدمات  �سبتمرب، عدلت �سلطة دبي  بازل يف  للجنة  �ملبادىء �جلوهرية  �نتهاء مر�جعة  منذ 

نظامها �لتحوطي ل�سمان �لمتثال للمبادىء �ملر�جعة.  و�أي�سا يف �سبتمرب، ُعني �ملدير �لتنفيذي لق�سم 

�لرقابة رئي�س م�سارك يف جمموعة بازل لال�ست�سار�ت، حيث يجل�س كمر�قب يف جلنة بازل.

يف قطاع �لأور�ق �ملالية ومع �عادة هيكلة �ملنظمة �لدولية لالأور�ق �ملالية و�للجان �ملخت�سة، �لتي عموما 

ما تكون حمدودة لأع�ساء �للجنة �لتقنية، مت تو�سيعها لت�سمل 30 منطقة �خت�سا�س. نتيجة لذلك ت�سارك 

�ل�سلطة �لآن يف ثالث جلان. �ملدير �لتنفيذي لق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية ي�سارك ب�سفته 

 نائب �لرئي�س، كما ميثل �ل�سلطة رئي�س ق�سم �لتنفيذ يف جلنة �لتنفيذ وتبادل �ملعلومات )�للجنة 4(.

�لأ�سو�ق  لق�سم  �لتنفيذي  �ملدير  �لتقييم،  جلنة  يف  ع�سو  �لدولية  �لعالقات  لق�سم  �مل�سوؤول  �ملدير  و 

�لأ�سو�ق  لق�سم  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�سلطة  7(. كما ميثل  �لآجلة )�للجنة  �ل�سلع  �أ�سو�ق  ع�سو يف جلنة 

يف جمموعة عمل �ملنظمة �لدولية لالأور�ق �ملالية حول �مل�ستقات �لتي تتم خارج �لبور�سة، وقوة مهام 

�أ�سو�ق ر�أ�س �ملال.

�للجنة  يف  �ملالية  للخدمات  دبي  ل�سلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  متثيل  �إىل  بالإ�سافة  �لتاأمني،  قطاع  ويف 

�لتقنية، ت�سارك �ل�سلطة يف ثالث جلان فرعية وهي، �للجنة �لفرعية للحوكمة و�لمتثال )برئا�سة مدير 

م�سوؤول يف ق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية(،  و�للجنة �لفرعية للتعاون �لرقابي و �للجنة �لرقابية 

ملر�قبة جمموعة �لتاأمني. �ملدير �مل�سوؤول لق�سم �لعالقات �لدولية ع�سو يف جمموعة �لعمل �لتي تقيم 

طلبات �حل�سول على ع�سوية يف مذكر�ت �لتفاهم متعددة �لأطر�ف للر�بطة �لدولية ملُر�قبي �لتاأمني.
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�سهد �ن�سمام �سلطة دبي للخدمات �ملالية �إىل �للجنة �لتقنية يف جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سالمية على 

�لتز�م �ل�سلطة بتطوير معايري �لتويل �لإ�سالمي.  و�ساركت �ل�سلطة �أي�سا يف �لعمل على معايري مالءة 

ر�أ�س �ملال �ملكلفة ب�سياغة مبادءى معايري �لتنفيذ لبازل 3. و�ساهمت �ل�سلطة �أي�سا يف �أعمال حول �إد�رة 

 خماطر �لتكافل و�نتهت ون�سرت تقارير عن معايري �ثنني - حول �إد�رة �ل�سيولة و�ختبار�ت �ل�سغط.

ق�سم اخلدمات املوؤ �س�ساتية و العمليات

�لد�ئرة �ملالية

خالل عام 2012، مت �إجر�ء مر�جعة على دليل �ل�سيا�سات �ملحا�سبية، م�سفوفة �ل�سلطة و�لإجر�ء�ت 

فعالية  حت�سني  يف  �ملر�جعة  هذه  �ساعدت  �لرو�تب.  ودفع  �ل�سلطة  ح�سابات  ُنظم  حتديث  ومت  �ملالية 

�لعمليات يف �لد�ئرة، حيث �أدى �إىل �نخفا�س يف وقت �ملعامالت وتاأ�سي�س �سو�بط د�خلية �أ�سد. يف 

عام 2012، �سبطت �ل�سلطة م�ساريفها �سمن �مليز�نية.

د�ئرة تقنية �ملعلومات

��ستمرت د�ئرة تقنية �ملعلومات بتح�سني �آمن و�سالبة كافة �لأنظمة �لد�خلية و�خلارجية. مت �إجر�ء 

�ختبار�ت مكثفة على �خرت�ق �ل�سبكة �خلارجية من قبل طرف م�ستقل ومن خالل �لختبار و�ملر�قبة 

�لد�خلية لل�سلطة.

يف عام 2012، مت تنفيذ وتقدمي  20 م�سروع متفاوت �حلجم و�لتعقيد بنجاح، وذلك ل�سمان �ت�ساق 

�لتقنية مع �ملتطلبات �لعملياتية لالأق�سام �ملختلفة.

د�ئرة �مل�ساريع و �إد�رة �ملخاطر

��ستمرت حاجة خمتلف �لأق�سام يف �ل�سلطة على �ملد�ر �لعام �إىل خدمات �إد�رة �مل�ساريع. قدمت �لد�ئرة  

�إد�رة �مل�ساريع ملر�جعة كتاب �مل�سادر �لتحوطي، منوذج مكافحة غ�سل �لأمو�ل، تخطيط و  خدمات 

تنفيذ غرفة �لتحقيق لق�سم �لتنفيذ.  بالإ�سافة �إىل دعم عدد من �لفعاليات �لدولية �مل�ست�سافة من 

قبل �ل�سلطة، عاك�سة بذلك �لتز�مها يف �سمان �لفعالية و�جلودة يف �خلدمات �ملقدمة.

لالإجر�ء�ت  و�لمتثال  �لعمليات  فعالية  عن  تقرير  لع��د�د  �لد�خلية  �ملر�جعات  من  عدد  �إج��ر�ء  مت 

و�ل�سو�بط، يف حني ي�ستمر دعم ت�سميم وحت�سني �إجر�ء�ت �لأعمال.

�لإت�سال  �ملوؤ�س�سي

��ستمرت �لإد�رة و �مل�ساركة �لعالمية كونها على ر�أ�س �أولويات �لد�ئرة يف �سوء عدد� من �لتغري�ت يف 

نتائج �لت�سريعات �لتنفيذية. �لعالقات �لوطيدة مع �لعالم يف �ملنطقة ت�ساعد �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية يف �سمان قدرتها على ��سد�ر �أخبار ومعلومات دقيقة يف �لوقت �ملنا�سب �إىل �لعامة و�لبيئة 

�ملُنظمة.
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خالل �لعام، ��سدرت �لد�ئرة ��سعار و�حد للعامة، 32 خرب �سحفي،14 تنبيه للم�ستهلك، 4 ��سعار�ت 

تعديالت ت�سريعية،5  ��سعار�ت للت�ساور،  و 6 خطابات �إىل كبار �لتنفيذين.

ق�سم املوارد الب�سرية

�لجناز يف خطة �لتعلم و�لتطوير كانت �مل�ساهمة �لرئي�سية لفريق �ملو�رد �لب�سرية للنجاح يف حتقيق 

�أحد �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �ل وهو هدف �جلودة. ولهذ� �لغر�س قام �لق�سم با�ستثمار�ت هامة يف 

عام 2012 و�جنز مبادر�ت هامة.

يف عام 2012، �سارك �ملوظفني يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية مبعدل 7 �يام عمل يف �لتدريب و�لتطور 

�ملهني. ثلثني من هذه �لن�ساطات كانت مت�سلة مبا�سرة باملهار�ت �لتنظيمية.

من  �ملغادرين  ن�سبة  يف  ب�سيطة  زيادة  مع   ،5.43% بن�سبة  منخف�سة  �ملغادرين  �ملوظفني  ن�سبة  ظلت 

�لكادر �لتنظيمي �إىل %8.45 و�نخفا�س يف ن�سبة �ملغادرين من �ملوظفني غري �لتنظيميني �إىل 1.72%.  

  5 و مت توظيف   �ملوظفني.  �ملنخف�سة ملغادرة  بالن�سبة  �يجابيا   �ملوظفني  ��ستقطاب  تتاأثر �حتياجات 

موظفني جدد من جن�سيات خمتلفة يف عام 2012.

يف �ل�سنو�ت �لأخرية مت تخ�سي�س عدد �ملوظفني للقوى �لعاملة �لإمارتية، حيث كان �أكرث من ن�سف 

�لتوظيف �لتنظيمي من �لإمار�تيني خالل �لثالث �لأعو�م �ملا�سية، معظمهم �ساركو� يف برنامج قادة 

�لتنظيميني،  �ملوظفني  بني  �أكرب جمموعة  �ملو�طنني  ي�سكل  �أن  �إىل  �لأمر  �أدى هذ�  �لتنظيميون.  �لغد 

جمموعة تت�سمن موظفني من �أق�سام �لرقابة و�لتنفيذ و�ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية.

