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�سلطة دبي للخدمات املالية هي املنظم امل�ستقل للخدمات املالية واخلدمات امل�ساعدة التي تتم 

مزاولتها يف مركز دبي املايل العاملي، وهي منطقة حرة متخ�س�سة يف دبي. 

عمال امل�سرفية واخلدمات  �سول و الأ يغطي التكليف التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية اإدارة الأ

�سالمي  وراق املالية و�سناديق ال�ستثمار اجلماعي وجتارة ال�سلع امل�ستقبلية والتمويل الإ الئتمانية والأ

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





ية �سلطة دبي للخدمات �ملالية و�أ�سلوبها  روؤ





�

ر�ؤيتنا

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

ر�سالتنا

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

اأ�سلوبنا التنظيمي

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

قيمنا

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

اظهار احلرفية وال�ستقاللية والفاعلية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق باأداء م�سوؤولياتنا.

جراء ال�ست�ساري والنفتاح التام واحليادية واملحا�سبة يف اأداء مهامنا. داري والإ �سمان العدل الإ

ية �سلطة دبي للخدمات �ملالية و�أ�سلوبها  روؤ





�أهد�ف �سلطة دبي للخدمات �ملالية ومبادئها 





�

اأ�س�ست �سلطة دبي للخدمات املالية بيئة تعزز مبادىء النزاهة الر�سادية وال�سفافية والكفاءة التي 

يدعو اليها مركز دبي املايل العاملي، وت�سعى جاهدة للمحافظة على تلك البيئة، وذلك من خالل 

اإن�ساء اطار عمل تنظيمي مرن وحمدد قائم على اأعلى املعايري ا�ستنادا اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية 

ذات العالقة باملراكز املالية الدولية احلديثة. 

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

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

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

تعزيز الثقة يف �سناعة اخلدمات املالية لدى مركز دبي املايل العاملي واملحافظة على تلك الثقة.  	l

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

من املخاطر النظامية، واملحافظة على ذلك ال�ستقرار. 

جتنب اأي �سلوك من �ساأنه اأن ي�سبب �سررا ب�سمعة مركز دبي املايل العاملي اأو �سناعة اخلدمات  	l

املالية يف املركز، ومنع ذلك ال�سلوك والك�سف عنه من خالل الو�سائل املنا�سبة مبا يف ذلك فر�ض 

العقوبات. 

حماية امل�ستخدمني املبا�سرين وغري املبا�سرين وامل�ستخدمني املرتقبني ل�سناعة اخلدمات املالية  	l

يف مركز دبي املايل العاملي. 

ن�سر الوعي بتنظيم �سناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي.  	l

خر، مبوجب قانون مركز دبي  ال�سعي لتحقيق اأية اأهداف اأخرى كما يحددها احلاكم، من حني لآ 	l

املايل العاملي. 

يف ممار�سة �سالحياتها واأداء مهامها، تاأخذ �سلطة دبي للخدمات املالية املبادىء الر�سادية التالية 

بعني العتبار: 

العمل على حتقيق اأهداف مركز دبي املايل العاملي املحددة مبوجب قانون دبي، للحد الذي يكون  	l

مالئما ومنا�سبا ل�سلطة دبي للخدمات املالية. 

رعاية تطور مركز دبي املايل العاملي كمركز مايل مرموق. 	l

مارات العربية املتحدة وغريها من املناطق وتقدمي  التعاون مع ال�سلطات التنظيمية يف دولة الإ 	l

امل�ساعدة لها.

ثار ال�سلبية لن�ساطات �سلطة دبي للخدمات املالية على املناف�سة يف جمال اخلدمات املالية. تقليل الآ 	l

ا�ستغالل مواردها باأكرب كفاءة ممكنة.  	l

التحقق من اأن تكلفة التنظيم تتنا�سب مع مزاياه. 	l

ممار�سة �سالحياتها واأداء مهامها ب�سفافية. 	l

اللتزام باملباديء املقبولة عموما للحوكمة اجليدة. 	l

�أهد�ف �سلطة دبي للخدمات �ملالية ومبادئها 
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ي�سكل هذا امل�ستند خطة عمل متكاملة ل�سلطة دبي للخدمات املالية لل�سنتني القادمتني �200 و2010. 

خطة العمل هذه هي تعبري عن التزامنا مببادىء ال�سفافية واملحا�سبة.

ربع املنق�سية، وبلغت حاليا مرحلة  لقد عملت �سلطة دبي للخدمات املالية على مدى ال�سنوات الأ

الن�سوج كمنظم. يف خطتنا لعام 2008/2007، قلنا: اأن �سنة 2007 �سهدت حتولنا من �سلطة“نا�سئة” 

اإىل �سلطة فاعلة ب�سكل تام . ففي عامي 2007 و2008 �سهدنا حالت تتعلق مب�سائل رقابية وتنفيذية

ل ت�سهدها ال �سوق بلغ مرحلة الن�سج. فقد اأ�سبح اأ�سلوبنا يف الرتخي�ض والرقابة بالن�سبة لل�سركات 

ن وقد كانت هناك دواع ل�ستخدام �سالحياتنا  املرخ�سة وموؤ�س�سات ال�سوق املرخ�سة را�سخا الآ

يف التنفيذ. بالتايل، �سيكون الرتكيز على ال�سنتني التاليتني للمحافظة على ثبات اأ�سلوبنا يف التنظيم 

وال�ستمرار باجراء التح�سينات امل�ستمرة على نظامنا وطرق اأداء عملنا والتجاوب مع امل�سائل اجلديدة 

التي تطراأ يف ال�سوق.

 

اأنها اأوقات حتد للمنظمني و امل�ستثمرين يف �سناعة اخلدمات املالية. و يف مرحلة تطوير هذه اخلطة 

كان العامل مير با�سطراب اإقت�سادي. اإن املرحلة املغطاة يف هذه اخلطة ت�سمل ثالث اأهداف ت�سريعية 

ول هو رعاية و �سمان ال�ستقرار املايل يف �سناعة  مهمة ت�سكل عمل �سلطة دبي للخدمات املالية ، الأ

اخلدمات املالية العاملية يف مركز دبي املايل العاملي مع تقليل املخاطر. و الهدف الثانى هو رعاية 

و�سمان الثقة يف �سناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي. و يت�سمن الهدف الثالث 

حماية امل�ستخدمني و امل�ستثمرين يف �سناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي.

�ست�ستهلك اأعمالنا التنظيمية اليومية غالبية مواردنا وجهودنا على مدى ال�سنتني القادمتني. 

بال�سافة اإىل ذلك، ي�سكل عملنا على م�سروع التنظيم القائم على تقييم املخاطر، الذي �سن�سري اليه 

بتف�سيل اأكرب فيما يلي، ي�سكل حافز كبري ل زال يف مراحله املبكرة. �ستبقى هذه املبادرة امل�سروع 

ال�سرتاتيجي املتميز ل�سلطة دبي على مدى ال�سنتني القادمتني. 

