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

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

بتقرير خطي حول ممار�ضة �ضالحياتها، اأداء مهامها ون�ضاطاتها املالية. يجب اإعداد وتقدمي التقرير باأ�ضرع 

وقت ممكن ب�ضكل معقول يف كل �ضنة مالية واأن يكون مرتبطا بال�ضنة املالية ال�ضابقة. هذا هو التقرير ال�ضنوي 

الرابع ل�ضلطة دبي للخدمات املالية وهو يتعلق بال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007.  

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



تتم  التي  وامل�ضاعدة  املالية  اخلدمات  لكافة  املتكاملة  املنظمة  اجلهة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  تعترب 

ممار�ضتها يف مركز دبي املايل العاملي اأو من خالله ، وهو منطقة حرة مالية متخ�ض�ضة اأن�ضئت يف اإمارة 

�ضول، العمليات امل�ضرفية، االجتار  دبي. اإن التكليف التنظيمي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية يغطي اإدارة االأ

وبور�ضة  والتاأمني  �ضالمي  االإ والتمويل  املالية  ال�ضندات  و  وال�ضلع  م�ضتقبلية  باأ�ضعار  املح�ضوبة  باال�ضتثمارات 

اال�ضهم العاملية  وبور�ضة م�ضتقات ال�ضلع العاملية. 
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قيمنا  

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

اظهار احلرفية واال�ضتقاللية والفاعلية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق باأداء م�ضئولياتنا.    l

نفتاح التام واحليادية واملحا�ضبة يف اأداء مهامنا.   �ضت�ضاري واالإ جراء االإ داري واالإ �ضمان العدل االإ  l

ر�سالتنا

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

اأ�سلوبنا التنظيمي

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

ر�ؤيتنا

و�ضط. اأن نكون جهة منظمة مرموقة دوليا و منوذجا رائدا لتنظيم اخلدمات املالية يف ال�ضرق االأ

�سلطة دبي للخدمات املالية
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اأهم املنجزات لعام 2007 

ال�سيا�سة �الت�رشيع

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية اأول قانون متطور ل�ضناديق التحوط للممار�ضات امل�ضتندة اىل   l

اأف�ضل املمار�ضات العاملية. 

التنظيمي  نظامها  لتطوير  مقرتحات  تت�ضمن  �ضيا�ضة  ورقة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ضدرت   l

ب�ضكل اأكرث على �ضوء التطورات العاملية وازدياد مركز دبي للخدمات املالية ن�ضوجا. 

وت�ضنيفها  البيانات  جلمع  اطار  وهو   EPRS ا�س  اآر  بيه  اي  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  نفذت   l

اإلكرتونية جديدة، لت�ضهيل حتليل م�ضتويات املخاطر والن�ضاطات املتعلقة  قائم على �ضبكة انرتنت 

بال�ضركات على �ضبيل التحوط ولتح�ضني توفر البيانات الكلية. 

منو ال�سوق وال�رشاف 

رخ�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية ال�ضركة املائتني يف اأوا�ضط نوفمرب 2007.   l

رخ�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية بور�ضة دبي للطاقة كاأول بور�ضة مل�ضتقات ال�ضلع يف مركز دبي   l

املايل واعرتفت ببور�ضة نيويورك التجارية )NYMEX( كغرفة مقا�ضة لها. 

DIFX اىل  العاملية  املالية  املالية تغيريات يف �ضوابط بور�ضة دبي  اعتمدت �ضلطة دبي للخدمات   l

بور�ضة دبي املحدودة. 

اأجرت �ضلطة دبي للخدمات املالية مراجعة �ضاملة ملو�ضوع ال�ضركات املرخ�ضة ومزودو اخلدمات   l

رهاب  موال/ مكافحة متويل االإ امل�ضاعدة واختبار تنفيذ واإدارة KYC واجراءات مكافحة غ�ضيل االأ

من.  وااللتزام بالعقوبات ذات العالقة املفرو�ضة من جمل�س االأ

العالقات الدولية والتنفيذ

مريكية  االأ البنوك  �ضراف  االإ هيئة  مع  تاريخية  تفاهم  مذكرة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأبرمت   l

هم: االحتياطي الفدراىل، جمل�س اإدارة النقد وهيئة تاأمني الودائع الفدرالية ومكتب متابعة النمو 

االقت�ضادي. 

اأبرمت �ضلطة دبي للخدمات املالية مذكرة تفاهم مع بنك نيغارا ماليزيا واتفاقية اعرتاف متبادل   l

وراق املالية املاليزية لت�ضهيل بيع ال�ضناديق اال�ضالمية وت�ضويقها عامليا.  مع جلنة االأ

اأبرمت �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضل�ضلة من مذكرات التفاهم الثنائية مع اأندادها من ال�ضلطات   l

ولوك�ضمربغ  و�ضوي�ضرا  واآي�ضلنده  وهولنده  واليونان  وتركيا  ردن  واالأ ال�ضني  من  كل  يف  التنظيمية 

واليابان وجرين�ضي ونوزيلنده. 

وراق املالية العامليني.   ول مرة يف دبي اجتماع كبري ملنظمي االأ ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية الأ  l

وراق املالية العاملية )IOSCO( ، التي متثل اأكرث من %90 من  �ضواق النا�ضئة لهيئات االأ جلنة االأ

وراق املالية، هي كربى جلان اأيا�ضكو الثالثة الرئي�ضية، والتي ميثل اأع�ضاوؤها اأكرث من 80  منظمي االأ

دولة. 
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ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية اجلمعية العاملية مل�ضريف التاأمني يف اجتماعها الذي تعقده   l

كل ثالث �ضنوات والذي ي�ضم اأكرث من 200 من منظمي التاأمني وامل�ضرفني من اأكرث من 50 دولة 

ح�ضرت ملناق�ضة اأهم التطورات التنظيمية وال�ضناعية. 

التنفيذ  

اأ�ضيت  اندوام  يف  م�ضغلني  �ضد  نهائية  منع  اأحكام  على  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ح�ضلت   l

مانيجمنت العالنها الزائف اأنها �ضركة منظمة يف مركز دبي املايل العاملي.

دبي  بور�ضة  املدعوة  الوهمية  البور�ضة  �ضد  منع  اأوامر  على  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ح�ضلت   l

مارات  للخيارات )Enduam Asset Management( وجمل�س ال�ضلع امل�ضتقبلية املزعوم لدولة االإ

العربية املتحدة، والتي قدمت على اأ�ضا�س اأنها هيئات قانونية قائمة يف مركز دبي املايل العاملي. 

وامر  �ضبطت �ضلطة دبي للخدمات املالية عملية احتيال كربى عن طريق االنرتنت وح�ضلت على اأ  l

يف  قائم  قانوين  عاملي  مركز  لها  ن  اأ زعمت  والتي  اندك�س،  امرييكا  يورو  م�ضغلي  �ضد  مانعة 

العاملي.  املايل  دبي  مركز 

قبلت �ضلطة دبي للخدمات املالية �ضحب رخ�س �ضركات فور�ضيث بعد عدم متكن تلك ال�ضركات   l

من ا�ضتيفاء متطلبات راأ�س املال التنظيمية. 

منعت �ضلطة دبي للخدمات املالية موظفتي بنك من البنوك اخلا�ضة من امل�ضاركة يف �ضناعة   l

اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي ملدة 3 و 6 �ضنوات بناء على عر�س �ضروط منتجات 

مالية وهمية حلث العمالء على اال�ضتثمار.

�ضلوك يف  �ضوء  فراد عن  اأ للتنفيذ من عدة  القابلة  التعهدات  املالية  للخدمات  �ضلطة دبي  قبلت   l

ال�ضوق. 

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية حتذيرات البالغ امل�ضتثمرين بعمليات االحتيال املحتمل ن�ضوئها   l

ون�ضاطات اخلدمات املالية الغري مرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي. 

التقدير واجلوائز 

تنظيم  حول  جدا  بية  ايجا مالحظات  على  لية  ملا ا للخدمات  دبي  �ضلطة  ح�ضلت   l

الدويل يف �ضياق اعداد تقرير  النقد  العاملي من �ضندوق  مركز دبي املايل  يف  لية  ملا ا وراق  الأ ا

مارات العربية املتحدة.  برنامج تقييم ا�ضتقرار النظام املايل )FSAP( لالإ

وراق  ح�ضلت �ضلطة دبي للخدمات املالية على “جائزة اأف�ضل منظم لل�ضناديق املالية” لدى جلنة االأ  l

املالية املاليزية خالل املوؤمتر العاملي ال�ضنوي اخلام�س لل�ضناديق اال�ضالمية. 

يف  م�ضاهم  ف�ضل  الأ �ضالمية”  االأ للودائع  “فيلقة  جائزة  على  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ح�ضلت   l

النمو   والتطوير وذلك تقديرا مل�ضاهمات �ضلطة دبي للخدمات املالية يف ال�ضفافية واالبداع يف التمويل 

اال�ضالمي. 
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النمو

منت �ضلطة دبي للخدمات املالية لت�ضم 110 موظفا يف نهاية ال�ضنة.   l

وىل.  منا برنامج قادة الغد التنظيميني لي�ضم 9 مر�ضحني: 4 من ال�ضنة الثانية و5 من ال�ضنة االأ  l

الوعي العام والتوا�سل مع املجتمع

امل�ضائل  حول  واملعلومات  التدريب  جل�ضات  لتوفري  التزامها  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  زادت   l

التنظيمية اىل جمموعة اأكرب من امل�ضاهمني الداخليني واخلارجني.
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بيان الرئي�س

عبد اهلل �سالح 

اأود اأن اأفتتح هذا التقرير بالتقدير والعرفان للم�ضاهمات القيمة يف تطوير �ضلطة دبي للخدمات املالية 

لقد كان دور    .2007 يونيو  رئا�ضته يف  انتهت فرتة  الذي  املال،  الدكتور حبيب  �ضلفي،  اأجنزها  التي 

املايل  والتنظيمي لدعم مركز دبي  الت�ضريعي  واأ�ضا�ضيا يف �ضياغة االطار  الدكتور حبيب دورا هاما 

همية يف  العاملي.  فقد كانت خربته يف ذلك املجال جمتمعة مع خربته القانونية عن�ضرا يف غاية االأ

الفرتة التاأ�ضي�ضية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية �ضاعدت على حل امل�ضائل ال�ضيا�ضية والت�ضغيلية.  واإنني 

اكرر �ضكر وعرفان املجل�س بخدماته.

نوت،  ديفيد  التنفيذي،  لرئي�ضنا  العميق  �ضكرنا  عن  اأعرب  اأن  اأود  املجل�س،  اأع�ضاء  جميع  عن  نيابة 

وللم�ضوؤولني التنفيذيني يف �ضلطة دبي للخدمات املالية على اأداءهم املتميز خالل عام 2007.  لقد كان 

عام 2007 عاما مليء بالتحديات مع زيادة املناف�ضة يف ال�ضوق للح�ضول على موظفني عايل التاأهيل 

وعدد من امل�ضائل التي �ضكلت حتديا يف ال�ضيا�ضة والت�ضغيل.  ومع ذلك، يبني تقرير الرئي�س التنفيذي 

اأن �ضلطة دبي للخدمات املالية قد ح�ضلت على جميع اأهدافها املحددة يف خطة العمل اخلا�ضة بها 

لل�ضنة واأنها قد دعمت �ضمعتها كمنظم للخدمات املالية على امل�ضتوى العاملي. 

�ضواق املالية العاملية خالل الن�ضف الثاين من ال�ضنة، �ضهد  على الرغم من التقلبات التي �ضهدتها االأ

و�ضاع  االأ تتدهور  مل  ما   ،2008 عام  يف  اال�ضتمرار  ممكن  يبدو  قويا  منوا  العاملي  املايل  دبي  مركز 

عدد  زيادة  يعني  هذا  فاإن  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  بالن�ضبة  كبري.  ب�ضكل  العاملية  االقت�ضادية 

ال�ضركات والن�ضاطات التي يتعني عليها اال�ضراف عليها، ونحن نرحب بذلك وم�ضتعدون له. لقد �ضرنا 

اأن ن�ضهد انطالق بور�ضة دبي للطاقة يف عام 2007، مع التطورات املثرية يف بور�ضة دبي املالية العاملية. 

يندرج ترخي�ضنا وا�ضرافنا على هاتني البور�ضتني وتطويرهما كم�ضاهمتني اأ�ضا�ضيتني عاليتي ال�ضمعة 

يف اأ�ضواق راأ�س املال العاملية �ضمن اأعلى اأولوياتنا. اإنني اأهنئهما على جناحهما خالل عام 2007.

ال اأود التعليق مطوال على م�ضائل تنظيمية غطاها تقرير الرئي�س التنفيذي. اال اأن جميع اأع�ضاء جمل�س 

وااللتزام  االبداع  مب�ضتوى  املالية،  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأظهرته  الذي  باالحرتاف  يفخرون  دارة  االإ

ممار�ضات  قانون  مبادرة  اىل  حتديدا  اأ�ضري  اأظهرته.   الذي  املخاطر  تقييم  على  القائم  بالتنظيم 

�ضناديق التحوط الذى ن�ضر يف دي�ضمرب املا�ضي، وهو م�ضتند مت اعداده بعناية ومت تلقيه ب�ضكل جيد 

من قبل ال�ضناعة وغريها من املنظمني.  اننا حمظوظون بوجود جمل�س لدينا موؤهل لتقدمي االر�ضاد 

البناء للرئي�س التنفيذي حول تلك امل�ضائل، يجمع ما بني اخلربة التنظيمية املتميزة واخلربة التجارية 

واملالية الوا�ضعة االنت�ضار. وي�ضرنا اأي�ضا اأن وجهات نظرنا حول تطور �ضلطة دبي للخدمات املالية حتى 

الدويل  النقد  بها �ضندوق  قام  التي  املراجعة  لعمليات  االيجابية  بالنتائج  التاريخ قد مت دعمها  هذا 

والبنك الدويل خالل ال�ضنة. 

بالطبع،  املالية،  للخدمات  دبي  �ضلطة  تركيب  حوكمة  حول  قيمة  معلومات  التقرير  هذا  يت�ضمن 

دارة ويف  دارة. اأود اأن اأ�ضكر جميع زمالئي مل�ضاهمتهم يف اجتماعات جمل�س االإ با�ضراف جمل�س االإ

 31 18 �ضهرا حتى  2007 قمنا باجراء مراجعة لتقييم اأداء املجل�س تغطي  اللجنة. يف بدايات عام 

دي�سمرب 2006. وقد ا�ضتخدمنا م�ضت�ضارين خارجيني ل�ضمان حيادية تلك املراجعة والتي اأ�ضفرت، 

فر�ضة  ت�ضكل  معينة  جماالت  حتديد  عن  النواحي،  معظم  من  االيجابية  نتائجها  من  الرغم  على 

داء �ضنويا، وبتنفيذ التو�ضيات التي تتمخ�س عنها  لتطوير اأدائنا. املجل�س ملتزم باجراء تقييمات االأ

تلك التقييمات، كجزء من حوكمتنا اجليدة.
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ن هو  تاأ�ضي�س �ضبكة وا�ضعة من  من اأكرب النجاحات التي حققتها �ضلطة دبي للخدمات املالية حلد االآ

االت�ضاالت الدولية. واملجل�س يدعم هذا الن�ضاط ويقف وراءه.  يف مار�س 2007، اأقام املجل�س حفل 

ع�ضاء ا�ضت�ضفنا خالله ممثلني كبار عن ال�ضناعة يف لندن، وقد خططنا لعقد منا�ضبات �ضبيهة يف هونغ 

كونغ وبكني ودبي خالل عام 2008. يف اكتوبر 2007، ان�ضم عدد من اأع�ضاء املجل�س اىل م�ضوؤولني 

كبار يف وا�ضنطن خالل اجتماعات �ضندوق النقد الدويل ال�ضنوية. وقد �ضررنا يف اآخر اجتماع للمجل�س 

�ضواق املالية  انعقد يف عام 2007 بالرتحيب باأع�ضاء جلنة اال�ضتئنافات التنظيمية اخلارجيني وهيئة االأ

يف دبي.  ت�ضاعد هذه االجتماعات على ترويج العمل التنظيمي واأهداف �ضلطة دبي للخدمات املالية 

و�ضع.  وهي مو�ضع تقدير من جانب املجل�س. وت�ضجع احلوار مع املجتمع االأ

عبد اهلل �صالح 

الرئي�س 
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و�سع �سرية عملية ذات وزن يف جمال التنظيم

تاأ�ضي�ضها ك�ضلطة  �ضنوات على  املالية مبرور ثالث  للخدمات  �ضلطة دبي  احتفلت   2007 �ضبتمرب  يف 

م�ضتقلة. قانونية 

اأن جناح مركز دبي املايل  تعترب فرتة ثالث �ضنوات مدة ق�ضرية لتحقيق �ضجل عملي له وزن. اال 

الكفوؤ   للتنظيم  امللمو�س  الوجود  قائما على  كان  للمركز  املالية  املوؤ�ض�ضات  نخبة  الذي جذب  العاملي 

لبناء  التي جهدنا من خاللها  الهامة  املبادرات  تتبعت  ال�ضابقني،  امل�ضتقل. يف تقريري  و  واحلديث 

الثقة العاملية يف �ضلطة دبي للخدمات املالية ويف املعايري التنظيمية التي نديرها. 

يف هذه ال�ضنة، و�ضعنا تلك املبادرات يف اأف�ضل �ضورها بدعوة �ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

الهيئتني  اأن  من  الرغم  على  عملنا.  جماالت  جميع  عرب  العاملية  املمار�ضات  باأف�ضل  التزامنا  لتقييم 

وراق املالية اخلا�س بنا فقط، اال  املذكورتني قررتا تطبيق برنامج تقييم اال�ضتقرار املايل على نظام االأ

اأنهما قامتا ب�ضكل غري ر�ضمي تقريبا مبراجعة تنظيمنا امل�ضريف والتاأميني كجزء من تقييم ا�ضتقرار 

مارات العربية املتحدة.  وقد مت ن�ضر تقارير �ضندوق النقد الدويل/ البنك الدويل  النظام املايل يف االإ

املالية على موقعنا على  اأجرته �ضلطة دبي للخدمات  الذاتي الذي  التقييم  وميكن االطالع عليها مع 

لها يف  تنفيذنا  وفعالية  االقرار بجودة معايرينا  اأن مت  �ضرورنا  العاملية. وقد كان من دواعي  ال�ضبكة 

العبارات االيجابية التي ت�ضمنتها التقارير. 

على  واال�ضراف  الرتخي�س  جمال  يف  وخ�ضو�ضا  خرين،  االآ املنظمني  مع  والتعاون  احلثيث  العمل 

املوؤ�ض�ضات، هو مكون اآخر هام يف بناء الثقة يف العمل الذي نقوم به يف دبي. خالل عام 2007 قمنا 

اأخرى مع منظمني من منطقتنا ومن خارجها. وقد ت�ضمن هذه املذكرات  16 مذكرة تفاهم  بتوقيع 

منظمني م�ضرفيني هامني ا�ضرتاتيجيا بالن�ضبة ملركز دبي املايل العاملي، مبن فيهم ال�ضني وماليزيا 

وهذه  االمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  االحتاديني  امل�ضرفيني  املنظمني  من  واأربعة  ردن  واالأ وتركيا 

اأيا�ضكو التي نحن طرف  28( تكمل مذكرة التفاهم  ن اىل  العالقات الثنائية )التي ي�ضل عددها االآ

بها وتوفر اطارا ميكننا من الرد ب�ضكل فعال على طلبات املعلومات وامل�ضاعدة من اأندادنا يف املجال.  

وقد مت تقدمي العديد من الردود خالل عام 2007، مبا يف ذلك عدد من الردود للم�ضاعدة يف اتخاذ 

اجراءات تنفيذية من قبل منظمني اأجانب.

وا�ضعي  عمل  يف  قوية  مب�ضاهمة  الوكاالت  بني  ما  العالقات  هذه  قوة  زيادة  على  عملنا  ا�ضتمر  وقد 

 IAIS لـ  الفنية  للجنة  ال�ضنوية يف دبي  ا�ضت�ضفنا االجتماعات   2007 التنظيمية. خالل عام  املعايري 

�ضواق النا�ضئة.  وقد �ضاهمنا ب�ضكل منتظم بعمل كلتا الهيئتني واأي�ضا باملجل�س  وجلنة )IOSCO( لالأ

امل�ضرتك وجمل�س اخلدمات املالية اال�ضالمية.  وقد قدمنا متحدثني يف عدد من املنا�ضبات التي رعاها 

املجتمع التنظيمي، كلما كان ذلك ممكنا. ملوؤ�ض�ضة �ضغرية احلجم ن�ضبيا، فاأن دعمنا لهذه الن�ضاطات 

الوعي حول  ن�ضر  دورا يف  اأي�ضا  يلعبون  اأنهم  اال  دارة.  االإ اأحيانا �ضعب  وي�ضبح  موارد مكثفة  يتطلب 

الهامة؛  الهيئات  ترعاها هذه  التي  واملعايريالتنظيمية  باملباديء  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  التزام 

باملعلومات  النا�ضئة ومن تزويدها  امل�ضائل  البقاء على ات�ضال مع  التنظيميني من  وميكنون موظفينا 

التي ت�ضاعد يف اتخاذ قراراتهم.

ن.  لقد دخلنا يف عامنا الرابع كمنظم له وزن  مل تعد �ضلطة دبي للخدمات املالية وكالة جديدة بعد االآ

و�ضبكة قوية من العالقات الدولية وجمموعة متنامية من ال�ضركات التي رخ�ضتها ال�ضلطة.

بيان الرئي�س التنفيذي 

ديفيد نوت  
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تطور مركز دبي املايل العاملي

خالل عام 2007 منا عدد الهيئات املرخ�ضة من قبل �ضلطة دبي للخدمات املالية من 116 اىل 211، 

قائمة  موؤ�ض�ضات  من  طلب   28 باعتماد  قمنا  ذلك،  اىل  باال�ضافة  مرخ�ضة.   �ضركة   169 فيها  مبن 

لتو�ضيع نطاق عمليات ترخي�ضها.  وقد جتاوزت ن�ضبة النمو هذه جميع توقعات خطة عمل مركز دبي 

املايل العاملي وقد حتققت دون اأي ت�ضاهل يف معايري الرتخي�س ل�ضلطة دبي للخدمات املالية. 

املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اعتمدت  اأوال،  خا�س.  ب�ضكل  مميزة  ال�ضنة  كانت  �ضواق  االأ جمال  يف 

�ضوق  من  اخلام  للنفط  م�ضتقبلي  عقد  اأول  يونيو   1 يف  طرحت  والتي  للطاقة  دبي  بور�ضة  عمليات 

تاأ�ضي�ضها  بعد  اعلنت  والتي  دبي  بور�ضة  تاأ�ضي�س  اأغ�ضط�س  يف  تبعه  وقد  و�ضط.  االأ ال�ضرق  يف  قائم 

طراف مع اومك�س)OMX( ونا�ضداك)NASDAQ(. ثم  بقليل عن قيام حتالف خارجي ثالثي االأ

جرى بعد ذلك يف نوفمرب تعومي %23 من مواينء دبي العاملية بنجاح يف بور�ضة دبي املالية العاملية، 

لت�ضبح اأول م�ضروع قائم يف دبي يدرج اأ�ضهمه ح�ضريا يف تلك البور�ضة.

يف الواقع، لقد جتاوزت ن�ضبة منو مركز دبي املايل العاملي على مدى االثني ع�ضر �ضهرا توقعات املركز 

نف�ضه وقد و�ضعت طاقة توريد املكاتب وموظفي اخلدمات املالية املوؤهلني. على الرغم من ذلك، جنح 

مركز دبي املايل العاملي باال�ضتمرار يف ا�ضرتاتيجيته القائمة على طرح منتجات جديدة )مثل مبادرة 

عمال العائلية( وجذب اخلدمات املخت�ضة وذات العالقة التي ت�ضكل جزءا هاما يف م�ضتقبل  مكتب االأ

اأننا هنا يف �ضلطة دبي  اأن اقول  املركز. وقد زادت املناف�ضة على املوظفني التنظيميني ولكن ي�ضرين 

تدريب  برنامج  بتو�ضيع  قمنا  واأننا  العامليني،  املنظمني  من  النخبة  جنتذب  زلنا  ال  املالية  للخدمات 

العمل  اأهم عنا�ضر خطة  وقد مكننا هذا من حتقيق  املتحدة.  العربية  مارات  االإ ملواطني  اخلريجني 

لعام 2007، مبا يف ذلك بع�س املبادرات ال�ضيا�ضية الرئي�ضية التي اأدرجها فيما يلي.  وقد �ضاعدنا يف 

اإدارة فعالة للمخاطر الت�ضغيلية وتدقيق داخلي ن�ضط للربامج  نتج عنه  هداف وجود  حتقيق تلك االأ

فائ�س ت�ضغيلي يف ال�ضنة املنق�ضية اأي�ضا.

ومل يكن اأيا من ذلك ليتحقق دون حمافظتنا على االلتزام بالتنظيم القائم على تقييم املخاطر و�ضمان 

اأن ميلي ذلك االلتزام علينا اأولوياتنا يف ممار�ضة اأعمالنا اليومية. 

املحافظة على التزامنا بالتنظيم القائم على تقييم املخاطر 

اننا  همية التي نوليها لكوننا منظم يعتمد على تقييم املخاطر.  ال�ضابقة، ركزت على االأ التقارير  يف 

نف�ضل الرتكيز على املعنى الذي ينطوي عليه ذلك يف املجال العملي بدال من اأن ندخل يف مهاترات 

حول “تناق�س املباديء مع القوانني” اأو “اللم�ضات اخلفيفة على عك�س التو�ضيف”.

اأو يغريون متطلبات االلتزام، فانهم يربطون ذلك ال فرار بتكاليف ال�ضناعة.  حني يقدم املنظمون 

ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هو: هل تكون هذه التكاليف مربرة؟ ي�ضعى املنظم الذي يعتمد على تقييم 

املخاطر ذلك الختبار تكاليف واجب االلتزام  مقابل املخاطر التي �ضيتم تخفيفها بذلك.

هل  ال�ضوؤال:  �ضيطرح  املخاطر  تقييم  على  يعتمد  منظم  اي  اأن  اذ  املخاطر،  وجود  حتديد  يكفي  وال 

تتطلب هذه املخاطر حقا تدخال منا، وان كانت االجابة بنعم، هل التكلفة التي تفرت�ضها اآلية ال�ضبط 

اخلا�ضة بنا تتنا�ضب مع تخفيف املخاطر الناجتة؟
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عمال بهذا املبداأ، قدمنا خالل عام 2007 عددا من التغيريات على كتاب القوانني اخلا�س بنا وهي 

مثلة  االأ العالقة. تت�ضمن  التنظيم بطبيعتها، تعك�س اعادة تقييم املخاطر ذات  تغيريات خارجة عن 

وراق املالية املزمع طرحها من مركز دبي املايل  على تلك التغيريات تخفيف اجراءات تبليغ عرو�س االأ

العاملي؛ وال�ضماح باجراء بع�س عمليات التداول عن بعد على بور�ضة دبي للطاقة؛ وتقدم اال�ضت�ضارات 

العامة وتن�ضيق الت�ضويق اخلارجي لل�ضناديق اال�ضالمية ما بني ماليزيا ومركز دبي املايل العاملي. لقد 

مت اختبار مبادرات �ضيا�ضية رئي�ضية اأخرى اأي�ضا مقارنة باملباديء القائمة على تقييم املخاطر، مبا 

يف ذلك نظام جمع البيانات اجلديد اخلا�س بنا، وقوانني التاأمني التحوطية والتاأمينية اخلا�ضة بنا، 

وقانون ممار�ضات �ضناديق التحوط. 