�ملقارنة يف �لقوى �لعاملة لدى �ل�سلطة �لآن مع �لفرتة قبل �لبدء يف برنامج قادة �لغد �لتنظيميون يف 

عام 2005، يبني بو�سوح هذ� �لتطور �لهام. �نظر �لر�سم 1 و2.

2012 التقرير ال�سنوي

ق�سم اخلدمات املوؤ �س�ساتية � العمليات (تابع) / ق�سم املوارد الب�سرية
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          الر�شم 1 - القوى العاملة التنظيمية يف عام 2005

          الر�شم 2 - القوى العاملة التنظيمية يف عام 2005

مر�جعة  �إج��ر�ء  �لب�سرية. حيث مت  �مل��ور�د  ق�سم  لفريق  �لد�خلي  للرتكيز  هام  عاما   2012 عام  كان 

خارجية على �لق�سم من قبل ديلويت. قام �لق�سم بتحديث نظام �ملعلومات وقام بطرح �آليات �لكرتونية 

لتقييم �لأد�ء و�حتياجات �لتعلم و�لتي �سيتم �طالقها يف عام 2013. كما قام �أي�سا مبقارنة �ل�سيا�سات 

و�ملمار�سات مع عدد من �أ�سحاب �لعمل يف دبي.

�أ�سرت�ليا 32%

�ململكة �ملتحدة 41%

�أخرى 11%

�لهند 3%

كند� 5%

هولند� 3%

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 5%

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة30%

هولند�4%

كند�1%

�لهند 3%

�أخرى9%

 �ململكة �ملتحدة22%

�أ�سرت�ليا20%

�يرلند�6%

�لوليات �ملتحدة �لمريكية 5%

2012 التقرير ال�سنوي

ق�سم املوارد الب�سرية (تابع)
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�ل�سلطة يف عمل دوؤوب 2012 

 42 �ل�سركات �ملرخ�سة         •
  1 • �ملوؤ�س�سات �لإ�سالمية         

      418 �لأفر�د �ملرخ�سون         •
 4 مزودو �خلدمات �مل�ساعدة �مل�سجلون        •
2 مدققو �حل�سابات �مل�سجلون         •

�ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية  2012

  6 �أور�ق �ل�ست�سار�ت )�ل�سيا�سة و�لقو�نني و�لقو�عد( �ملن�سورة           •
3 �لقو�نني �ل�سادرة          •

30 �آليات و�سع �لقو�عد �لتي مت �إعد�دها        •
58 �لتنازلت و�لتعديالت �ملمنوحة        •

�لرقابة  2012

105 عمليات تقييم �ملخاطر لل�سركات �ملرخ�سة        •
     23 عمليات تقييم �ملخاطر ملزودي �خلدمات �مل�ساعدة      •

   28 عمليات تقييم �ملخاطر للمدققني �مل�سجلني        •
   16 �لتغيري�ت يف نطاق �لرت�خي�س         •

59 �إجمايل عدد �لطلبات �مل�ستلمة        •
  113 معدل �ليام ملعاجلة طلب مقدم يف 2012       •

                            

�لأ�سو�ق  2012

  22 �لهيئات �مللزمة بتقدمي تقارير        •
1 طلبات �ل�ستحو�ذ �لتي مت �لطالع عليها       •

                  2 طرح عام          •
21 ��ستف�سار�ت عامة          •
2 طلبات �لأع�ساء �ملعرتف بهم �لتي متت �ملو�فقة عليها      •

       1 طلبات �لهيئات �ملعرتف بها �لتي متت �ملو�فقة عليها      •
964 �إ�سعار�ت �لإف�ساح �ملتعلقة بالهيئات �ملدرجة       •

�لتنفيذ  2012

�إد�رة �ل�سكاوى                •
111 • �لتي مت ��ستالمها          

108 •  �لتي مت تقييمها          

16 �حالت من ق�سم �لرقابة /�لأ�سو�ق /م�سجل �ل�سركات      •
�لتحريات �لتي متت مبا�سرتها  •

 10 • متت مبا�سرتها          

9 • مت �نهائها          

  7 نتائج �لتنفيذ          •
طلبات �مل�ساعد�ت �لدولية           •

 20 • �ل�سادرة         

 14 • �مل�ستلمة            

 14 تنبيهات �مل�ستهلك          •

الإح�ساءات الرئي�سية لعام 2012

2012 التقرير ال�سنوي
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�لعالقات �لدولية 2012

62 �إجمايل مذكر�ت �لتفاهم �لتي مت توقيعها       •
58 • �إجمايل مذكر�ت �لتفاهم �لثنائية �لتي مت توقيعها      

   4 • �إجمايل مذكر�ت �لتفاهم متعددة �لأطر�ف �لتي مت توقيعها     

3 • مذكر�ت �لتفاهم �لثنائية �لتي مت توقيعها يف عام 2012       

       1 • مذكر�ت �لتفاهم متعددة �لأطر�ف �لتي مت توقيعها يف عام 2012      

28 �لطلبات �لتنظيمية للمعلومات و�مل�ساعدة       •
17 �لوفود �لأجنبية �لز�ئرة �لتي مت ��ستقبالها       •

الإح�ساءات الرئي�سية لعام 2012 (تابع)

2012 التقرير ال�سنوي
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البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

67 تقرير مدقق �حل�سابات �مل�ستقل

68�مليز�نية �لعمومية

69بيان �لأد�ء �ملايل 

70بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية

71بيان �لتدفقات �لنقدية

 72 �إىل 79�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية

امللحق 1

2012 التقرير ال�سنوي
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تقرير مدقق �حل�سابات �مل�ستقل �إىل �ل�سادة/�أع�ساء جمل�س �إد�رة �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية

�لتقرير حول �لبيانات �ملالية

لقد قمنا بتدقيق �لبيانات �ملالية �ملرفقة ل�ُسلطة دبي للخدمات �ملالية )“�ُسلطة دبي للخدمات �ملالية”( 

2012 وبيان �لأد�ء �ملايل وبيان �لتغري�ت يف  31 دي�سمرب  و�لتي تتكون من �مليز�نية �لعمومية كما يف 

حقوق �مللكية وبيان �لتدفقات �لنقدية لل�سنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وملخ�س �ل�سيا�سات �ملحا�سبية 

�لهامة و�لإي�ساحات �لتف�سريية �لأخرى.

م�سوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية 

�ملحا�سبية  لل�سيا�سات  وفقًا  �ملالية  �لبيانات  لهذه  �لعادل  و�لعر�س  �لإعد�د  �لإد�رة م�سوؤولة عن  ُتعد 

74( من �لبيانات �ملالية، وعن تلك �لرقابة �لد�خلية �لتي جتدها  �لو�ردة يف �ل�سفحات )72 �إىل 

�لإد�رة �سرورية لكي تتمكن من �إعد�د بياناٍت مالية خالية من �أخطاء جوهرية، �سو�ًء كانت نا�سئة 

عن �حتيال �أو خطاأ.

م�سوؤولية مدقق �حل�سابات

تنح�سر م�سوؤوليتنا يف �إبد�ء ر�أينا حول هذه �لبيانات �ملالية بناًء على عملية �لتدقيق �لتي قمنا بها. 

لقد �أجرينا تدقيقنا وفقًا ملعايري �لتدقيق �لدولية. ت�ستدعي هذه �ملعايري �لتز�منا باملتطلبات �لأخالقية 

وتخطيط وتنفيذ عملية �لتدقيق للتو�سل �إىل تاأكيٍد معقول حول ما �إذ� كانت �لبيانات �ملالية خاليًة من 

�أية �أخطاء جوهرية.

و�لإف�ساحات  �ملبالغ  حول  تدقيق  �إثباتات  على  للح�سول  باإجر�ء�ت  �لقيام  �لتدقيق  عملية  تت�سمن 

�لو�ردة يف �لبيانات �ملالية. ت�ستند هذه �لإجر�ء�ت �ملختارة �إىل تقدير مدقق �حل�سابات، مبا يف ذلك 

تقييم خماطر �لأخطاء �جلوهرية للبيانات �ملالية، �سو�ًء كان ذلك ب�سبب �لحتيال �أو �خلطاأ. وعند 

باإعد�د  �ملت�سلة  �لد�خلية  �لرقابة  �لعتبار  يف  �حل�سابات  مدقق  ياأخذ  �ملخاطر،  تلك  بتقييم  �لقيام 

�ملن�ساأة وعر�سها �لعادل للبيانات �ملالية بهدف ت�سميم �إجر�ء�ت �لتدقيق �ملنا�سبة ح�سب �لظروف، 

ولي�س لغر�س �إبد�ء �لر�أي حول فعالية �لرقابة �لد�خلية للمن�ساأة. تت�سمن عملية �لتدقيق كذلك تقييمًا 

�لإد�رة،  قبل  من  �ملُعدة  �ملحا�سبية  �لتقدير�ت  ومعقولية  �مل�ستخدمة  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات  ملالئمة 

وكذلك تقييمًا لأ�سلوب عر�س �لبيانات �ملالية ب�سكٍل عام.