قت�سادية  لتعريف اأهدافنا ال�سرتاتيجية ل�سنة �200 و2010 قمنا بفح�ض امليول يف البيئة الإ

والتنظيمية حمليا وعامليا، وكذلك الجتاه ال�سرتاتيجي ل�سلطة مركز دبي املايل العاملي ل�سمان 

ا�ستمرارنا بتقدمي نظام تنظيمي حمرك للمركز.

ي�سكل معظم هذه اخلطة؛ ا�ستمرارا للعمل املحدد يف خطة عمل2008/2007. فعلى �سبيل املثال 

لقد بداأنا عام 2008 يف متطلبات حوكمة ال�سركات للكيانات و التي �سوف يتم تطبيقها يف �200. 

اإننا نعتقد اأن تاأ�سي�ض نظام تنظيمي عايل امل�ستوى قد مت حاليا و�سن�ستمر بعملية البناء على مدى 

ال�سنتني القادمتني ب�سكل مركز وفعال. )يرجى الرجوع اإىل التقارير ال�سنوية ل�سنتي 2007 و2008 

جراءات املحددة يف خطة عمل 2008/2007(.  للح�سول على التفا�سيل حول كيفية اجناز الإ

بال�سافة اإىل ن�ساطات العمل املعتادة، حددنا ثالثة اأهداف ا�سرتاتيجية لرنكز عليها لل�سنتني القادمتني. 

وىل هي تطوير موقفنا كمنظم مرموق عامليا. لقد قطعت �سلطة دبي للخدمات املالية �سوطا طويال  الأ

طراف  يف بناء نظام تنظيمي يتفق مع املعايري الدولية وقد تلقت جتاوبا م�سجعا للغاية من عدد من الأ

اخلارجية ذات العالقة. �سوف نعمل على مدى ال�سنتني القادمتني على بناء ذلك و�سن�ستمر بلعب دور 

وا�سع املعايري التنظيمية العاملية. 

بيان �لرئي�س �لتنفيذي, بول كو�سرت 
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زمة  وبوجه اخل�سو�ض نتوقع اأن هيئات و�سع املعايري الدولية �سوف تلعب دورا هاما يف التعامل مع الأ

املالية الدولية. واأن امل�ساهمة يف و�سع معايري دولية و تنفيذها يف مركز دبي املايل العاملي، جنبا اإىل 

خرية. حداث الأ جنب مع الرتكيز على التعاون مع منظمني اآخرين ي�سكل جزء من ردنا على الأ

تقرير �سندوق النقد الدويل لربنامج تقييم ا�ستقرار النظام املايل 

خالل عام 2008، ن�سر �سندوق النقد الدويل برنامج تقييم ا�ستقرار النظام املايل حول دولة 

مارات العربية املتحدة. وقد �سملت عملية التقييم الن�ساط املايل والرقابة يف مركز دبي املايل  الإ

العاملي. 

وقد عقب التقرير ايجابيا على �سلطة دبي للخدمات املالية بقوله “اإن �سلطة دبي للخدمات 

املالية التي ان�ساأت حديثا متلك كادرا ذو خربة يف اأعمال التاأمني وامل�سارف والرقابة على 

وراق املالية”. اأ�سواق الأ

بال�سافة اإىل ذلك، كان هناك ر�سى وا�سح عن كادر �سلطة دبي للخدمات املالية وعن م�ستوى 

وراق املالية )ايا�سكو( و مباديء  التنظيم، بالرتباط بتنفيذ اأهداف اللجان العاملية لتنظيم الأ

وراق املالية. وعقب التقرير على وجه اخل�سو�ض  وراق املالية وال�سفافية يف تنظيم الأ تنظيم الأ

على التزام �سلطة دبي للخدمات املالية باأف�سل املمار�سات العاملية وتبادل املعلومات من خالل 

نظمة.  جراءات الالزمة عند خمالفة القوانني والأ مذكرات التفاهم واللتزام باتخاذ الإ

واأ�ساف التقرير اأن املركز ميلك اأنظمة تنظيمية وا�سرافية حمددة تكافىء تلك التي متلكها 

خرى )مثل �سنغافوره وهونغ كونغ(. املراكز املالية القليمية الأ

اأما الهدف الثاين فهو بناء القدرات يف �سلطة دبي للخدمات املالية. متلك �سلطة دبي للخدمات 

املالية حاليا كادرا من املخت�سني يف التنظيم على اأعلى م�ستوى، والذين �سي�ستمرون بدعم التدريب 

دوات التنظيمية. و�سنبقى ملتزمني بتطوير املهارات التنظيمية يف دولة  ال�سليم للمهارات والأ

مارات العربية املتحدة من خالل برنامج قادة الغد التنظيميني.  الإ

و�سنقوم جنبا اإىل جنب ببناء قدرات العاملني لدينا بتعزيز قدرتنا على مراقبة عملنا، من الناحية 

عمال يف اآن واحد. و�سي�سمل هذا حت�سينات على حت�سيلنا وا�ستخدامنا  التنظيمية ومن ناحية اإدارة الأ

دارية. للمعلومات الإ

�سوف نركز اأي�سا على قدرتنا على الت�سدي لق�سايا حمددة ثابتة قوية من خالل تنفيذ نظام اإدارة 

ال�سكاوى. 
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برنامج قادة الغد التنظيميني

برنامج قادة الغد التنظيميني التدريبي والتطويري هو الربنامج املميز لدى �سلطة دبي للخدمات 

ماراتيني لي�سبحوا منظمني. نركز على خلق الفر�ض امل�ستدامة بهدف  املالية لتطوير اخلريجني الإ

اعداد امل�ساركني ليكونوا منظمني على م�ستوى عاملي لاللتحاق بكادرنا. 

التحق خريجو دفعة عام 2006 بالعمل يف عام 2008، ليتولوا مراكز قيادية يف اق�سام الرتخي�ض 

�سواق. وقد ا�سفنا 6 م�ساركني يف عام 2008 اإىل امل�ساركني الـ 5 يف الربنامج الذين  والرقابة والأ

التحقوا يف عام 2007 و�سيكون هناك منحتني درا�سيتني لطالبني �سين�سما الينا يف برنامج تعليمي 

ملدة �سهر خالل فرتة التعليم اجلامعي. 