يف دي�ضمرب 2007، قمنا بن�ضر ورقة ا�ضت�ضارية طرحت تغيريات اأخرى على نظامنا التنظيمي، والتي 

نبعت اأي�ضا من التزامنا بالتنظيم القائم على تقييم املخاطر. تت�ضمن الورقة تغيريات هامة لقوانني 

املالية  اخلدمات  معامالت  لت�ضهيل  جزئيا  وامل�ضممة  العاملي  املايل  دبي  مركز  يف  العمالء  ت�ضنيف 

اأي�ضا قبول  املالية )MiFID(. وتقرتح  وراق  االأ �ضواق يف توجيه  االأ اأوروربا بعد تقدمي  اخلارجية مع 

دارة ال�ضناديق من قبل موؤ�ض�ضات ت�ضغل �ضناديق ا�ضتثمار جماعية يف املركز. الهدف  تعهيد اأكرب الإ

الرئي�ضي لهذه االقرتاحات هو ازالة العوائق التنظيمية للعمل وتخفيف عبء االلتزام، دون تقليل التزام 

املركز مع املباديء العاملية املقبولة للتنظيم. 

باال�ضافة اىل هذه املبادرات ال�ضيا�ضية، فلقد ا�ضتمرت ال�ضلطة خالل عام 2007 يف اختبار ممار�ضاتها 

ق�ضى.   خذ بعني االعتبار زيادة كفاءة مكان العمل اىل احلد االأ دارية بالن�ضبة ملعايري املخاطر، مع االأ االإ

نتيجة لذلك، قمنا بتقليل الوقت الالزم حل�ضول مقدمي الطلبات وال�ضركات املرخ�ضة على تراخي�ضهم 

وقمنا باعادة ا�ضتغالل مواردنا اال�ضرافية للح�ضول على تنا�ضب اأف�ضل مع املخاطر املقدرة.  يف عام 

2008، �ضنقوم مبراجعة اأخرى كربى لتحديد ما اذا كانت هناك امكانيات اأخرى للتح�ضني يف جماالت 
دارة. ال�ضيا�ضة اأو االإ

اخلال�سة

2007 كان عاما متميزا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، ومل يكن ذلك ممكنا اال  اأن عام  اأعتقد  اإنني 

بالعمل الدوؤوب والدعم الذي �ضاهم به الكثريون. لقد كان اأداء الرئي�س التنفيذي وطاقمه على اأعلى 

م�ضتويات الكفاءة. وقد ا�ضتمر املجل�س وجلانه بتقدمي االر�ضاد والدعم الذي ال يقدر بثمن. لقد عمل 

م�ضوؤولو �ضلطة مركز دبي املايل العاملي وحماكم املركز وموظفيهما على تقدمي العون لنا يف العديد 

من امل�ضائل التي تقع �ضمن نطاق اخت�ضا�ضهم، وقد اأكد لنا معايل الدكتور عمر بن �ضليمان، حمافظ 

مركز دبي املايل العاملي، على التزامه بالدور الذي تلعبه �ضلطة دبي للخدمات املالية كمنظم م�ضتقل 

للخدمات املالية يف املركز، واإنني اأنتهز هذه الفر�ضة لتوجيه ال�ضكر لهم جميعا.

ديفيد نوت 

الرئي�س التنفيذي
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ول - من نكون اجلزء الأ
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واخلدمات  املالية  اخلدمات  لكافة  والوحيدة  امل�ضتقلة  املنظمة  اجلهة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة 

مالية  حرة  منطقة  وهو  خالله.  من  اأو  العاملي  املايل  دبي  مركز  يف  ممار�ضتها  تتم  التي  امل�ضاعدة 

اإدارة  يغطي  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  التنظيمي  التكليف  اإن  دبي.  اإمارة  يف  اأن�ضئت  متخ�ض�ضة 

�ضالمي والتاأمني وبور�ضة اال�ضهم  �ضول والعمليات امل�ضرفية واالجتار بال�ضلع امل�ضتقبلية  والتمويل االإ االأ

العاملية  وبور�ضة م�ضتقات ال�ضلع العاملية. 

هداف  االأ لتحقيق  بال�ضعي  قانونيا  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  تلتزم  التنظيمي،  تكليفها  اأداء  يف 

التالية: 

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

والن�ضاطات ذات العالقة التي يتم مزاولتها( يف مركز دبي املايل العاملي. 

تعزيز الثقة يف �ضناعة اخلدمات املالية لدى مركز دبي املايل العاملي.   l

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

من املخاطر النظامية. 

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

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

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

مركز دبي املايل العاملي. 

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

خر، مبوجب قانون مركز دبي  ال�ضعي لتحقيق اأية اأهداف اأخرى ح�ضبما يحددها احلاكم، من حني الآ  l

املايل العاملي. 

التي  العاملي  املايل  دبي  ملركز  االر�ضادية  املباديء  ترعى  بيئة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ض�ضت 

وقد  البيئة.  تلك  على  للمحافظة  جاهدة  ت�ضعى  وهي  والكفاءة،  وال�ضفافية  النزاهة  حول  تتمحور 

قائم  ومرن  املعامل  وا�ضح حمدد  تنظيمي  اطار  فيها يف  م�ضاومة  ال  عالية  معايري  بايراد  كان ذلك 

االهيئات  باأي مركز مايل عاملي حديث. تدعم معايري  العاملية فيما يخت�س  املمار�ضات  اأف�ضل  على 

العاملية، نظام �ضلطة دبي للخدمات  التنظيمية  املعايري  التي ت�ضع  الهيئات  التالية، وهي  التنظيمية 

املالية واأ�ضلوب ال�ضلطة يف التنظيم:

 IOSCO وراق املالية     اللجان العاملية لتنظيم االأ

  IASB جمل�س املعايري املحا�ضبية العاملية   

FATF قوة مهام االجراءات املالية    

 OECD منظمة التعاون والتطوير االقت�ضادي    

 BIS بنك الت�ضويات الدولية    

IAIS اجلمعية العاملية مل�ضريف التاأمني   

AAOIFI منظمة املحا�ضبة والتدقيق للموؤ�ض�ضات املالية اال�ضالمية 

IFSB جمل�س اخلدمات املالية اال�ضالمية   
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عبد اهلل م. �ضالح )الرئي�س(  •

�ضايب ايجرن) نائب الرئي�س(  •

ديفيد نوت )الرئي�س التنفيذي(  •

ذه هون. اأبورف باجري  •

مي�ضيل بلري، كيو �ضي   •

روبرت ال. كالرك   •

لورد كري اوف ماريليبون   •

ذه ايرل اوف هوم  •

روبرت اوين   •

جيه. اندرو �ضبيندلر  •

جورج ويتي�س  •

اللجنة الت�ضريعية

جلنة احلوكمة والرت�ضيحات

جلنة التدقيق وتقييم املخاطر 

جلنة املكافاآت 

جلنة الطعون التنظيمية

�ضكرتارية املجل�س وامل�ضت�ضار العام

جوي�س مايكوت كيو �ضي

تنفيذي �ضلطة دبي للخدمات املالية

  ديفيد نوت 

الرتخي�س

جني كوكلي

�ضراف االإ

مايكل زمور�ضكي

�ضواق االأ

مارتن كين�ضكي

التنفيذ

�ضتيفن جلني

ال�ضيا�ضات

 واخلدمات القانونية

 اإيان جون�ضتون

�ضوؤون ال�ضركات والعمليات 

جان بالدن

املوارد الب�ضرية 

جاري والي�س

منوذج حوكمة �سلطة دبي للخدمات املالية
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جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية

17 يونيو  اإدارتها يف  - عني رئي�ضا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ورئي�ضا ملجل�س  عبد اهلل م. �صالح 

2007 ، وقد عمل كع�ضو جمل�س اإدارة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية منذ عام 2004. ال�ضيد �ضالح هو 
مارات الدويل  مارات والتي تاأ�ض�ضت موؤخرا من اندماج بنك دبي الوطني و بنك االإ نائب رئي�س بنك االإ

لت�ضبح اأكرب �ضركة اأعمال م�ضرفية يف ال�ضرق االو�ضط. كان اأحد موؤ�ض�ضي بنك دبي الوطني يف عام 

2005 وحتى  2004 ومن ثم رئي�ضا منذ عام  يناير  لغاية   1982 له منذ عام  املنتدب  والع�ضو   1963
.)EBI(مارات الدويل عملية الدمج مع بنك االإ

ال�ضمو  �ضاحب  دبي،  حاكم  اهلل  باإذن  له  املغفور  لدى  املالية  لل�ضوؤون  م�ضت�ضارا  �ضالح  ال�ضيد/  عمل 

ملركز  العايل  املجل�س  لدى  حمكم  من�ضب  �ضالح  ال�ضيد/  توىل  مكتوم.  اآل  �ضعيد  بن  را�ضد  ال�ضيخ/ 

وروبي العربي الكائن مقره يف باري�س، وذلك خالل الفرتة من �ضنة 1988 اإىل �ضنة 2000.  التحكيم االأ

وهو ع�ضو يف جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة دبي واأحد اأع�ضاء جلنة التحكيم لدى الغرفة. وهو 

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

جمل�س اإدارة انرتنا�ضيونال اوكتني ليمتد )اآي او ال( اأي�ضا منذ عام 1990. وهو ع�ضو جمل�س اإدارة 

وم�ضاهم رئي�ضي يف �ضركة دبي للموا�ضالت ذ.م.م )دتكو( ال�ضركة القاب�ضة ملجموعة �ضركات دتكو 

وهو رئي�س جمل�س اإدارة مار�س اين�ضكو )و�ضطاء تاأمني( منذ عام 1976. وقد تلقى تعليمه يف ال�ضارقة 

كادميية. ولندن حيث در�س يف معهد الدرا�ضات امل�ضرفية بعد اإكمال درا�ضاته االأ

�صايب ايجرن - عني كنائب رئي�س ملجل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية هو املوؤ�ض�س والرئي�س وامل�ضئول 

ول ملجموعة لونوورلد، وهي جمموعة متويل وعقارات وا�ضتثمارات خا�ضة. وهو مدير كلية  التنفيذي االأ

و�ضط. وقد كان  قليمي يف ال�ضرق االأ عمال ورئي�س موؤ�ض�س وعامل ملجل�ضها اال�ضت�ضاري االإ دارة االأ لندن الإ

و�ضط  �ضابقا مدير اأول لدى ايه ان زد جريندليز بنك بي ال �ضي، يف لندن، حيث تراأ�س ق�ضم ال�ضرق االأ

و�ضبه القارة الهندية للبنك اخلا�س، والذي تركه لتاأ�ضي�س لنوورلد يف عام 1992. 

دارة من كلية  عمال ودرجة املاج�ضتري يف االإ ال�ضيد/ ايجرن حا�ضل على درجة املاج�ضتري يف اإدارة االأ

داري “�ضاند تو �ضيليكون”. وقد تقلد وال زال عددا  عمال وهو موؤلف م�ضارك للكتاب االإ دارة االأ لندن الإ

دارة يف جماالت اال�ضرتاتيجية امل�ضرفية ويف جمال التعليم واال�ضتثمار. من تعيينات جمل�س االإ

2005. التحق  1 يونيو  مت تعيينه رئي�ضا تنفيذيا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ   - ديفيد نوت 

التنظيمية  املنا�ضب  من  عددا  تقلد  حيث  اأ�ضرتاليا  من  املالية  للخدمات  دبي  ب�ضلطة  نوت  ال�ضيد/ 

حتى  �ضنوات   3 ملدة   )ASIC( �ضرتالية  االأ واال�ضتثمارات  املالية  وراق  االأ للجنة  كرئي�س  عمل  العليا. 

اأول  تنفيذي  م�ضئول  من�ضب  ال�ضركات  على  �ضراف  االإ يف  ال�ضابقة  دوار  االأ ت�ضمنت   .2003 دي�سمرب 

�ضرتالية  �ضرتالية )AFIC( و م�ضوؤول تنفيذي اأول لهيئة تنظيم ال�ضركات االأ للجنة املوؤ�ض�ضات املالية االأ

)APRA(. كما عمل كم�ضوؤول تنفيذي اأول لدى كومنويلث فند�س مانيجمينت ليمتد )CFM( واأ�ضرف 

تتوىل  التي  اأ�ضرتاليا،  اإدارة جلنة مكافحة اجلرائم يف  اأع�ضاء جمل�س  اأحد  كان  على خ�ضخ�ضتها. 

م�ضئولية وطنية عن التحري والتق�ضي عن اجلرمية املنظمة. 

اللجنة  اأي�ضا  تراأ�س   )ASIC( االقت�ضادية  واال�ضتثمارات  املالية  وراق  االأ للجان  رئا�ضته  خالل 

وراق املالية)IOSCO( ومثلها يف منتدى اال�ضتقرار املايل. خالل  الفنية للمنظمة الدولية للجان االأ

امل�ضرفية  واملعامالت  املحاماة  العليا يف  دوار  االأ نوت عددا من  ال�ضيد/  تقلد  املبكرة،  املهنية  حياته 

اال�ضتثمارية.
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دارة املنتدب ملجموعة �ضركات ميتدي�ضت. وهو رئي�س  ذه هون. اأبورف باجري - هو ع�ضو جمل�س االإ

اأع�ضاء  واأحد  العاملية  النحا�س  ت�ضنيع  الذي ميثل �ضناعة  كاون�ضل  كوبر  روت  انرتنا�ضيونال  لـ  �ضابق 

اإدارة الهيئة املنظمة لكلية لندن  اإدارة ال�ضراكة الهندية الربيطانية وهو نائب رئي�س جمل�س  جمل�س 

عمال وكذلك رئي�س جمل�س اإدارة �ضكول اآ�ضيا، واأحد اأع�ضاء املجل�س املنظم جلامعة �ضيتي  دارة االأ الإ

دارية  واالإ اال�ضت�ضارية  املجال�س  اأع�ضاء  اأحد  عمال. وهو  االأ دارة  الإ كلية كا�س  لدى  زائر  واأ�ضتاذ  لندن 

للحدائق امللكية واأحد املوؤمتنني ملوؤ�ض�ضة احلدائق امللكية، مفو�س للجنة تعبيد عقارات العائلة املالكة 

املنظمة. وهو رئي�س  �ضاءات  االإ NSPCC لوقف  اأع�ضاء جمل�س  اأحد  اآ�ضيا هاو�س. هو  واأحد موؤمتني 

عمال والرثوات. جمل�س اإدارة TiE Inc وهي منظمة عاملية غري ربحية تدعم وت�ضاعد على تكوين االأ

عمال يف  دارة االأ عمال من كلية كا�س الإ ال�ضيد/ باجري هو اأحد اخلريجني مبرتبة ال�ضرف يف اإدارة االأ

لندن. يف �ضهر مار�س 2006 مت منحه درجة دكتوراة فخرية يف العلوم من جامعة �ضيتي، لندن. 

القانون، التحق  متخ�ض�س يف قانون اخلدمات املالية ويف ممار�ضة ذلك   - مايكل بلري كيو �صي 

عدة يف  منا�ضب  ذلك يف  قبل  عاما   13 ملدة  عمل  وقد   .2000 عام  لندن  ان يف  مبن�ضبه يف جراي 

القطاع التنظيمي يف لندن ، اآخرها كان من�ضبه كم�ضت�ضار عام ملجل�س اإدارة �ضلطة اخلدمات املالية. 

وهو ع�ضو يف هيئة اال�ضتئناف اخلا�ضة باملناف�ضة ورئي�ضا لهيئة اخلدمات املالية يف جرين�ضي ونائب 

رئي�س فريت - اك�س ذراع �ضوق اال�ضهم ال�ضوي�ضرية يف لندن. و�ضيتم تعيينه امينا اأول خلزينة ميدل 

متبل و�ضيحتل من�ضبه القانوين، يف عامها الربع قرين يف العام 2008. 

دارة لثالثة من املوؤ�ض�ضات الذاتية التنظيم  من عام 2000 اىل عام 2002 توىل من�ضب رئي�س جمل�س االإ

داري و�ضلطة اال�ضتثمار ال�ضخ�ضي و�ضلطة  ل�ضناعة اخلدمات املالية الربيطانية وموؤ�ض�ضة التنظيم االإ

وراق املالية وال�ضلع امل�ضتقبلية. عمل يف جمل�س النقابة ملدة 10 �ضنوات عمل منها 4 �ضنوات ب�ضفة  االأ

اأمني للخزنة من عام 1994 اىل عام 1998. وقد منح لقب م�ضت�ضار امللكة يف عام 1996 وهو موؤلف 

ونا�ضر لعدد من الكتب التي تدر�س كمناهج يف اململكة املتحدة يف جمال قانون اخلدمات املالية. 

�ضراف على البنوك، يف  روبرت ال. كالرك - لديه خربة وا�ضعة يف القوانني واللوائح امل�ضرفية واالإ

مريكية ودوليا. اأ�ض�س ال�ضيد/ كالرك ق�ضم اخلدمات املالية يف بري�ضويل  كل من الواليات املتحدة االأ

وجيولياين، ال ال بي يف عام 1973. مت تعيينه من قبل الرئي�س رونالد ريجان كمفت�س للعملة ويف نهاية 

اإعادة تعيينه من قبل  الرئي�س جورج ات�س. دبليو. بو�س. عمل كمفت�س خالل  وىل متت  مدة عمله االأ

�ضراف على حوايل 5000  الفرتة من عام 1985 اإىل عام 1992 وخالل مدة خدمته قامت الوكالة باالإ

بنك جتاري معتمد حمليا، ويف مار�س 1992 ان�ضم مرة اأخرى اإىل بري�ضويل و جيولياين، ال ال بي، 

الدويل  للبنك  كا�ضت�ضاري  كالرك  ال�ضيد/  عمل  املالية.  اخلدمات  يف  عمالها  الأ ورئي�ضا  اأول  ك�ضريك 

عملياتها  ب�ضاأن  الدول  من  لعدد  م�ضت�ضارا  وكذلك  البولندي  الوطني  البنك  لرئي�س  اأول  وكم�ضت�ضار 

�ضرافية امل�ضرفية.  االإ

ال�ضيد/ كالرك حا�ضل على بكالوريو�س يف احلقوق من كلية هارفارد للحقوق وبكالوريو�س يف االقت�ضاد 

من جامعة راي�س. 
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وقطاع  العامة  دارة  االإ املالية،  اخلدمات  يف  وا�ضعة  خربة  لديه   - ماريليبون  من  كري  اللورد 

التعليم. اإ�ضافة اإىل عمله يف جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية، فاإنه رئي�س مكتب االت�ضاالت 

)OFCOM(، اجلهة اجلديدة املتكاملة يف اململكة املتحدة املنظمة لالت�ضاالت االلكرتونية، وكذلك 

عام  لغاية   2001 عام  من  لندن  مدينة  يف  �ضيتي،  جلامعة  التابعة  عمال  االأ دارة  الإ كا�س  كلية  عميد 

عمال ومديرا غري تنفيذي لـ اآبي نا�ضيونال، كما عمل يف  دارة االأ 2007 و نائبا للعميد يف كلية لندن الإ
جمل�س اإدارة مكتب اأ�ضواق الغاز والكهرباء )OFGEM(، اجلهة املنظمة للطاقة يف اململكة املتحدة، 

خرى.  وجمموعة متنوعة من الهيئات احلكومية االأ

ولديه  املالية  املبكرة يف اخلدمات  املهنية  حياته  التنظيم. عمل خالل  اأكادميي يف جمال  باحث  هو 

دارة لدى موؤ�ض�ضات مالية رئي�ضية.  خربة ا�ضت�ضارية وا�ضعة على م�ضتوى جمل�س االإ

ذه ايرل اوف هوم - مت تعيينه كاأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ 23 

فرباير 2003. يعمل رئي�ضا ملجل�س اإدارة كوت�س اأند كو منذ 1 يونيو 1999 واأ�ضبح رئي�ضا ملجل�س اإدارة 

ليمتد  جروب  جرو�ضفينور  لدى  رئي�ضا  عني   .2000 بتاريخ  8  مار�س  ليمتد  )�ضوي�ضرا(  بنك  كوت�س 

بتاريخ 1 مايو 2007.  لديه خربة وا�ضعة يف القطاع امل�ضريف حيث ان�ضم اإىل مورجان جرينفيل يف 

عام 1966، وذلك بعد تعيينه كع�ضو جمل�س اإدارة يف مورجان جرينفيل اند كو ليمتد، )حاليا دويت�ضه 

�ضيكيوريتيز ليمتد( يف عام 1972. كان م�ضوؤوال عن الق�ضم الدويل لدى البنك يف عام 1983. وبعد 

خرى يف مورجان جرينفيل، واأ�ضبح اأحد اأع�ضاء جمل�س  ذلك مت تعيينه يف عدد من املنا�ضب الدولية االأ

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

1999. تقلد لورد هوم عددا من املنا�ضب غري التنفيذية  جرينفيل جروب بي ال �ضي وذلك يف عام 

والعامة مبا يف ذلك مدير ذه اجريكلت�ضرال مورجتيج كوربوري�ضن بي ال �ضي، خالل الفرتة ما بني عام 

1980 وعام 1993، ورئي�س جمل�س اإدارة مان ليمتد، ورئي�س اجلمعية الربيطانية املاليزية )مت تعيينه 
و�ضط )تقاعد يف عام 1992(. وهو ع�ضو فعال يف جمل�س  يف عام 2001( ورئي�س جلنة جتارة ال�ضرق االأ

اللوردات الربيطاين وكان متحدثا متقدما حول التجارة، ال�ضناعة واملال حتى عام 1998. تلقى اللورد 

هوم تعليمه يف جامعة اك�ضفورد. 

املنطقة  على  خا�س  تركيز  مع  ال�ضوق،  يف  وممار�س  كمنظم  وا�ضعة  خربة  لديه   - اوين  روبرت 

�ضي( يف هوجن  امل�ضتقبلية )ا�س اف  اال�ضتثمارات  و  املالية  وراق  االأ اأن�ضاأ جلنة  �ضيوية.  االآ البا�ضفيكية 

لـ انفي�ضتمنت  1989. قبل ذلك كان ال�ضيد/اوين مديرًا  كوجن ومت تعيينه رئي�ضا تنفيذيا لها يف عام 

بانكينج، لويدز بنك جروب ورئي�س جمل�س اإدارة والرئي�س التنفيذي لـ لويدز مري�ضانت بنك. وقد كان 

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

املتحدة. بعد تنحيه عن من�ضبه يف جلنة ا�س اف �ضي، توىل ال�ضيد/ اوين عدة منا�ضب منها نائب رئي�س 

اأول لدى نومورا انرتنا�ضيونال )هوجن كوجن(  اآ�ضيا هولدينجز ليمتد، وم�ضت�ضار  اإدارة نومورا  جمل�س 

اإدارة كرو�ضبي ليمتد،  لـ لويدز اوف لندن، ورئي�س جمل�س  التنظيمية  ليمتد، وع�ضو املجل�س واللجنة 

ورئي�س جمل�س اإدارة تيكبا�ضيفيك كابيتال ليمتد، ورئي�س جمل�س اإدارة ذه انرتنا�ضيونال �ضيكيوريتيز 

ليمتد ويف غريها من  يوروبيان كابيتال كو  ليمتد،  ليمتد، ومدير �ضنداي كوميونيكي�ضنز  كون�ضلتن�ضي 

�ضركات و�ضناديق اال�ضتثمار. وهو اأي�ضا رئي�س جمل�س اإدارة اآي بي دايوا ليمتد )�ضركة مدرجة يف �ضوق 

جا�ضداك يف طوكيو(، ع�ضو جمل�س اإدارة �ضنغافور اك�ضت�ضينج ليمتد و�ضيتي بنك )هوجن كوجن( ليمتد. 

تلقى ال�ضيد/ اوين تعليمه يف مدر�ضة ريبتون وجامعة اك�ضفورد. 
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ول لـ فاينان�ضال �ضريفي�ضيز فولنتري كورب�س  جيه اأندرو �صبيندلر- هو الرئي�س والرئي�س التنفيذي االأ

عامة غري ربحية وتتمثل مهمتها يف امل�ضاعدة على بناء اأنظمة   - )اف ا�س يف �ضي(، �ضراكة خا�ضة 

ال�ضيد/  عمل   ،1993 عام  يف  تعيينه  قبل  والنا�ضئة.  االنتقالية  �ضواق  االأ دول  يف  جيدة  ومالية  بنكية 

�ضبيندلر كنائب اأول للرئي�س يف البنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك، حيث تراأ�س اجلهاز الوظيفي 

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

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

�ضراف على  على البنوك يف معظم املراكز املالية يف العامل. عمل كممثل لـ نيويورك فيد يف جلنة بازل لالإ

العمليات امل�ضرفية خالل الفرتة 1993-1991. قبل التحاقه بـ نيويورك فيد يف عام 1985، تقلد ال�ضيد/ 

�ضبيندلر العديد من املنا�ضب االقرا�ضية والتخطيطية اال�ضرتاتيجية لدى كونتيننتال الينوي بنك.

ويل�ضون  وودرو  كلية  عمال من  االأ اإدارة  ماج�ضتري يف  و  دكتوراة  درجة  �ضبيندلر حا�ضل على  ال�ضيد/ 

بجامعة برين�ضتون لل�ضوؤون العامة والدولية ودرجة البكالوريو�س يف ال�ضيا�ضة الدولية من كلية هارفارد. 

وهو ع�ضو يف جمل�س العالقات اخلارجية وجلنة بريتون وود�س.