نعتقد �أن �إثباتات �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري �أ�سا�ٍس منا�سٍب للر�أي �لذي نبديه 

بناًء على عملية �لتدقيق.

�لر�أي

بر�أينا، لقد مت �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملرفقة من كافة �لنو�حي �جلوهرية وفقًا لل�سيا�سات �ملحا�سبية 

�لو�ردة يف �ل�سفحات )72 �إىل 74( من �لبيانات �ملالية. 

براي�س ووترهاو�س كوبرز

دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

12 فرب�ير 2013.

امللحق 1 (تابع)
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�مليز�نية �لعمومية

                         31 دي�شمرب

 2012         2011          

اإي�شاح
األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف دولر 

�أمريكي

املوجودات 

موجودات غري متداولة

33,4149303,122851ممتلكات ومعد�ت

42,8727843,096844موجود�ت غري ملمو�سة

6,2861,7146,2181,695

موجودات متداولة

512,3753,37311,9033,243دفعات مقدمة وذمم مدينة  

655,19215,04060,13916,388�أر�سدة نقدية وم�سرفية 

67,56718,41372,04219,631

73,85320,12778,26021,326جمموع املوجودات

حقوق امللكية

ر�أ�سمال ُم�ساَهم به و�حتياطيات

5,7551,5705,7551,570 ر�أ�سمال ُم�ساَهم به

5.238,11810,38827,4697,485�حتياطي قانوين 

--9,6.21,009274�حتياطي مطالبات ق�سائية

44,88212,23233,2249,055جمموع حقوق امللكية 

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

خم�س�س مكافاآت نهاية �خلدمة 

14,6834,001--7للموظفني

مطلوبات متداولة

3.223,9216,51823,9936,538�إير�د�ت ر�سوم مقبو�سة مقدمًا 

85,0501,3776,3601,732د�ئنون وم�ستحقات ومطلوبات �أخرى

28,9717,89530,3538,270

28,9717,89545,03612,271جمموع املطلوبات 

73,85320,12778,26021,326جمموع حقوق امللكية واملطلوبات 

مت �عتماد �إ�سد�ر هذه �لبيانات �ملالية من قبل جمل�س �لإد�رة بتاريخ 12 فرب�ير 2013.

..........................................................
بالنيابة عن جمل�س �إد�رة �سلطة دبي للخدمات �ملالية 

امللحق 1 (تابع)
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بيان �لأد�ء �ملايل 

          ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب

2012               2011                 

اإي�شاح
األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف 

درهم 

�ألف دولر

�أمريكي

4.2117,44032,000117,44032,000�عتماد�ت من �حلكومة

3.235,9589,79832,2248,780�إير�د�ت ر�سوم 

102,505682735200�إير�د�ت �أخرى 

155,90342,480150,39940,980جمموع االإيرادات

(33,700)(123,700)(35,412)(129,973)11م�ساريف عمومية و�إد�رية

(3,689)(13,541)(3,592)(13,175)13م�ساريف �أع�ساء جمل�س �لإد�رة

�لقانونية �لهيئة  م�ساريف 

  لالأ�سو�ق �ملالية وجلنة 

(295)(1,083)(299)(1,097)  �لطعون �لتنظيمية

(37,684)(138,324)(39,303)(144,245)جمموع امل�شاريف

11,6583,17712,0753,296فائ�س �ل�سنة

امللحق 1 (تابع)

2012 التقرير ال�سنوي ت�شكل االإي�شاحات الواردة على ال�شفحات من 72 اإىل 79 جزءاً ال يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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بيان �لتدفقات �لنقدية

                   ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب

         2012            2011        

اإي�شاح
األف 

درهم

األف دوالر

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف دولر 

�أمريكي

اأن�شطة العمليات

11,6583,17712,0753,296فائ�س �ل�سنة

تعديالت ب�سبب �لبنود �لتالية:

31,6374462,168589�ل�ستهالك

41,7954891,552423�لإطفاء

31(16)(59))ربح( / خ�سارة من ��ستبعاد / حذف ممتلكات ومعد�ت

74,9381,3464,2941,170خم�س�س مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

(195)(715)(82)(299)�إير�د�ت فائدة 

التدفقات النقدية للعمليات قبل مكافاآت نهاية اخلدمة املدفوعة  

   للموظفني واملبلغ م�شتحق الدفع اإىل حكومة دبي واحلركات يف 

19,6705,36019,3775,284   راأ�س املال العامل

(346)(1,269)(520)(1,907)7مكافاآت نهاية �خلدمة �ملدفوعة للموظفني �ملنتهية فرتة عملهم 

--(4,827)(17,714)7دفعات متعلقة مبكافاآت نهاية �خلدمة ل�سالح �ملوظفني �حلاليني 

لة  (167)(612)(248)(910) مبلغ مدفوع �إىل حكومة دبي من غر�مات حُم�سّ

�لتغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل: 

(211)(778)(139)(505)دفعات مقدمة وذمم مدينة، �سافية من �لفو�ئد �ملدينة 

(283)(1,039)(20)(72) �إير�د�ت ر�سوم مقبو�سة مقدمًا 

م�ستحق  �ملبلغ  من  �سافية  �أخرى،  ومطلوبات  وم�ستحقات  د�ئنون 

1,021276(107)(400)8   �لدفع �إىل حكومة دبي 

16,7004,553(501)(1,838)�شايف النقد )امل�شتخدم يف( / الناجت عن اأن�شطة العمليات

اأن�شطة اال�شتثمار 

(1,146)(4,201)(955)(3,502)4,3�سر�ء ممتلكات ومعد�ت وموجود�ت غري ملمو�سة

--6117عو�ئد من بيع ممتلكات ومعد�ت

نق�س / )زيادة( يف �أر�سدة حُمتفظ بها يف ح�سابات م�سرفية خا�سة 

(738)(2,708)614,6834,001   مبكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني 

تزيد  �أ�سلية  ��ستحقاق  بفرت�ت  �لثابتة  �لود�ئع  ح�سابات  يف  زيادة 

�أ�سهر  --(1,526)(5,600)6   عن ثالثة 

33291841229 فائدة مقبو�سة 

(1,655)(6,068)5,9741,628�شايف النقد الناجت عن / )امل�شتخدم يف( اأن�شطة اال�شتثمار

 اأن�شطة التمويل

(10,585)(38,847)--15�ملُحّول �إىل �حلكومة  

(7,687)(28,215)4,1361,127�شايف الزيادة / )النق�س( يف النقد وما يف حكمه 

645,45612,38773,67120,074�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة 

649,59213,51445,45612,387�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة 

امللحق 1 (تابع)
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1 الو�شع القانوين واالأن�شطة 

تاأ�س�ست �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية )“�ُسلطة دبي للخدمات �ملالية” �أو “�ل�ُسلطة”( مبوجب قانون 

و�لأن�سطة  �ملالية  �لأن�سطة  تنظيم  عن  م�سوؤولة  م�ستقلة  تنظيمية  ك�ُسلطة   2004 ل�سنة   (9) رقم  دبي 

 (9) �لعاملي )“مركز دبي �ملايل �لعاملي”(. ووفقًا لقانون دبي رقم  �ملتعلقة بها يف مركز دبي �ملايل 

ل�سنة 2004، فاإن �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية يتم متويلها ب�سكٍل م�ستقل من قبل حكومة دبي و�سي�ستمر 

متويلها مبا مُيّكنها من ممار�سة �سالحياتها و�أد�ء �خت�سا�ساتها.  

2 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة 

�ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لرئي�سية �ملتبعة يف �إعد�د هذه �لبيانات �ملالية هي على �لنحو �ملبني �أدناه. لقد 

مت تطبيق هذه �ل�سيا�سات ب�سكٍل ثابٍت على كافة �ل�سنو�ت �ملعرو�سة ما مل ُي�ذكُر خالفًا لذلك. 

1.2 �أ�سا�س �لإعد�د

لقد مت �إعد�د �لبيانات �ملالية طبقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية.

2.2 حتويل �لعمالت �لأجنبية 

�إن �لعملة �لوظيفية ل�ُسلطة دبي للخدمات �ملالية، بو�سفها �لعملة �لتي تتم بها �أغلب �ملعامالت، هي 

درهم �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يتم حتويل �ملعامالت �لنا�سئة خالل �ل�سنة بالعمالت �لأجنبية �إىل �لعملة �لوظيفية با�ستخد�م �أ�سعار 

�ل�سرف �ل�سائدة يف تاريخ �ملعامالت. �إن �أرباح وخ�سائر �سرف �لعمالت �لأجنبية �لناجتة عن ت�سوية 

هذه �ملعامالت وعن حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �ملُقي�ّمة بالعمالت �لأجنبية باأ�سعار �ل�سرف 

�ل�سائدة يف نهاية �ل�سنة يتم �حت�سابها يف بيان �لأد�ء �ملايل. 

 ولأغر��س �لعر�س فقط، فقد مت حتويل هذه �لبيانات �ملالية �أي�سًا �إىل �لدولر �لأمريكي ب�سعر �سرف 

ثابت يبلغ 1 دولر �أمريكي = 3.67 درهم �إمارتي. 