اأما الهدف الثالث فهو تطوير اأ�سلوبنا يف التنظيم القائم على تقييم املخاطر، ودمج ثقافة التنظيم 

القائمة على تقييم املخاطر يف عملنا. وهذا لي�ض هدفا جديدا ل�سلطة دبي للخدمات املالية، بل هو 

قت�سادية احلالية، فاإن  ا�ستمرار للعمل الذي بداأ مع بدايات �سلطة دبي للخدمات املالية. يف البيئة الإ

همية ل�سمان تعزيز �سمعة  اإن�ساء الطار التنظيمي ال�سحيح القائم على تقييم املخاطر اأمر يف غاية الأ

مركز دبي املايل العاملي كمركز مايل يعمل وفقا للمعايري العاملية. وقد بداأ هذا العمل يف الن�سف الثاين

من عام 2008. اإننا نعتقد اأن عملنا املتعلق بالتعرف على املخاطر التنظيمية وفهمها والتجاوب معها

�سيعود على �سلطة دبي للخدمات املالية وال�سركات التي ن�سرف عليها بالفائدة. وذلك بوجه اخل�سو�ض 

يف هذه الفرتة من ال�سطرابات املالية. و مبا اإن طبيعة العمل و رمبا املخاطر �سو ف تتغري على مدى

ال�سنتني املقبلتني، فاأن عملنا يف التنظيم القائم على تقييم املخاطر �سوف ميكننا من الرد على الظروف 

املتغرية بطرق اأكرث مالءمة. كما نعتقد اأي�سا اأن عملنا يف هذا املجال يقف يف نف�ض م�ساف اأعمال 

خرين يف العامل.  املراقبني املاليني الآ

ب�سفتها املنظم املايل ملركز دبي املايل العاملي، حتتاج �سلطة دبي للخدمات املالية اأن تلعب دورا 

داعما لالجتاه ال�سرتاتيجي ملركز دبي املايل العاملي. وعليه، تركز هذه اخلطة على عدد من مناطق 

�سالمي.  تركيز �سلطة مركز دبي املايل العاملي، مثل التمويل الإ

باإلزام نف�سها بخطة العمل هذه ملدة �سنتني، توؤكد �سلطة دبي للخدمات املالية بو�سوح عزمها يف 

ال�ستمرار بتوفري بيئة تنظيمية قوية ولكن حمركة يف مركز دبي املايل العاملي وم�ساهمة بالنجاح 

امل�ستمر للمركز.
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بيئة �لتخطيط يف �سلطة دبي للخدمات �ملالية 

قت�سادي الإ

عامليا 

انخف�ست معدلت النمو العاملية بحدة خالل عام 2008 بعد ن�سوء اأزمة الرهن المريكية التي 

طراأت يف اأوا�سط عام 2007 وما تالها من عمليات الئتمان العاملية. يف وقت كتابة هذه اخلطة، 

زمة املالية ال�سائدة اإىل حد كبري اأ�سواأ اأزمة منذ النتكا�سة الكربى. فقد دخل عدد من  اعتربت الأ

قت�سادات، خا�سة يف الدول املتطورة، فرتة ركود مما مهد الطريق اإىل احتمال ن�سوء ركود عاملي. الإ

قت�سادي يف الدول املتقدمة يتوقع اأن ينمو %0.3 يف عام �200 يف حني  و على وجه اخل�سو�ض  النمو الإ

قت�سادات النا�سئة يتوقع اأن  تكون معتدلة بن�سة %1.�. على الرغم من وجود الكثري من ال�سكوك  اأن الإ

قت�سادي يف ظل اأو�ساع ال�سوق املالية املتقلبة، ال اأن احتمالت النمو لل�سنتني القادمتني  حول املنظور الإ

عال مع ا�ستمرار عمليات �سداد الديون لتجنب ازدياد املخاطر. 
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اقليميا

خذة بالنخفا�ض يف التوقعات العاملية، ال اأن توقعات منو الإقت�ساد يف ال�سرق على الرغم من التغريات الآ

و�سط كانت معتدلة. يف اواخر 2008 خف�ض �سندوق النقد الدويل توقعات النمو ل�سنة �200 ما يزيد  الأ

قت�ساد العاملي.  قليال عن ن�سف نقطة مئوية اإىل %3.� و هو اأكرث بكثري من نتيجة النمو املتوقع لالإ

قت�سادات امل�سدرة للبرتول. يف توقعات  قت�سادية يف الإ يف املنطقة، من املتوقع اأن ترتكز القوة الإ

اكتوبر املالية اعترب �سندوق النقد الدويل اأن املخاطر على توقعات النمو  متوازنة اإىل حد كبري، مع 

مالحظة اأن املخاطر اخلارجية حتديدا منحازة اإىل اجلانب ال�سفلي. ويبقى �سغط الت�سخم من هموم 

�سعار على امل�ستهلك اإىل م�ستويات عالية بفعل ارتفاع اأ�سعار ال�سكن وارتفاع  املنطقة. لقد ارتفعت الأ

اأ�سعار الطعام والطاقة و�سعف الدولر المريكي. يتوقع �سندوق النقد الدويل اأن الت�سخم قد و�سل 

اإىل اأعلى م�ستوياته يف عام 2008 مع بقاءه على م�ستويات عالية يف ال�سنوات القادمة.

قت�صادي العاملي توقعات النمو الإ

تغري الن�صبة املئوية ال�صنوي

م�سدر : �سندوق النقد الدويل
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مارات العربية املتحدة  دولة الإ

مارات العربية املتحدة معدلت لفتة يف النمو يف ال�سنوات املا�سية، وذلك  لقد حقق اإقت�ساد دولة الإ

قت�سادي. ح�سب توقعات بفعل ارتفاع اأ�سعار النفط وتطوير البنية التحتية الثقيلة و�سيا�سات التنوع الإ

قت�سادي �سينخف�ض من م�ستوياته العالية اإىل م�ستويات اأكرثدميومة  �سندوق النقد الدويل، فاإن النمو الإ

تقدر بحوايل %6.� على مدى مدة التوقع. وهذا موؤ�سر على انخفا�ض معتدل ن�سبيا يف توقعات النمو 

كرب، على الرغم من توقع انخفا�سه  ال�سابقة. وح�سبما هو احلال يف املنطقة، يبقى الت�سخم هو الهم الأ

اإىل م�ستويات معتدلة ت�سل اإىل حوايل %8 بحلول عام 2010. على وجه التحديد، من املتوقع اأن يعمل 

اكمال الوحدات ال�سكنية على التخفيف من �سغط الت�سخم.
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النمو و الت�صخم يف دولة المارات العربية املتحدة

تغري الن�صبة املئوية ال�صنوي

م�سدر : �سندوق النقد الدويل

النمو و الت�صخم يف دولة المارات العربية املتحدة

تغري الن�صبة املئوية ال�صنوي
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تنظيميا

زمة المريكية  ثار املرتتبة على الأ يواجه منظمو اخلدمات املالية وقتا ع�سيبا يف ظل ا�ستمرار ظهور الآ

و ا�سطرابات الئتمان يف ال�سوق. من املحتمل اأن تقوم احلكومات والهيئات الوا�سعة للمعايري 

حداث. �ست�ستمر �سلطة دبي للخدمات  بالعمل على و�سع متطلبات تنظيمية جديدة جتاوبا مع هذه الأ

املالية بتطبيق املعايري الدولية يف مركز دبي املايل العاملي، على الرغم من اأننا �سن�سعى للتحقق

من اأن اأية التزامات جديدة على ال�سركات �ستكون متنا�سبة مع املخاطر وامل�ساكل ذات العالقة. 