وروبي.  �ضواق املالية وب�ضكل خا�س من املنظور االأ جورج ويتي�ش - لديه خربة كبرية تنظيمية يف االأ

وراق املالية الفيدرايل(  �ضرايف لالأ اأن�ضاأ ذه بوندي�ضاوف�ضيخت�ضامت فري دين فريبابريهانديل )املكتب االإ

يف فرانكفورت وعمل رئي�ضًا له خالل الفرتة من 1994 اإىل 2002. يف عام 1998، مت انتخاب ال�ضيد/ 

وروبية الذي لعب دورا رئي�ضيا لتطوير املعايري امل�ضرتكة  وراق املالية االأ ويتي�س رئي�ضا ملنتدى جلان االأ

وراق املالية، كان ال�ضيد/ ويتي�س  وروبية. يف املنظمة الدولية للجان االأ �ضواق راأ�س املال االأ بالن�ضبة الأ

نائبا لرئي�س اللجنة الفنية ورئي�ضا لفريق م�ضروع االنرتنت.  وقد تقلد ال�ضيد/ ويتي�س �ضابقا منا�ضب 

الدولية  املالية  وراق  واالأ التمويل  اأ�ضواق  اأملانيا يف جمال  الفيدرالية يف  املالية  وزارة  عليا خمتلفة يف 

ملانية يف طوكيو )1983 اإىل 1987(. ال�ضيد/ ويتي�س هو ع�ضو املجل�س  وعمل كم�ضت�ضار مايل لل�ضفارة االأ

يف  بدرجات  ويتي�س  ال�ضيد/  تخرج  ال�ضني.  يف  املالية  وراق  لالأ التنظيمية  للجنة  الدويل  اال�ضت�ضاري 

القانون من جامعة كيل وتوىل درا�ضات اإ�ضافية يف ايكول نا�ضيونيل دي ادمين�ضرتي�ضن يف باري�س. 

اإدارة  اأن تتاألف �ضلطة دبي للخدمات املالية من رئي�س لل�ضلطة وجمل�س  ين�س القانون التنظيمي على 

خر، وجمل�س  ال�ضلطة وجلنة اال�ضتئنافات التنظيمية وغريها من جلان املجل�س ح�ضبما يتم تعيينه من وقت الآ

ع�ضاء العاملني معه.  �ضواق املالية والرئي�س التنفيذي واالأ هيئة االأ
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خالقيات   احلوكمة والأ

جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية 

معه  والعاملني  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�س  على  امل�ضتقل  دارة  االإ جمل�س  ي�ضرف 

داء التنظيمي الكلي ل�ضلطة دبي  ل�ضمان الف�ضل ب�ضفافية ما بني الن�ضاطات التنظيمية اليومية عن االأ

للخدمات املالية. 

نفة، يعمل اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية حتت قيادة  ح�ضبما تبينه ال�ضري الذاتية االآ

العاملية.   املالية  الدول  اأكرب  من  ال�ضلطة  اىل  ان�ضموا  رائدين  وتنظيميني  وجتاريني  قانونيني  خرباء 

كاأع�ضاء يف جمل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية، ووفقا ملباديء حوكمة ال�ضركات اجليدة، يتوقع منهم 

ممار�ضة حكمهم امل�ضتقل يف اأداء �ضالحياتهم ومهامهم. 

�سالحيات ومهام املجل�س  

�ضالحيات ومهام املجل�س مبوجب القانون التنظيمي هي: 

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

هدافها.  الأ

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

التاأديبية  جراءات  باالإ يتعلق  فيما  العقوبات  بتطبيق  ال�ضادرة  حكام  لالأ امل�ضبقة  الرتتيبات  اتخاذ   l

خرى.  وامل�ضائل االأ

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

تقدمي التوجيهات اىل الرئي�س التنفيذي.   l

الرتتيب ل�ضلطة دبي للخدمات املالية للدخول يف اتفاقيات تعاون مع جهات منظمة اأخرى.   l

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

نظمة واللوائح.  مراجعة و و�ضع االأ  l

مراجعة واإ�ضدار معايري وقواعد العمل.   l

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

اخلا�ضة باملجل�س. 

ي�ضتمل دور املجل�س يف ممار�ضة ا�ضرافه العام على العمليات يف �ضلطة دبي للخدمات املالية على ما 

يلي: 

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

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

وحتقيق اأهدافها وال�ضعي للتحقق دوريًا من قيام الرقابة الداخلية باإدارة تقييم املخاطر وفقا لهذه 

ال�ضيا�ضات. 

املحافظة على نظام �ضليم للرقابة املالية.    l

توفري اآلية حما�ضبة ب�ضاأن قرارات جلان املجل�س من خالل رفع تقارير دورية.   l
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يتم تعيني كافة اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية من قبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ/ حممد 

بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�س مركز دبي املايل العاملي وذلك ملدة 3 �ضنوات. اإ�ضافة اإىل ذلك، اأبرم كافة 

دارة اتفاقية خدمة مع �ضلطة دبي للخدمات املالية والتي تن�س على تفا�ضيل مدد  اأع�ضاء جمل�س االإ

التعيني وانهاء اخلدمات والواجبات واملكافاآت وامل�ضروفات وال�ضرية وت�ضارب امل�ضالح والتعوي�ضات. 

غري  م�ضتقلني  اأع�ضاء  التنفيذي  الرئي�س  با�ضتثناء  وجميعهم  ع�ضوًا    11 من  حاليا  املجل�س  يتاألف 

تنفيذيني. بتاريخ 17 يونيو 2007 مت تعيني ال�ضيد/ �ضالح من قبل �ضاحب ال�ضمو/ حممد بن را�ضد 

دارة بعد انتهاء فرتة الرئي�س ال�ضابق  اآل مكتوم رئي�ضا ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ورئي�ضا ملجل�س االإ

الدكتور/ حبيب املال.

دارة وم�ضت�ضار عام. تقوم  ت�ضاند املجل�س جوي�س مايكوت كيو �ضي، التي تت�ضرف ك�ضكرترية ملجل�س االإ

�ضكرتارية املجل�س باإدارة وتن�ضيق كافة مهام ال�ضكرتارية بالن�ضبة للمجل�س وكل من جلانه. 

اللجان  اإىل  اإ�ضافة  املالية.  �ضواق  لالأ قانونية  وهيئة  تنظيمية  التما�ضات  جلنة  بتعيني  املجل�س،  قام 

اأداء مهامه. وهذه اللجان هي: اللجنة  4 جلان مل�ضاعدته يف  اأن�ضاأ املجل�س  املطلوبة مبوجب القانون، 

الت�ضريعية، جلنة احلوكمة والرت�ضيحات، جلنة التدقيق وتقييم املخاطر وجلنة املكافاآت. ت�ضكل هذه 

�ضالح ب�ضكل مالئم.   اللجان من�ضة �ضلبة للحوكمة والكفاءة واالإ

اإدارة �ضلطة دبي للخدمات  اأما رئي�س جمل�س  دارة  بع�س اأع�ضاء اللجان لي�ضوا اأع�ضاء يف جمل�س االإ

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

والقواعد التنظيمية وجلنة الطعون التنظيمية. 

اأداء املجل�س

م�ضتقلة  مراجعة  لتقدمي  خارجيني  م�ضت�ضارين  املجل�س  عني  العاملية،  املمار�ضات  ف�ضل  الأ جماراة 

دي�سمرب   31 حتى  املنق�ضية  �ضهرا  ع�ضر  للثماين  وفعاليته  املجل�س  اأداء  حول  مو�ضوعية  وا�ضت�ضارات 

2006. ت�ضمنت املراجعة ال�ضاملة التي بداأت يف اأوائل عام 2007 تقييما لفعالية ت�ضكل املجل�س وتاأليفه 
التي  النقاط  بع�س  وجد  اأنه  اال  عام  ب�ضكل  ايجابيا  التقييم  كان  وقد  واجراءاته.  وعملياته  ومهامه 

باأداء  وبالقيام  امل�ضت�ضارين  تو�ضيات  بتنفيذ  ملتزم  املجل�س  املجل�س.  اجراءات  يف  حت�ضينا  حتتمل 

عمليات تقييم �ضنويا. 

دارة اجتماعات املجل�س واللجان ل�سنة 2007 ح�سور اأع�ساء جمل�س الإ

دارة االجتماعات خالل ال�ضنة، باحل�ضور )�ضخ�ضيا اأو  يو�ضح اجلدول التايل ح�ضور اأع�ضاء جمل�س االإ

بوا�ضطة موؤمتر عرب الهاتف( كن�ضبة من اأعداد االجتماعات التي يكون كل من اأع�ضاء املجل�س موؤهلني 

حل�ضورها. 



23

جلنة التدقيق املجل�س
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قيم واأخالقيات �سلطة دبي للخدمات املالية

للخدمات  دبي  �ضلطة  تبنت  اجلبهات،  كافة  على  العاملية  املمار�ضات  باأف�ضل  التزامها  من  انطالقا 

املالية قيما الر�ضاد عملياتها. تعك�س قيم �ضلطة دبي للخدمات املالية املبينة يف بداية التقرير، املبادئ 

الرئي�ضية لت�ضغيل مركز دبي املايل العاملي من حيث النزاهة وال�ضفافية والفاعلية. اإن قيم �ضلطة دبي 

اأنظمة واإجراءات �ضلطة دبي للخدمات املالية ومدرجة يف  للخدمات املالية مت�ضمنة ب�ضكل ثابت يف 

خالق اخلا�س باملوظفني. قانون �ضلطة دبي للخدمات املالية للقيم واالأ

التنظيمية  املعلومات  با�ضتخدام  يتعلق  فيما  املنا�ضبة  الدولية  املمار�ضة  معايري  اأف�ضل  القانون  يبني   

اأحكام ت�ضارب  ليتمم  الهدايا واملنافع. وهو م�ضمم ومعد  واإعطاء وقبول  ال�ضرية وت�ضارب امل�ضالح 

امل�ضلحة وال�ضرية يف القانون التنظيمي. 

مبوجب القانون، يجب على املوظفني واال�ضت�ضاريني: 

�ضخا�س املرتبطني بهم عن قرب. االإعالن �ضنويًا عن م�ضاحلهم املالية وعن امل�ضالح اخلا�ضة باالأ  l

تقدمي اإ�ضعار عن اأي ت�ضارب م�ضالح اأو عن اأي موقف قد ي�ضت�ضعر منه ت�ضارب يف امل�ضلحة.   l

وراق املالية املدرجة يف بور�ضة دبي املالية العاملية  مينع عليهم امل�ضاركة يف اي عر�س اكتتاب اأويل لالأ  l

وراق املالية املدرجة يف بور�ضة دبي  ويجب عليهم احل�ضول على اخالء طرف م�ضبق للتداول يف االأ

املالية العاملية يف ال�ضوق الثانوية ويف احل�ض�س اأو اال�ضتثمارات اخلا�ضة باأية هيئة منظمة. 

تقدمي اإ�ضعار عن الهدايا اأو املنافع امل�ضتلمة خالل القيام مب�ضئولياتهم.   l
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القيم  هذه  ت�ضتمل  بها.  لتزام  االإ املوظفني  من  يتوقع  التي  الرئي�ضية  والقيم  خالق  االأ القانون  يبني 

خالق على:  واالأ

خالقي النزيه.  ال�ضلوك االأ  l

التعقل واحلذر، وبذل العناية واجلد واالجتهاد يف تنفيذ املهام والواجبات.   l

خرين بحيادية وعدل واحرتام وكيا�ضة.  معاملة االآ  l

لتزام بالقوانني والتوجيهات القانونية املعقولة. االإ  l

لتزام بال�ضرية  االإ  l

ف�ضاح عن وجتنب ت�ضارب امل�ضالح )الفعلية اأو املتوقعة(.  االإ  l

احليادية واحلرفية يف اتخاذ القرارات.   l

خرين يف اأجواء العمل اأو حميطه.  جتنب التمييز اأو التعر�س لالآ  l

جتنب اال�ضتخدام غري املالئم للمعلومات واملن�ضب، من اأجل احل�ضول على منفعة �ضخ�ضية لهم اأو   l

خرين.   لالآ

جتنب اأي ن�ضاط ال يتما�ضى مع قيم واأخالق اأو �ضمعة �ضلطة دبي للخدمات املالية.   l

ع�ضاء املجل�س واللجان  باإقرار قانون م�ضابه مالئم الأ املالية  اإدارة �ضلطة دبي للخدمات  قام جمل�س 

والهيئات القانونية. 

دارة  االإ جمل�س  اأع�ضاء  م�ضوؤولية  على  �ضاملة  تاأمينية  تغطية  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  متلك 

اأي  حالة  يف  التغطية  التاأمني  وثيقة  من  ي�ضتثنى  ومنا�ضبة.  كافة  املجل�س  يعتربها  والتي  وامل�ضوؤولني 

ع�ضو جمل�س اإدارة اأو ع�ضو هيئة يثبت ت�ضرفه ب�ضوء النية. 
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جلان جمل�س اإدارة �سلطة دبي 

للخدمات املالية

اللجنة الت�رشيعية 

تتمثل املهمة الرئي�ضية للجنة الت�ضريعية يف م�ضاعدة املجل�س يف اأداء �ضياغة ال�ضيا�ضة واملهام الت�ضريعية، 

خرى التي تتم  مبا يف ذلك تطوير ال�ضرتيع املتعلق بتنطيم اخلدمات املالية والن�ضاطات امل�ضاعدة االأ

مزاولتها من خالل مركز دبي املايل العاملي. 

ع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:  تتاألف اللجنة الت�رشيعية من الأ

مايكل بلري كيو �ضي - الرئي�س   l

روبرت ال. كالرك   l

ديفيد نوت   l

روبرت اوين   l

جوي�س مايكوت كيو �ضي    l

ايرمانو با�ضكوتو - ع�ضو خارجي يف اللجنة   l

جورج ويتي�س   l

اإيان جون�ضتون   l

ايرمانو با�صكوتو - حمامي ومنظم اأوراق مالية اأول �ضابق يف هوجن كوجن و كندا. متخ�ض�س يف م�ضائل 

الن�ضح  تقدمي  ذلك  يف  مبا  املالية  والو�ضاطات  العامة  ال�ضركات  بتنظيم  تتعلق  التي  املالية  وراق  االأ

على  ال�ضيطرة  وعمليات  واحلوكمة  دراج  واالإ والرتخي�س  والتنفيذ  التاأديبية  امل�ضائل  ب�ضاأن  ر�ضاد  واالإ

مريكي )تراومتان �ضاندرز( يف هوجن كوجن  اأول ملكتب املحاماة االأ ال�ضركات. ويعمل حاليا كم�ضت�ضار 

وراق املالية. وهو مدير موؤ�ض�س ونائب رئي�س جمل�س اإدارة  وم�ضت�ضارا ملكتب كندي للتقا�ضي ب�ضاأن االأ

التنفيذي  والرئي�س   )1994 اإىل   1989( كوجن  هوجن  امل�ضتقبلية  وال�ضلع  املالية  وراق  االأ للجنة  �ضابق 

�ضافة  1989( ومدير �ضيا�ضة ال�ضوق لبور�ضة تورنتو. باالإ اإىل  وراق املالية )1984  للجنة اونتاريو لالأ

�ضواق لدى )ريجيولي�ضن  اإىل ممار�ضة املحاماة يف هوجن كوجن و كندا، يعمل كمديرخدمات تنظيم االأ

وراق املالية يف هوجن  �ضريفي�ضز انك(، ويعمل كذلك يف تقدمي اال�ضت�ضارات اإىل جلان البور�ضات واالأ

و�ضط ومنطقة الكاريبي.  كوجن وال�ضرق االأ

جلنة التدقيق وتقييم املخاطر

�ضرافية على عملية  املهمة الرئي�ضية للجنة التدقيق واملخاطر هي م�ضاعدة املجل�س يف اأداء م�ضئولياته االإ

جراءات  رفع التقارير املالية ونظام الرقابة الداخلية بخ�ضو�س تقدمي التقارير املالية والتدقيق واالإ

اخلا�ضة بتحديد وتقييم واإدارة املخاطر الرئي�ضية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية التي توؤثر على تقدمي 

وتقييم  التدقيق  جلنة  يف  اأع�ضاء  يكونا  اأن  التنفيذي  للرئي�س  وال  للرئي�س  يجوز  ال  املالية.  التقارير 

املخاطر ولكن يجوز لهما ح�ضور اجتماعاتها بدعوة موجهة لهما. 
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اأع�ساء جلنة التدقيق والتقييم املخاطر هم: 

ذه ايرل اوف هوم - عني رئي�ضا للجنة اعتبارا من 7 مايو 2007 بعد تنحي عبد اهلل �ضالح ب�ضبب توليه 

دارة  من�ضب رئي�س جمل�س االإ

ذه هون. اأبورف باجري 

اآر. دوجال�س دووي - ع�ضو خارجي يف اللجنة  

�ضايب ايجرن 

جيه. اندرو �ضبيندلر 

جورج ويتي�س - عني اعتبارا من 27 يونيو 2007 

ول لبنك دبي الوطني واملناطة به امل�ضوؤولية العاملية عن  اآر. دوجال�س دووي - هو الرئي�س التنفيذي االأ

اإدارة بنك دبي الوطني للعقارات وبنك  �ضوؤون البنك ورفع التقارير اإىل املجل�س. وهو رئي�س جمل�س 

وراق املالية، فرع الو�ضاطة. وهو مدير بنك دبي الوطني لال�ضتثمار، ان بي دي تر�ضت  دبي الوطني لالأ

مارات العربية املتحدة  كومباين )جري�ضي( ليمتد، ومار�س اين�ضكو وهي و�ضيط تاأمني قائم يف دولة االإ

وع�ضو جمل�س اجلامعة الربيطانية يف دبي. 

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

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

دول  من  والعديد  واإيران  ليبيا  يف  عمل  ذلك  بعد  العربية.  للدرا�ضات  و�ضط  االأ ال�ضرق  مركز  من 

كوجن  هوجن  يف  مبهمات  ق�ضى  االأ ال�ضرق  يف  اأي�ضا  دووي  ال�ضيد/  عمل  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 

واإندوني�ضيا. 

جلنة احلوكمة والرت�سيحات 

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

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

ملء ال�ضواغر وتطوير والتو�ضية للمجل�س مبجموعة من مبادئ حوكمة ال�ضركات. 

تتاألف جلنة احلوكمة والرت�سيحات من: 

�ضايب ايجرن - الرئي�س 

ذه هون. اأبورف باجري 

لورد كري اوف ماريليبون 

ذه ايرل اوف هوم 

ديفيد نوت 

جيه. اندرو �ضبيندلر 
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جلنة املكافاآت 

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

داء والتعوي�س.  املوارد الب�ضرية لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، مبا يف ذلك االآ

تتاألف جلنة املكافاآت من: 

جيه. اندرو �ضبيندلر - الرئي�س   l

ذه هون. اأبورف باجري  l

لورد كري اوف ماريليبون   l

�ضايب ايجرن  l

ديفيد نوت  l

روبرت اوين   l

جلنة طعون القواعد التنظيمية

تعمل جلنة طعون القواعد التنظيمية )RAC( كاآلية ا�ضتئناف “داخلية” بالن�ضبة للقرارات التنظيمية 

اإن  جرائية.  االإ وال�ضفافية  واملو�ضوعية  العدالة  من  للتاأكد  املالية،  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  التنفيذية 

جراء مراجعة مو�ضوعية كاملة للقرارات  مينح القانون جلنة طعون القواعد التنظيمية ال�ضالحية الإ

التنفيذية قيد اال�ضتئناف.  ميكن تعديل قرارات جلنة طعون القواعد التنظيمية من قبل حمكمة مركز 

دبي املايل وذلك مبراجعة ق�ضائية للنقاط القانونية .

اأع�ساء جلنة طعون القواعد التنظيمية هم:  

روبرت اوين    - الرئي�س   l

مايكل بلري كيو �ضي  l

روبرت ال كالرك   l

جورج ويتي�س   l

دوغال�س دووي   - ع�ضو خارجي للجنة، عني اعتبارا من 1 اكتوبر 2007  l

جون هوملز - ع�ضو خارجي للجنة، تنتهي مدة تعيينه يف 24 اكتوبر 2007    l

ويليام اف. كرويرن، الثالث    - ع�ضو خارجي يف اللجنة، عني اعتبارا من 1 اكتوبر 2007   l

ارميانو با�ضكوتو   - ع�ضو خارجي يف اللجنة عني اعتبارا من 1 اكتوبر 2007   l

ندى خني�ضر زرقا  - ع�ضو خارجي يف اللجنة، عينت اعتبارا من 25 نوفمرب 2007   l
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دارية لدى كليفورد  جون هوملز - لديه خربة اأكرث من 25 �ضنة، كمحامي ممار�س ويف املنا�ضب االإ

ت�ضان�س. يف عهد قريب، كان �ضريكا اإداريا لدى مكتب كليفورد ت�ضان�س ميدل اي�ضت حيث كان م�ضئوال 

�ضرتاتيجية. قبل ذلك،  عن تطوير وتنفيذ اال�ضرتاتيجيات وعن اإدارة مكاتب ال�ضركة وارتباطاتها االإ

داري ملكتب مو�ضكو لل�ضركة املذكورة، حيث �ضاعد خالل تلك الفرتة يف تنفيذ عملية  كان ال�ضريك االإ

طراف بتاريخ 1 يناير 2000.  الدمج مع بوندر يف رو�ضيا عندما قامت ال�ضركة بعملية دمج ثالثية االأ

�ضواق املالية يف هوجن كوجن و �ضنتني يف  ت�ضمل خربته ال�ضابقة 7 �ضنوات يف اإدارة اأعمال ال�ضركات واالأ

اإعارة يف �ضركة رئي�ضية متعددة اجلن�ضيات يف مقرها  اأي�ضا �ضنتني  اأم�ضى ال�ضيد/ هوملز  البحرين. 

و�ضط و  الرئي�ضي يف لوزان، حيث كان م�ضئوال عن تاأ�ضي�س الدائرة القانونية ملنطقة اأوروبا وال�ضرق االأ

اأفريقيا )EMEA( احلديثة وكان حمامي املعامالت الوحيد. مار�س العمل يف �ضوق لندن ملدة تزيد 

والتمويل. جون مقيد كمحام يف  ال�ضركات  6 �ضنوات حيث تخ�ض�س يف جمموعة من معامالت  عن 

�ضرتالية.  اإجنلرتا وويلز وهوجن كوجن واملناطق الرئي�ضية االأ

بيه، ويعمل من  ال  ال  اآند كرومويل  - يعمل كم�ضت�ضار يف �ضوليفان  الثالث  ويليام اف. كرويرن، 

تنظيمية  م�ضائل  عمله  يتناول  اجنلو�س.  ولو�س  �ضي  دي  وا�ضنطن  يف  املذكورة  ال�ضركة  مكاتب  خالل 

عمل  املنظمة.  املالية  باملوؤ�ض�ضات  املتعلقة  والتحريات  واحليازة  والدمج   والتمويل  واحلوكمة  معقدة 

مريكية من عام 1995 وحتى عام 2006 وعمل يف  كم�ضت�ضار عام ملوؤ�ض�ضة تاأمني الودائع االحتادية االأ

جلنة اال�ضتئنافات اال�ضرافية لـ FDIC من تاأ�ضي�ضها وحتى انتهاء خدمته لدى احلكومة.  قبل خدمته 

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

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

متحدث وكاتب نظامي حول موا�ضيع تنظيمية مالية وقد در�س كربوف�ضور م�ضاعد يف كليات القانون 

مريكية للقانون و كان نا�ضطا يف جلان اخلدمات  يف جامعات �ضتانفورد وجورج وا�ضنطن واجلامعة االأ

القانون  معهد  يف  االحتادية  املحامني  نقابات  ورابطات  نيويورك  والية  نيويورك،  مدينة  يف  املالية 

مريكي.  وهو مقيد كمحام رائد يف القانون امل�ضرفية يف وايت بي�ضت لويرز يف اأمريكا. االأ

على  وح�ضل  �ضتانفورد  جامعة  من  املاج�ضتري  ودرجة  الدكتوراه   درجة  على  كرويرن  ال�ضيد/  ح�ضل 

درجة البكالوريو�س من جامعة ييل.

و�ضط و �ضمال  ندى خني�صر زرقا - هي حمام والرئي�س احلايل للق�ضم القانوين يف منطقة �ضرق االأ

يف  والتجارية  املدنية  والقوانني  امل�ضرفية  عمال  االأ قوانني  يف  اخلربة  من  عاما   19 متلك  اإفريقيا. 

كنعان  لدى  القانون  بداأت عملها  و�ضط.  االأ وال�ضرق  التعاون  ودول جمل�س  املتحدة   العربية  مارات  االإ

و�ضركاه كمحامية تقا�ضي ومعامالت تخدم عدد من املوكلني املحليني والعامليني.  ثم انتقلت اىل عمل 

اال�ضت�ضارات  تقدم  كانت  حيث  قانوين  كم�ضت�ضار  احلياة  على  للتاأمني  عاملية   �ضركة  لدى  حتد  اأكرث 

جمال  يف  باملنتجات  معرفتها  اآفاق  لتو�ضيع  احلياة.   على  التاأمني  وتركيبات  منتجات  خمتلف  حول 

التاأمني ح�ضرت عدد من الدورات املكثفة حول التاأمني يف اآيل اوف مان، مما عمل على دعم دورها 

 1998 عام  يف  املحلية.   ال�ضوق  يف  اجلديدة  املنتجات  حول  املتخ�ض�س  املجال  هذا  يف  اال�ضت�ضاري 

التحقت ب�ضركة اأمريكية عاملية لالت�ضاالت كم�ضت�ضار قانوين لتكت�ضب اخلربة يف قوانني االت�ضال.  يف 

عام 2000 انتقلت اىل العمل امل�ضريف لتقدمي اال�ضت�ضارات حول جميع امل�ضائل القانونية والتنظيمية 

مبا يف ذلك املعامالت العالية التعقيد واخلارجية.  وقد اكت�ضبت خربتها يف منتجات م�ضرفية خمتلفة 

ويف تركيب م�ضتندات خمتلفة.  يف عملها احلايل كرئي�س للق�ضم القانوين يف بنك هولنده العام، امرو، 
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تدير ال�ضيدة/ زرقا جميع امل�ضائل القانونية التي تندرج ما بني تقدمي اال�ضت�ضارات والتقا�ضي وتاأ�ضي�س 

الفروع وحوكمة ال�ضركات ومراجعة الق�ضايا التجارية واخلطط اال�ضرتاتيجية يف املنطقة من وجهة 

نظر قانونية وتنظيمية. 

مارات امل�ضرفية التي تقدم اال�ضت�ضارات القانونية بخ�ضو�س  ال�ضيدة/ زرقا هي ع�ضو فعال يف جمعية االإ

مارات العربية املتحدة واأنظمتها.  التعديالت املقرتحة على قوانني االإ

)FMT(  سواق املالية� الهيئة القانونية لالأ

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

الهيئة  تتمتع  املالية.  للخدمات  دبي  �ضلطة  تتواله  الذي  والت�ضريع  بالتنظيم  املتعلقة  االجراءات 

�ضواق املالية ب�ضالحيات وا�ضعة مقارنة بالهيئات التنظيمية للخدمات املالية املتكاملة  القانونية لالأ

�ضواق املالية هي م�ضتقلة عمليا عن جمل�س �ضلطة دبي للخدمات  خرى. الهيئة القانونية لالأ الدولية االأ

�ضواق املالية  املالية وامل�ضوؤولني التنفيذيني فيها. ميكن ا�ضتئناف معظم قرارات الهيئة القانونية لالأ

لدى حمكمة مركز دبي املايل العاملي. 