3.2 �إير�د�ت ر�سوم

يتم �حت�ساب ر�سوم �لطلبات كاإير�د�ت عند �إ�سد�ر �لفاتورة. يتم �حت�ساب �لر�سوم �ل�سنوية كاإير�د�ت 

�لتالية  �ل�سنة  بخ�سو�س  �ملقبو�سة  �لر�سوم  �إي��ر�د�ت  معاملة  وتتم  بها.  �ملتعلقة  �لفرتة  �متد�د  على 

كاإير�د�ت ر�سوم مقبو�سة مقدمًا ويتم �إظهارها حتت بند مطلوبات متد�ولة.

4.2 مبالغ مقبو�سة من وحُمّولة �إىل �حلكومة  

�إن �ملبالغ �ملقبو�سة من �حلكومة للوفاء بامل�سروفات �لت�سغيلية �ملدرجة يف �مليز�نية �لتقديرية لل�سنة 

يتم �لعرت�ف بها يف بيان �لأد�ء �ملايل كاعتماد�ت من �حلكومة. 

تتم معاملة �ملبالغ �ملقبو�سة من �حلكومة للوفاء بامل�سروفات �لت�سغيلية �ملدرجة يف �مليز�نية �لتقديرية 

ويتم ت�سمينها يف  بند مطلوبات متد�ولة  �إظهارها حتت  ويتم  �لتالية كمبالغ مقبو�سة مقدمًا  لل�سنة 

�لبيانات �ملالية لل�سنة �لتالية. 

امللحق 1 (تابع)
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2  ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع( 

4.2 مبالغ مقبو�سة من وحُمّولة �إىل �حلكومة )تابع(

�أما �ملبالغ �ملُحّولة �إىل �حلكومة فيتم �لعرت�ف بها كاعتماد من �لفائ�س �ملرت�كم يف �ل�سنة �أو كتخفي�س 

�ملو�فقة على �لعتماد من قبل  �لتي يتم فيها  �ل�سنة  �ملُ�ساَهم به، ح�سب �لقت�ساء، يف  �ملال  ر�أ�س  يف 

جمل�س �إد�رة �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية. 

5.2 �حتياطي قانوين 

دبي  �ُسلطة  ��سطالع  عن  �لناجمة  �لطارئة  باملتطلبات  للوفاء  �لقانوين  �لحتياطي  حتديد  مت  لقد 

للخدمات �ملالية مب�سوؤولياتها �لتنظيمية. وبح�سب ر�أي �أع�ساء جمل�س �لإد�رة فاإن هذ� �لحتياطي غري 

قابل للتوزيع و�أن �ملبالغ �ملخ�س�سة له تخ�سع لتقدير �أع�ساء جمل�س �لإد�رة. يتم �إجر�ء عمليات �لتحويل 

تن�ساأ فيها.  �لتي  �ل�سنة  باملتطلبات �لطارئة يف  للوفاء  �لفائ�س �ملرت�كم  �إىل  �لقانوين   من �لحتياطي 

6.2  غر�مات وتكاليف تقا�سي م�سرتدة و�حتياطي مطالبات ق�سائية

�عتبارً� من 1 يناير 2012، فاإن �لغر�مات �ملفرو�سة من قبل �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية فيما يت�سل 

بحالت �نتهاك �للو�ئح يف مركز دبي �ملايل �لعاملي وكذلك تكاليف �لتقا�سي �مل�سرتدة يتم �حت�سابها 

على �أ�سا�س �ل�ستحقاق. يتم �إدر�ج �إير�د�ت �لغر�مات وتكاليف �لتقا�سي �مل�سرتدة يف بيان �لأد�ء �ملايل 

وحتويلها �إىل �لفائ�س �أو �لعجز �ملرت�كم. غري �أنه نظرً� لأن هذه �لإير�د�ت ل ُتعترب �أنها قد مت حت�سيلها 

خالل �سياق �لعمل �لعتيادي، فيتم تخ�سي�سها، �سافية من تكاليف �لتقا�سي، �إىل �حتياطي مطالبات 

ق�سائية )�إي�ساح 9(.

هذ�  من  �لتحويل  عمليات  ولكن  للتوزيع  قابل  غري  �لحتياطي  هذ�  �أن  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  يرى 

�لحتياطي �إىل �لفائ�س �أو �لعجز �ملرت�كم يتم �إجر�ئها ملطابقة تكاليف �لتقا�سي غري �ملتوقعة، �لتي ل 

ت�سملها �لغر�مات وتكاليف �لتقا�سي �مل�سرتدة، خالل �ل�سنة �لتي تن�ساأ فيها.

لة من قبل �سطلة دبي للخدمات �ملالية  قبل 1 يناير 2012، مل يتم �عتبار �لغر�مات �ملفرو�سة و�ملُح�سّ

فيما يت�سل بحالت خرق �للو�ئح و�لنظم يف مركز دبي �ملايل �لعاملي كاإير�د�ت مكت�سبة خالل �سياق 

�لعمل �لعتيادي ل�ُسلطة دبي للخدمات �ملالية ومت حتويلها مبا�سرة �إىل �حلكومة. 

7.2 منافع �ملوظفني 

يتم ر�سد خم�س�س باللتز�م �ملقدر مل�ستحقات �ملوظفني بخ�سو�س تكاليف �لإجاز�ت �ل�سنوية لقاء 

هذ�  �إدر�ج  يتم  �لعمومية.  �مليز�نية  تاريخ  حتى  لها  �مل�ستحقني  �ملوظفني  قبل  من  �ملقدمة  �خلدمات 

�ملخ�س�س �سمن �مل�ستحقات �ملتعلقة باملوظفني حتت بند د�ئنون وم�ستحقات ومطلوبات �أخرى.

يتم ر�سد خم�س�س �أي�سًا بكامل مبلغ مكافاآت نهاية �خلدمة �مل�ستحقة للموظفني من غري مو�طني دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وفقًا لقانون �لعمل– قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي رقم (4) ل�سنة 2005، عن 

فرت�ت خدمتهم حتى تاريخ �مليز�نية �لعمومية. حتى 31 دي�سمرب 2011، كان هذ� �ملخ�س�س ُمدرجًا 

�لحتفاظ  يتم  مقتطعة  مبالغ  بالكامل من خالل  يتم متويله  وكان  متد�ولة  مطلوبات غري  بند  حتت 

�ُسلطة  لدى  �ملتقاعدين  رعاية  �سندوق  �إن�ساء  وعقب   .)6 )�إي�ساح  منف�سل  م�سريف  ح�ساب  يف  بها 

يتم حتويل  فاإنه   ،2012 31 دي�سمرب  �ملنتهية يف  �ل�سنة  �ملالية )“�ل�سندوق”( خالل  للخدمات  دبي 

مبلغ ُمعادل لقيمة �ملخ�س�س �إىل �ل�سندوق )�إي�ساح 7(. يتم �إجر�ء توزيعات مكافاآت نهاية �خلدمة 

 على �ملوظفني �مل�ستحقني بو��سطة �لقائم على �ل�سندوق وفقًا لتوجيهات �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية. 

امللحق 1 (تابع)
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2  ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تابع( 

7.2 منافع �ملوظفني )تابع(

لنظام  وفقًا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  مو�طني  من  باملوظفني  �ملتعلقة  �لتقاعد  م�ساهمات  �إن 

م�ساهماٍت حُمدد يتم �حت�سابها كم�سروف يف �لفرتة �لتي تتعلق بها.

8.2 ممتلكات ومعد�ت

يتم �إظهار �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة ناق�سًا �ل�ستهالك �ملرت�كم. يتم ح�ساب �ل�ستهالك با�ستخد�م 

طريقة �لق�سط �لثابت مبعدلت حُتت�سب خلف�س تكلفة �ملوجود�ت و�سوًل �إىل قيمها �لتقديرية �ملتبقية 

على مدى �أعمارها �لإنتاجية �ملتوقعة على �لنحو �لتايل:

يتم �إظهار �لأعمال �لر�أ�سمالية قيد �لإجناز و�لتي ت�سمل �ملوجود�ت �مللمو�سة وغري �مللمو�سة بالتكلفة، 

ويتم حتويلها �إىل فئة �ملوجود�ت �ملالئمة لها عند دخولها حيز �ل�ستخد�م.  

�لقيم  مع  �ملبيعات  عو�ئد  مقارنة  خالل  من  و�ملعد�ت  �ملمتلكات  ��ستبعاد  وخ�سائر  �أرباح  حتديد  يتم 

�لدفرتية للموجود�ت �مل�ستبعدة ويتم �أخذها يف �لعتبار عند حتديد فائ�س/عجز �ل�سنة. يتم �إدر�ج 

م�ساريف عمليات �لت�سليح و�لتجديد يف بيان �لأد�ء �ملايل عند تكبدها.

9.2 موجود�ت غري ملمو�سة

يتم �إظهار �ملوجود�ت غري �مللمو�سة بالتكلفة ناق�سًا �لإطفاء �ملرت�كم ويتم �إطفاوؤها على مدى �أعمارها 

�لإنتاجية �ملتوقعة �لتي تبلغ 3 �سنو�ت.