على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية، تزايدت احلاجة يف هذا املجال لتوحيد املعايري يف خمتلف املناطق

والقطاعات، وذلك ملواكبة الطبيعة العاملية للخدمات املالية وتوحيد املجال والتقاء املنتجات. 

زمة املالية وال�سعي للو�سول اإىل توافق اأكرب يف املعايري التنظيمية على  و�ستعمل ردود الفعل على الأ

زيادة �سيادة الهيئات الدولية التي ت�سع املعايري، مثل املجل�ض امل�سرتك ايا�سكو، واجلمعية العاملية 

�سالمية ومنظمة املحا�سبة والتدقيق للموؤ�س�سات املالية  مل�سريف التاأمني وجمل�ض اخلدمات املالية الإ

�سالمية.  الإ

�سالمي التمويل الإ

�سواق املالية املتطورة به،  �سالمي يف املنطقة وتزايد اهتمام الأ نظرا للنمو املت�سارع يف التمويل الإ

�سالمية. يف الفرتة القادمة ميكننا اأن نتوقع  �سيتم ت�سليط كثري من الرتكيز على املنتجات املالية الإ

اأن يعمل املجتمع التنظيمي على اخلروج باطار تنظيمي ورقابي معدل ملالئمة احتياجات حمددة 

�سالمي وعلى تطوير معايري �سرعية متوافقة عرب املناطق املختلفة وتوحيد معايري التمويل  للتمويل الإ

�سالمي ومعايري التمويل التقليدية. و�ستكون �سلطة دبي للخدمات املالية على ا�ستعداد للم�ساعدة  الإ

�سالمي.  يف هذه التطورات و�ست�ستمر بتقدمي نظام مغر ومتزن ملنتجات و مزودين التمويل الإ

تنظيم �سناديق التحوط 

يبقى تنظيم �سناديق التحوط مو�سوع حوار عاملي هام. تفر�ض طبيعة هذه ال�سناديق خماطر معينة 

�سواق املالية. يف ال�سنوات ال�سابقة، انهارت بع�ض �سناديق التحوط بينما حلقت ب�سناديق  على الأ

اأخرى خ�سائر فادحة. على الرغم من اأن ن�ساط �سناديق التحوط حمدود حاليا يف املنطقة، ال اأن 

�سناعية �سناديق التحوط تبقى جمال الرتكيز ل�سلطة مركز دبي املايل العاملي. لقد طرحت �سلطة 

دبي للخدمات املالية قواعد ممار�سات طوعية �سرت من 1 يناير 2008 يف مبادرة ار�سادية لنمط 

�سلوك م�سغلي �سناديق التحوط. وتقوم تلك القواعد على اللتزامات احلالية جلميع م�سغلي �سناديق 

ال�ستثمار اجلماعية يف مركز دبي املايل العاملي. 

مالئمة العميل ودور ال�ست�سارات

فراد  مع حماولت احلكومات التقليل من العتماد على التقاعد العام، ت�سجع تلك احلكومات الأ

على القيام برتتيبات ال�ستثمار اخلا�سة بهم مما يجعلهم معتمدين ب�سكل اأكرب على ال�ست�سارات 

 ”Joint Forum“ عمال التي قام بها املجل�ض امل�سرتك التي يتلقونها بخ�سو�ض ال�ستثمارات. تبني الأ

موؤخرا اأهمية متطلبات الف�ساح املرتابطة ومالئمة للعميل يف مبيعات منتجات ال�ستثمار واملنتجات 

عمال، وكذلك توجيهات الحتاد الوروبي اإىل زيادة  امل�سرفية ومنتجات التاأمني. وت�سري هذه الأ

متوقعة يف توحيد املتطلبات املفرو�سة على امل�ست�سارين. يف عام 2008، �سمحت �سلطة دبي للخدمات 
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املالية لل�سركات التعامل مع العمالء بالتجزئة بخ�سو�ض عدد من اخلدمات املالية. وتعزز متطلباتنا 

للتعامل مع عمالء التجزئة والمثلة على �سوء البيع التي وقعت موؤخرا يف خمتلف اأنحاء العامل اأهمية 

مالئمة املنتجات لهوؤلء العمالء.

مركز دبي املايل العاملي

يحت�سن مركز دبي املايل العاملي 244 �سركة مرخ�سة، مت ترخي�ض معظمها بعد عام�200. وقد ثبت 

عدد ال�سركات التي يتم ترخي�سها يف كل �سنة على اأكرث من 70 �سركة �سنويا على مدى ال�سنوات 

القليلة املا�سية، لريتفع قليال يف عام 2008. يبدو اأن جاذبية مركز دبي املايل العاملي قد تقدمت 

يونيو2007. وقد كان هذا التقدم ناجت عن ال�سمعة  يف  زمة المريكية التي ظهرت  ن�سبيا منذ الأ

الطيبة التي تزايدت ملركز دبي املايل العاملي بال�سافة اإىل ال�سيولة املرتفعة التي �سهدتها دولة 

مارات العربية املتحدة واملنطقة ككل. اإن اأكرث القطاعات املالية التي تعمل بها ال�سركات املرخ�سة  الإ

�سول وترتيبها وتقدمي ال�ست�سارات بخ�سو�سها. على الرغم من اأن التوقعات احلالية  هي اإدارة الأ

لل�سركات املرخ�سة التي ان�سمت حديثا اإىل مركز دبي املايل العاملي قوية، ال اإن هناك �سكوك ت�سود 

زمة املالية احلالية.  اأجواء املدة املتو�سطة يف ظل الأ

انعكا�سا للطبيعة العاملية ملركز دبي املايل العاملي، معظم ال�سركات القائمة يف املركز هي �سركات 

�سخا�ض من خارج الدولة. يف اأوا�سط اكتوبر 2008، كان يف مركز دبي املايل العاملي 38  مملوكة لأ

�سركة اإماراتية، و 20 �سركة اقليمية و 168 �سركة عاملية. بعد رفع قرار منع تاأ�سي�ض �سركات مبتدئة 

كل عام بالتزايد جوهريا منذ عام 2006  يف املركز، اأخذت ن�سبة ال�سركات املبتدئة املرخ�سة يف 

لت�سل اإىل %31 من اجمايل ال�سركات املرخ�سة يف اأول ع�سرة �سهور من عام 2008. 
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نظرة مركز دبي املايل العاملي 

يعمل مركز دبي املايل العاملي على بناء �سمعته كمركز مايل رائد يف املنطقة. وت�سنف دبي باملركز 