�سواق املالية هم: اأع�ساء الهيئة القانونية لالأ

l  �ضتيوارت بويد �ضي بي ئي كيو �ضي  - الرئي�س 

l  جون ال. دوجال�س 

l  جافان جريفث كيو �ضي 

l  علي مالك كيو �ضي 

l  ه�ضام القا�ضمي 

l  ديفيد ام. �ضتوكويل 

�صتيوارت بويد �صي بي ئي  كيو �صي - ع�ضو اأول لغرفة حمكمة اي�ضيك�س يف لندن، ومتخ�ض�س 

يف النزاعات التجارية واال�ضتثمارية الدولية، ب�ضكل رئي�ضي كمحكم. مت ا�ضتدعائه لنقابة املحامني 

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

الرائد حول التحكيم التجاري، باال�ضرتاك مع لورد مو�ضتيل. خالل الفرتة من عام 1998 اإىل عام 

2004، كان نائبا لرئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة اخلدمات املالية )FSA(،يف اململكة املتحدة. تراأ�س 
عددا من التحقيقات احلكومية والتنظيمية كما تراأ�س كم�ضجل حماكمات جنائية وكنائب قا�ضي 

املحكمة العليا يف حماكمات مدنية وجتارية. 

2005 عن  مرباطورية الربيطانية( يف عام  مت منح ال�ضيد/ بويد  لقب �ضي بي ئي )لقب قائد االإ

خدماته للقطاع املايل. وهو رئي�س هيئة املحكمة )الهيئة املنظمة واحلاكمة( لـ ميدل تيمبل، واحدة 

القانوين وامل�ضائل املهنية  التعليم  4 دوائر يف املحكمة يف اإجنلرتا والتي تتمتع بامل�ضئولية عن  من 

خرى.  االأ
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جون ال دوجال�ش - يرتاأ�س املمار�ضة التنظيمية امل�ضرفية لدى بول وها�ضتنغز وجانوف�ضكي 

عمل  واتالنتا.  �ضي  دي  وا�ضنطن  يف  ال�ضركة  مكاتب  من  عمله  وميار�س  بي،  ال  ال  ووكر 

كم�ضت�ضار عام لـ فيدرال ديبوزيت ان�ضوران�س كوربوري�ضن )FDIC( خالل الفرتة من 1987 

تطوير  مل�ضاعدة  تاأ�ض�ضت  ربحية  غري  موؤ�ض�ضة   ،)FSVC( اإدارة  جمل�س  وع�ضو   1989 حتى 

واأنظمة  امل�ضرفية  اأنظمتها  لتطوير  ت�ضيطر عليها احلكومات  �ضابقا  التي كانت  االقت�ضادات 

واإندوني�ضيا  وال�ضني  رو�ضيا  حلكومات  اال�ضت�ضارات  قدم  ال�ضفة،  وبتلك  املال.  راأ�س  اأ�ضواق 

كربى  ائتالف  وم�ضاريع  وحيازة  دمج  عمليات  عمله  يتناول  الدول.  من  وغريها  وم�ضر 

ون�ضاطات تنفيذ تنظيمية على اأعلى درجات التحدي وتق�ضيات وحتريات دقيقة. عمل كع�ضو 

التدقيق  جلان  ويف   )NYSE:PVN( كوربوري�ضن  فاينان�ضيال  بروفيديان  اإدارة  جمل�س  يف 

التابعة لها.  وحوكمة ال�ضركات 

يف  ا�ضمه  اأدرج  وقد  امل�ضرفية  القانونية  امل�ضائل  حول  با�ضتمرار  دوجال�س  ال�ضيد/  يحا�ضر 

البنوك  ملحامي  عالم  االإ و�ضائل  جمموعة  دليل   ،”Who’s who of Business Lawyers“
عمال، و) وايت بي�ضت  مريكيني لغرف امل�ضورة ب�ضاأن االأ الرواد يف العامل، املحامني الرواد االأ

لويرز يف اأمريكا(. 

يف  وكذلك  ملبورن  يف  دوليًا  مرخ�س  وحمكم  كمحام  يعمل   - �صي  كيو  جريفث  جافان 

 .1997 اإىل   1984 من  الفرتة  خالل  �ضرتاليا  الأ عاما  حماميا  كان  لندن.  اي�ضيك�س،  حمكمة 

دولية  تعيينات  �ضغل  اأن  �ضبق  الدولية.  العدل  حمكمة  يف  �ضرتاليا  الأ ووكيل  كم�ضت�ضار  ح�ضر 

اأ�ضرتاليا، واأحيانا نائب رئي�س جلنة القانون التجاري الدويل يف  خمتلفة، �ضملت رئي�س وفد 

مم املتحدة )UNCITRAL( مبا يف ذلك يف اجلل�ضات اخلا�ضة باإقرار واإ�ضدار القانون  االأ

كان   .1985 عام  يف  فيينا  يف  الدويل  التجاري  بالتحكيم  واخلا�س  يون�ضيرتال  لـ  النموذجي 

خرى  حماميا ا�ضت�ضاريا لدى يونايتد نا�ضيونال نيويورك 1994 اإىل 1995. من بني املنا�ضب االأ

1992- القانون الدويل اخلا�س  �ضرتايل ملوؤمتر الهاي حول  للوفد االأ التي توالها كان رئي�ضا 

اإىل   1988 القانونيني  للخرباء  انتل�ضات  لهيئة  رئي�ضًا  حيان  االأ بع�س  ويف  ع�ضوًا  1998وكان 
هيئة  اأع�ضاء  اأحد  وهو   .1999 اإىل   1987 الدائمة يف الهاي  التحكيم  لهيئة  وع�ضوا   ،1997
موؤ�ض�ضات  عدة  ويف   )ICSID( اال�ضتثمارية  النزاعات  لت�ضوية  الدويل  املركز  يف  املحكمني 

اأخرى.  حتكيمية 

ماجدالن،  كلية  يف  زميال  وكان  اك�ضفورد  جامعة  من  دكتوراة  درجة  على  حا�ضل 

ع�ضو  و  اأ وكرئي�س  قانوين  كم�ضت�ضار  �ضا�ضي  اأ وب�ضكل  حاليا  يعمل  حمددة.  ملدة  اك�ضفورد 

التحكيم  حمكمة  ا�ضراف  حتت  تعمل  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  الدولية،  التحكيم  هيئات  يف 

وغريها  باري�س   )ICC( الدولية  التجارية  الغرفة  لندن،   )ICSID(، )LCIA(،الدائمة

اأو خالف ذلك.  ا�ضرافها  تعمل حتت  التي  التحكيم  من هيئات 

علي مالك كيو �صي - حمامي رائد يف اإجنلرتا و وويلز متخ�ض�س يف كافة جوانب القانون 

ق�ضايا  يف  قانوين  كم�ضت�ضار  برز  واملالية.  امل�ضرفية  اخلدمات  قانون  ذلك  يف  مبا  التجاري 

يف املحكمة التجارية يف اململكة املتحدة وحمكمة اال�ضتئناف. وجمل�س بريفي وبيت اللوردات 
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املوقرة  اإن  جراي  هيئة  يف  ع�ضو  وهو  الهامة  الدولية  التحكيم  ق�ضايا  من  عدد  يف  وكذلك 

وم�ضجل يف حمكمة التاج وهو اأمني اخلزينة للنقابة التجارية وع�ضو يف املجل�س العام للنقابة 

�ضرتاك مع اآخرين وهو كتاب وثائقي  ”  باالإ  Jack Malek and Quest “ وهو موؤلف كتاب 

الثالثة(.  )الطبعة 

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

وقيد يف النقابة يف عام 1980 وعني م�ضت�ضارًا للملكة يف عام 1996. 

ه�صام القا�صمي - عمل رئي�ضيا تنفيذيا وع�ضو جمل�س اإدارة يف موؤ�ض�ضة دبي العقارية منذ 

ع�ضو  من�ضب  اال�ضرتاتيجية  ومبادراته  العملية  خربته  له  حققت   .2007 عام  يف  �ضي�ضها  تاأ

�ضواق  جمل�س اإدارة يف عدة موؤ�ض�ضات مرموقة مثل اأمالك، وهو ع�ضو يف الهيئة القانونية لالأ

املالية. 

عمال الدولية والذي مت اختياره لتويل  ه�ضام القا�ضمي، احلا�ضل على درجة املاج�ضتري يف االأ

برنامج حممد بن را�ضد للتطوير القيادي وهو ع�ضو يف “القادة العرب ال�ضباب”.  قبل توليه 

امل�ضرفية  عمال  االأ  - عام  كمدير  القا�ضم  ال�ضيد/  عمل  العقارية،  دبي  موؤ�ض�ضة  يف  من�ضبه 

التجارية يف بنك دبي الوطني.  وقد عك�س من�ضبه يف بنك دبي الوطني خربته الوا�ضعة من 

عمال  لالأ التجارية  �ضماء  االأ منو  يف  الهامة  وم�ضاهماته  املالية  اخلدمات  اأعمال  نواحي  كافة 

امل�ضرفية التجارية لبنك دبي الوطني. خالل �ضنني عمله لدى البنك، متم ال�ضيد/ القا�ضم 

�ضفقات عقارية كربى ومثل البنك يف خمتلف املحافل واللجان الدولية.

ديفيد م. �صتوكويل - هو ال�ضريك املدير يف دبي ل�ضركة بري�ضويل اآند جولياين ال ال بيه، 

النزاعات  وحل  املايل  والتنظيم  ال�ضركات  وهيكلة  التمويل  على  تركز  قانونية  موؤ�ض�ضة  وهي 

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

واأقام  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ولد يف  دبي.  املتحدة يف  للواليات  عام  كقن�ضل  �ضابقا  عمل 

تك�ضا�س يف عام  املحامني يف  نقابة  قبوله يف  �ضنة. مت   45 تزيد عن  ملدة  االو�ضط  ال�ضرق  يف 

1976 ومت منحه رخ�ضة يف دبي يف عام 1989. وهو ع�ضو يف نقابة حمامني هيو�ضتون ونقابة 
منظمة  وهي  اخلليج،  لدول  مريكي  االأ عمال  االأ جمل�س  رئي�س  اأي�ضا  وهو  الدولية.  املحامني 

رئي�س  وهو  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  يف  االمريكية  التجارة  غرف  كافة  متثل  اإقليمية 

جمل�س اأمناء املدر�ضة االمريكية يف دبي، وهي موؤ�ض�ضة تعليمية ال تهدف لتحقيق الربح.  

و25   24 يف  العاملي  املايل  دبي  مركز  يف  اجتماعات  املالية  �ضواق  لالأ القانونية  الهيئة  عقدت 

نوفمرب حيث اأقرت الهيئة وا�ضدرت ر�ضميا قوانني اجراءاتها. وقد �ضم احل�ضور �ضتيوارت بويد 

كيو �ضي وجافان جريفيث كيو �ضي وه�ضام القا�ضمي وديفيد ام. �ضتوكويل. 
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دارة العليا ل�سلطة دبي للخدمات املالية الإ

ديفيد نوت - الرئي�س التنفيذي

دارة  يرجى الرجوع اىل اجلزء املتعلق مبجل�س االإ

دارة، التحقت جوي�س ب�ضلطة  جوي�ش مايكوت كيو �صي - امل�صت�صار العام و�صكرتري جمل�ش الإ

دبي للخدمات املالية يف يناير 2004 لتتوىل من�ضب امل�ضت�ضار العام بعد 30 عاًما من العمل يف املجال 

امل�ضت�ضار  جوي�س  تعترب  العام،  امل�ضت�ضار  وب�ضفتها  بكندا.  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  القانوين 

دارة والعالقات الدولية.  ول ل�ضلطة دبي للخدمات املالية التي تتوىل �ضكرتارية جمل�س االإ القانوين االأ

ح�ضلت جوي�س على �ضهادة يف القانون من جامعة األربتا ومت تعيينها م�ضت�ضارة امللكة يف عام 1988. 

االلتحاق  قبل  عاًما   14 ملدة  الربيطانية  بكولومبيا  املالية  وراق  االأ جلنة  رئي�س  نائب  من�ضب  وتولت 

وراق املالية بكندا وجمل�س منظمي  ب�ضلطة دبي للخدمات املالية وكانت ع�ضو فّعال يف جمل�س مدراء االأ

ال�ضمالية واملنظمة الدولية للجنان  باأمريكا  وراق املالية  مريكتني واحتاد مدراء االأ وراق املالية باالأ االأ

 .) IOSCO( وراق املالية االأ

إيان جون�صتون - الع�صو املنتدب ، ق�صم ال�صيا�صات واخلدمات القانونية،  يعرف اإيان بخربته  ا

الدولية الوا�ضعة يف جمال التنظيم. التحق ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف نوفمرب 2006 ليتوىل رئا�ضة 

يف  اأ�ضرتاليا  يف  القانوين  املجال  يف  اإيان  عمل  حديًثا.  املن�ضاأ  القانونية  واخلدمات  ال�ضيا�ضات  ق�ضم 

بداية الثمانينات وق�ضى معظم حياته العملية يف القطاع اخلا�س. توىل عدًدا من املنا�ضب العليا يف 

يف  االئتمانية  ال�ضركات  اأكرب  من  لواحدة  الرئي�ضي  التنفيذي  امل�ضئول  من�ضب  و�ضغل  اأك�ضا  جمموعة 

بارًزا يف �ضناعة االئتمان و�ضارك يف املجل�س الوطني  اإيان دوًرا  اأ�ضرتاليا. وخالل تلك الفرتة، لعب 

الحتاد املوؤ�ض�ضات االئتمانية.

�ضرتالية حيث �ضغل من�ضب املدير  وراق املالية واال�ضتثمارات االأ ويف عام 1999، التحق اإيان بلجنة االأ

نابة. ويف بداية عام 2005  التنفيذي، تنظيم اخلدمات املالية وق�ضى عدة فرتات يف من�ضب مفو�س باالإ

وراق املالية واال�ضتثمارات امل�ضتقبلية بهوجن كوجن. اإيان  توىل اإيان من�ضب م�ضت�ضار خا�س لدى جلنة االأ

ع�ضو ورئي�س �ضابق للمنتدى امل�ضرتك، الذي يتاألف من ممثلني من اأكرب وا�ضعي املعايري التنظيمية 

وراق املالية، جلنة بازل والرابطة الدولية ملراقبي التاأمني(. الدوليني )املنظمة الدولية للجان االأ

جني كوكلي - الع�صو املنتدب ، ق�صم الرتخي�ش، التحقت جني ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف 

�ضراف على الفريق امل�ضئول عن الرتخي�س  فرباير 2005 يف من�ضب الع�ضو املنتدب، ق�ضم الرتخي�س لالإ

ن�ضطة املنظمة يف مركز دبي املايل العاملي. وخربة جني التنظيمية واملالية تت�ضمن توليها  ملزاولة االأ

ال�ضيا�ضات  بو�ضع  تتعامل  منا�ضب  بلندن )يف  واال�ضتثمارات  املالية  وراق  االأ عليا يف جمل�س  منا�ضب 

للخدمات  دبي  ب�ضلطة  االلتحاق  قبل  واآخرها  التنفيذي(  )املدير  �ضتانلي  مورجان  ويف  �ضراف(  واالإ

املالية، دور غري تنفيذي يف �ضلطة اخلدمات املالية )اململكة املتحدة(. 

ح�ضلت جني على موؤهالت و�ضهادات علمية من بينها �ضهادة البكالوريو�س يف التاريخ )كلية ترينيتي، 

وا�ضنطن دي �ضي �ضملت �ضنة واحدة يف كلية �ضانت اأين، اأك�ضفورد(، و�ضهادة املاج�ضتري يف التمويل 

واملحا�ضبة )كلية لندن لالقت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية(، وماج�ضتري اإدارة اأعمال )موؤ�ض�ضة “اإن�ضيد”، 

وراق املالية يف لندن. وراق املالية وامل�ضتقات املالية من معهد االأ فرن�ضا( و�ضهادة يف االأ
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للخدمات  دبي  ب�ضلطة  مايكل  التحق  الرقابة،  ق�صم   ، املنتدب  الع�صو   - زامور�صكي  مايكل 

املالية يف اأبريل 2006 بعد 29 عاًما من العمل لدى هيئة تاأمني الودائع الفيدرالية بالواليات املتحدة 

�ضراف على مراقبة ال�ضركات املرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي. ب�ضفته مدير ق�ضم الرقابة  لالإ

اأن�ضطة  على  �ضراف  االإ عن  م�ضئواًل  مايكل  كان  الفيدرالية،  الودائع  تاأمني  بهيئة  امل�ضتهلك  وحماية 

عالوة  ن�ضطة،  االأ هذه  و�ضحة  �ضالمة  من  للتاأكد  الفيدرالية  الودائع  تاأمني  بهيئة  امل�ضرفية  الرقابة 

على االلتزام وحماية امل�ضتهلك ل�ضالح 5.200 موؤ�ض�ضة حتت نطاق اخت�ضا�ضه. كان مايكل ع�ضًوا يف 

�ضرافية لبع�س البنوك الكبرية الن�ضطة دولًيا،  جلنة بازل للرقابة امل�ضرفية ويف جلنة و�ضع املعايري االإ

وذلك منذ عام 2000 حتى 2006. ح�ضل مايكل على �ضهادة البكالوريو�س يف االقت�ضاد، مع مرتبة 

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

مريكية. لرابطة امل�ضرفيني االأ

�صواق ، التحق مارتن ب�ضلطة دبي للخدمات املالية  مارتن كين�صي - الع�صو املنتدب ، ق�صم الأ

�ضواق ويتوىل امل�ضئولية الكاملة عن قيام �ضلطة  يف مار�س 2006 يف من�ضب الع�ضو املنتدب لق�ضم االأ

دبي للخدمات املالية بتنظيم بور�ضة دبي املالية العاملية وبور�ضة دبي التجارية وغريها من البور�ضات 

خرى التي قد حت�ضل على ترخي�س للعمل يف مركز دبي املايل العاملي.  �ضغل مارتن يف  امل�ضتقبلية االأ

�ضرتالية.  يف �ضياق عمله يف بور�ضة  وراق املالية االأ ال�ضابق من�ضب م�ضئول تنفيذي اأول يف بور�ضة االأ

30 �ضنة تقريًبا، اكت�ضب مارتن خربة وا�ضعة النطاق يف  �ضرتالية الذي ا�ضتمر ملدة  وراق املالية االأ االأ

�ضرتالية مبا يف  وراق املالية االأ وراق املالية. و�ضغل العديد من املنا�ضب يف بور�ضة االأ عمليات بور�ضة االأ

ذلك من�ضب �ضكرتري ال�ضركة وامل�ضت�ضار العام عالوة على اإدارة مهام الع�ضوية / الو�ضطاء والتنفيذ. 

املحاماة  مهنة  يف  ويعمل  �ضيدين،  جامعة  من  القانون  يف  البكالوريو�س  �ضهادة  على  مارتن  ح�ضل 

وا�ضرتك ملدة طويلة يف اجلمعيات املخت�ضة التي تهدف اإىل تعزيز وتطوير جلان القوانني التجارية 

واملوؤ�ض�ضية يف اأ�ضرتاليا.

تنظيم  وا�ضعة يف  إدارة ، تنفيذ القوانني ،  ميتلك جلني خربة  �صتيفن جلني - ع�صو جمل�ش ا

�ضواق املالية واأ�ضواق راأ�س املال واخلدمات واملنتجات املالية والهيئات املوؤ�ض�ضاتية املدرجة والغري  االأ

مدرجة.  يت�ضمن تاريخ �ضتيفن يف تويل امل�ضوؤوليات تنفيذ االلتزامات التي تنطبق على الهيئات املنظمة 

يف مركز دبي املايل العاملي واأع�ضاء بور�ضة دبي املالية العاملية وبور�ضة دبي للطاقة وهيئات اعداد 

وراق املالية يف مركز دبي املايل العاملي.  التقارير التي تدرج منتجاتها وتقدم عرو�ضها لالأ

�ضرتالية.  وهو حملل  وراق املالية واال�ضتثمارات االأ توىل �ضتيفن �ضابقا عدة منا�ضب عليا لدى جلنة االأ

يف  املرخ�ضني  املمار�ضني  للمحا�ضبني  الوطني  املجل�س  حتريات  جلنة  يف  �ضابق  وع�ضو  جنائي  مايل 

ال�ضنوية  وال�ضناديق  الودائع  تقبل  التي  املوؤ�ض�ضات  على  اال�ضراف  يف  �ضاملة  خربة  ولديه  اأ�ضرتاليا. 

ومزودي التاأمني العام والتاأمني على احلياة وبيوت الو�ضاطة وامل�ضت�ضارين املاليني ومزودي ال�ضناديق 

التي تتم اإدارتها واملخططني املاليني. 
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جان بليدن - م�صوؤول الت�صغيل الرئي�صي، التحق جان ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف فرباير 2005 

يف من�ضب مدير ق�ضم اإدارة املخاطر وامل�ضاريع اخلا�ضة ومتت ترقيته لي�ضغل من�ضب م�ضوؤول الت�ضغيل 

2005. وقبل التحاقه ب�ضلطة دبي للخدمات املالية، ق�ضى جان �ضبع �ضنوات لدى  الرئي�ضي يف يونيو 

دارة  الإ الدولية  املمار�ضة  يف  كع�ضو  ودبي  جنيف  من  كل  يف  كوبرز”  ووترهاو�س  “براي�س  جمموعة 

ا منا�ضب اإدارية يف بلدان اأوروبية اأخرى وق�ضى 3 �ضنوات كم�ضت�ضار  تقييم املخاطر. �ضغل جان اأي�ضً

“اإكزيكيوتيف  2003 �ضغل جان من�ضب رئي�س  1998 حتى  اإدارة لدى ماكينزي بارترنز. ومنذ عام 

اإنرتنا�ضيونال”، وهي احتاد �ضبكة اأعمال مقرها �ضوي�ضرا بها 300 ع�ضو. ويف عام 2000 انتخب جان 

كع�ضو يف جلنة غرفة التجارة الربيطانية ال�ضوي�ضرية وظل بها يف من�ضب م�ضت�ضار وع�ضو جلنة. 

اأعمال  اإدارة  ماج�ضتري  على  وح�ضل  بطالقة  �ضبانية  واالأ والفرن�ضية  جنليزية  االإ جان  ويتحدث 

.1993 )مع مرتبة ال�ضرف( من لوزان يف عام 

املالية يف مار�س  للخدمات  ب�ضلطة دبي  التحق جاري  الب�صرية،  املوارد  - رئي�ش ق�صم  والي�ش  جاري 

25 عاًما على امل�ضتوى  2006 يف من�ضب رئي�س ق�ضم املوارد الب�ضرية. يتمتع جاري بخربة تزيد عن 
9 �ضنوات يف جمال  مارات العربية املتحدة. عمل جاري �ضابقا ملدة  8 �ضنوات يف االإ الدويل مبا فيها 

اخلدمات املالية و�ضمل ذلك عمله يف دبي لدى ات�س ا�س بي �ضي  مبن�ضب رئي�ضي يف تطوير املوارد 

ا  اأي�ضً �ضغل جاري  االقليمي.   الب�ضرية  املوارد  لق�ضم  اأمرو كرئي�س  العام  بنك هولنده  ولدى  الب�ضرية 

�ضول والعمالء من القطاع اخلا�س  من�ضب الرئي�س الدويل لق�ضم املوارد الب�ضرية يف وحدة اإدارة االأ

ملعهد  زميل  وهو  ال�ضيا�ضية  العلوم  البكالوريو�س يف  درجة  على  اأم�ضرتدام. ح�ضل جاري  ومقرها يف 

تطوير املوظفني.
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اجلزء الثاين – عملنا
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الهيكل التنظيمي ل�سلطة دبي 

للخدمات املالية

التنظيمي  التكليف  للم�ضاعدة يف تنفيذ  التالية  املالية الفرق االجرائية  اأ�ض�ضت �ضلطة دبي للخدمات 

ال�ضادر لها: 

امل�ضاعدة  املالية واخلدمات  املقدمة ملزاولة اخلدمات  الطلبات  ق�صم الرتخي�ش م�ضئول عن درا�ضة 

فراد الالزمة وبت�ضجيل  ا برتخي�س املوؤ�ض�ضات واالأ يف مركز دبي املايل العاملي. كما يقوم الق�ضم اأي�ضً

مزودي اخلدمات امل�ضاعدة واملدققني.  يلعب الق�ضم دورا يف التاأثري على تطورات ال�ضيا�ضة يف املجاالت 

التي ينوء بها وي�ضاعد دوائر �ضلطة دبي للخدمات املالية حيث يكون ذلك منا�ضبا. 

ق�صم الرقابة م�ضئول عن الرقابة ح�ضب تقييم املخاطر على املوؤ�ض�ضات التي تقدم اخلدمات املالية 

يف مركز دبي املايل العاملي. يتخذ الق�ضم ا�ضلوبا وقائيا فعاال للم�ضائل التي قد توؤثر على املخاطر على 

الوقائية  الرقابية  دوات  االأ من  كبرية  جمموعة  الق�ضم  ي�ضتخدم  واأهدافه.  العاملي  املايل  دبي  مركز 

املكتبية  الرقابة  من  كاًل  ت�ضمل  دوات  االأ هذه  اخلارجية.  حداث  االأ مع  جتاوبا  يتخذها  التي  وتلك 

والزيارات امليدانية للموؤ�ض�ضات املرخ�ضة ومزودي اخلدمات امل�ضاعدة التي تت�ضمن عمليات رقابة يف 

نطاق معني. يوؤثر الق�ضم على عمليات تطوير ال�ضيا�ضات يف املجاالت التي يكون م�ضئواًل عنها وي�ضاعد 

خرى يف �ضلطة دبي للخدمات املالية ح�ضبما يكون منا�ضًبا. ويعمل الق�ضط ب�ضكل ن�ضط يف  ق�ضام االأ االأ

تثقيف اجلهات التي ينظمها من خالل برنامج التوا�ضل الذي ي�ضتخدم اأ�ضلوب التعلم من التجارب. 

ويحتفظ بعالقات قوية مع املراقبني الدوليني ل�ضمان الرقابة الفعالة للموؤ�ض�ضات العاملة يف اأكرث من 

منطقة واحدة.

�صواق  م�ضئول عن ترخي�س ومراقبة موؤ�ض�ضات ال�ضوق املرخ�ضة التي تعمل كبور�ضات اأو كغرف  ق�صم الأ

موؤ�ض�ضات  واأع�ضاء  بهيئات  االعرتاف  م�ضوؤول عن  الق�ضم  العاملي. هذا  املايل  دبي  مركز  مقا�ضة يف 

ا مبراقبة اأداء الهيئات امل�ضوؤولة عن رفع  ال�ضوق املرخ�ضة والرقابة عليها. كما يقوم هذا الق�ضم اأي�ضً

التقارير كما ي�ضاهم يف عمليات تطوير ال�ضيا�ضات وتعديل القوانني التي ترتبط مبحفظتها الرقابية.