10.2 ر�سوم وغر�مات وتكاليف تقا�سي مدينة 

يتم �إدر�ج �لر�سوم و�لغر�مات وتكاليف �لتقا�سي �ملدينة بالقيمة �ملتوقعة �ملمكن حتقيقها. ويتم ر�سد 

يتم  �ملعتربة م�سكوكًا يف حت�سيلها.  �ملدينة  �لتقا�سي  وتكاليف  و�لغر�مات  للر�سوم  خم�س�س حُمدد 

حذف �لديون �ملعدومة خالل �لفرتة �لتي يتم حتديدها فيها.

11.2 نقد وما يف حكمه 

يتكون �لنقد وما يف حكمه من �لنقد يف �ل�سندوق و�لأر�سدة يف �حل�سابات �جلارية وحتت �لطلب لدى 

�مل�سارف وح�سابات �لود�ئع �لثابتة بفرتة ��ستحقاق �أ�سلية تبلغ ثالثة �أ�سهر �أو �أقل.

12.2  خم�س�سات

منافع  متثل  م��و�رد  خروج  �لأم��ر  يقت�سي  �أن  �ملُرّجح  من  يكون  عندما  باملخ�س�سات  �لع��رت�ف  يتم 

�قت�سادية لت�سوية �لتز�م قانوين �أو �سمني حايل ين�ساأ كنتيجة لأحد�ٍث �سابقة، ويكون بالإمكان قيا�س 

مبلغ �للتز�م ب�سكٍل موثوق.

�شنوات

5حت�شينات على عقار م�شتاأجر

3تركيبات وجتهيزات

3معدات مكتبية 

3اأجهزة حا�شوب

3مركبات 

امللحق 1 (تابع)

اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية

 يف 31 دي�سمرب 2012 (تابع)
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3 ممتلكات ومعدات

امللحق 1 (تابع)

اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية

 يف 31 دي�سمرب 2012 (تابع)

حت�شينات 

على عقار 

م�شتاأجر

تركيبات 

وجتهيزات

معدات 

مكتبية

اأجهزة 

مركباتحا�شوب

اأعمال 

راأ�شمالية 

املجموعقيد االإجناز

األف درهم

التكلفة

13,8784,05787711,1302292830,199يف 1 يناير 2012

1,7803,387-128531171,309�إ�سافات 

�ملُحّول من �أعمال ر�أ�سمالية 

-(104)-104---   قيد �لإجناز

�ملُحول �إىل موجود�ت غري   

(1,456)(1,456)-----   ملمو�سة )�إي�ساح 4(

(554)-(229)(198)(124)(3)-��ستبعاد�ت / حذوفات 

24831,576-14,0064,10787012,345يف 31 دي�سمرب 2012

اال�شتهلك

27,077-13,6304,0028178,399229يف 1 يناير 2012

1,637--9431401,472�ملُحّمل لل�سنة

(552)-(229)(197)(123)(3)-��ستبعاد�ت / حذوفات  

28,162--13,7244,0307349,674يف 31 دي�سمرب 2012

�شايف القيمة الدفرتية

2483,414-282771362,671يف 31 دي�شمرب 2012

283,122-24855602,731يف 31 دي�شمرب 2011

األف دوالر اأمريكي

التكلفة

3,7821,1052393,0336288,229يف 1 يناير 2012

485923-351432357�إ�سافات 

�ملُحّول من �أعمال 

-(28)-28---   ر�أ�سمالية قيد �لإجناز

�ملُحول �إىل موجود�ت غري 

(397)(397)-----   ملمو�سة )�إي�ساح 4(

(151)-(62)(54)(34)(1)-��ستبعاد�ت / حذوفات 

688,604-3,8171,1182373,364يف 31 دي�سمرب 2012

اال�شتهلك

7,378-3,7141,0902232,28962يف 1 يناير 2012

446--26811401�ملُحّمل لل�سنة

(150)-(62)(54)(33)(1)-��ستبعاد�ت / حذوفات  

7,674--3,7401,0972012,636يف 31 دي�سمرب 2012

�شايف القيمة الدفرتية

68930-772136728يف 31 دي�شمرب 2012

8851-681516744يف 31 دي�شمرب 2011
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امللحق 1(تابع)

اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية

 يف 31 دي�سمرب 2012 (تابع)

4 موجودات غري ملمو�شة 
2012            2011          

األف

درهم

 األف دوالر 

 اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر 

�أمريكي

التكلفة

9,9642,7158,0202,185يف 1 يناير 

--11532�إ�سافات 

�ملُحّول من �أعمال ر�أ�سمالية قيد �لإجناز 

1,4563971,944530   )�إي�ساح 3(

11,5353,1449,9642,715يف 31 دي�سمرب 

االإطفاء

6,8681,8715,3161,448يف 1 يناير 

1,7954891,552423�إطفاء

8,6632,3606,8681,871يف 31 دي�سمرب 

2,8727843,096844�سايف �لقيمة �لدفرتية يف 31 دي�سمرب 

متثل �ملوجود�ت غري �مللمو�سة بر�مج �حلا�سوب �لتي مت �سر�وؤها،

5 دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى
2012           2011        

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف 

درهم

�ألف  دولر 

�أمريكي

12,1163,30211,8163,219دفعات مقدمة 

10127247�سلف موظفني

158446317ذمم مدينة �أخرى

12,3753,37311,9033,243

6 اأر�شدة نقدية وم�شرفية 
2012           2011          

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر 

�أمريكي

196134نقد يف �ل�سندوق

21,2735,79716,8364,588ح�سابات جارية 

33,9009,23743,29011,796ح�سابات ود�ئع ثابتة 

55,19215,04060,13916,388جمموع �لأر�سدة �لنقدية و�مل�سرفية 

ناق�سًا: �أر�سدة حُمتفظ بها يف ح�سابات م�سرفية 

(4,001)(14,683)--     بخ�سو�س مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

ناق�سًا: ح�سابات ود�ئع ثابتة بفرتة ��ستحقاق

--(1,526)(5,600)     تزيد عن ثالثة �أ�سهر

49,59213,51445,45612,387�لنقد وما يف حكمه 

�إن �لأر�سدة �ملُحتفظ بها يف �حل�سابات �مل�سرفية بخ�سو�س مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني كما يف 

2011 متثل �لأمو�ل �ملُحتفظ بها حتديدً� للوفاء بالتز�مات �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية  31 دي�سمرب 
�لأمو�ل  7.2(، وبناًء على ذلك، مل تكن تلك  للموظفني )�إي�ساح  يتعلق مبكافاآت نهاية �خلدمة  فيما 

متوفرة لتمويل �لعمليات �ليومية ل�ُسلطة دبي للخدمات �ملالية. 
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امللحق 1 (تابع)

اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية

 يف 31 دي�سمرب 2012 (تابع) 

6  اأر�شدة نقدية وم�شرفية )تابع(

 يتم �لحتفاظ بكافة �لأر�سدة �مل�سرفية لدى م�سرف ُمرّخ�س له بالعمل يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

لل�سنة  �سنويًا   %0,54 �إىل   %0,34 من  �لثابتة  �لود�ئع  ح�سابات  على  �لفائدة  �سعر  ت��ر�وح  �ملتحدة. 

�ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 )2011:  0,63% �إىل %1,07(. 

7 خم�ش�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
2012        2012        

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر 

�أمريكي

14,6834,00111,6583,177يف بد�ية �ل�سنة

4,9381,3464,2941,170خم�س�س مر�سود خالل �ل�سنة )�أنظر �أدناه(

(346)(1,269)(520)(1,907)دفعات �إىل �ملوظفني خالل �ل�سنة

--(4,827)(17,714)دفعات �إىل �ل�سندوق 

14,6834,001--يف نهاية �ل�سنة

)�أ( يتم حتميل �ملخ�س�س �ملر�سود خالل �ل�سنة كما يلي: 

2012        2012        

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر 

�أمريكي

4,8551,3234,2011,145تكاليف موظفني )�إي�ساح 12(

83239325م�ساريف �أخرى ملجل�س �لإد�رة  

4,9381,3464,2941,170

باإن�ساء �سندوق  �ملالية  للخدمات  دبي  �ُسلطة  قامت   ،2012 دي�سمرب   31 �ملنتهية يف  �ل�سنة  ب(خالل 

رعاية �ملتقاعدين لدى �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية )“�ل�سندوق”( مبوجب قو�نني جزيرة جري�سي 

بغر�س توفري مكافاآت نهاية �خلدمة ملوظفي �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية. �سوف تقوم �ل�ُسلطة بتحويل 

�سابقًا  �ملر�سود  للموظفني  �خلدمة  نهاية  مكافاآت  خم�س�س  ُيعادل  مبا  لل�سندوق  �لالزمة  �لأم��و�ل 

على فرت�ت منتظمة. و�سوف يتم �إيد�ع �لأمو�ل �ملُحّولة �إىل �ل�سندوق يف ح�ساب م�سريف منف�سل يف 

جري�سي ل�سالح موظفي �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية. و�ستقوم �جلهة �لقائمة على �ل�سندوق باإجر�ء 

توزيعات مكافاآت نهاية �خلدمة على �ملوظفني �مل�ستحقني ح�سب توجيهات �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية. 