خرى  يف اخلليج وفقا  23 يف العامل وقد قطعت �سوطا طويال يف الريادة بالن�سبة للمراكز املالية الأ

لت�سنيفات جلوبال فاينان�سال �سنرت اندك�ض.1 ح�سب التقرير املذكور، يبدو من املتوقع اأن حتافظ دبي 

على و�سعها كمركز مايل رائد. عادة تعرف دبي باأنها املركز املايل املحتمل؛ اأن ي�سبح “اأكرث اأهمية” 

واأنها املنطقة التي ميكن لل�سركات اأن “تفتح فيها مكاتب جديدة”يف ال�سنوات القليلة القادمة. 2
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من املعروف اأن املراكز املالية يف دبي و قطر قد ا�ستفادت من الرتفاع يف اأ�سعار النفط وال�ستثمارات

احلكومية “الكربى” يف اإن�ساء مراكز مالية.3

مام، فاإن النتائج التي تو�سلت اليها عمليات امل�سح تفيد باأنه يلزم  ال اأنه، اذا ما نظرنا اإىل الأ

“تطويرا وا�سعا لكافة النواحي التناف�سية اخلم�سة، بالتحديد البنية التحتية املالية” لتح�سني 
الت�سنيفات احلالية.4

�سخا�ض، بيئة العمل )مبا يف ذلك التنظيم(، القدرة على الو�سول اىل ال�سوق، البنية التحتية ياأخذ املوؤ�سر بعني العتبار خم�سة نواحي تناف�سية هي الأ
 

 .1

    والتناف�سية ب�سكل عام )وت�سمل مكون اأ�سلوب احلياة(.

موؤ�سر املراكز املالية العاملية 3 و4 ين/ �سيتي اوف لندن كوربوري�سن، مار�ض 2008. 
 

 .2

موؤ�سر املراكز املالية العاملية 3 ين/ �سيتي اوف لندن كوربوري�سن مار�ض 2008.
 

 .3

املرجع نف�سه.  .4

ن�سبة ال�سركات املرخ�سة املبتدئة

من اجمايل ال�سركات املرخ�سة

ال�سركات املرخ�سة يف مركز دبي املايل 

العاملي ح�سب امللكية
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حددت �سلطة دبي للخدمات املالية ثالثة اأهداف ا�سرتاتيجية لت�سيري اأعمالنا خالل ال�سنتني القادمتني.

هداف مق�سم اإىل جمالت حمددة الرتكيز. على الرغم من اأن �سلطة دبي للخدمات وكل من هذه الأ

املالية متلك خططا اإجرائية مف�سلة لكل هدف ا�سرتاتيجي وكل من جمالت الرتكيز فيه، اإل اأنه

كرث اأهمية. كما اأنه تن�سجم هذه جراءات الأ غرا�ض هذه اخلطة، فاأننا �سن�سري فقط اإىل بع�ض الإ ولأ

الإجراءات اأي�سا مع نظرة �سلطة دبي للخدمات املالية حول اأهم جمالت املخاطر يف البيئة على مر 

ال�سنة القادمة. 

اأول هدف ا�سرتاتيجي: تعزيز موقفنا كمنظم مرموق عامليا

ح�سبما مت حتديده يف خطة العمل ل�سنة 2008/2007، فاإن روؤية �سلطة دبي للخدمات املالية هي اأن 

تكون منظما عامليا مرموقا ومنوذجا يحتذى به يف تنظيم اخلدمات املالية يف ال�سرق الو�سط. 

دعما لهذه الروؤية، كان اأهم اأهداف خطة عام 2008/2007 هو “اللتزام باأف�سل املمار�سات العاملية”. 

اإننا نعتقد اأننا اكت�سبنا اعرتافا قويا كمنظم خدمات مالية – �سواء يف املنطقة اأو يف جمتمع التنظيم 

الدويل ويف ال�سوق العاملية ككل.

وقد �ساحب ذلك العرتاف تطبيقا للمبادىء التي و�سعتها الهيئات الدولية التي ت�سع املعايري. فقد 

متت �سياغة قوانني مركز دبي املايل العاملي وقواعد �سلطة دبي للخدمات املالية على هدي من تلك 

املعايري. اإن تطبيقنا لهذه املعايري م�سهود له من �سندوق النقد الدويل يف برنامج تقييم القطاع املايل.

و�سنقوم خالل الفرتة التي تغطيها هذه اخلطة بالبناء على العمل الذي مت اجنازه بالفعل. 

وهذا �سيعود على مركز دبي املايل العاملي مبيزة ملمو�سة: يف ال�ستطالع الذي اأجرته “ت�سانت لينك” 

طراف ذات العالقة، كانت اإحدى اأهم النتائج التي تو�سل اليها ال�ستطالع هو اأن ما جذب  على الأ

ال�سركات املرخ�سة اإىل مركز دبي املايل العاملي؛ البيئة التنظيمية القوية وو�سع و�سمعة �سلطة دبي 

للخدمات املالية. 

1.�سن�ستمر باللتزام باملعايري العاملية وبامل�ساهمة فيها. 

ا�سدرت �سلطة دبي للخدمات املالية ورقة ا�ست�سارة يف الن�سف الثاين من �سنة 2008، لقرتاح بيالر 

11 و 111 واتفاق بازل الثاين )املعروف با�سم بازل 11( يف مركز دبي املايل العاملي. تلعب الهيئات 

التي ت�سع املعايري دورا هاما يف تطوير التنظيم، اذ اأنها تن�سر املبادىء امل�سرتكة  يف ما بني الدول 

حداث الخرية و العمل من قبل جلنة بازل و غريها من الهيئات التي   واملناطق املختلفة. و نظرا  لالأ

ت�سع املعايري الدولية �سوف نعلق تطبيق بازال 11. 

حتى تاريخه، كانت �سلطة دبي للخدمات املالية منخرطة اإىل حد كبري باأعمال الهيئات الدولية 

�سالمية.  التي ت�سع املعايري مثل ايا�سكو و اجلمعية العاملية مل�سريف التاأمني و جمل�ض اخلدمات املالية الإ

و�سن�سعى لال�ستمرار يف امل�ساهمة يف عمل هذه الهيئات وغريها من الهيئات، على وجه التحديد

�سالمي ؛اأي�سا يف نواح اأخرى لفادة مركز دبي املايل العاملي والنظام الذي يف جمال التمويل الإ

تعمل فيه �سركاتنا املرخ�سة. 

هد�ف �ال�سرت�تيجية ل�سلطة دبي للخدمات �ملالية  �الأ

ل�سنة 2010/2009 
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اخلطة الجرائية ل�سلطة دبي للخدمات املالية: 

ر�سد التطورات يف هيئات وا�سعي املعايري الدولية، ول �سيما فيما يتعلق براأ�ض املال و اإدارة   .1

املخاطر.