نظمة حتت ا�ضراف �ضلطة دبي للخدمات  ق�صم تنفيذ القوانني  م�ضئول عن تنفيذ االلتزام بالقوانني واالأ

داء  دوات التنظيمية حلماية امل�ضتثمرين ملنع وتقليل �ضوء االأ املالية.  ي�ضتخدم الق�ضم جمموعة من االأ

الذي من �ضاأنه اأن ي�ضر ب�ضناعة اخلدمات املالية وب�ضمعة مركز دبي املايل العاملي. كما يلعب الق�ضم 

�ضواق املالية من خالل التعليم وبرامج التوا�ضل ويوفر  اأي�ضا دورا وقائيا فعاال يف منع �ضوء �ضلوك االأ

امل�ضاعدة اىل وكاالت تنفيذ القوانني والوكاالت التنظيمية العاملية. 

ق�صم ال�صيا�صات واخلدمات القانونية  م�ضئول عن تقدمي ال�ضيا�ضات و�ضياغتها، وتوفري اال�ضت�ضارات 

جلان  اأعمال  واإدارة  املالية  للخدمات  دبي  ب�ضلطة  العاملة  ق�ضام  لالأ والدعم  الداخلية  القانونية 

ا عن تطوير وتقدمي القوانني واأنظمة �ضلطة  التنازالت وال�ضيا�ضات والقوانني. هذا الق�ضم م�ضئول اأي�ضً

دبي للخدمات املالية، والتي تكون �ضلطة دبي للخدمات املالية م�ضئولة عنها، وعن الت�ضاور مع �ضلطة 

خرى مبركز دبي املايل العاملي. يعمل هذا الق�ضم ويتحمل  مركز دبي املايل العاملي حول الت�ضريعات االأ

امل�ضئولية عن مراقبة االت�ضاالت والتخطيط اال�ضرتاتيجي.

دارة  م�ضئول عن تقدمي االر�ضاد واال�ضت�ضارات الرئي�ضية  مكتب امل�صت�صار العام و�صكرتري جمل�ش الإ

دارة وجلانه، وامل�ضوؤولني التنفيذيني بخ�ضو�س ال�ضئون القانونية التي توؤثر على �ضلطة دبي  ملجل�س االإ

للخدمات املالية، مبا يف ذلك تقدمي اال�ضت�ضارات بخ�ضو�س م�ضائل احلوكمة الداخلية وااللتزامات 
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�ضلطة دبي  لدور  والتن�ضيق  القيادة  الدولية  ال�ضوؤون  يتوىل مدير  املكتب،  والتقا�ضي. �ضمن  القانونية 

دارة باإدارة وتن�ضيق كافة وظائف  للخدمات املالية يف كافة امل�ضائل الدولية.  يقوم �ضكرتري جمل�س االإ

دارة وجميع اللجان املنبثقة عنه. ال�ضكرتري ملجل�س االإ

املعلومات،  وتقنية  املكتبية  دارية  االإ ال�ضئون  عن  م�ضئول  والعمليات   املوؤ�ص�صاتية  اخلدمات  ق�صم 

والتمويل واإدارة امل�ضروعات وتقييم املخاطر.

ق�صم املوارد الب�صرية م�ضئول عن كافة جوانب موارد املوظفني لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، مبا 

التنظيميني.  الغد  قادة  برنامج  ذلك  يف 
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وبة �سلطة دبي للخدمات املالية يف حركة دوؤ

مثلة من كافة اأنحاء  مت ت�ضميم نظامنا التنظيمي لينا�ضب �ضوق دبي املايل العاملي با�ضتخدام اأف�ضل االأ

للخدمات  دبي  �ضلطة  لروؤية  العاملي  االحرتام  على  للمحافظة  �ضعينا  ويف  اأننا  لنا. اال  كنماذج  العامل 

با�ضتمرار  نعمل  فاننا  و�ضط،  االأ ال�ضرق  املالية يف  به ملنظم اخلدمات  املالية كمنظم ومنوذج يحتذى 

على مراقبة التطورات التنظيمية العاملية ل�ضمان املحافظة على موقعنا املتقدم يف اأف�ضل املمار�ضات 

العاملية. 

وجتنب  املخاطر  تقييم  اىل  ي�ضتند  منظم  نكون  “اأن  هو:  املبني  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ا�ضلوب 

العبء التنظيمي الغري الزم”. اننا نعتقد اأن التنظيم يجب اأن يوجه نحو تقليل املخاطر التي �ضتكون 

غري مقبولة بخالف ذلك. ونعتقد اأي�ضا اأن التزامات التقيد بالقوانني يجب اأن يتنا�ضب مع تقليل تلك 

املخاطر �ضمن اطار عمل ميكن الهيئات املنظمة من الوفاء بالتزامات التقيد بالقوانني ب�ضكل فعال 

وكفوؤ. 

اإدارة خماطر  دائرة  بتبني  وقد قمنا  اأولوياتنا ال�ضتخدام مواردنا  ن�ضع  فاننا  النموذج،  يف ظل هذا 

�ضناعة  من  معني  قطاع  ي  الأ اأو  التنظيمية  غرا�ضنا  الأ مقبولة  الغري  املخاطر  وتقيم  حتدد  م�ضتمرة 

داخل  من  تن�ضاأ  قد  املخاطر  هذه  اأن  ندرك  اننا  وتخففها.  اأولويتها  ح�ضب  وترتبها  املالية،  خدماتنا 

�ضواق وامليول املالية االقليمية  اأو خارج �ضوق دبي املايل العاملي ولذلك نعمل بانتظام على مراقبة االأ

والعاملية.  يتيح هذا التقييم النظامي للمخاطر لنا املجال لتحديد الق�ضايا امل�ضرتكة �ضمن املجتمع 

الذي ننظمه ولتويل العمل الالزم للرد. 

الهيئات  مع  تعامالتها  وجميع  املالية،  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأق�ضام  جميع  على  الفل�ضفة  هذه  تنطبق 

املرخ�ضة.  اننا نعتقد اأنه بالرتكيز اأكرث على النواجت منه على الطرق التي يجب اأن تتبع للو�ضول اليها، 

ينتج عنه تنظيم اأكرث كفاءة وفعالية قائم على تقييم املخاطر.  وقد كان ا�ضلوب تقييم املخاطر مر�ضدا 

 2007/2008 لعام  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  عمل  خطة  تنقيح  يف  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة 

و�ضي�ضتمر مر�ضدا لها يف تطوير وتنفيذ اخلطط امل�ضتقبلية. 

التنظيمي بو�ضوح وانتظام ل�ضمان  ا�ضلوبنا  بيان  املنا�ضب  اأن من  املالية  تعتقد �ضلطة دبي للخدمات 

فهمه جيدا من قبل كافة امل�ضاهمني اخلارجيني والداخليني.

�ضا�س الذي  ُت�ضكل االأ اأ�صلوب التنظيم مع روؤية �صلطة دبي للخدمات املالية ور�صالتها وقيمها  إن  ا

اإليه يف عملنا.  ن�ضتند 
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ق�سام  املبادرات الرئي�سية ما بني الأ

يف عام 2007، �ضعت �ضلطة دبي للخدمات املالية لتحقيق اثنتني من املبادرات تقت�ضي ذكرها بوجه 

ن كل ق�ضم قد انخرط  هداف اال�ضرتاتيجية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية والأ خا�س ب�ضبب اأهميتها لالأ

يف الزام موارد وخربة كربى الجناح كل من هذه املبادرات.

قادة الغد التنظيميني

قادة الغد التنظيميني هو برنامج تدريب وتطوير �ضممته �ضلطة دبي للخدمات املالية خللق فر�س عمل 

ماراتيني  يف  قطاع تنظيم اخلدمات املالية.  وهو برنامج منفرد وعاملي م�ضمم لت�ضهيل  م�ضتدامه  لالإ

ماراتي.  يهدف  االلتزام يف نقل املعرفة واخلربة من املنظمني العامليني ذوي اخلربة اىل ال�ضباب االإ

ماراتيني يف التنظيم �ضمن �ضلطة دبي للخدمات املالية  الربنامج اىل توفري فر�س عمل م�ضتدامة لالإ

اطار عمل ي�ضمن  الوافدة �ضمن  العمالة  فيها على  االعتماد  التقليل من مدة  و�ضع واىل  االأ واملنطقة 

ا�ضتمرار اعتمادية و�ضمعة �ضلطة دبي للخدمات املالية كمنظم من الطراز العاملي. 

ولويات اال�ضرتاتيجية ل�ضلطة دبي للخدمات  انطلق الربنامج يف عام 2006 وا�ضتمر ليكون اأحدى االأ

كامل  بدوام  9 مر�ضحني  اىل  �ضنتني  ومدتها  والتطوير  التدريب  دورة  2007 منو  عام  �ضهد  املالية. 

ال�ضنة  يف  مر�ضحني  و5  الثانية  ال�ضنة  يف  مر�ضحني   4 من  وذلك   - التنظيميني  الغد  قادة  لربنامج 

وىل.  االأ

على الرغم من تن�ضيق دائرة املوارد الب�ضرية �ضري دورة برنامج قادة الغد التنظيميني، اال اأن فعالية 

فعال   ب�ضكل  بامل�ضاهمة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأق�ضام  من  ق�ضم  كل  قيام  على  تعتمد  الربنامج 

اأو بتوفري التدريب واملراقبة للخريجني اجلدد واحلاليني  �ضواء من خالل اعداد املواد واملحا�ضرات 

من برنامج قادة الغد التنظيميني. 

ثم �ضهد عام 2007 دعما لزيادة مبادرة الربنامج وللحاجة اىل اجناحه، حيث اأ�ضبح جزءا ال يتجزاأ 

ق�ضام اأن  من الن�ضاطات الرئي�ضية لكل ق�ضم.  تتوقع �ضلطة دبي للخدمات املالية هذا االلتزام من االأ

ي�ضتمر لل�ضنوات التالية للح�ضول على هدف تطوير جيل م�ضتقبلي عاملي الطراز من منظمي اخلدمات 

مارات العربية املتحدة.  املالية يف دولة االإ

برناج تقييم ال�ستقرار املايل اخلا�س ب�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل

يف عام 2007، اأ�ضبحت �ضلطة دبي للخدمات املالية ونظامها حتت رقابة اأكرب كجزء من برنامج تقييم 

مارات العربية املتحدة.  اال�ضتقرار املايل اخلا�س ب�ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل لدولة االإ

الدويل من  النقد  ايجابيا اىل حد كبري يف تقرير �ضندوق  املالية تقييما  تلقت �ضلطة دبي للخدمات 

فريق خرباءه.  وقد ت�ضمن برنامج تقييم اال�ضتقرار املايل تقييما مف�ضال ملراعاة �ضلطة دبي للخدمات 

.)IOSCO( وراق املالية والتي و�ضعتها هدافها ومبادئها اخلا�ضة بتنظيم االأ املالية الأ

مباديء  من  مبداأ   29 بـ  التزامها  ح�ضب  تام  ب�ضكل  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  تقييم  مت  وقد 

)IOSCO(.  يف 27 حالة ح�ضلت �ضلطة دبي للخدمات املالية على تقييم “تنفيذ تام” وهو اأعلى 

كبري”  حد  اىل  “تنفيذ  تقييم  على  الباقيتني  احلالتني  ح�ضلت  وقد  عليه.  احل�ضول  ميكن  تقييم 
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نظمة املقارنة وب�ضبب عدم توفر الوقت الكايف لعر�س تاريخ  )وهو ثاين اأعلى تقييم( ب�ضبب حداثة االأ

داء. اال اأن التقييم كان ايجابيا يف كافة النواحي التي مت فح�ضها.  االأ

�ضلطة  بنظام  املايل  اال�ضتقرار  تقييم  برنامج  الدويل قرر حتديد  النقد  اأن �ضندوق  الرغم من  على 

مبراجعة  قامت  الدويل  النقد  �ضندوق  فرق  اأن  اال  املالية،  وراق  باالأ اخلا�س  املالية  للخدمات  دبي 

موال ومكافحة متويل  نظمة امل�ضرفية واأنظمة التاأمني وكذلك اأنظمتنا اخلا�ضة مبكافحة غ�ضيل االأ االأ

رهاب.  االإ

وقد ت�ضمن التقرير ب�ضكل ملفت نتيجة كلية مفادها اأن: “�ضلطة دبي للخدمات املالية قد متكنت من 

نظمة وال�ضيا�ضات واالجراءات التنظيمية مثرية لالعجاب.  وموظفوها  و�ضع جمموعة من القوانني واالأ

اأف�ضل املمار�ضات العاملية”. باال�ضافة اىل ذلك، اثنى  على درجة عالية من الكفاءة ويعملون ح�ضب 

نظمة  التقرير حتديدا على التزام �ضلطة دبي للخدمات املالية بالت�ضرف يف حالة خمالفة القوانني واالأ

عدة  مع  اأبرمتها  التي  املختلفة  التفاهم  مذكرات  عرب  املعلومات  مب�ضاركة  التزامها  على  وكذلك 

اأطراف.

وقد الحظ معدو تقرير برنامج تقييم اال�ضتقرار املايل اأن مركز دبي املايل العاملي يجب اأن ال يعرف 

دبي  مركز  اأن  التقرير  اأفاد  وقد  م�ضتقبلي.  اقليمي  مايل  كمركز  بل   )offshore(خارجي كمركز 

خرى مثل  نظمة الرقابية والتنظيمية املكافئة للمراكز املالية االقليمية االأ املايل العاملي حدد جيدا االأ

�ضنغافوره و هونغ كونغ.

وما كان لهذه النتائج املتميزة اأن تتحقق دون االلتزام املتميز من كافة املوارد، واخلربة والتفاين من 

كل ق�ضم من اأق�ضام �ضلطة دبي للخدمات املالية. لقد كانت عملية االعداد لربنامج تقييم اال�ضتقرار 

املايل والعمل مع فرق �ضندوق النقد الدويل واحدا من اأكرث امل�ضاريع املكثفة التي قامت بها �ضلطة دبي 

للخدمات املالية يف عام 2007، ولكن النتائج كانت ت�ضتحق ذلك العناء، فقد كانت مل�ضاهمة كل ق�ضم 

من اأق�ضام ال�ضلطة اأثرا ايجابيا على التقييم ككل. 
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ال�ضركات املرخ�ضة - الزيادة ال�ضنوية يف عدد ال�ضركات املرخ�ضة يف عام 2007 كان 72. )2006: 75   l

�ضركة مرخ�ضة(

امل�ضاعدين  اخلدمات  مزودي  عدد  يف  ال�ضنوية  الزيادة   - امل�ضجلني  امل�ضاعدين  اخلدمات  مزودو   l

امل�ضجلني خالل العام 2007 كانت 17 )2006 : 20 من مزودي اخلدمات امل�ضاعدين امل�ضجلني(

 .5 كانت   2007 العام  خالل  امل�ضجلني  املدققني  عدد  يف  ال�ضنوية  الزيادة   - امل�ضجلون  املدققون   l

)2006: مت ت�ضجيل مدقق ح�ضابات واحد(

املهام  من  اأكرث  اأو  واحد  داء  الأ اعتماده  مت  الذي  املرخ�ضون  فراد  االأ عدد   - املرخ�ضون  فراد  االأ  l

املرخ�ضو خالل عام 2007 كان 490 )2006: 345 فردا مرخ�ضا(

الرتخي�س

اح�ساءات 2007

�سا�سية يف عام 2007 جنازات الأ الإ

2006 بالن�ضبة لق�ضم الرتخي�س.   2007 عاما اآخر ن�ضطا مثل عام  الن�صاطات الرئي�صية - كان عام 

انعك�س  الذي  مر  االأ الق�ضم،  ن�ضاط  الرتخي�س معظم  ملعاجلة طلبات  �ضا�ضية  االأ الوظيفة  �ضكلت  فقد 

خري من مبادرة تطوير العمل اخلا�ضة  عمليا برتخي�س 200 �ضركة بحلول اأوا�ضط نوفمرب. اجلزء االأ

بنا )والتي طرحت يف نهاية عام 2005( كان مراجعة جودة  و كفاءة ق�ضم ا�ضتف�ضارات الرتخي�س.  

فقد قمنا بتنفيذ عمليات جديدة لتح�ضني جودة خدماتنا وكفاءتها يف هذا املجال يف مايو. وقد قمنا 

هداف وهي: ا�ضدار قرار الرتخي�س املنا�ضب  بجميع ن�ضاطاتنا انطالقا من جمموعة مت�ضقة من االأ

وت�ضليم خدمات كفوؤة اىل مقدمي الطلبات واإدارة عملية ترخي�س كفوؤة وعادلة. 

مبادرات ال�صيا�صات  -  مت اإكمال العديد من مبادرات ال�ضيا�ضات الهامة يف  عام 2007 بعد الت�ضاور 

لتقليل احلد  الق�ضم مبادرة  العاملي. وقد رعى  املايل  املالية مبركز دبي  الكامل مع ق�ضم اخلدمات 

و  التحوط  الدعم لتطوير قانون �ضناديق  و قدمنا  التاأمني  ل�ضركاء  املال  راأ�س  دنى من متطلبات  االأ

تنقيح ر�ضوم �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

و  الرتخـي�س  يف  ا�ضـلوبنا  فهـم  لرتويج  الرئيـ�ضـيني  مـ�ضـاهميـنا  الق�ضـم  وظـف   - التفاهم  ترويج 

طرحنا  وقد  والقطر  والبحرين  دبي  يف  تنظيمية  ندوات  يف  �ضاركنا  وقد  التنظيمية.  اجـراءاتنا 

مبادرة لتح�ضني جودة الطلبات. وهذه املبادرات تبقى عمال قيد االجناز على اأمل ا�ضتمرار احلوار 

البناء مع مقدمي الطلبات و م�ضت�ضاريهم يف عام 2008. 

التدريب والتعليم -  يدعم الق�ضم جميع عمليات التدريب التي تهدف اىل حت�ضني مهنيتنا وخربتنا 

اأع�ضاء  اأمت جميع  التمويل اال�ضالمي. فقد  2007 على  لقد تركز توجهنا يف عام  الفنية وكفاءتنا. 

التمويل اال�ضالمي،  تاأهيل  التمويل اال�ضالمي من معهد  تاأهيل يف  الق�ضم دورة عمل للح�ضول على 

وراق املالية واال�ضتثمارات يف اململكة املتحدة وايكول �ضوبرير  وهو م�ضروع ائتالف ما بني معهد االأ

دي افريز يف لبنان. وقد دعونا اأي�ضا متحدثني يف املجال لتقدمي املحا�ضرات حول التمويل اال�ضالمي 

وذلك لفهم هذا املو�ضوع الهام ب�ضكل اأكرب من وجهة نظر كبار حمركي هذا املجال. 
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داءالهدفاملعيار الأ

معاجلة طلب الرتخي�س اىل املرحلة “املبداأية”

معاجلة طلب قيد مدقق ح�ضابات

معاجلة طلب قيد مزود خدمات م�ضاعدة

معاجلة طلب و�ضع فرد مرخ�س

خالل 50 يوم عمل من ا�ضتالمه

خالل 30 يوم عمل من ا�ضتالمه

خالل 7 اأيام عمل من ا�ضتالمه

خالل 5 ايام عمل من ا�ضتالمه

70%

71%

 78%

 72%

داء  معايري اخلدمة والأ

غلب اىل حاجتنا ملعلومات  حني مل نتمكن من الو�ضول اىل املعايري املبينة اأدناه، كان ذلك عائدا، على االأ

ا�ضافية التخاذ القرار التنظيمي ال�ضحيح. ويف تلك احلاالت، كانت احلاجة ال�ضدار القرار ال�ضحيح 

لها ال�ضبق على اية اأهداف ملعايري اخلدمات. 

ملخ�س ال�رشكات املرخ�سة وامل�سجلة للعام 2007  

املوافقات  كافة  ن�ضر  من  الرغم  على  �ضرية  النظر  قيد  الطلبات  تت�ضمنها  التي  البيانات  تبقى 

دبي  �ضلطة  موقع  على  ايجاده  ميكن  الذي  العام  ال�ضجل  يف  والو�ضع(  والت�ضجيل  )الرتاخي�س 

للخدمات املالية على املوقع االلكرتونية ل�ضلطة دبي للخدملت املالية. هناك قائمة كاملة بال�ضركات 

املرخ�ضة اأو امل�ضجلة خالل عام 2007 يف املالحق 6 و7 و8.
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الرقابة

اأهم الجنازات يف عام 2007 

تقييم املخاطر وتعديالت الرتخي�ش - ارتفع عدد ال�ضركات املرخ�ضة من 99 يف نهاية �ضنة 2006 

اىل 169 يف عام 2007 مع تركيز معظم مواردنا على اال�ضراف امل�ضتمر على ال�ضركات. قام الق�ضم 

وااللتزام  موال  االأ غ�ضيل  مكافحة  على  فيها  ركز  ال�ضنة  خالل  معني  بهدف  مراجعة  عمليات  بثالث 

املرخ�ضة  �ضركاتنا  على  الثانوية  االقرا�س  اأزمة  واأثر  املتحدة  االمم  تفر�ضها  التي  العقوبات  بقوائم 

وعلى مزودينا باخلدمات امل�ضاعدة لتقييم ما اذا كان مزودو اخلدمات امل�ضاعدة ال�ضابقون يتجاوزون 

حدود اخلدمات الغري منظمة. وقد متت هذه العمليات يف وقت اأقل من الوقت املتوقع لها.

مت القيام بعدد من عمليات تقييم املخاطر امليدانية خالل العام 2007 مع برنامج التقليل من املخاطر 

الذي مت تنفيذه حيث كان الزما. 

وا�ضتمرت الزيادة يف عدد ال�ضركات التي عدلت نطاق ترخي�ضها حيث مت تنفيذ 28 تعديل خالل عام 

2007 والتي مت حتقيقها جميعا �ضمن اطار الفرتة  الالزمة.  ا�ضتمرت العديد من ال�ضركات بالتحرك 
من مراحل البداية اىل مرحلة الت�ضغيل الفعال وقد �ضعت هكذا لتح�ضني نطاق ترخي�ضها لتعك�س بذلك 

الن�ضوج املتنامي لبيئة العمل.

حمركات الكفاءة - نقذ الق�ضم عملية تقييم خماطر جديدة تتيح توزيعا اأكرث كفاءة للموارد احلالية 

قل يف تقييم املخاطر والتي تركز على ن�ضاطات الرتتيب واال�ضت�ضارات دون اأن يكون ذلك  للموؤ�ض�ضات االأ

على ح�ضاب قدرتنا على ال�ضيطرة على املخاطر ب�ضكل فعال.  مت اجراء مراجعة لنظام مزودي خدمات 

االئتمان اخلا�س بنا عرب مقارنته بنظام اآخر �ضائد واأ�ضفرت تلك املراجعة يف النتيجة عن اأنه لي�ضت 

هناك اأية تعديالت مطلوب اجراوؤها على نظام �ضلطة دبي للخدمات املالية.  مت تكري�س جهود متميزة 

المتام مبادرة حت�ضني العمل التي نتج عنها عدد من فر�س التح�ضني التي مت حتقيقها خالل ال�ضنة.

نظام تقدمي التقارير التحوطي اللكرتوين - كان الق�ضم م�ضوؤوال ب�ضكل رئي�ضي عن تطوير وتنفيذ 

اطار عمل لتجميع البيانات وفرزها ي�ضتند على ال�ضبكة، لت�ضهيل حتليل ن�ضاطات ال�ضركات التحوطية 

التقارير  وم�ضتويات املخاطر اخلا�ضة بها.  وقد �ضمل ذلك اجراء تدريب منا�ضب على نظام تقدمي 

التحوطي االلكرتوين جلميع ال�ضركات املرخ�ضة من خالل برنامج التوا�ضل.

متويل  ومكافحة  موال  االأ غ�ضيل  مكافحة  حول  جل�ضتني  الق�ضم  عقد   - والتدريب  التفاهم  ترويج 

رهاب  لل�ضركات املرخ�ضة وموؤ�ض�ضات ال�ضوق املرخ�ضة ومزودي اخلدمات امل�ضاعدين؛ و6 جل�ضات  االإ

التجربة” حول  من  “تعلم  الهدف  ي�ضتخدم  والذي  ال�ضعبية،  املتزايد  التوا�ضل  برنامج  تعليمية عرب 

برنامج  اأي�ضا  الق�ضم  وقد دعم  واال�ضتثمار.   املالية  وراق  االأ ندوة معهد  نيابة عن  اال�ضالمي  التمويل 

كومبلينت التعليمي وذلك بتوجيه كلمات حول �ضري العمل و�ضناديق اال�ضتثمار اجلماعية وكذلك توجيه 

موال/ مكافحة متويل  املحا�ضرات نيابة عن اكادميية بور�ضة دبي املالية العاملية حول مكافحة غ�ضيل االأ

رهاب وتنظيم �ضري العمل بالت�ضامن مع فيرنا )املعروفة �ضابقا با�ضم نا�ضد( و كومبلينت وجامعة  االإ

ريدنغ اىل جمموعات من موظفي االلتزام وتقييم املخاطر يف جمل�س التعاون اخلليجي للح�ضول على 

موال. �ضهادة يف االلتزام ومكافحة غ�ضيل االأ

املقيم خارجيا  موال  االأ املعتمد مبكافحة غ�ضيل  املخت�س  الرقابة المتحان  تقدم عدد من فريق  وقد 

ودورات تاأهيل متويل ا�ضالمي.  وقد �ضاهم فريق الرقابة اأي�ضا يف ن�ضاطات و�ضع معايري IAIS، التي 

متثل �ضلطة دبي للخدمات املالية يف اللجنة الفنية وغريها من املجموعات.
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التمويل ال�صالمي - طرح ق�ضم الرقابة ورقة ا�ضرتاتيجية التمويل اال�ضالمي وهي تطوير اآخر لنظام 

للتمويل اال�ضالمي. يف هذا  العاملي كمركز عاملي  التمويل اال�ضالمي، لت�ضهيل و�ضع مركز دبي املايل 

املجال، لعبت الرقابة دورا اأ�ضا�ضيا مع ق�ضم ال�ضيا�ضة والق�ضم القانوين يف تن�ضيق نظام �ضناديقنا مع 

وراق املالية املاليزية لت�ضهيل تداول ال�ضندات اال�ضالمية يف كال ال�ضوقني.  وقد ا�ضتمرت  نظام جلنة االأ

و�ضاركت يف جمموعات  اال�ضالمية  املالية  اأعمال جمل�س اخلدمات  بفعالية يف  بالعمل  اي�ضا  الرقابة 

العمل حول �ضلوك ال�ضوق واحلوكمة ال�ضرعية. 

امليول يف اأداء ال�صركات املرخ�صة -  ي�ضري حتليل البيانات املقدم من ال�ضركات املرخ�ضة كجزء من 

عوائدها التحوطية اىل امليول التالية على م�ضتوى كلي. 

بالتايل،  اأعمالها.  تو�ضيع عمليات  النمو، وهي م�ضتمرة يف  زالت يف مرحلة  املرخ�ضة ال  ال�ضركات   l

ت�ضتمر ال�ضركات يف مواجهة م�ضتوى عال من تكاليف البدء، والتي مل حتقق يف بع�س احلاالت زيادة 

فورية يف العوائد. 