كما يف 31 دي�سمرب 2012، بلغت قيمة �ملبالغ �ملُحتفظ بها يف �ل�سندوق ما قيمته 17,713,885 درهم 

)4,821,376 دولر �أمريكي( )2011: ل �سئ(.

8 دائنون و م�شتحقات و مطلوبات اأخرى

2012       2012       

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر 

�أمريكي

2,0375561,805492د�ئنون جتاريون

1,8875142,172592م�ستحقات متعلقة مبوظفني

1,1263071,473400م�ستحقات �أخرى

910248--مبلغ م�ستحق �لدفع حلكومة دبي )�أ( 

5,0501,3776,3601,732

لة من  )�أ( ميثل �ملبلغ م�ستحق �لدفع حلكومة دبي كما يف 31 دي�سمرب 2011 �لغر�مات �ملفرو�سة و�ملُح�سّ

قبل �ُسلطة دبي للخدمات �ملالية فيما يتعلق بخرق �للو�ئح و�لن�ُظم �خلا�سة مبركز دبي �ملايل �لعاملي. 
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امللحق 1 (تابع)

اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية

 يف 31 دي�سمرب 2012 (تابع)

9 خم�ش�س احتياطي مطالبات ق�شائية

                         ال�شنة املنتهية يف

   31 دي�سمرب 2011   31 دي�شمرب 2012

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر 

�أمريكي

غر�مات مفرو�سة وتكاليف تقا�سي 

--2,132580   م�سرتدة )�إي�ساح 10(

--(306)(1,123)ناق�سًا: تكاليف تقا�سي متكبدة

�ملبلغ �ملخ�س�س لحتياطي مطالبات 

--1,009274   ق�سائية

يتم �إدر�ج تكاليف �لتقا�سي �ملتكبدة �سمن �لأتعاب �لقانونية و�ل�ست�سارية و�ملهنية حتت بند م�ساريف 

عمومية و�إد�رية )�إي�ساح 11(.

10 اإيرادات اأخرى 

                         ال�شنة املنتهية يف

   31 دي�سمرب 2011   31 دي�شمرب 2012

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر

 �أمريكي

--2,132580غر�مات مفرو�سة وتكاليف تقا�سي م�سرتدة 

29982715195فائدة على ود�ئع ثابتة

--5916ربح من بيع مركبات

154205�أخرى

2,505682735200

11 م�شاريف عمومية واإدارية
                         ال�شنة املنتهية يف

   31 دي�سمرب 2011   31 دي�شمرب 2012

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر

�أمريكي

103,63328,23897,98226,700تكاليف موظفني )�إي�ساح 12(

6,0241,6416,0011,635�إيجار مكتب

3,6599973,8171,040تدريب وموؤمتر�ت وندو�ت 

3,3919243,259889�ت�سالت و�أنظمة تقنية و�سيانة معد�ت 

2,6097102,228607�أتعاب قانونية و��ست�سارية ومهنية 

1,7954891,552423�إطفاء )�إي�ساح 4(

1,6374462,168589��ستهالك )�إي�ساح 3(

1,312357864236تكاليف توظيف

779212771210م�ساريف ت�سويق 

2266227776�إيجار و�سيانة مركبات

31--خ�سارة من حذف ممتلكات ومعد�ت

4,9081,3364,7781,294م�ساريف �أخرى 

129,97335,412123,70033,700

2012 التقرير ال�سنوي



792012 التقرير ال�سنوي 79

امللحق 1(تابع)

اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية

 يف 31 دي�سمرب 2012 (تابع)

12 تكاليف موظفني
                         ال�شنة املنتهية يف

   31 دي�سمرب 2011   31 دي�شمرب 2012

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر

�أمريكي

58,68615,99054,24714,781رو�تب

40,09210,92539,53410,774منافع �أخرى

للموظفني  �خلدمة  نهاية  مكافاآت 

)7 4,8551,3234,2011,145)�إي�ساح 

103,63328,23897,98226,700

13 م�شاريف اأع�شاء جمل�س االإدارة
                         ال�شنة املنتهية يف

   31 دي�سمرب 2011   31 دي�شمرب 2012

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر

�أمريكي

5,2761,4385,3471,457�أتعاب مقدمة 

2,5877052,807765�أتعاب ح�سور

2,3436392,555696م�ساريف �سفر

2,9698102,832771م�ساريف �أخرى

13,1753,59213,5412,689

14 التزامات اإيجار ت�شغيلي 

�لتز�مات �لإيجار مبوجب عقود �لإيجار �لت�سغيلي غري �لقابلة لالإلغاء هي على �لنحو �لتايل:

 2012           2011          

األف

درهم

األف دوالر 

اأمريكي

�ألف

درهم

�ألف  دولر

�أمريكي

6,0011,6356,0011,635�سنة و�حدة فاأقل 

6,0011,635--�أكرث من �سنة حتى 5 �سنو�ت 

6,0011,63512,0023,270

15 املُحّول اإىل احلكومة 

 12,422,000 مبلغ  حتويل  على   2011 يونيو   9 بتاريخ  �ملنعقد  �جتماعه  يف  �لإد�رة  جمل�س  و�ف��ق 

26,425,000 درهم  �أمريكي( حلكومة دبي من �لفائ�س �ملرت�كم، ومبلغ  درهم )3,385,000 دولر 

)7,200,000 دولر �أمريكي( من ر�أ�س �ملال �ملُ�ساَهم به، وبناًء على ذلك، فقد مت بيان تلك �ملبالغ حتت 

بند “�ملُحّول �إىل �حلكومة” يف بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011.
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امللحق 2

االإف�شاحات املتعلقة باأتعاب جمل�س اإالدارة وكبار امل�شوؤولني

االإف�شاح املتعلق باالأتعاب:

بتاريخ  �ملنتهية  �ملالية  لل�سنة  و�ملدينة  �مل�ستحقة  �أو  �مل�ستلمة  �لأتعاب  �إجمايل  �لتايل  �جلدول  يبني 

دبي  �سلطة  يف  �مل�سوؤولني  وكبار  �لإد�رة  جمل�س  قبل  من  دي�سمرب2011  و31   2012 دي�سمرب   31

�ملالية. للخدمات 

اأتعاب رئي�س جمل�س االإدارة واأع�شاء جمل�س االإدارة غري التنفيذيني:

جمموعات �لأتعاب

�ملبالغ بالدولر �لأمريكي 

2012
اأع�شاء جمل�س االإدارة

2011
�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

59من 100,001$ �إىل $200,000

52من 200,001$ �إىل $250,000

 $250,001 < 11

1112

2012 ($)2011 ($)

جمل�س  �أع�ساء  �أتعاب  ملجموع  �لإجمالية  �لقيمة 

�لإد�رة غري�لتنفيذيني �ملبني �أعاله:

2,469,2692,485,532

ملحظات:

يتم توزيع �لأتعاب بالتنا�سب بناء على مدة �خلدمة �لفعلية خالل �ل�سنة.  )1

تتكون �أتعاب �أع�ساء جمل�س �لإد�رة غري �لتفيذيني ب�سكل رئي�سي من �لأتعاب �ملهنية �ل�سنوية  )2

�أي�سا دفع خم�س�سات  �أتعاب ح�سور �لجتماعات )�جتماعات �ملجل�س وجلانه( . يتم    ز�ئد 

�ل�سفر. بلغت �لأتعاب �ملهنية ملجل�س �لإد�رة خالل عام  2012 93,207  دولر �أمريكي )رئي�س 

جمل�س �لإد�رة 380,000 دولر �أمريكي خالل �لعام(. بلغت �أتعاب ح�سور �جتماعات جمل�س 

 13,000 6,779 دولر �أمريكي لكل �جتماع )�أتعاب �جتماعات رئي�س جمل�س �لإد�رة   �لإد�رة 

دولر �أمريكي لكل �جتماع(.

بلغت �أتعاب �لع�سوية يف �للجنة خالل عام 2012 6,779 دولر �أمريكي للجنة �لو�حدة )�أتعاب   )3

2,711 دولر  �أتعاب ح�سور �جتماعات �للجان   �أمريكي(. بلغت  13,557 دولر  رئي�س �للجنة 

�أمريكي لكل �جتماع.