امل�ساهمة وال�ستمرار بامل�ساهمة يف اللجان الدولية الكربى مثل جمموعات عمل ايا�سكو   .2

�سالمية ومنظمة املحا�سبة  و اللجنة العاملية مل�سريف التاأمني و جمل�ض اخلدمات املالية الإ

�سالمية . والتدقيق للموؤ�س�سات املالية الإ

اأن ت�سبح ع�سوا يف املجل�ض الدويل للمنظمني امل�ستقلني للتدقيق.   .3

جراءات  مارات العربية املتحدة وقوة مهام الإ العمل بامل�ساركة مع امل�سرف املركزي لدولة الإ  .4

موال  املالية لل�سرق الو�سط و�سمال افريقيا لت�سكيل هيئة عمل م�سرتكة حول مكافحة غ�سل الأ

رهاب. ومتويل الإ

�سالمي  2. �سنقوم بتقدمي الريادة للفكر التنظيمي، خا�سة يف جمال التمويل الإ

خالل ال�سنتني املا�سيتني، ر�سخت �سلطة دبي للخدمات املالية مكانتها كمنظم مرموق للخدمات 

املالية يف املنطقة. على مدى ال�سنتني القادمتني، �سن�ستمر ببناء هذه ال�سمعة. كما قمنا بتطوير 

�سمعتنا يف املنطقة وخارجها كقياديني وم�سرعني تنظيميني. 

�سالمي دورا متزايدا يف املرحلة املالية العاملية. مبا اأن �سلطة مركز دبي املايل  يلعب التمويل الإ

�سالمي يف املركز، فاإننا �سنوظف م�ساهماتنا يف الهيئات  العاملي ترغب بزيادة تطوير التمويل الإ

�سالمي.  الدولية الوا�سعة للمعايري لال�ستمرار بالتاأثري على اجتاه التنظيم بخ�سو�ض التمويل الإ

لقد و�سعت �سلطة دبي للخدمات املالية نظام متويل اإ�سالمي عاملي الطراز. فعلى مدى ال�سنتني 

القادمتني، �سرنكز على �سقل هذه الناحية من نظامنا. 

اخلطة الجرائية ل�سلطة دبي للخدمات املالية: 

ال�ستمرار بامل�ساركة مع وا�سعي املعايري العاملية مثل منظمة املحا�سبة و التدقيق للموؤ�س�سات   .1

�سالمية.  �سالمية و جمل�ض اخلدمات املالية الإ املالية الإ

تعزيز دور مذكرات التفاهم الثنائية وعالقات العمل الفعالة والربوتوكولت مع منظمني ذوي   .2

�سالمي.  العالقة اخلا�سة فيما يتعلق بالتمويل الإ

�سالمي العاملية. امل�ساركة املن�سقة يف ن�ساطات التمويل الإ  .3

طراف ذات العالقة  3. �سن�ستمر بتعزيز عالقات الأ

تكر�ض �سطلة دبي للخدمات املالية قيمة كربى للعمل مع �سركاء ال�سوق وكذلك للعمل مع منظمني 

خرى. على مدى ال�سنتني املا�سيتني، وثقت �سلطة دبي للخدمات املالية عالقاتها  الدوائر التنفيذية الأ

وراق املالية وال�سلع  مارات لالأ مارات العربية املتحدة وهيئة الإ مع امل�سرف املركزي لدولة الإ
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قليم. كما عملنا اأي�سا على تقدمي امل�سورة  و�سرطة دبي وغريها من ال�سلطات املحلية يف الدولة والإ

واحلوار مع �سركاتنا املرخ�سة، وموؤ�س�سات ال�سوق املرخ�سة ومزودو اخلدمات امل�ساعدة. وقد ركز 

طراف ذات العالقة على قوة �سلطة دبي للخدمات  ال�ستطالع الذي اأجرته “ت�سانت لينك” على الأ

املالية يف تطوير تلك العالقات. و�ست�ستمر �سلطة دبي للخدمات املالية على مدى ال�سنتني القادمتني 

طراف ذات العالقة يف املنطقة وعامليا.  بتطوير عالقاتها مع كبار الأ

اخلطة الجرائية ل�سلطة دبي للخدمات املالية: 

مارات  طراف اخلارجية ذات العالقة يف الدولة مثل هيئة الإ ال�ستمرار بالعمل مع كبار الأ  .1

مارات العربية املتحدة. وراق املالية وال�سلع وامل�سرف املركزي يف دولة الإ لالأ

ال�ستمرار با�ستخدام دورات التوا�سل املعتادة لرتويج الوعي )مل�سوؤويل المتثال للقانون   .2

يف املركز( �سمن املجتمع املنظم يف مركز دبي املايل العاملي باملتطلبات التنظيمية ومبادرات 

�سلطة دبي للخدمات املالية وتبادل وجهات النظر. 

الهدف ال�سرتاتيجي الثاين: القدرة على البناء 

ماكن املنا�سبة �سخا�ص املنا�سبون يف الأ 1. �سيكون لدينا الأ

طراف  �سباب الرئي�سية مل�ستوى الر�سا العايل عن �سلطة دبي للخدمات املالية هو اعتقاد الأ اأحد الأ

املعنية باأن �سلطة دبي للخدمات املالية توظف كادرا عايل اجلودة. فاإن املنطقة تفتقر للموارد 

اخلبرية يف اللتزام بقوانني الكوادر التنظيمية، مما يفر�ض على �سلطة دبي للخدمات املالية �سغطا 

للمحافظة على موظفيها الهامني. بال�سافة اإىل ذلك،بعد انك�ساف اأزمة الئتمان، ازداد ت�سليط 

ال�سوء على احلاجة للمنظمني و املوؤهلني و املزودين بالكوادر وم�سادر التمويل بال�سكل املنا�سب. 

بقاء على موظفيها وخطة ل�ستبدال املوظفني الذين  متلك �سلطة دبي للخدمات املالية ا�سرتاتيجية لالإ

يرتكون وظائفهم، والتي �ست�ستمر باأن تكون حمط تركيز يف العمل على مدى ال�سنتني القادمتني. 

ت�ستمر �سلطة دبي للخدمات املالية بالتزامها بتطوير املهارات التنظيمية بني املواطنني عرب برنامج 

وىل  قادة الغد التنظيميني. وقد اأمت الربنامج الذي اأخذ يف العام املنق�سي دفعته الثالثة، دورته الأ

كاملة بعدد من املواطنني اخلريجني الذي يعملون حاليا كمدراء يف �سلطة دبي للخدمات املالية. 

اخلطة الجرائية ل�سلطة دبي للخدمات املالية: 

بقاء  ا�ستمرار الرتكيز على برنامج قادة الغد التنظيميني ل�سمان ا�ستمرارية جودة الربنامج والإ  .1

على املر�سحني لربنامج قادة الغد التنظيميني. 

ال�ستمرار بعر�ض منا�سب وظيفية مناف�سة ل�سمان املحافظة على اجلودة العالية لكادر �سلطة   .2

دبي للخدمات املالية. 