وقد  الدخل.  لتكوين  بالن�ضبة   ،2007 عام  يف  بحدة  املرخ�ضة  ال�ضركات  ن�ضاط  م�ضتوى  منا  لقد   l

�ضول بالن�ضب ال�ضابقة.   حافظت ال�ضركات اأي�ضا على النمو يف قاعدة االأ

ا�ضتمرت ال�ضركات املرخ�ضة التي تعمل كفروع يف مركز دبي املايل العاملي بالتحكم مب�ضتوى ن�ضاط   l

مركز دبي املايل العاملي، قيا�ضا باأ�ضولها االجمالية. 

تعاب ح�ضة كربى من العوائد جلميع ال�ضركات املرخ�ضة، والتي  ي�ضكل الدخل القائم على اأ�ضا�س االأ  l

كان اأداء مديري اأ�ضولها وبنوك ا�ضتثمارها جيدا يف تكوين العوائد. 

وميول  التناف�ضية  قوتها  الفروق يف  يعك�س  ال�ضركات، مما  كبري عرب  ب�ضكل  الربح  تتفاوت هوام�س   l

ال�ضناعة. 

تبقى التكاليف املرتبطة بالعمالة هي اأعلى التكاليف لكل من الفروع وال�ضركات املحلية.  l
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موال  مكافحة غ�سيل الأ

رهاب ومكافحة متويل الإ

النظام العام والرقابة امل�ستمرة 

املرخ�ضة  الهيئات  التزام  تعزيز  يف  فعال  نحو  على  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  انخرطت 

رهاب.  وقد  موال/ مكافحة متويل االإ يف مركز دبي املايل العاملي بثقافة مكافحة غ�ضيل االأ

املعايري  مع  مت�ضقا  التنظيمي  نظامها  يكون  اأن  على  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  حر�ضت 

ولية  االأ الفح�س  عملية  تبقى   .)FATF(املالية الت�ضرفات  مهام  قوة  و�ضعتها  التي  الدولية 

غ�ضيل  مبكافحة  االلتزام  ناحية  من  عليهم  امل�ضتمرة  والرقابة  الطلبات  مقدمي  جلميع 

ولويات جدول اأعمال �ضلطة دبي للخدمات املالية  رهاب هي من اأ موال ومكافحة متويل االإ االأ

القائم على تقييم املخاطر. ي�ضكل تقييم فعالية �ضوابط  ا�ضلوبا  وت�ضمل جزءا ال يتجزاأ من 

التي مت و�ضعها واملحافظة عليها من قبل  رهاب  موال/ مكافحة متويل االإ مكافحة غ�ضيل االأ

امل�ضتمرة.  املخاطر  تقييم  مكونا حيويا يف عملية  ال�ضركات 

رهاب،  موال/ مكافحة متويل االإ خرى - لتقوية نظامها ملكافحة غ�ضيل االأ عمليات الدعم الأ

القوانني  وكتاب  التنظيمي  القانون   2007 عام  يف  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  عدلت 

رهاب  االإ لتمويل  العالقة  ذات  املراجع  لي�ضمل  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  االر�ضادي 

املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ضدرت  وقد  امل�ضبوهة.  املعامالت  عن  االبالغ  اأهمية  والبراز 

االعتبار  بعني  اأخذها  ال�ضركات  على  يجب  التي  املعايري  ي�ضف  ار�ضاديا جديدا  كتيبا  ي�ضا  اأ

لها. املوؤ�ض�ضات اخلريية كعميل  عند حتديد 

بلغت  اأ  ،2007 عام  بداية  يف   - املتحدة  مم  لالأ من  الأ جمل�ش  من  املفرو�صة  العقوبات 

من  االأ جمل�س  قرار  مبوجب  بالتزامها  تنظمها  التي  ال�ضركات  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة 

و  اأ حتتفظ  كانت  اذا  ما  ومراقبة  فح�س  عليها  يوجب  والذي   ،1267 رقم  املتحدة  مم  لالأ

فراد  لالأ اقت�ضادية  وموارد  مزايا  و  اأ اأخرى  مالية  اأ�ضول  و  اأ �ضناديق  و  اأ ح�ضابات  ية  اأ متلك 

و بطالبان. فان كان، على ال�ضركات ابالغ  و با�ضامه بن الدن اأ والهيئات املرتبطة بالقاعدة اأ

مارات العربية املتحدة و�ضلطة دبي  موال واحلاالت امل�ضبوهة يف االإ وحدة مكافحة غ�ضيل االأ

�ضلطة  تنظمها  التي  ال�ضركات  فح�س  مت  وقد  ابطاء.  دومنا  بتفا�ضيلها  املالية  للخدمات 

املتحدة  مم  لالأ من  االأ جمل�س  بقرارات  التزامها  من  للتحقق  اي�ضا  املالية  للخدمات  دبي 

�ضلحة  االأ نزع  مبعاهدة  التزامها  لعدم  ايران  على  بالعقوبات  واملتعلقة  و1747،   1737 رقم 

اأن جميع الهيئات التي تنظمها �ضلطة دبي  اأعلنت �ضلطة دبي للخدمات املالية  النووية. وقد 

 1267 مم املتحدة رقم  من لالإ للخدمات املالية كانت ملتزمة ب�ضكل تام بقرارات جمل�س االأ

و1737 و1747. 

رهاب لعام 2007 - خالل  موال ومكافحة متويل الإ املراجعة املتخ�ص�صة مبكافحة غ�صيل الأ

فح�ضت  متخ�ض�ضة  مراجعة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأجرت   ،2007 لعام  يوليو  �ضهر 

خاللها ال�ضركات املرخ�ضة ومزودي اخلدمات امل�ضاعدين بالن�ضبة لتنفيذ واإدارة اجراءات 

على  خا�س  ب�ضكل  الرتكيز  مع  رهاب  االإ متويل  ومكافحة  موال  االأ غ�ضيل  مكافحة  و�ضوابط 

من  كجزء  والتدريب.  امل�ضبوهة  املعامالت  عن  بالغ  االإ عميلك” واجراءات  “اعرف  اجراء 

االلتزام  م�ضتوى  مبراجعة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  قامت  امل�ضتهدف،  التمرين  هذا 

1737 و1747 و1267.  مم املتحدة رقم  من لالأ بقرارات جمل�س االأ
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للخدمات  دبي  ب�ضكل عام، كانت النتائج التي ن�ضرت يف اأول خطاب“Dear SEO” ل�ضلطة 

والتي  ميدانيا  مراقبتها  متت  موؤ�ض�ضة   14 من  اأ�ضا�ضية  ن�ضبة  مع  للغاية  مر�ضية  املالية 

رهاب.  وقد  موال ومكافحة متويل االإ وجدت ملتزمة ب�ضيا�ضات واجراءات مكافحة غ�ضيل االأ

العالقة.  القرارات ذات  ال�ضركات ملتزمة مبتطلبات  وجدت جميع 

معامالت  حول  بالغ   13 تقدم  مت   ،2007 عام  يف   - امل�صبوهة  املعامالت  حول  البالغات 

غ�ضيل  مكافحة  وحدة  اىل  م�ضاعدة  خدمات  ومقدمي  مرخ�ضة  �ضركات  قبل  من  م�ضبوهة 

دبي  �ضلطة  اىل  ن�ضخة  ار�ضال  مع  املتحدة  العربية  مارات  االإ امل�ضبوهة يف  واحلاالت  موال  االأ

للخدمات املالية مقارنة بـ 8 بالغات قدمت يف عام 2006 و 1 يف 2005.

التدريب و الوعي - تبقى �ضلطة دبي للخدمات املالية ن�ضطة يف ترويج الوعي حول مكافحة 

تقدمي  يف  وت�ضتمر  العاملي  املايل  دبي  مركز  يف  رهاب  االإ متويل  مكافحة  موال/  االأ غ�ضيل 

عدد من جل�ضات التدريب واجلل�ضات االعالمية للم�ضاهمني الداخليني واخلارجيني يف عام 

.2007



48

�سواق  الأ

اأهم الجنازات يف عام 2007 

ول من ال�ضنة كان اجناز التقييم ثم اعتماد  �ضواق خالل الن�س االأ اأهم االجنازات التي قام بها ق�ضم االأ

اأول �ضوق مرخ�ضة لت�ضغيل بور�ضة م�ضتقات ال�ضلع يف مركز دبي املايل العاملي.  مت ترخي�س بور�ضة دبي 

للطاقة التجارية للعمل ك�ضوق مرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي بتاريخ  26 اأبريل 2007 وبداأت 

التداول بتاريخ 1 يونيو 2007. تتداول بور�ضة دبي للطاقة بالعقود امل�ضتقبلية املتعلقة بالنفط اخلام، 

وامل�ضتقرة  املنت�ضرة  العقود  واثنني من  اخلليجي،  التعاون  نوعها من منطقة جمل�س  وىل من  االأ وهي 

�ضواق اي�ضا طلبا من )NYMEX( لل�ضماح لها مبقا�ضة وت�ضوية تداوالت  ماليا.  وقد اعتمد ق�ضم االأ

 )NYMEX(بور�ضة دبي للطاقة و قد متت املوافقة عليه.  بور�ضة دبي للطاقة هي م�ضروع ائتالف بني

وتطوير )وهي �ضركة مملوكة بالكامل لدبي القاب�ضة( و�ضندوق عمان لال�ضتثمار. 

وقد اعتمد الق�ضم اأي�ضا تغيريات يف �ضوابط بور�ضة دبي املالية العاملية من �ضلطة مركز دبي املايل 

العاملية اىل ا�ضتثمارات مركز دبي املايل العاملي ذ.م.م. ثم اىل بور�ضة دبي املحدودة. 

�ضواق. ويف نهاية العام كان هناك 29 )كيان اإبالغ( ي�ضرف عليه ق�ضم االأ

دبي  بور�ضة  على  الق�ضم  ميار�ضها  التي  امل�ضتمرة  الرقابة  اىل  باال�ضافة   - البور�صات  على  الرقابة 

�ضواق الرقابة على بور�ضة دبي للطاقة يف اأوا�ضط عام 2007.  للتقليل من  املالية العاملية، توىل ق�ضم االأ

املخاطر ولزيادة الكفاءة، طور الق�ضم خطة رقابة موحدة قائمة على تقييم املخاطر لقيامه بالرقابة 

على كلتا البور�ضتني. 

خالل العام، عمل الق�ضم عن قرب مع بور�ضة دبي املالية العاملية على عدد من امل�ضائل الت�ضغيلية مبا 

فيها التعزيزات املقرتحة للقوانني اخلا�ضة بها وا�ضعارين لـ “تغيري ال�ضوابط” و اكملت مراجعة على 

 .)AMI( ”ضواق املرخ�ضة� بور�ضة دبي املالية العاملية مبا يتعلق ببع�س متطلبات “ قواعد تاأ�ضي�س االأ

وقد عمل الق�ضم اأي�ضا عن قرب مع بور�ضة دبي للطاقة حول م�ضائل ت�ضغيلية منذ بداية التداول يف 1 

يونيو 2007. وقد ذكر الق�ضم عمليات االف�ضاح بالن�ضبة لهيئات تقدمي التقارير وانخرط ب�ضكل فعال 

معها ل�ضمان القيام بعمليات االف�ضاح ب�ضكل منا�ضب. 

ع�صاء املعرتف بهم - الهيئة املعرتف بها هي اما بور�ضة اأو بيت مقا�ضة اأو  الهيئات املعرتف بها والأ

موؤ�ض�ضة ت�ضوية تقع خارج مركز دبي املايل العاملي، ولكن تزاول اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل 

العاملي.  مت ت�ضميم نظام االعرتاف يف اأنظمة �ضلطة دبي للخدمات املالية لتقليل التدخل اليومي من 

جانب �ضلطة دبي للخدمات املالية يف اال�ضراف على هذه الهيئات ولل�ضماح ل�ضلطة دبي للخدمات املالية 

باال�ضتناد ب�ضكل ا�ضا�ضي على الرتتيبات اال�ضرافية والتنظيمية يف الدولة التي يقع فيها املقر الرئي�ضي 

و �ضيكاغو  ايه جي  يوريك�س فرانكفورت  ببور�ضة،  �ضواق  االأ ال�ضنة، اعرتف ق�ضم  الطلب. خالل  ملقدم 

مريكنتايل اك�ضت�ضاينج، لي�ضبح عدد الهيئات املعرتف بها خم�ضة. انظر امللحق 5. 

ع�ضاء املعرتف بهم هم اأع�ضاء موؤ�ض�ضة ال�ضوق املرخ�ضة الذين لي�س لهم وجود فعلي يف مركز دبي  االأ

�ضواق بـ 77 طلب من �ضركات طلبت ان تكون ع�ضوا يف بور�ضة دبي  املايل العاملي.  لقد اعرتف ق�ضم االأ

للطاقة.  وقد مت اعتماد 40 طلبا منها قبل بدء بور�ضة دبي التجارية بالتداول بتاريخ 1 يونيو 2007.  
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�ضواق املرخ�ضة l  االأ

ع�ضاء املعرتف بهم االأ  l

الهيئات املعرتف بها   l

القرارات املعدلة حول ادراجات بور�ضة دبي املالية العاملية   l

ا�ضعارات االف�ضاح الرئي�ضية   l

وراق املالية من مركز دبي املايل العاملي ا�ضعارات عرو�س االأ  l

1

78

2

22

534

4

�ضواق بـطلب 1 مقدم من �ضركة ت�ضعى للع�ضوية يف بور�ضة دبي املالية العاملية.  هناك  اعرتف ق�ضم االأ

ع�ضاء املعرتف بهم من  حاليا 14 ع�ضوا معرتفا به يف بور�ضة دبي املالية العاملية.العدد االجمايل لالأ

�ضواق املرخ�ضة” يف �ضلطة دبي للخدمات املالية هو االن 91. يت�ضمن امللحق 5 قائمة  “قواعد تاأ�ضي�س االأ
ع�ضاء املعرتف بهم يف بور�ضة دبي املالية العاملية ويف بور�ضة دبي للطاقة.  باالأ

ع�ضو  و�ضع  على  للح�ضول  الطلبات  عدد  لتنامي  نظرا    - املخاطر  تقييم  على  القائمة  املبادرات 

�ضواق مراجعة عمليات منوذج االعرتاف يف كتاب قوانني �ضلطة دبي للخدمات  معرتف به، اأمت ق�ضم االأ

ع�ضاء عن بعد  املالية.  وقد نتج عن ذلك تعديالت من �ضاأنها اأن ت�ضهل التداول الرئي�ضي من قبل االأ

مب�ضتقات ال�ضلع يف �ضوق مرخ�ضة للعمل ك�ضوق يف م�ضتقات ال�ضلع.  وقد �ضمل ذلك ن�ضر منوذج طلب 

معزز لو�ضع ع�ضو معرتف به )AFN REC(على املوقع االلكرتوين ل�ضلطة دبي للخدمات املالية. 

املالية،  للخدمات  دبي  �ضلطة  قوانني  كتيب  يف  العام  النموذج  مراجعة  اىل  اي�ضا  هذا  اأدى  وقد 

لذلك، مت  نتيجة  العاملي.   املايل  دبي  الرئي�ضيني يف مركز  ال�ضلع  انطباقها على متداويل  بالتحديد، 

�ضخا�س املتداولني حول ح�ضابهم كع�ضو ل�ضوق مرخ�ضة تعمل يف تداوالت  تقدمي ار�ضادات اأخرى لالأ

تتعلق فقط مب�ضتقات ال�ضلع يف تلك ال�ضوق.  يف هذه الظروف، من املمكن تقدمي طلب اىل �ضلطة دبي 

�ضخا�س بالعمل دون احلاجة لرتخي�ضهم  لل�ضماح لهوؤالء االأ للخدمات املالية لتعديل النموذج العام، 

من قبل �ضلطة دبي للخدمات املالية. مت اجراء 4 تعديالت يف هذه ال�ضنة وهناك تعديلني قيد الدرا�ضة.  

لت�ضهيل هذا االجراء، مت توفري طلب تعديل على املوقع االلكرتوين ل�ضلطة دبي للخدمات املالية.  

وراق املالية املعرو�ضة والتي اأ�ضفرت عن تعديل وا�ضافة لواحد من  متت اي�ضا عملية مراجعة لقوانني االأ

وراق املالية من مركز دبي املايل العاملي.  يتطلب تعديل هذا  االر�ضادات اىل القانون املتعلق بعر�س االأ

القانون حاليا من مقدمي العرو�س ابالغ �ضلطة دبي للخدمات املالية، �ضمن مدة حمددة من الزمن، 

بتفا�ضيل العرو�س التي متت، ولي�س تلك التي �ضوف تتم. كما يتطلب حاليا من مقدمي العرو�س ادراج 

ن�س اخالء طرف على م�ضتند العر�س يفيد باأن امل�ضتند مل تتم مراجعته اأو اعتماده من �ضلطة دبي 

للخدمات املالية.

�ضواق  االأ ق�ضم  طور  عام،  ب�ضكل  �ضواق  االأ وعوملة  التبادل  لتوحيد  احلالية  البيئة  يف    - الفهم  ترويج 

�ضواق مع  اأ�ضواق عامليني متعددين. على امل�ضتوى املحلي، عمل ق�ضم االأ اأكرث قربا مع منظمي  روابط 

مارات العربية املتحدة على بحث الق�ضايا الت�ضغيلية امل�ضرتكة.  الدوائر التنظيمية يف االإ

اح�ساءات عام 2007
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تنفيذ القوانني

 اأهم الجنازات يف عام 2007

وتعهدات  مانعة  ق�ضائية  اأوامر   – خمتلفة  تنظيمية  اأدوات  با�ضتخدام  القوانني  تنفيذ  ق�ضم  ا�ضتمر 

تنفيذية واأوامر زجرية وعمليات ت�ضوية تفاو�ضية وتنبيهات تنفيذ – لتحقيق اأهدافه التنظيمية ل�ضنة 

2007. يبني اجلدول 1 ملخ�ضا اح�ضائيا لنتائج تنفيذ القوانني لل�ضنة. 

اح�ساءات عام 2007

يف عام 2007 قام الق�ضم مبا يلي: 

احل�ضول على اأحكام ق�ضائية مانعة دائمة من حمكمة مركز دبي املايل العاملي �ضد م�ضغلي اندوام   l

ا�ضيت مانيجمنت لالعالن ب�ضكل وهمي عن اأنهم منظمني يف مركز دبي املايل العاملي. 

عليهم  املدعى  من  ثمانية  �ضد  العاملي  املايل  دبي  مركز  حمكمة  من  مانعة  اأوامر  على  احل�ضول   l

 )Enduam Asset Management( ال�ضرتاكهم يف البور�ضة الوهمية با�ضم بور�ضة دبي للخيارات

حكام املانعة الدائمة على اغالق  مارات العربية املتحدة.  وقد عملت االأ وجمل�س ال�ضلع امل�ضتقبلية لالإ

العامل.  اأنحاء  كافة  م�ضتثمرين يف  الدوالرات من  من  الف  االآ مئات  الذي جمع  االحتيايل  امل�ضروع 

ويعود النجاح يف وقف تلك العملية جزئيا اىل التعاون وامل�ضاعدة يف التحريات التي قدمتها جلنة 

املالية.   املاليزية و�ضلطة �ضنغافوره  املالية  وراق  �ضرتالية، وجلنة االأ املالية واال�ضتثمارات االأ وراق  االأ

وراق املالية املاليزية ببدء اأول عملية مالحقة غ�ضيل اأموال لها. كما اأدت اىل قيام جلنة االأ

احل�ضول على اأحكام مانعة من حمكمة مركز دبي املايل العاملي �ضد م�ضغلي يورو اأمرييكا اند�س،   l

وهو عمل يعنى مب�ضاريع اال�ضتثمار االحتيالية العاملة يف مركز دبي املايل العاملي. 

احل�ضول على تعهدات تنفيذ من فانيتا ت�ضاتربوج و�ضويتا نايار ل�ضوء عر�س �ضروط املنتجات املالية   l

على عمالئها مع علمها بذلك، وذلك حلث عمالئها على اال�ضتثمار ب�ضكل م�ضر بهم. وقد منع كل 

منهم من امل�ضاركة يف تقدمي اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي ملدة 3 و 6 �ضنوات، على 

التوايل.  وقد ا�ضتلمت ال�ضيدة/ نايار اأي�ضا اأمر زجر اداري لعرقلة �ضلطة دبي للخدمات املالية اأثناء 

قيامها يف عمليات التحريات.

فريت  ترويج  يف  �ضلوكه  بخ�ضو�س  بومفري  نايل  روبرت  من  للتنفيذ  قابل  تعهد  على  احل�ضول   l

بري�ضيان ايكويتي فند ليمتد)First Persian Equity Fund ltd( يف مركز دبي املايل العاملي.  

وقد وافق ال�ضيد/ بومفري على عدم امل�ضاركة يف تقدمي اخلدمات املالية ملدة �ضنة واحدة. 

)و�ضركتها  ليمتد  دي�ضرتبيوترز  جلوبال  بارترنز  فور�ضيث  لرتاخي�س  الطوعي  ال�ضحب  قبول   l

التابعة فور�ضيث بارترنز ميدل اي�ضت ليمتد( بعد  عدم  متكنها من الوفاء مبتطلبات راأ�س املال 

املتطلبات.  تلك  بها وعالج  واملعمول  النظامية 

غري  مالية  خدمات  ون�ضاطات  احتيال  بعمليات  امل�ضتثمرين  البالغ  تنفيذ  تنبيهات  عدة  ا�ضدار   l

مرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي. 
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اجلدول -1 نتائج تنفيذ القوانني

�ضا�ضية يف التغلب على �ضوء ال�ضلوك يف ال�ضوق. وقد اأعار  ترويج الفهم -  يبقى التعليم هو الو�ضيلة االأ

ق�ضم تنفيذ القوانني خرباته للمنتديات التالية خالل العام 2007: 

قمة منظمي جمل�س التعاون اخلليجي       l

و�ضط لالحتيال واجلرائم املالية      منتدى ال�ضرق االأ  l

و�ضط للخدمات املالية       قمة ال�ضرق االأ  l

     IAIFA  وكاالت االحتيال لرابطة املوؤ�ض�ضات العاملية  l

ندوة حول اجلرمية االقت�ضادية         l

رابطة فاح�ضي االحتيال املرخ�ضني        l

موؤمتر اجلرمية االقت�ضادية         l

موؤمتر االلتزام بالقوانني والتنظيم ملجل�س التعاون اخلليجي     l

�ضواق املالية         هيئة االأ  l

مكافحة اجلرائم املالية          l



52

ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 

اأهم الجنازات يف عام 2007   

وقد   .2007 عام  خالل  ال�ضيا�ضة  مبادرات  من  عددا  القانونية  واخلدمات  ال�ضيا�ضات  ق�ضم  قاد 

ت�ضمنت هذه املبادرات قانون ممار�ضات �ضناديق التحوط والتغيريات على متطلباتنا اخلا�ضة بتقدمي 

اال�ضت�ضارات العامة و�ضيا�ضة ر�ضوم �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

نظامنا  بقاء  ل�ضمان  عامليا  والتنظيم  ال�ضناعة  يف  التطورات  مبراجعة  با�ضتمرار  الق�ضم  هذا  يقوم 

ل�ضلطة دبي  الرئي�ضية  ال�ضيا�ضة  الق�ضم )مراجعة  الغر�س، طور  ولهذا  دائما.  امل�ضتويات  اأحدث  على 

للخدمات املالية(، والتي مت االعالن عنها يف دي�ضمرب.  تت�ضمن املراجعة عرو�ضا لتحرير وتطوير نظام 

باأ�ضواق  االلتزام  عليها  يتوجب  التي  لل�ضركات  لل�ضماح  وعرو�س  بنا  اال�ضتثمارات اجلماعية اخلا�س 

وربي يف تعاميم ال�ضندات املالية، للتوافق مع متطلبات �ضلطة دبي للخدمات املالية.  االحتاد االأ

تو�ضيع  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اقرتحت  هذا،  لتنفيذ  �ضدرت  التي  ا�ضت�ضارات  ورقة  من  كجزء 

قاعدة العمالء املوؤهلني ليكونوا من �ضركات مركز دبي املايل العاملي.  حتى كتابة هذا التقرير �ضدرت 

هذه املقرتحات �ضعيا للح�ضول على ا�ضت�ضارات ب�ضاأنها �ضمن ورقة اال�ضت�ضارة رقم 52، والتي ميكن 

االطالع عليها على املوقع االلكرتوين ل�ضلطة دبي للخدمات املالية. 

وقد طور الق�ضم عددا من مقرتحات ال�ضيا�ضة خالل عام 2007 والتي بينت بالتف�ضيل يف قائمة اأوراق 

اال�ضت�ضارة اأدناه. 

ق�ضام التنظيمية خالل ال�ضنة و�ضاعد اىل حد  وقد قدم الق�ضم ا�ضت�ضارات قانونية ودعما قانونيا لالأ

كبري يف عمل �ضلطة دبي للخدمات املالية على ا�ضتيفاء املعايري الدولية وتطوير )نظام تقدمي تقارير 

حتوطي خارجي(. 

يدير الق�ضم جلنة القوانني والتنازالت يف �ضلطة دبي للخدمات املالية.  وقد اجتمعت اللجنة 42 مرة 

وتعاملت مع 110 طلبات تنازل. هناك قائمة بالتنازالت التي مت منحها على املوقع االلكرتوين ل�ضلطة 

دبي للخدمات املالية. 

وراق اال�ضت�ضارية التالية ون�ضرها على املوقع االلكرتوين ل�ضلطة دبي للخدمات املالية  متت كتابة االأ

يف �ضنة 2007. 

الورقة اال�ضت�ضارية رقم   52   مراجعة ال�ضيا�ضة الرئي�ضية   l

وراق املالية من مركز دبي املايل العاملي الورقة اال�ضت�ضارية رقم   51    مقرتحات متعلقة بعرو�س االأ  l

الورقة اال�ضت�ضارية رقم   50   قانون املمار�ضات املقرتح ل�ضناديق التحوط   l

الورقة اال�ضت�ضارية رقم   49   مقرتحات متعلقة بالر�ضوم   l

الورقة اال�ضت�ضارية رقم   48   مقرتحات لت�ضهيل اأنواع معينة من اال�ضت�ضارات والرتتيبات   l

الورقة اال�ضت�ضارية رقم   47   مقرتحات متعلقة ببيع التاأمني   l

الورقة اال�ضت�ضارية رقم   46   مقرتحات لتنفيذ نظام تقدمي تقارير حتوطية الكرتوين  l
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طراف املرتبطة” الورقة اال�ضت�ضارية رقم 45 مقرتحات لتعديل تعريف “االأ  l

االئتمان  وتاأمني  جل  االأ طويل  املبا�ضر  بالتاأمني  تتعلق  مقرتحات   44 رقم  اال�ضت�ضارية  الورقة   l

واال�ضراف واال�ضراف اجلماعي 

�ضواق املالية وجلنة اال�ضتئنافات التنظيمية  43 تعديالت تتعلق بهيئة االأ الورقة اال�ضت�ضارية رقم   l

املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  قوانني  كتاب  على  مقرتحة  تعزيزات   42 رقم  اال�ضت�ضارية  الورقة   l

العاملية  اأف�ضل املمار�ضات  ال�ضتيفاء معايري 

نتيجة ملا ذكر، �ضدرت القوانني التالية:

قانون بتعديل قوانني مركز دبي املايل العاملي لعام 2007: قانون مركز دبي املايل العاملي رقم 2   l

ل�سنة 2007 بتاريخ 15 فرباير 2007 

 27 بتاريخ   2007 ل�سنة   3 العاملي رقم  التنظيمي، قانون مركز دبي املايل  القانون  بتعديل  قانون   l

مايو 2007

مت اجراء تعديالت على القوانني ذات العالقة اأي�ضا يف عام 2007

الت�سالت والتخطيط ال�سرتاتيجي

وهي  للوكالة،  اال�ضرتاتيجي  والتخطيط  التطوير  اال�ضرتاتيجي  والتخطيط  االت�ضال  وحدة  تن�ضق 

زخما  الوحدة  اكت�ضبت  وقد  واجنازاتها.  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأهداف  اي�ضال  عن  امل�ضوؤولة 

دارة ال�ضرتاتيجية االت�ضال. كما مت اطالق م�ضروع اعادة  2007، نتج عن اعتماد جمل�س االإ يف عام 

هند�ضة االجراءات، وقد اأ�ضبحت االجراءات املعدلة تعطي نتاجها حاليا. 