4(  ل ي�ستلم رئي�س جمل�س �إد�رة �سلطة دبي للخدمات �ملالية �أتعابا عن �لع�سوية يف �للجان �أو عن 

ح�سور �جتماعات �للجان. ول ي�ستلم �لرئي�س �لتنفيذي ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية �أتعابا عن 

�لع�سوية يف جمل�س �لإد�رة �أو يف جلان جمل�س �لإد�رة �أو عن ح�سور �جتماعات جمل�س �لإد�رة 

�أو ح�سور �جتماعات �للجان.
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اأتعاب الرئي�س التنفيذي وكبار امل�شوؤولني:

جمموعات �لأتعاب 

�ملبلغ بالدولر �لأمريكي 

2012
امل�شوؤولني التنفيذيني  

2011
�مل�سوؤولني �لتنفيذيني  

21من 10,001$ �إىل $200,000 

12من 200,001$ �إىل $300,000

21من 300,001$ �إىل $400,000

1212من 400,001$ �إىل $900,000

 $900,000 <21

1917

 2012 )$( 2011 ($)

�لقيمة �لإجمالية ملجموع �أتعاب �أع�ساء جمل�س  �لإد�رة 

غري �لتنفيذيني �ملبني �أعاله:
10,025,0148,997,562

�لقيمة �لإجمالية ملجموع �أتعاب

 �مل�سوؤولني �لتنفيذيني �ملبني �أعاله:

 2012 )$( 2011 ($)

7.136,2566,529,870رو�تب وحو�فذ �أد�ء

2,888,7582,467,692مكافاآت ومنافع �أخرى

ملحظات:

يتم توزيع �لأتعاب بالتنا�سب بناء على مدة �خلدمة �لفعلية خالل �ل�سنة.   )1

�ملدفوعة عن  و�لأق�ساط  تعليم  وبدل  �سفر  وبدل  �ل�سكن  بدل  �لأخرى  و�ملنافع  �ملكافاآت  ت�سمل    )2

�لتاأمني �لطبي و�لتاأمني على �حلياة وم�ستحقات نهاية �خلدمة لل�سنة 2012.

امللحق 2 (تابع)
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ال�شركات املرخ�شة يف عام 2012

3 كابيتال ليمتد

�أيه �إم بي�ست يوروب - خدمات �لتن�سنيف ليمتد

�أبو ظبي كابيتال ماجنمنت ليمتد

جمموعة �فيلياتيد  ماجنريز ليمتد

�أجيج كابيتال )مركز دبي �ملايل �لعاملي( ليمتد

 �لفاليو كابيتال �دفيزرز ليمتد

عون بنفيلد �ل�سرق �لأو�سط 

�آ�سية لال�ستثمار�ت )دبي( ليمتد

بنك �ل�سني يف �ل�سرق �لأو�سط  )دبي( ليمتد 

�سريبريو�س كابيتال �دفيزرز )دبي( �ل�سرق �لأو�سط ليمتد

�سي �أي �م دي )دبي( ليمتد

كوت�س �أند كومباين

�يجل لال�ستثمار ليمتد

فجر كابيتال �دفيزرز ليمتد

فالكاب ليمتد

فولكرم كابيتال)دبي( ليمتد 

جاى كاربنرت �ل�سرق �لأو�سط ليمتد

 هافني�ست بريفت �يكوتي �ل�سرق �لأو�سط ليمتد

�كاب �سيكيورتيز ليمتد

يانو�س كابيتال �إنرتنا�سيونال ليمتد

لينجهور �ند بارترن ��سيت ماجنمينت ليمتد 

مويل�س �آند كومباين  �ململكة �ملتحدة �ل �ل بي ، فرع مركز دبي �ملايل �لعاملي 

موديز �نف�سرت �سريف�سيز �ل�سرق �لأو�سط ليمتد

بنك �أبوظبي �لوطني لإد�رة �ل�ستثمار�ت  ليمتد

�إن بي �إي )مركز دبي �ملايل �لعاملي( ليمتد

نويبريغر بريمان يوروب ليمتد

�ن جي جلوبالنفي�ست ليمتد

برييال و�ينربغ بارترنز�ململكة �ملتحدة �ل �ل بي 

بروب�س �ل�سرق �لأو�سط ليمتد

بروميثيو�س كابيتال فاينان�س ليمتد

رويال �أند �سن �ألين�س �ن�سور�ن�س بي �ل �سي

�سامينا كابيتال �نف�ستمنت�س ليمتد

�سانيه جروب )دبي( ليمتد

�سيمونز �ند كمباين �نرتنا�سيونال ليمتد

�ستاندرد �ند بورز كريدت ماركت �سريف�سيز يوروب ليمتد

�ستند�رد ليف  �نرتنا�سيونال ليمتد 

�ستونهيج تر�ست هولدينكز )جري�سي( ليمتد

�سوي�س ري كوربوريت �سولو�سنز ليمتد

�سوي�س كوت بنك �م �إي �أيه ليمتد

رويال بنك �وف �سكوتالند بي �ل �سي

ويلز فارغو بنك نا�سيونال ��سو�سي�سن

ميكنكم االطلع على قائمة كاملة بجميع ال�شركات املرخ�شة على املوقع االلكرتوين.

امللحق 3
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مزودو اخلدمات امل�شاعدة يف عام  2012

�ديل �ساو غود�رد)�ل�سرق �لأو�سط( �ل �ل بي

بريوين  ليتون  با�سيرن �ل �ل بي

كوتي فيفان ماركيزيو �ند لزوير�ل )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( ليمتد

ديت�سرت �ل �ل بي

ميكنكم االطلع على قائمة كاملة بجميع مزودو اخلدمات امل�شاعدة على املوقع االلكرتوين.

امللحق 4
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امللحق 5

 املدققون امل�شجلون يف عام 2012

مري�لي�س ت�سارترد �كونتنت �ن ريج�سرتد �دويرت�س

 �ساجناين �ن كمباين

ميكنكم االطلع على قائمة كاملة بجميع املدققون امل�شجلون على املوقع االلكرتوين.
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امللحق 6

اأع�شاء �شركات ال�شوق املرخ�شة املعرتف بهم يف عام 2012

بور�سة دبي للطاقة ماريك�س �سمال �مريكا  �ل �ل �سي      

نا�سد�ك دبي مينا كورب فينان�سال �سريف�سيز  �ل �ل �سي     

ميكنكم االطلع على قائمة كاملة بجميع اأع�شاء �شركات ال�شوق املرخ�شة املعرتف بهم على املوقع االلكرتوين.
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امللحق 7

بور�شات مدرجة على قائمة الهيئات املعرتف بها يف عام 2012      

توكيو كومادتي �ك�ستجينج �ينك

ميكنكم االطلع على قائمة كاملة بجميع بور�شات مدرجة على قائمة الهيئات املعرتف بها على املوقع االلكرتوين.
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القوانني والقواعد التي تديرها �شلطة دبي للخدمات املالية  2012  

قوانني �شلطة دبي للخدمات املالية

�سنت �لقو�نني �لتالية من قبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر� �سد �آل مكتوم، ب�سفته حاكم دبي:

قانون �لأ�سو�ق 2012 )قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي لعام 2012( �لذى حل حمل قانون   •

�لأ�سو�ق �لأ�سلي لعام 2004 و�أدى �إىل عدد من �لتغري�ت �لهامة م�سممة لرتويج حماية 

�مل�ستثمر باأ�سلوب يت�سق به مركز دبي �ملايل �لعاملي مع �ملعايري �لدولية، مبا يف ذلك 

حت�سينات على:

نظام �لإف�ساح عن ن�سرة �لكتتاب لتو�فق لأف�سل لنظام �ل�سلطة مع �لنهج �لأوروبي    •  

يف توجيهات ن�سرة �لكتتاب؛   

متطلبات حوكمات �ل�سركات �ملطبقة على هيئات تقدمي �لتقارير، مبا يف ذلك    •  

�عادة ت�سكيل مبادىء حوكمة �ل�سركات، وذلك لتو�فق �أف�سل ملتطلباتنا مع قانون    

حوكمة �ل�سركات يف �ململكة �ملتحدة؛   

�أحكام �لإ�ساءة لل�سوق لتو�فق �أف�سل مع �لنهج �لأوروبي كما هو حمدد يف توجيهات    •  

�لإ�ساءة لل�سوق؛   

متطلبات مت�سلة ب�سناديق �ل�ستثمار �جلماعي �ملدرجة .   •  

قانون تعديل �لقو�نني 2012 )قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي  رقم 2 لعام 2012(، �لذي   •

نفذ �لتعديالت �ملرتتبة بف�سل �عادة نقل نظام �لأفر�د �ملعرتف بهم �إىل قانون �لأ�سو�ق 

�جلديد. 

قانو تعديل قو�نني مركز دبي �ملايل �لعاملي 2012 )قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي رقم 7   •

لعام 2012(، �أجرى تعديالت على �لقانون �لتنظيمي لعام 2004 ، وذلك:

لتو�سيع نطاق �خت�سا�س جلنة �لطعون �لتنظيمية  لال�ستماع لطلبات  قر�ر�ت    •  

��ستئناف ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية، تتعلق يف �لأمور �لتالية:   

بفر�س عقوبات �إد�رية على �أفر�د مرخ�سني من قبل �سلطة دبي للخدمات  )�أ(    

�ملالية؛    

�أجريت  مبوجب �ملدة 75 من �لقانون �لتنظيمي لعام 2004. )ب(    

طرح تغيري�ت فيما يخ�س �مل�سوؤولني، وذلك:   •  

ليمكن �سلطة دبي للخدمات �ملالية من �سحب ترخي�س فرد مرخ�س مل  )�أ(    

يتخذ �خلطو�ت �مللزمة مبوجب �لقانون؛    

لتو�سيع �سالحيات �سلطة دبي للخدمات �ملالية فيما يتعلق بامل�سوؤولني،  )ب(    

حيث ت�ستطيع �ل�سلطة �أن تفر�س �سروط على فرد مرخ�س ولي�س �سحب     

�لرتخي�س منه فقط.      