دوات املنا�سبة  2. اأن نزود موظفينا باملهارات والأ

ي�ستمر تركيزنا على توظيف خربات دولية يف خمتلف امل�ستويات لدينا و ل�ستكمال هذه املهارات خالل 

ال�سنة املنق�سية، و�سعت �سلطة دبي للخدمات املالية برنامج تعليم وتطوير هادف جلميع موظفي 
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�سلطة دبي للخدمات املالية. ويركز هذا الربنامج على بناء املهارات املختلفة للموظفني وعلى ا�ستمرار

التطوير املهني. و�سي�ستمر الربنامج على مدى ال�سنتني القادمتني يف تطبيق مبادرات تطوير وفر�ض 

تعليم هامة يف �سلطة دبي للخدمات املالية. 

داء  دوات بجودة عالية لأ ا�سافة اإىل توفر املهارات املنا�سبة، يحتاج املوظفني ذوي اجلودة العالية لأ

دارية  ول ل�سلطة دبي للخدمات املالية هو تقدمي املعلومات الإ اأدوارهم بفعالية. اإن الهتمام الأ

املنا�سبة و�سمان اأن تكون اأنظمتنا على م�ستوى عاملي. 

اخلطة الجرائية ل�سلطة دبي للخدمات املالية: 

تقدمي مبادرات تطوير للموظفني كجزء من برنامج التعليم والتطوير. تطوير وانتاج برامج   .1

�سالمي املتقدم، اآخذين بعني العتبار اأهدافنا ال�سرتاتيجية.  هادفة مثل تعليم التمويل الإ

ت�سميم وتنفيذ نظام معلومات اإدارية جديد ل�سلطة دبي للخدمات املالية.  .2

ال�ستمرار بربنامج العمل مع املوظفني من خالل قنوات الت�سال الداخلية.   .3

الهدف ال�سرتاتيجي الثالث: تطوير اأ�سلوبنا يف التنظيم القائم على تقييم 

املخاطر وت�سمينه ثقافة تنظيم قائمة على تقييم املخاطر 

1. و�سع اطار عمل واحد قائم على تقييم املخاطر و اأ�سلوب تنظيمي قائم على تقييم املخاطر 

�سلوب التنظيمي املبني ل�سلطة دبي للخدمات املالية هو اأن يكون اأ�سلوبا قائما على تقييم املخاطر اإن الأ

قت�سادية احلالية، يحتل و�سع اطار �سحيح للعمل  وجتنب العبء التنظيمي غري الالزم. يف البيئة الإ

التنظيمي القائم على تقييم املخاطر ومت�سقا مع املعايري الدولية؛ اأهمية خا�سة ل�سمان  املحافظة 

على و�سع �سلطة دبي للخدمات املالية كمنظم من الطراز العاملي. 

يف عام 2008 طرحنا م�سروع قائم على تقييم املخاطر، وهو مبادرة لتعزيز قدرتنا على مراجعة 

�سلوب ب�سكل موحد يف كتاب قوانيننا ويف  املخاطر والتجاوب معها والتحقق من تطبيق ذلك الأ

اإجراءاتنا. �سيعمل هذا امل�سروع على مدى ال�سنتني القادمتني و�سيتطرق ملعظم نواحي �سلطة دبي 

للخدمات املالية – قوانيننا واإجراءاتنا واأنظمتنا وتطوير العاملني لدينا. 

بف�سل هذا امل�سروع، �ست�سهد ال�سركات قوانني تعك�ض تقييم املخاطر ومناذج ل تطلب ال املعلومات 

املنا�سبة وتركيز الهتمام التنظيمي على جمالت الن�ساط التي تقدم اأكرب قدر من املخاطر. اإن بع�ض 

نتائج هذا امل�سروع �ستعمل على التخفيف من القيود التنظيمية وبع�سها �سيزيد الهتمام بالن�ساطات 

ذات املخاطر العالية. 

اإن جوهر تنظيم �سلطة دبي للخدمات املالية هو اأهدافنا القانونية، مع التعبري عن �سيا�ستنا التنظيمية 

يف كتاب القوانني اخلا�ض بنا. وعليه، �ستقوم �سلطة دبي للخدمات املالية مبراجعة قوانيننا وقواعدنا  

لنعك�ض قدرتنا على حتمل املخاطر، دون فر�ض عبء زيادة اللتزام بالقوانني على ال�سناعة.

اإن اإجراءاتنا التنظيمية هي الو�سيلة التي نطبق من خاللها اأهدافنا. �سيعمل هذا امل�سروع على التحقق 

جراءات تتفق مع اطار العمل الكلي القائم على تقييم املخاطر.  من اأن هذه الإ
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اخلطة الجرائية ل�سلطة دبي للخدمات املالية: 

تعديل كل منوذج من مناذج كتاب قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية للتحقق من جعله مت�سقا   .1

مع قدر املخاطر امل�سموح به ولياأخذ بعني العتبار التطورات اجلديدة يف املعايري الدولية 

واأف�سل املمار�سات التنظيمية. 

تنفيذ املوا�سفات اجلديدة لطار العمل التنظيمي اخلا�ض بنا القائم على تقييم املخاطر،  .2

مبا يف ذلك املخاطر ونظام املعلومات التنظيمية يف كافة اأنحاء �سلطة دبي للخدمات املالية.   

تنفيذ خطة منا�سبة حلل النزاعات مل�ستثمري التجزئة.   .3

2. �سنعمل على دعم ثقافة تنظيم قائمة على تقييم املخاطر. 

و�سريكز العمل حتت امل�سروع القائم على تقييم املخاطر على �سمل ثقافة تنظيم قائمة على تقييم 

املخاطر، وبال�سافة ت�سمل التعامل مع هذه النقاط ب�سكل م�ستدام مع موظفينا؛ �سي�سمل تو�سيل 

توقعات �سلطة دبي للخدمات املالية ومعلوماتها ب�سكل فعال اإىل �سركاتنا واأطرافنا ذات العالقة.

اخلطة الجرائية ل�سلطة دبي للخدمات املالية: 

ال�ستمرار بدعم ن�ساطات التوا�سل التي تقوم بها �سلطة دبي للخدمات املالية مع �سركاتها   .1

وحماميها وحما�سبيها ومدققي ح�ساباتها وم�ست�ساريها لاللتزام بالقوانني. 

ال�ستمرار بتطوير ثقافة اللتزام بالقوانني يف ال�سركات، من خالل اأ�سلوبنا الرقابي.   .2

العمل كاملعتاد

هداف ال�سرتاتيجية الثالث، �ستقوم �سلطة دبي للخدمات املالية بعدد من امل�ساريع  بال�سافة اإىل الأ

عمال اليومية لنا كمنظمني لتحتل  يف عملنا كاملعتاد. ح�سبما ورد يف مقدمة هذه اخلطة، �ست�ستمر الأ

معظم وقتنا ومواردنا. 