ا�ضرتاتيجية  عن  انبثقت  منهما  وكال  لالعالم،  واأخرى  للمن�ضورات  ا�ضرتاتيجية  الفريق  نفذ  لقد 

االت�ضال.  وقد متخ�س عن ا�ضرتاتيجية الن�ضر ا�ضدار عدد من املن�ضورات اجلديدة. “اإجنازات �ضلطة 

مت  والتي  �ضنة  كل  مرتني  ت�ضدر  من�ضورة  مادة  هي   )DFSA in Action( ”املالية للخدمات  دبي 

�ضلطة  ن�ضاطات  الرئي�ضيني على اطالع على  امل�ضاهمني  ابقاء  العام وتركز على  اأواخر  تطويرها يف 

جمموعة  هناك  كانت  وقد  الرئي�ضية.  التنظيمية  امل�ضائل  بحث  على  وكذلك  املالية  للخدمات  دبي 

يف  امل�ضاهمني  مع  التوا�ضل  اأوا�ضر  تقوي  اأن  نها  �ضاأ من  والتي  العام،  اأواخر  يف  الن�ضر  قيد  كتيبات 

داخلية  من�ضورة  مادة  “13th Story” وهي  املن�ضورة  املادة  وهناك  املالية.  للخدمات  دبي  �ضلطة 

داء �ضمن �ضلطة دبي للخدمات املالية. ت�ضدر كل �ضهرين، والتي تركز على بناء ثقافة امل�ضاركة واالأ

التغطية  حجم  كبريمن  ب�ضكل  اال�ضرتاتيجي  التخطيط  و  االت�ضال  وحدة  زادت   2007 عام  خالل 

االعالمية على �ضلطة دبي للخدمات املالية و ن�ضاطتها داخليا و عامليا. 
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مكتب امل�ست�سار العام 

اأهم الجنازات يف عام 2007  

معظم عام 2007 كان عمال كاملعتاد بالن�ضبة لال�ضت�ضارات التي يقدمها مكتب امل�ضت�ضار العام ملجل�س 

دارة وجلانه والرئي�س التنفيذي حول امل�ضائل القانونية التي توؤثر على �ضلطة دبي للخدمات املالية.  االإ

ول يخت�س مب�ضاركة  اال اأن هناك مو�ضوعني رئي�ضيني حتققا بنجاح بقيادة مكتب امل�ضت�ضار العام . االأ

�ضلطة دبي للخدمات املالية بتقرير املنطقة احلرة املايل ال�ضادر كل �ضنتني ملركز دبي املايل العاملي 

مارات العربية  مبوجب القانون االحتادي رقم 8 ل�سنة 2004، ب�ضاأن املناطق احلرة املالية يف دولة االإ

�ضواق املالية  خر يخت�س بورقة اال�ضت�ضارة رقم 43 ب�ضاأن التعديالت املخت�ضة بهيئات االأ املتحدة.  واالآ

نظمة املتعلقة باالجراءات ذات العالقة. وقد عك�س كل منهما التزام  وجلنة اال�ضتئنافات التنظيمية واالأ

�ضلطة دبي للخدمات املالية بال�ضفافية واملحا�ضبة والكفاءة. 

العالقات الدولية   

طراف التنظيمية والتنفيذية هي جزء هام يف  ان عالقات التعاون واالعالم القوية التي ت�ضرتك بها االأ

تكامل وكفاءة تنظيم �ضناعة اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي. وتعتمد قوة هذه العالقات 

اأي�ضا على العالقات الدولية التي تعمل عن كثب مع كافة اأق�ضام �ضلطة دبي للخدمات املالية لتن�ضيق 

�ضا�ضية للعالقات  وتقدمي املعلومات وامل�ضاعدة املطلوبة. وبالتايل، فان الهدف اال�ضرتاتيجي واملهمة االأ

ولويات التي جعلت عام 2007 عاما متميزا بالنجاح.  الدولية ت�ضتمر لتحتل اأعلى املراكز �ضمن االأ

رئي�ضيني  ا�ضالميني  منظمني  مع  طراف  االأ الثنائية  الرتتيبات  حول  التفاو�س  على  الرتكيز  مت  وقد 

املالية مذكرة تفاهم  2007، وقعت �ضلطة دبي للخدمات  اأمريكيني. يف مار�س  وم�ضرفني م�ضرفيني 

اأ�ضواق التمويل اال�ضالمي العاملية مع بنك نيجارا والبنك املركزي يف ماليزيا. يف  بخ�ضو�س تطوير 

وراق املالية املاليزمية اتفاقية اعرتاف  الوقت نف�ضه، وقعت �ضلطة دبي للخدمات املالية مع جلنة االأ

متبادل لت�ضهيل توزيع منتجات اال�ضتثمار اال�ضالمية يف اخلارج ما بني مركز دبي املايل العاملي وماليزيا. 

يف اكتوبر 2007 وقعت �ضلطة دبي للخدمات املالية اتفاقية تارخية مع اأربعة وكاالت اأمريكية فدرالية 

م�ضوؤولة ب�ضكل رئي�ضي عن اال�ضراف على االحتياطي الفدرايل للواليات املتحدة، وجمل�س اإدارة النقد 

ول من  وهيئة تاأمني الودائع الفدرالية ومكتب متابعة النمو االقت�ضادي.  وقد كان بيان التعاون هو االأ

و�ضط مما يعك�س جناح مركز دبي املايل العاملي يف  نوعه الذي ت�ضدره �ضلطة تنظيمية يف ال�ضرق االأ

و�ضط.  تتبع املبادرة التي تبنت منوذج امل�ضاركة  مريكية اىل ال�ضرق االأ ا�ضتقطاب املوؤ�ض�ضات املالية االأ

اأجرتها  التي  للرتتيبات  م�ضابهة  ترتيبات  امل�ضريف،  لال�ضراف  بازل  جلنة  طورته  الذي  باملعلومات 

�ضلطة دبي للخدمات املالية مع م�ضرفني م�ضرفيني بارزين اآخرين )يف اململكة املتحدة واأملانيا( وتعك�س 

التفتي�س  للتعاون بخ�ضو�س اال�ضراف وعمليات  الدولية  باملعايري  املالية  التزام �ضلطة دبي للخدمات 

االحرتازية. 

وقد �ضهد عام 2007 اأي�ضا تقدما على م�ضتوى الدوائر يف التزام �ضلطة دبي للخدمات املالية القوي 

للهيئات الوا�ضعة للمعايري الدولية. 
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االجتماع  املالية  للخدمات  �ضلطة دبي  ا�ضت�ضافت  يا�ضكو،  الأ التابعة  النا�ضئة  �ضواق  االأ كع�ضو يف جلنة 

�ضواق النا�ضئة التابعة  �ضواق النا�ضئة على مدة اأربعة اأيام يف بداية دي�ضمرب. جلنة االأ ال�ضنوي للجنة االأ

وراق املالية، وت�ضمن 80 ع�ضوا تقريبا، من كل جلنة  يا�ضكو هي كربى اللجان التي متثل منظمي االأ الأ

وال�ضرق  اأفريقيا  منطقة  جلنة  من  ع�ضو  كل  وت�ضمل  يا�ضكو  الأ التابعة  االقليمية  ربعة  االأ اللجان  من 

و�ضط. وقد تناول احلدث الذي ت�ضمن اجتماعات مكثفة ملجموعات العمل الفنية اخلم�ضة التابعة  االأ

�ضواق النا�ضئة ا�ضتمرت يوما كامال وجل�ضتني عامتني  �ضواق النا�ضئة، وجل�ضة كلية للجنة االأ للجنة االأ

�ضواق النا�ضئة.  وراق املالية يف االأ للهيئات،مت فيها نقا�س عدة م�ضائل هامة تتعلق باأ�ضواق االأ

يا�ضكو، �ضاركت �ضلطة دبي للخدمات املالية اي�ضا يف عمل  �ضواق النا�ضئة التابعة الأ كع�ضو يف جلنة االأ

قوة املهام التنفيذية، وهي املجموعة العاملة الرئي�ضية التي تتعامل مع تقييم املباديء الدولية ملنظمي 

دبي  �ضلطة  ا�ضت�ضافت  و�ضط،  االأ وال�ضرق  اأفريقيا  ملنطقة  اأيا�ضكو  جلنة  يف  كع�ضو  املالية.  وراق  االأ

للخدمات املالية اأي�ضا ندوة تدريبية لـ 45 منظما ميثلون 17 دولة من املنطقة. 

ل�سنة   )IAIS( التاأمني الدولية مل�ضريف  الرابطة  املالية اجتماع  وقد ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات 

2007 والذي تعقده كل ثالث �ضنوات بح�ضور اأكرث من 200 منظم وم�ضرف تاأمني دويل من اأكرث من 
50 دولة ح�ضروا لبحث اأهم التطورات التنظيمية وتطورات ال�ضناعة.  وقد قبلت �ضلطة دبي للخدمات 
املالية الدعوة لت�ضبح ع�ضوا يف اللجنة الفنية لرابطة م�ضريف التاأمني وقد �ضاهمت يف عدد من اللجان 

طراف لقطاع التاأمني.  و�ضلطة  الفرعية للرابطة، مبا فيها املبادرة لتاأ�ضي�س مذكرة تفاهم متعددة االأ

املالية اال�ضالمية وع�ضو مراقب  اأي�ضا ع�ضو م�ضارك يف جمل�س اخلدمات  املالية هي  دبي للخدمات 

ملنظمة معايري املحا�ضبة والتدقيق للموؤ�ض�ضات املالية اال�ضالمية.باال�ضافة لذلك لقد رحبت �ضلطة دبي 

للخدمات املالية باكرث من 25 وفد اجنبي. 
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هيئة تنظيم البنوك ال�ضينية 

 )HCMC( هيئة �ضوق املال اليونانية

)FSC( جلنة اخلدمات املالية

ال�ضلطة اال�ضرافية املالية 

ردين  امل�ضرف املركزي االأ

وكالة اخلدمات املالية 

جلنة الرقابة على القطاع املايل 

Commission de Surveillance du Secteur Financier

 بنك نيجارا

)AFM( ضواق املالية� �ضلطة االأ

وراق املالية النيوزيلندية  جلنة االأ

 )SBFC( عمال امل�ضرفية ال�ضوي�ضرية االحتادية جلنة االأ

 )BDDK( عمال امل�ضرفية جمل�س التنظيم واال�ضراف على االأ

مريكية   �ضراف على البنوك االأ هيئة االأ

ال�ضني

اليونان

جرين�ضي

اآي�ضلنده

ردن االأ

اليابان

لوك�ضمبورغ

ماليزيا

هولنده

نيوزيلنده

�ضوي�ضرا

تركيا

الواليات املتحدة

مذكرات التفاهم املوقعة يف عام 2007  

االحتياطي الفدرايل   l

 )OCC( جمل�س اإدارة النقد  l

 )FDIC( هيئة تاأمني الودائع الفدرالية  l

)OTS( مكتب متابعة النمو االقت�ضادي  l
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اخلدمات والعمليات التجارية 

)4 يف عام 2006( 

)2 يف عام 2006( 

)99 يف عام 2006( 

)91 يف عام 2006( 

)8 يف عام 2006( 

)%12 يف عام 2006( 

)%5 يف عام 2006( 

)%18 يف عام 2006( 

قادة الغد التنظيميني: اخلريجني املعينني 

قادة الغد التنظيميني: املنح

عدد املوظفني 

اأجانب   l

اإماراتيني    l

العائد  

منظمني   l

غري منظمني   l

5
2
110
98
12

22.72%
24.5%
20.6%

املوارد الب�رشية 

تولت دائرة املوارد الب�ضرية امتام اأول �ضنة كاملة من برنامج قادة الغد التنظيميني.  يف اأول �ضنة كاملة 

41 مدرب و23 مدرب  اأكرث ت�ضمنت  اأو  44 منوذج مدة كل منهما يومني  من الربنامج قمنا بتقدمي 

ن يف ال�ضنة الثانية من الربنامج وقد ازداد الرتكيز على اكت�ضاب املتدربني موؤهالت  ممار�س.  ونحن االآ

خارحية، وكذلك تعليمهم اأثناء توليهم مهام املهنة.  وقد بداأنا اأي�ضا جمموعتنا الثانية من املتدربني 

الذين ان�ضموا للربنامج. 

على  الرتكيز  عرب  املوظفني  داء  الأ العامة  اجلودة  وبتعزيز  داء  االأ اإدارة  اجراءات  ب�ضقل  قمنا  وقد 

موؤ�ضرات اأداء املوظفني الرئي�ضية. 

من  املر�ضحني  يف  املزايا  اأعلى  على  الرتكيز  على  ال�ضعوبة  البالغ  العمالة  �ضوق  يف  ا�ضتمرينا  وقد 

اىل  والبعيد  القريب  املدى  على  ا�ضافات  لهم  �ضتكون  الذين  وىل  االأ الدرجة  من  خرين  االآ املنظمني 

دارة، قمنا بتقدمي اجراءات  �ضلطة دبي للخدمات املالية. وبهذا ال�ضياق، وردا على تقييم خماطر االإ

تخطيط ملء ال�ضواغر. 

والفعالية.   الو�ضوح  الرتكيز على حت�ضني  واجراءاتنا مع  ل�ضيا�ضاتنا  �ضاملة  اأي�ضا مراجعة  بداأنا  وقد 

و�ضيوؤدي هذا اىل تدقيق مهام املوارد الب�ضرية يف اأول ربع من عام 2008. 

اح�ساءات عام 2007 

يف �ضنة �ضادت فيها مناف�ضة قوية عامليا على موظفي االلتزام بالقوانني، كانت ن�ضبة ت�ضرب املوظفني 

)%22( اأعلى من املتوقع، اذ اأن عددا من املوظفني التنظيميني اجتذبهم العمل لدى القطاع اخلا�س، 

داء املوظفني  دارة القوية التي نوليها الأ �ضواء يف مركز دبي املايل العاملي اأو خارجه. وقد نتج ذلك عن االإ

ومن خالل عودة املوظفني املغرتبني اىل ديارهم. 

لتقليل اأثر هذه الن�ضبة لت�ضرب العاملني، قدمنا برنامج احتفاظ ل�ضمان املحافظة على املوظفني الذين 

جل ل�ضلطة دبي للخدمات املالية.  وقد اأثبت هذا  يعتربون عن�ضرا هاما يف م�ضرية النجاح الطويلة االأ

ن جناحه.  الربنامج حلد االآ
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30%
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1%
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11%

4%

22%

16%

2%

2%
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2%

دائرة امل�ساريع واإدارة املخاطر

ا�ضتمرت دائرة امل�ضاريع واإدارة املخاطر يف اجراء مراجعات لتح�ضني اجراءات العمل عرب املنظمة 

لتح�ضني اجراءات �ضلطة دبي للخدمات املالية ومعايري خدماتها. خالل عام 2007، مت اجناز عمليات 

املراجعة لتح�ضني االجراءات �ضمن دائرتي اال�ضراف واملالية. وقد مت اجراء عمليات مراجعة اأي�ضا 

ول  يف دائرة املوارد الب�ضرية ودائرة االت�ضال مع ال�ضركات ويتوقع اأن تتم هذه املراجعات يف الربع االأ

من عام 2008. 

لعبت اإدارة امل�ضاريع دورا رئي�ضيا يف امل�ضاريع ما بني الدوائر خالل عام 2007.  وقد جنحت الدائرة 

قام  والتي   2007 ل�سنة   FATFو  FSAP املايل  اال�ضتقرار  تقييم  لربنامج  املراجعات  اعداد  باإدارة 

بها �ضندوق النقد الدويل. وقد كانت الدائرة م�ضوؤولة عن اإدارة م�ضروع اطار العمل جلمع البيانات 

الكرتونيا من  وال�ضنوية  �ضنوية  الربع  املالية  العوائد  نتائج  تقدمي  ي�ضهل  والذي   )DCDF( وتوزيعها

ال�ضركات املرخ�ضة. 

دارة تقييم املخاطر والتي مت فيها حتديد  كما كان احلال يف عام 2006، مت عقد ور�ضة العمل ال�ضنوية الإ

بناء على ذلك.   العالج  �ضبل  املالية ومت ت�ضميم �ضوابط  للخدمات  ل�ضلطة دبي  املخاطر  الكثري من 

2008 و�ضتقوم بدورها بعقد ور�ضة عملة �ضنوية  و�ضت�ضتمر الدائرة مبراقبة تنفيذ ال�ضوابط يف عام 

دارة تقييم املخاطر.  اأخرى الإ

من العنا�ضر الهامة ل�ضمان جماراة �ضلطة دبي للخدمات املالية الرد على احلاالت الطارئة ومعاجلة 

وتطبيقها على موظفي  العمل  ت�ضميم خطة ال�ضتمرار  العمل. مت  ا�ضتمرار  ت�ضميم خطة  اأثارها هو 

�ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2007 و�ضيتم حتديثها �ضنويا اأو عند احلاجة لذلك. 
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لذلك،  ونتيجة  والبيئة.  وال�ضالمة  ال�ضحة  ملو�ضوع  خا�ضة  اأهمية  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  تويل 

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية ونفذت �ضيا�ضات واجراءات �ضحة و�ضالمة وبيئة فعالة ملنع و/اأو 

تقليل اأثر الق�ضايا واحلوادث الناجمة عن ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة. مت منح �ضهادات اىل اثني ع�ضر 

ولية )CPR(، وهي متوفرة للموظفني يف املوقع  موظفا يف �ضلطة دبي للخدمات املالية يف اال�ضعافات االأ

وخارج املوقع يف احلاالت الطارئة. 

مت عدد من ن�ضاطات التدقيق الداخلي املختلفة يف �ضلطة دبي للخدمات املالية لتقدمي التقارير حول 

با�ضتخدام مدققني  العمل.  باأف�ضل ممار�ضات  الكلي  وااللتزام  وت�ضكيالت احلوكمة  العمليات  فعالية 

داخليني من الغري، ت�ضمن عمليات التدقيق الداخلي التي مت تن�ضيقها يف عام 2007 تدقيقا الجراءات 

حتديد املخاطر لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية، ودائرة تقنية املعلومات ودائرة ال�ضحة وال�ضالمة  

و�ضوابط اأمن تقنية املعلومات )مبا يف ذلك فح�س االخرتاق(.

دائرة تقنية املعلومات

منذ يناير 2007، �ضلمت دائرة تقنية املعلومات اأكرث من 18 م�ضروعا ومبادرة بينما عملت على تطوير 

تقنية  توجيه  جلنة  �ضمنت  وقد  املعلومات.  تقنية  نظام  لبيئة  الكلي  من  واالأ النهائية  التحتية  البنية 

دوريا حول  باالجتماع  عمال  االأ وتن�ضيق  ا�ضتمرار احلوكمة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  املعلومات يف 

جميع مبادرات �ضلطة دبي للخدمات املالية يف تقنية املعلومات. باال�ضافة اىل ذلك، طورت الدائرة 

اأي�ضا التخطيط اال�ضرتاتيجي واعداد امليزانيات التقديرية والوعي باملخاطر وذلك بامل�ضاركة يف كافة 

ور�ضات العمل التي عقدتها �ضلطة دبي للخدمات املالية حتى هذا التاريخ. 

ت�ضمنت بع�س امل�ضاريع التي متت بنجاح خالل عام 2007 ما يلي: 

نظام تقدمي التقارير االحرتازية االلكرتوين )EPRS( )جاري العمل به من يناير 2008(  l

تنفيذ معايري ا�ضتمرار العمل   l

تنفيذ اجراءات اأمنية اأعلى للو�ضول اىل الربيد االلكرتوين  l

تنفيذ دي�ضك توب عن بعد، ميكن الو�ضول اليه من اأي موقع عاملي عرب االنرتنت   l

دوات اخلارجية الغري اآمنة باأجهزة الكمبيوتر حل لتعطيل تو�ضيل االأ  l

تدقيق دائرة تقنية املعلومات مقابل اأف�ضل املمار�ضات العاملية من قبل مدققني من الغري   l

فحو�س عر�س خارجي متت من قبل مدققني من الغري   l

توفري طاقة كهربائية ال تنقطع اىل الطابق الذي حتتله مكاتب �ضلطة دبي للخدمات املالية   l

تنفيذ نظام اأر�ضفة مركزي للربيد االلكرتوين   l
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تنفيذ نظام تتبع ومنع الدخول الغري م�ضرح به   l

تنفيذ �ضريفر بديل وجهاز م�ضاد للتج�ض�س   l

تنفيذ حل متطور م�ضاد للمواد الغري مرغوب بها   l

عملية حتديث برنامج ميكرو�ضوفت اوفي�س واأجهزة الكمبيوتر   l

حت�ضينات م�ضتمرة على �ضبكة تقنية املعلومات والبنية التحتية النهائية   l

نظام موحد للتحكم بالدخول   l

ال�ضركات من تقدمي  الذي ميكن  - احلل   )EPRS( التقارير الحرتازية اللكرتوين نظام تقدمي 

دبي  ل�ضلطة  املقدمة  بالبيانات  التحكم   / االح�ضائي  التحليل  امكانية  يتيح  الكرتونيا، مما  النماذج 

للخدمات املالية وذلك ال�ضدار التقارير الداخلية والتقارير املقدمة اىل امل�ضرف املركزي. يبداأ العمل 

باحلل النهائي يف بداية عام 2008. 

نظام تتبع ومنع الدخول الغري م�صرح به )IDP( -  ي�ضمن هذا النظام اأن ينتج عن اأية حماوالت 

تقنية  دائرة  وحتذير  تلقائية  مواجهات  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  الداخلية  ال�ضبكة  اىل  للدخول 

املعلومات.  باال�ضافة اىل ذلك، يخزن النظام �ضجل تدقيق كامل ل�ضمان ت�ضجيل اأية حماوالت م�ضيئة 

لتحليلها ومراجعتها. 

تدقيق دائرة تقنية املعلومات -  غطى تدقيق الدائرة املناطق الع�ضرة الرئي�ضية ل�ضوابط الكمبيوتر 

ذات  والتقنية  باملعلومات  التحكم  العامة ا�ضتنادا اىل معايري ال�ضبكة العاملية “COBIT” )اأهداف 

العالقة(.  وقد مت التو�ضل اىل نتيجة مفادها اأن دائرة تقنية املعلومات يف �ضلطة دبي للخدمات املالية 

متوافقة مع اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف اجرائاتها و�ضوابطها وبنيتها التحتية وا�ضرتاتيجيتها. 

“اختبار عملية دخول غري  - مت اجراء مترين على  اختبارات الدخول الغري م�صرح به من اخلارج 

من  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  لدى  منية  االأ االجراءات  اخلارج” لفح�س  لل�ضبكة من  بها  م�ضرح 

قبل مدققني خارجيني.  وقد بينت النتائج اأن لي�ضت هناك اأية عمليات اخالل اأمنية على الرغم من 

ا�ضتمرار اختبارات اخرتاق �ضلطة دبي للخدمات املالية الغري م�ضرح به لعدة  اأ�ضابيع بوا�ضطة اأنظمة 

الدخول الغري م�ضرح بها ومن قبل خرباء اأمن نظم معلوماتية متمر�ضني من مواقع عاملية خمتلفة.

االلكرتوين  الربيد  خطابات  تخزين  ل�ضمان  امل�ضروع  تنفيذ  مت   - اللكرتوين  الربيد  اأر�صفة  حل 

مركزيا وا�ضرتجاعها ب�ضهولة عرب نظام اإدارة رئي�ضي. �ضتكون اإدارة البيانات والتخزين اأ�ضهل نتيجة 

للحل اجلديد. 

نظام اأمن الدخول عن بعد - مت تنفيذ هذا امل�ضروع ملنح موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية الو�ضيلة 

عمال التي تتطلب اال�ضتمرارية. ي�ضتخدم  للعمل عن بعد من منازلهم اأو اأثناء �ضفرهم اأو يف حالة االأ

املعايري  باأدق  التو�ضيل  التزام  ل�ضمان  ع�ضوائيا  رقمه  تاأليف  يتم  متغري  ومفتاحا  تقنية  و�ضلة  احلل 

منية.  االأ
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الذاكرة  اأدوات  ا�ضتخدام  و�ضبط  حلرا�ضة  م�ضمم  حل  تنفيذ  مت   - توب  للدي�صك  مني  الأ النظام 

مني بنجاح.  دوات اخلارجية التي من �ضاأنها الت�ضبب يف اخرتاق النظام االأ املتحركة وغريها من االأ

امل�ضتمر،  العمل  لتخطيط  املالية  للخدمات  �ضلطة دبي  - كجزء من مبادرة  امل�صتمر  العمل  تخطيط 

اأهبة  اأجهزة ومعدات الدعم الالزمة وابقاءها على  حر�ضت دائرة تقنية املعلومات على توفري كافة 

اال�ضتعداد ال�ضتخدامها يف حاالت الكوارث.  وقد مت جتهري مكتب “متحرك” يتاألف من اأجهزة كمبيوتر 

قمار ال�ضناعية واأجهزة ال�ضلكي  “الب توب” مو�ضلة بالنظام ب�ضكل تام، وهواتف تعمل باالأ حممول 

حممولة وغريها من املعدات املطلوبة.  كما مت تركيب جهاز بدالة هاتف ا�ضايف ل�ضمان حتويل جميع 

املكاملات الواردة اىل ر�ضائل خارجة م�ضجلة م�ضبقا )وميكن عادة ت�ضجيلها(.  وقد مت توفري خط اآخر 

للتعامل مع املعلومات التي ميكن للموظفني الداخليني الو�ضول اليها باالت�ضال برقم مبا�ضر خا�س. 