لتمكني �سلطة دبي للخدمات �ملالية من ��سد�ر توجيه �إىل فرد مرخ�س �أو �سركة    •  

مرخ�سة من فئة حمددة ليتخذ �إجر�ء حمدد مبوجب �ملادة 75 من �لقانون    

�لتنظيمي لعام 2004  وذلك لأ�سباب حتوطية.   

�عادة نقل عدد من �أحكام �لتنفيذ �ملوجودة يف كتيب قو�عد �سلطة دبي للخدمات    •  

�ملالية مع �أحكامها �ملو�سوعية للقانون �لتنظيمي لعام 2004.   

امللحق 8
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لتعديل تعريف م�سطلح “ �لتو��سل �ملتميز” )يف �جلدول 1 للقانون �لتنظيمي   •  

لعام 2004( كما طلب من قبل منظمة �لتنمية و�لتعاون �لإقت�سادي من خالل    

وز�رة �لإقت�ساد ل�سمان �مثال �لإمار�ت �لعربي �ملتحدة ملبادىء منظمة �لتنمية    

و�لتعاون �لإقت�سادي لتبادل �ملعلومات بني �لدول لأغر��س �ل�سر�ئب .   

و�أجرى قانون �لتعديل �لتغري�ت �ملرتتبة على قانون �ل�ستثمار �جلماعي وعلى قانون تنظيم �لأعمال 

�ملالية �لإ�سالمية لعام 2004 فيما يتعلق بطرح قانون �لأ�سو�ق �جلديد لعام 2012.

قواعد �شلطة دبي للخدمات املالية

�أ �سدرت �سلطة دبي للخدمات �ملالية �لتعديالت �لتالية و�لتي لها �سلة بكتيب قو�عد وكتاب م�سادر 

�ل�سلطة:

��سعار تعديل بتاريخ 18 يونيو 2012 و�آليات 81 و 82 و87 - 89 ل�سن �لقو�عد طرح فيه:  •

قو�عد جديدة لالأ�سو�ق وفقا لقانون �لأ�سو�ق �جلديد لعام 2012 كما ذكر �عاله؛   •  

حت�سينات على متطلبات حوكمة �ل�سركات �حلالية �لتي تنطبق على �لأفر�د    •  

�ملرخ�سني؛ و   

معيار �سامل جديد فيما يتعلق مبمار�سة �ملكافاآت وذلك لت�ساق مركز دبي �ملايل    •  

�لعاملي مع �ملعايري �لدولية.   •  

��سعار تعديل بتاريخ 24 يوليو 2012 و�آليات 96 و 104 ل�سن �لقو�عد طرح فيه:  •

نظام جديد لوكالت �لت�سنيف �لئتماين، م�سمم  لتلبية معايري �ملنظمة �لدولية    •  

لالأور�ق �ملالية فيما يتعلق بتنظيم وكالت �لت�سنيف �لئتماين؛ و   

حت�سينات لرتويج �لمتثال ملبادىء و��سعيي �ملعايري �لدولية يف �لقطاع �ملايل،    •  

ومنها بازل و�لر�بطة �لدولية ملُر�قبي �لتاأمني و�ملنظمة �لدولية لالأور�ق �ملالية ،    

لالعد�د لربنامج تقييم �لقطاع �ملايل يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

��سعار تعديل بتاريخ 19 دي�سمرب 2012 و�آليات 105 - 110 و 116 ل�سن �لقو�عد، �أجرى   •

حت�سينات على:

�سيا�سات و�إجر�ء�ت �سلطة دبي للخدمات �ملايل فيما يتعلق مبار�سات �سالحيات    •  

�لرقابة و�لتنفيذ )كتاب م�سادر �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �لتنظيمية(؛   

حوكمة �ل�سريعة ومعايري �ملحا�سبة و�لتدقيق على لل�سركات �لإ�سالمية و�لأور�ق    •  

�ملالية،    

�لأحكام �ملتعلقة بامل�سوؤولني و�لأ�سكال �لقانونية لالأفر�د �ملرخ�سني.   •  

��سعار تعديل بتاريخ 15 �أكتوبر 2012 و�آليات 111 - 115 ل�سن �لقو�عد، طرح منوذج جديد   •

لال�ستثمار�ت ، و�ساطة �لتاأمني، و�خلدمات �مل�سرفية �لتحوطية يف كتيب قو�عد �سلطة دبي 

للخدمات �ملالية و�لتعديالت �ملرتتبة على عدد من �لنماذج �لتي تطبق �طار عمل بازل 3 

لالعد�د لربنامج تقييم �لقطاع �ملايل يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ميكنكم االطلع على قائمة كاملة بجميع القوانني والقواعد التي تديرها �شلطة دبي للخدمات املالية على املوقع االلكرتوين.

امللحق 8 (تابع)
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مذكرات التفاهم املوقعة يف عام 2012

مذكر�ت �لتفاهم متعددة �لأطر�ف

�للجنة �لإقليمية لأفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط

مذكر�ت �لتفاهم ثنائية �لأطر�ف

 �ل�سني                             هيئة تنظيم �لبنوك �ل�سينية      

و ز�رة �لإقت�ساد، �لتجارة و�ل�سناعة،  وز�رة �لزر�عة، �لغابات و�لأ�سماك �ليبان                          

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية        جمل�س مر�قبة �ملحا�سبة يف �ل�سركات �لعامة

امللحق 9
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امللحق 10
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امل�شطلحات

AFسركات مرخ�سة�

AIفرد مرخ�س

AMERCللجنة �لإقليمية لأفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط�

AMIموؤ�س�سة �سوق مرخ�سة

AMLمكافحة غ�سل �لأمو�ل

AMLSCUوحدة مكافحة �حلالت �مل�ستبهة

ASICللجنة �لأ�سرت�لية لالأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار�ت�

ASPمزودو �خلدمات �مل�ساعدة

BCBSجلنة بازل لالإ�سر�ف �مل�سريف

CBRC      هيئة تنظيم �لبنوك �ل�سينية

CBUAEم�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي

CFTمكافحة متويل �لإرهاب

COBسلوك �لأعمال�

CRAوكالت �لت�سنيف �لئتماين

DFSAسلطة دبي للخدمات �ملالية�

DIFCمركز دبي �ملايل �لعاملي

DIFCAسلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي�

DMEبور�سة دبي للطاقة

DNFBPلأعمال و�ملهن غري�ملالية �ملحددة�

EUلإحتاد �لأوروبي�

FATFقوة مهام �لإجر�ء�ت �ملالية

FMTلهيئة �لقانونية لالأ�سو�ق �ملالية�

FRBلبنك �لحتياطي �لفيدر�يل�

GENلعام�

HRملو�رد �لب�سرية�

IAهيئة �لتاأمني لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة

IAISلر�بطة �لدولية ملر�قبي �لتاأمني�

IFSBجمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سالمية

IOSCOملنظمة �لدولية لالأور�ق �ملالية�

ITتقنية �ملعلومات
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LegCoللجنة �لت�سريعية�

MENAل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا�

MKTلأ�سو�ق�

MMoUمذكر�ت �لتفاهم متعددة �لأطر�ف

MoUمذكر�ت �لتفاهم

OCCمر�قب �لعمالت �لأمريكية

OECDمنظمة �لتنمية و�لتعاون �لإقت�سادي

OTCلتد�ول خارج �لبور�سة�

P&Lق�سم �ل�سيا�سات و�خلدمات �لقانونية

PCAOBجمل�س مر�قبة �ملحا�سبة يف �ل�سركات �لعامة

PIBلتحوط – �ل�ستثمار، و�ساطة �لتاأمني و �خلدمات �مل�سرفية�

PINلتاأمني �لتحوطي�

PwCبر�ي�س و�ترهو�س كوبرز

RAملدققون �مل�سجلون�

RACجلنة �لطعون �لتنظيمية

RemCoجلنة �ملكافاآت

RoCم�سجل �ل�سركات

SCAهيئة �لإمار�ت لالأور�ق �ملالية و�ل�سلع

SFCجلنة �لأور�ق �ملالية و�مل�ستقبلية

SIFIموؤ�س�سات مالية ذ�ت �أهمية يف �لنظام

STRتقارير �ملعامالت �مل�سبوهة

TRLقادة �لغد �لتنظيميون

UK FSAسلطة �خلدمات �ملالية يف �ململكة �ملتحدة�

USلوليات �ملتحدة�
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info@dfsa.ae :لال�ستف�سارات العامة

www.dfsa.ae :املوقع االلكرتوين

هاتف: 1500 362 4 (0) 971+