تاأتي معظم م�ساريعنا ومبادراتنا كنتيجة لتعديل تقييم املخاطر املحددة يف ور�سة اإدارة املخاطر 

خرى جمع املعلومات لتكوين نظرة حول املخاطر الداخلية  جراء مع و�سائلنا الأ املنتظمة. يتيح لنا الإ

التي تواجهها �سلطة دبي للخدمات املالية )بخ�سو�ض اأنظمتنا واإجراءاتنا والعاملني لدينا( واملخاطر 

التي تفر�سها اأهدافنا القانونية – ب�سكل عام املخاطر اخلارجية.

خرى للعمل كاملعتاد باإجراءات التح�سني امل�ستمرة والتخطيط ل�ستمرار العمل  وتتعلق املبادرات الأ

نظمة التي تدعم هذه الن�ساطات.  والن�ساطات الرقابية ون�ساطات الرتخي�ض وتنفيذ الأ
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كرث اأهمية، املدرجة ح�سب اأق�سام �سلطة دبي للخدمات املالية هي: بع�ض املبادرات وامل�ساريع الأ

ق�سم الرتخي�ص  

تنفيذ نتائج تعديل مناذج الرتخي�ض. 	l

يل متطلبات كتاب القوانني بالن�سبة لـ “ن�ساطات خدمات التمويل”. تويل القيادة يف تعد 	l

ق�سم الرقابة 

درا�سة ترتيبات اأخرى لتحديد هوية ال�سناديق من املناطق ذات العالقة.  l

القيام بعمليات تعديل متخ�س�سة لل�سركات املعنية بخ�سو�ض ما يلي:   l

- الت�سعري وتقييم ال�سناديق   

رهاب  موال ومكافحة متويل الإ - مكافحة غ�سل الأ  

- التعامل مع اأموال العمالء   

�سالمي  - التمويل الإ  

- اإدارة دائرة التاأمني   

- تنفيذ بنود حماية التجزئة من جانب ال�سركات التي تتعامل مع عمالء التجزئة   

- مالئمة ال�ست�سارة  

�سواق  ق�سم الأ

خرى. �سواق ذات العالقة يف الدول واملناطق الأ تعزيز التوا�سل مع مراقبي الأ 	l

ا�سدار قواعد عمل ملوؤ�س�سات ال�سوق املرخ�سة يف مركز دبي املايل العاملي. 	l

تعديل قوانيننا املتعلقة باأنظمة التجارة البديلة. 	l

تنفيذ متطلبات حوكمة ال�سركات للكيانات)منقول من 2008(.  	l

ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 

اإدارة تعديل كتاب قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية.  	l

مراقبة جداول عمل وا�سعي املعايري وكذلك التطورات التنظيمية العاملية وم�ساهاة قوانني  	l

�سلطة دبي للخدمات املالية ذات العالقة معها.

تويل قيادة تعديل منوذج ال�ستثمارات اجلماعية يف كتاب قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية. 	l

ق�سم التنفيذ 

منع اأي �سلوك ي�سبب اأو قد ي�سبب اأي �سرر ل�سمعة مركز دبي املايل العاملي با�ستخدام اأ�سلوب  	l

التنظيم القائم على تقييم املخاطر، والك�سف عن مثل ذلك ال�سلوك وقمعه.

طار الالزم لتنفيذ القرار، والتحقيق والتخطيط واختيار عالج ي�ستند على نهج  ا�ستعرا�ض الإ 	l

يقوم على تقييم املخاطر.

تنفيذ واإدارة  النظام اللكرتوين لل�سكاوى ل�سلطة دبي للخدمات املالية.  	l
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مكتب امل�ست�سار العام

امل�ساركة و امل�ساهمة يف عمل هيئات وا�سعي املعايري الدولية. 	l

تعزيز مذكرات التفاهم الثنائية واإدارة عالقات العمل الفعالة مع املنظمني العامليني. 	l

تن�سيق تبادل املعلومات مع املنظمني العامليني. 	l

الت�سالت والتخطيط ال�سرتاتيجي 

اإدارة العالقات الإعالمية املحلية والدولية.  	l

قت�سادية وحتليلها. ا�سدار وتوزيع البيانات الإ 	l

املوارد الب�رشية 

�سالمي. تطوير وت�سليم برنامج تدريب التمويل الإ 	l

ال�ستمرار بتنفيذ ا�سرتاتيجية احلفاظ على املوظفني و التخطيط ل�ستبدال املوظفني.  	l

العمليات 

ت�سميم وتطوير اإدارة الكوارث والتوا�سل مع الدوائر ذات العالقة.  	l

دعم مبادرات ق�سم تقنية املعلومات التي تنتج عن امل�سروع القائم على تقييم املخاطر وغريه  	l

نظمة ذات العالقة.  من امل�ساريع مبا يف ذلك حتديد وتطوير ودعم الأ

الدعم امل�ستمر لعمليات �سلطة دبي للخدمات املالية من خالل تقنية املعلومات والتمويل واإدارة  	l

املخاطر.





تو�فق �لتطور مع خطة �لعمل
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يف كل عام، تن�سر �سلطة دبي للخدمات املالية تقريرا �سنويا يبني ن�ساطات �سلطة دبي للخدمات 

املالية واإجنازاتها خالل العام املنق�سي. اإن التقرير ال�سنوي هو ب�سكل جوهري، تقرير تطور يتوافق 

مع خطة العمل.

بال�سافة اإىل التقرير ال�سنوي، تن�سر �سلطة دبي للخدمات املالية مرتني يف العام تقريرا بعنوان  

اإجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية والذي يبني الن�ساطات والإجنازات التي حققتها �سلطة دبي 

للخدمات املالية. 

وتن�سر �سلطة دبي للخدمات املالية با�ستمرار التطورات والن�سرات الإعالمية على موقعها اللكرتوين.

.www.dfsa.ae توجد ن�سخ من كافة من�سورات �سلطة دبي للخدمات املالية على املوقع

تو�فق �لتطور مع خطة �لعمل
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العنوان الفعلي

اجلناح الغربي، الدور 13، مبنى البوابة، مركز دبي املايل العاملي 

العنوان الربيدي 

مارات العربية املتحدة  �ض ب  7�8�0، دبي، دولة الإ

هاتف 1�00 362 4)0( �71+ 

فاك�ض 0801 362 4)0( �71+ 

info@dfsa.ae ال�ستف�سارات العامة عرب الهاتف اأو الربيد اللكرتوين

ملزيد من املعلومات وللبقاء على اطالع على اآخر امل�ستجدات يرجى زيارة املوقع اللكرتوين ل�سلطة دبي 

 www.dfsa.ae للخدمات املالية على العنوان







info@dfsa.ae

www.dfsa.ae

+ 971 (0)4 362 1500