وقد ا�ضتمرت دائرة تقنية املعلومات بتح�ضني وتقوية ال�ضعة امل�ضتقبلية والقوة التي يتمتع بها تخزين 

عمال  من. كما �ضيتم حت�ضني االأ البيانات والبنية التحتية ومعاجلة النتائج املرتتبة على الكوارث واالأ

مر الذي متت جدولته لبيان كال من ن�ضاطات “العمل كاملعتاد”  �ضا�ضية اأي�ضا خالل ال�ضنة القادمة االأ االأ

ومتطلبات النمو امل�ضتقبلي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية.

دائرة ال�رشاف على املكاتب  

مت التو�ضل بنجاح خالل ال�ضنة اىل الهدف الذي ت�ضعى له دائرة اال�ضراف وهو تقدمي بيئة عمل مهنية 

داري  االإ الدعم  توفري  على  اأي�ضا  الفريق  حر�س  كما  وزوارها.  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ملوظفي 

الكايف اىل جميع موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية. 

ولوية الق�ضوى  االأ املالية وزوارها هي  باأن تكون �ضالمة موظفي �ضلطة دبي للخدمات  ا�ضتمرت   وقد 

لل�ضلطة، وعليه، فقد عملت الدائرة على التحقق من مراقبة اأنظمة اطفاء احلريق احلالية ومعدات 

اإدارة  ار�ضادات  ح�ضب  دوريا  وفح�ضها  عليها  والتفتي�س  و�ضيانتها  والطواريء  ولية  االأ اال�ضعافات 

الدفاع املدين. وقد كانت التحديثات الدورية لدليل �ضلطة دبي للخدمات املالية للحاالت الطارئة توزع 

با�ضتمرار و دوريا على جميع موظفي ال�ضلطة. 

للتمكن من التعامل مع الكم املتزايد من املكاملات امل�ضتلمة، مت تركيب ن�ضخة حم�ضنة من نظام الهواتف 

الكمبيوترية �ضيمن�س بنجاح للتكامل مع نظام الهاتف احلايل لل�ضلطة. ومنذ ذلك احلني، عمل ذلك 

على حت�ضني اخلدمات املقدمة للزوار اخلارجيني ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ب�ضكل ملحوظ. 

مت اجناز اأعمال االن�ضاء اال�ضافية املطلوب لتوفري م�ضاحات ا�ضافية للتخزين ومكان للو�ضوء. كما مت 

اجراء اأعمال ال�ضيانة الروتينية ب�ضكل دوري ل�ضمان ال�ضالمة وحت�ضني جودة البيئة وفعاليتها. 
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دائرة املالية

جنحت دائرة املالية يف التحقق من تقدمي البيانات املالية وفقا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية املبينة من قبل 

 MIS �ضلطة دبي للخدمات املالية.  وقد كان الق�ضم م�ضوؤوال عن اعداد امليزانية التقديرية وتقارير 

وفواتري الر�ضوم وم�ضك دفاتر احل�ضابات واعداد البيانات املالية واإدارة النقد واحل�ضابات امل�ضرفية 

الثابتة. وقد مت  �ضول  االأ واملحافظة على �ضجل  الب�ضائع واخلدمات  وتدبري  الرواتب  ومعاجلة جدول 

وقات املحددة لها. القيام بجميع املهام بنجاح ويف االأ

2006 خالل مدة �ضهر واحد من  لل�ضنة املالية  ال�ضنوي  التدقيق  مت اجناز دفاتر احل�ضابات واأعمال 

الذي  اجتماعه  دارة يف  االإ اىل جمل�س  احل�ضابات  تدقيق  تقرير  تقدمي  املالية. وقد مت  ال�ضنة  اغالق 

انعقد يف يناير 2007 ومت اعتماده من قبل املجل�س يف االجتماع نف�ضه. 

خالل عام 2007، عمل الفريق على حتديث كتيب �ضيا�ضات دائرة املالية وتخطيط جميع االجراءات 

املالية من قبل جلنة  �ضيا�ضات دائرة  اعتماد كتيب  املالية. وقد مت  تنفيذها من قبل دائرة  يتم  التي 

على  التح�ضينات  جميع  تو�ضيل  مت  وقد  املالية.  للخدمات  دبي  �ضلطة  يف  املخاطر  وتقييم  التدقيق 

االجراءات اىل الدوائر املعنية با�ضدار مذكرات تغيري. وقد �ضاعد ذلك الفريق على حت�ضني الكفاءات 

الت�ضغيلية وتقليل الوقت الالزم ملعاجلة املعامالت وعلى و�ضع �ضوابط داخلية اأكرث �ضرامة. 

العام.   الدورية خالل  واجتماعتها  لل�ضلطة  الفعلي  املايل  داء  االأ للمجل�س حول  تقارير  تقدمي  وقد مت 

لتبقى  بنفقاتها  التحكم  من  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  متكنت  احلري�ضة،  املالية  دارة  االإ وب�ضبب 

�ضمن امليزانية التقديرية املعتمدة. 
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اإجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية

ال�ضركات املرخ�ضة     l

�ضالمية - املوؤ�ض�ضات االإ  

-  �ضركات ذات نوافذ اإ�ضالمية  

اال�ضخا�س املرخ�ضة  l

مزودو اخلدمات امل�ضاعدة امل�ضجلون     l

مدققو احل�ضابات امل�ضجلون     l

�ضواق املرخ�ضة    موؤ�ض�ضات االأ  l

�ضواق املرخ�ضة املعرتف بهم  اأع�ضاء موؤ�ض�ضات االأ  l

اأع�ضاء معرتف بهم  l

مذكرات التفاهم املوقعة     l

اجراءات التنفيذ    l

وراق اال�ضت�ضارية    االأ  l

كيانات ابالغ جديدة     l

الرتخي�س يف العام 2007

جمايل للطلبات امل�ضتلمة  العدد االإ  l

الطلبات التي متت معاجلتها يف غ�ضون 50 يوم عمل   l

الطلبات اجلاري اعتمادها    l

الطلبات امل�ضحوبة    l

الطلبات املرفو�ضة   l

�رشاف يف العام 2007  الإ

تقييمات املخاطر لل�ضركات املرخ�ضة    l

متو�ضط الوقت الالزم للمعاجلة )يوم عمل(  l

تعديالت على الرتاخي�س    l

متو�ضط الوقت الالزم للرتخي�س )يوم عمل(    l

 الح�ساءات الرئي�سية ل�سنة 2007 

72
5
2

490

17

5

1

78

2

16

8

11

14

90

70%

37

7

0

85

16

28

14
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1

83

2

22

11

95%

2

17

110

80

8

100%

100%

3

4

3

�سواق يف العام 2007  الأ

�ضواق املرخ�ضة التي مت اعتمادها طلبات موؤ�ض�ضات االأ  l
)مت اعتماد طلب خالل 9 اأ�ضهر(   

ع�ضاء املعرتف بهم التي مت اعتمادها “5 مبدئيًا”  طلبات االأ  l

مت اجرائها خالل 6 اأ�ضابيع(    70%(   

طلبات الهيئات املعرتف بها التي مت اعتمادها      l

)مت اعتماد الطلب خالل 3 ا�ضهر(   

تنقيح قرارات ادراجات بور�ضة دبي املالية العاملية    l

مت اإعتمادها خالل 3 اأ�ضهر(    87%(  

ال�سيا�سات واخلدمات القانونية  يف العام 2007 

اأوراق اال�ضت�ضارات )ال�ضيا�ضة، القوانني والقواعد( املن�ضورة    l

االقرتاحات التي متت املوافقة عليها فعلًيا يف اال�ضت�ضارات  l

القوانني ال�ضادرة  l

م�ضتندات �ضن القوانني التي مت اإعدادها     l

طلبات التنازالت والتعديالت    l

التنازالت والتعديالت املمنوحة  l

تنفيذ القوانني يف العام 2007 

اإجراءات التنفيذ  l

حتريات روتينية التي اأجنزت خالل 3 اأ�ضهر     l

حتريات معقدة متت خالل 6 اأ�ضهر     l

تعهدات قابلة للتنفيذ  l

اأحكام ق�ضائية مانعة ملركز دبي املايل العاملي     l

حتذيرات تنفيذية من�ضورة    l
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16

 25>

التزام 100%

التزام 100% 

13.54%

11.92%

0

�ضدرت يف دي�ضمرب 2007

0

�ضدرت يف دي�ضمرب 2007 

مكتب امل�ست�سار العام يف العام 2007 

مذكرات التفاهم املوقعة    l

جنبية وحما�ضراتهم   زيارات الوفود االأ  l

ال�سوؤون املالية يف العام 2007 

التزامات املحا�ضبة واعداد التقارير القانونية التي مت ا�ضتالمها   l

ون�ضرها وتقرير مدققي احل�ضابات الغري موؤهل يف الوقت املحددة    

داء املايل �ضمن امليزانية التقديرية الت�ضغيلية املعتمدة   االأ  l

الفائ�س يف العام 2008 كن�ضبة باملائة من اجمايل النفقات   l

الفائ�س يف العام 2008 كن�ضبة مئوية من اجمايل الدخل    l

جلنة الطعون التنظيمية 

   RAC طعون  l

   RAC قوانني اجراءات  l

�سواق املالية  هيئة الأ

 )FMT( ضواق املالية� اجراءات هيئة االأ  l

   )FMT(ضواق املالية� قوانني اجراءات هيئة االأ  l
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املالحق
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البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 

امللحق 1 

تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل 

امليزانية العمومية

داء املايل  بيان االأ

بيان التغريات يف حقوق امللكية

بيان التدفقات النقدية

اإي�ضاحات حول البيانات املايل

ال�ضفحات

70

72

73

74

75

77

�سلطة دبي للخدمات املالية



70

تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل اإىل ال�صادة اأع�صاء  �صلطة دبي للخدمات املالية

التقرير حول البيانات املالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية )»�ضلطة دبي«( والتي تتكون 

داء املايل وبيان التغريات يف حقوق امللكية  من امليزانية العمومية كما يف 31 دي�سمرب 2007 وبيان االأ

الهامة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  وملخ�س  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  لل�ضنة  النقدية  التدفقات  وبيان 

خرى. االأ التف�ضريية  ي�ضاحات  واالإ

دارة عن البيانات املالية  م�سوؤولية الإ

املحا�ضبية  لل�ضيا�ضات  وفقًا  املالية  البيانات  لهذه  العادل  والعر�س  عداد  االإ عن  م�ضوؤولة  دارة  االإ تعد 

الواردة يف ال�ضفحتني 75 و 76 من البيانات املالية. ت�ضمل هذه امل�ضوؤولية: ت�ضميم وتطبيق واحلفاظ 

اأية  املالية بحيث تكون خاليًة من  للبيانات  العادل  والعر�س  عداد  باالإ املت�ضلة  الداخلية  الرقابة  على 

اأخطاء جوهرية �ضواًء كان ذلك ب�ضبب االحتيال اأو اخلطاأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية 

املنا�ضبة؛ واإعداد التقديرات املحا�ضبية التي تعد معقولًة ح�ضب الظروف املتوفرة.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

تنح�ضر م�ضوؤوليتنا يف اإبداء راأينا حول هذه البيانات املالية بناًء على عملية التدقيق التي قمنا بها. 

خالقية  لقد اأجرينا تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. ت�ضتدعي هذه املعايري التزامنا باملتطلبات االأ

والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�ضل اإىل �ضمان معقول حول ما اإذا كانت البيانات املالية 

خاليًة من اأية اأخطاء جوهرية.

ف�ضاحات  واالإ املبالغ  حول  تدقيق  اإثباتات  على  للح�ضول  باإجراءات  القيام  التدقيق  عملية  تت�ضمن 

جراءات املختارة اإىل تقدير مدقق احل�ضابات، مبا يف ذلك  الواردة يف البيانات املالية. ت�ضتند هذه االإ

خطاء اجلوهرية للبيانات املالية، �ضواًء كان ذلك ب�ضبب االحتيال اأو اخلطاأ. وعند  تقييم خماطر االأ

باإعداد  املت�ضلة  الداخلية  الرقابة  االعتبار  يف  احل�ضابات  مدقق  ياأخذ  املخاطر،  تلك  بتقييم  القيام 

املن�ضاأة وعر�ضها العادل للبيانات املالية بهدف ت�ضميم اإجراءات التدقيق املنا�ضبة ح�ضب الظروف، 

ولي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ضاأة. تت�ضمن عملية التدقيق كذلك تقييمًا 

دارة،  االإ قبل  من  املعدة  املحا�ضبية  التقديرات  ومعقولية  امل�ضتخدمة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  ملالءمة 

�ضلوب عر�س البيانات املالية ب�ضكل عام. وكذلك تقييمًا الأ

نعتقد اأن اإثباتات التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�ضا�ٍس منا�ضٍب للراأي الذي نبديه 

بناًء على عملية التدقيق.
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الراأي

براأينا، لقد مت اإعداد البيانات املالية املرفقة ب�ضكل عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية وفقًا لل�ضيا�ضات 

املحا�ضبية الواردة يف ال�ضفحتني 75 و 76 من البيانات املالية.

براي�ش ووترهاو�ش كوبرز

مارات العربية املتحدة دبي، الإ

7 فرباير 2008 
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53،728

105،662

 28،341
23،593

51،934

2

76،285

  15،212
32،231

47،443

7،725
6،428

14،153

1،712

4،145
8،782

12،927

 24،904
30،110

55،014

4،030

9،675 

27،549

37،224

 6،788
8،202

14،990

1،098

 2،636
7،506

10،142

14،639

28،792

41،254

96،268

11،240

26،230

متت املوافقة على هذه البيانات املالية من قبل جمل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية بتاريخ 7 فرباير 2008.

موقعه بالنيابة عن جمل�س �ضلطة دبي للخدمات املالية 

امليزانية العمومية

املوجودات

موجودات غري متداولة

ممتلكات ومعدات 

موجودات غري ملمو�ضة

موجودات متداولة

دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

نقد ومرادفات نقد

جمموع املوجودات

 3
     4

اإي�ضاحات

 5
        6

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهم

 10،792
 2،543

13،335

9،419
82،908
92،327

105،662

 2،939
693

3،632

 2،569
22،591
25،160

28،792

األف دوالر اأمريكياألف درهم

 2006

 14،739
1،493

16،232

8،419 

71،617 

80،036

96،268

 4،015
407

4،422

 2،294
19،514
21،808

26،230

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

حقوق امللكية

راأ�ضمال مقدم واحتياطيات

راأ�ضمال مقدم

فائ�س مرتاكم

جمموع حقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة 

للموظفني

مطلوبات غري متداولة

مطلوبات غري متداولة

دائنون وم�ضتحقات ومطلوبات اأخرى

مبالغ مقبو�ضة مقدمًا من احلكومة

8
2

جمموع املطلوبات

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
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داء املايل بيان الأ

اعتمادات من احلكومة

اإيرادات عمولة

اإيرادات فائدة

يرادات جمموع االإ

 2
     2

اإي�ضاحات

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهم

 106،759
20،845

2،421

29،089
5،680 

660

األف دوالر اأمريكياألف درهم

 2006

98،725
14،734

1،541

26،900
4،015

420

م�ضاريف عمومية واإدارية

دارة م�ضاريف اأع�ضاء جمل�س االإ

جمموع امل�ضاريف

130،02535،429115،00031،335

 9
     11

)102،450(

)12،072(

)27،915(

)3،288(

)80،276(

)10،495(

)21،874(

)2،859(

)114،522()31،203( )90،771()24،733(

 24،2296،602 15،5034،226فائ�س ال�ضنة

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب
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بيان التغريات يف حقوق امللكية

األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

املجموع فائ�س مرتاكم راأ�ضمال مقدم

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006

يف 1 يناير 2006

راأ�ضمال اإ�ضايف مقدم )اإي�ضاح 2(

فائ�س ال�ضنة

يف 31 دي�سمرب 2006

18،319 

6،585 

- 

4،994 

1،794 

- 

5،881 

- 

24،229 

1،600 

- 

6،602

24،200 

6،585
24،229

6،594 

1،794 

6،602

24،904 6،788 30،110 8،202 55،014 14،990 

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006

يف 1 يناير 2007

راأ�ضمال اإ�ضايف مقدم )اإي�ضاح 2(

حمول للحكومة )اإي�ضاح 13(

فائ�س ال�ضنة

يف 31 دي�سمرب 2007

24،904
3،437

-

-

6،788
937

-

-

30،110
-

15،503

8،202
-

)6،000(

4،226

55،014
3،437

15،503

14،990
937

)6،000(

4،226

28،3417،72523،5936،42851،93414،153

)22،020( )22،020(
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بيان التدفقات النقدية

فائ�س ال�ضنة

تعديالت ب�ضبب البنود التالية

ا�ضتهالك

اإطفاء

خ�ضارة من بيع ممتلكات ومعدات

خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة

للموظفني

اإيرادات فائدة

3
4

7

اإي�ضاحات

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهم

15،503

5،477
758

4

3،285
)2،421(

األف دوالر اأمريكياألف درهم

 2006
اأن�ضطة العمليات

التدفقات النقدية للعمليات قبل

مكافاآت اخلدمة املدفوعة للموظفني

والتغريات يف راأ�س املال العامل

مكافاآت اخلدمة املدفوعة للموظفني

4،226

1،493
207

1

895
)660(

24،229

4،364
528 

30

2،505
)1،541(

6،602

1،190
144 

8

683
)420(

التغريات يف راأ�س املال العامل:

دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

ومطلوبات وم�ضتحقات  دائنون 

 اأخرى

22،606
)1،030(

6،162
)281(

 

30،115
)358(

8،207
)98( 7

�ضايف النقد الناجت عن اأن�ضطة

العمليات

5

8

)793(

5،537

)219(

1،509

)3،711(

)24،594(

)1،012(

)6،702(

اأن�ضطة اال�ضتثمار  

�ضراء ممتلكات ومعدات

عوائد من بيع ممتلكات ومعدات

�ضراء موجودات غري ملمو�ضة

تعديالت على ممتلكات

وموجودات غري ملمو�ضة

�ضايف النقد امل�ضتخدم يف اأن�ضطة 

اال�ضتثمار

 26،3207،1711،452395

)1،618(

- 

)1،819(

95

)441(

-

)496(

26

)5،818(

3
)496(

-

)1،585(

1
)209(

-

3

4

3،4

)3،342()911()6،582()1،793(

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب
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2

اإي�ضاحات

2007
األف دوالر اأمريكياألف درهم

2،214
3،437

)22،020(

4،682

األف دوالر اأمريكياألف درهم

 2006
اأن�ضطة التمويل

604
937

)6،000(

1،276

1،477
6،585

-

27،549

403
1،794

-

7،506

�ضايف الزيادة يف النقد ومرادفات 

النقد

نقد ومرادفات نقد، بداية ال�ضنة

نقد ومرادفات نقد، نهاية ال�ضنة

فائدة مقبو�ضة

راأ�ضمال اإ�ضايف مقدم

حمول للحكومة

مبالغ مقبو�ضة مقدمًا من احلكومة

�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف(

/الناجت عن اأن�ضطة التمويل

)11،687()3،183(35،6119،703

11،291

71،617

3،077

19،514

30،481

41،136

8،305

11،209 6

682،90822،59171،61719،514

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب
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اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

ن�سطة  1 الو�سع القانوين والأ
تاأ�ض�ضت �ضلطة دبي للخدمات املالية )»�ضلطة دبي«( مبوجب قانون دبي رقم )9( ل�سنة 2004 ك�ضلطة 

ن�ضطة املتعلقة بها يف مركز دبي املايل العاملي  ن�ضطة املالية واالأ تنظيمية م�ضتقلة م�ضوؤولة عن تنظيم االأ

)»مركز دبي«(. ووفقًا لقانون دبي رقم )9( ل�سنة 2004، فاإن �ضلطة دبي يتم متويلها ب�ضكل م�ضتقل 

من قبل حكومة دبي و�ضوف ت�ضتمر بذلك لتمكينها من ممار�ضة �ضالحياتها واأداء وظائفها.

2 ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 
ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الرئي�ضية املتبعة يف اإعداد هذه البيانات املالية هي على النحو التايل:

عداد اأ�سا�س الإ

لقد مت اإعداد البيانات املالية طبقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

درهم  هي  لها،  وفقًا  معامالتها  اأغلب  تن�ضاأ  التي  العملة  بو�ضفها  دبي،  ل�ضلطة  الوظيفية  العملة  اإن 

اإىل  اأي�ضًا  املالية  البيانات  هذه  حتويل  مت  فقد  فقط،  العر�س  غرا�س  والأ املتحدة.  العربية  مارات  االإ

مريكي ب�ضعر �ضرف ثابت يبلغ 1 دوالر اأمريكي = 3.67 درهم امارتي.  الدوالر االأ

اإيرادات ر�سوم

على  كاإيرادات  ال�ضنوية  الر�ضوم  احت�ضاب  يتم  قب�ضها.  كاإيرادات عند  الطلبات  ر�ضوم  احت�ضاب  يتم 

امتداد الفرتة املتعلقة بها. تتم معاملة اإيرادات الر�ضوم املقبو�ضة بخ�ضو�س ال�ضنة التالية كاإيرادات 

ر�ضوم مقبو�ضة مقدمًا ويتم اإظهارها حتت بند مطلوبات متداولة.

راأ�سمال مقدم واعتمادات من احلكومة

اإن املبالغ املقبو�ضة من احلكومة بخ�ضو�س امتالك املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللمو�ضة تتم 

معاملتها كراأ�ضمال مقدم بينما يتم احت�ضاب تلك املبالغ املقبو�ضة للوفاء بامل�ضروفات الت�ضغيلية يف 

داء املايل كاعتمادات من احلكومة. تتم معاملة املبالغ املقبو�ضة لل�ضنة التالية  املوازنة لل�ضنة يف بيان االأ

كمبالغ مقبو�ضة مقدمًا ويتم اإظهارها حتت بند مطلوبات متداولة. 
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2 ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

منافع املوظفني

جازات ال�ضنوية لقاء  يتم ر�ضد خم�ض�س بااللتزام املقدر مل�ضتحقات املوظفني بخ�ضو�س تكاليف االإ

م�ضتحقات  بند  حتت  املخ�ض�س  هذا  اإدراج  يتم  العمومية.  امليزانية  تاريخ  حتى  املقدمة  اخلدمات 

متعلقة باملوظفني.

دولة  غري  من  للموظفني  امل�ضتحقة  اخلدمة  نهاية  مكافاآت  مبلغ  بكامل  اأي�ضًا  خم�ض�س  ر�ضد  يتم 

مارات العربية املتحدة وفقًا لقانون العمل – قانون مركز دبي املايل العاملي رقم )4( ل�سنة 2005،  االإ

عن فرتات خدمتهم حتى تاريخ امليزانية العمومية. يتم اإدراج هذا املخ�ض�س حتت بند مطلوبات غري 

مارات العربية املتحدة وفقًا  متداولة. يتم احت�ضاب م�ضاهمات التقاعد املتعلقة باملوظفني من دولة االإ

لنظام امل�ضاهمات املحدد كم�ضروف يف الفرتة التي تتعلق بها.

ممتلكات ومعدات

يتم اإظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضًا اال�ضتهالك املرتاكم. يتم ح�ضاب اال�ضتهالك با�ضتخدام 

طريقة الق�ضط الثابت، مبعدالت حتت�ضب خلف�س تكلفة املوجودات و�ضواًل اإىل قيمها التقديرية املتبقية 

نتاجية املتوقعة على النحو التايل: على مدى اأعمارها االإ

5 �ضنوات

3 �ضنوات

3 �ضنوات

3 �ضنوات

3 �ضنوات

حت�ضينات على عقار م�ضتاأجر

تركيبات وجتهيزات

معدات مكتبية  

اأجهزة كمبيوتر 

مركبات   

القيم  مع  املبيعات  عوائد  مقارنة  واملعدات من خالل  املمتلكات  ا�ضتبعاد  وخ�ضائر  اأرباح  يتم حتديد 

الدفرتية للموجودات امل�ضتبعدة ويتم اأخذها يف االعتبار عند حتديد فائ�س/عجز ال�ضنة. يتم اإدراج 

داء املايل عند اإنفاقها. �ضالح والتجديد يف بيان االأ م�ضاريف عمليات االإ

موجودات غري ملمو�سة

نتاجية املتوقعة التي  عمار االإ يتم اإظهار املوجودات غري امللمو�ضة بالتكلفة ويتم اإطفاوؤها على امتداد االأ

تبلغ 3 �ضنوات. 

ر�سوم مدينة 

يتم اإدراج الر�ضوم املدينة بالقيمة املتوقعة املمكن حتقيقها. ويتم ر�ضد خم�ض�س لالنخفا�س يف قيمة 

يتم  التي  الفرتة  خالل  املعدومة  الديون  حذف  يتم  حت�ضيلها.  يف  م�ضكوكًا  املعتربة  املدينة  الر�ضوم 

حتديدها فيها.
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2 ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

نقد ومرادفات نقد

غرا�س بيان التدفقات النقدية، فان النقد ومرادفات النقد ت�ضمل النقد يف ال�ضندوق واحل�ضابات  الأ

اجلارية لدى امل�ضارف والودائع امل�ضرفية حتت الطلب بفرتة ا�ضتحقاق اأ�ضلية تقل عن ثالثة اأ�ضهر.

خم�س�سات

مر خروج موارد لت�ضوية التزام  يتم احت�ضاب املخ�ض�ضات عندما يكون من املرجح اأن ي�ضتدعي االأ

االلتزام. ملبلغ  موثوق  تقييم  و�ضع  مكان  باالإ ويكون  �ضابقة  اأحدث  ناجت عن  و �ضمني  اأ قانوين 
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حت�ضينات على عقار األف درهم

م�ضتاأجر

تركيبات 

وجتهيزات

اأعمال 

راأ�ضمالية 

قيد االإجناز

معدات 

مكتبية

اأجهزة

 كمبيوتر

املجموعمركبات

التكلفة

يف 1 يناير 2007

اإ�ضافات

تعديل

ا�ضتبعادات

يف 31 دي�سمرب

2007

13،441
221

)84(

-

3،981
41

-

)14(

752
194

-

)5(

3،803
853

-

)8(

229
-

-

-

-

309
-

-

22،206
1،618
)84(

)27(

13،5784،0089414،64822930923،713

اال�ضتهالك

يف 1 يناير 2007

ا�ضتهالك ال�ضنة

ا�ضتبعادات

يف 31 دي�سمرب

2007 

 3،922
2،690

 - 

 1.835
1،283
)11(

 334
210
)5(

 1،268
1،218

)7(

 108
76
 - 

 -

-

 -

 7،467
5،477
 )23(

�ضايف القيمةالدفرتية

يف 31 دي�سمرب

2007 

يف 31 دي�سمرب

2006 

6،9669014022،1694530910،792

6،6123،1075392،479184-12،921

9،5192،1464182،535121-14،739

3 ممتلكات ومعدات

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )تابع(
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حت�ضينات على عقار 

م�ضتاأجر

تركيبات 

وجتهيزات

اأعمال 

راأ�ضمالية 

قيد االإجناز

معدات 

مكتبية

اأجهزة

 كمبيوتر

املجموعمركبات

 3،663
 60

)23(

-

 1،086
11

-

)4(

205
 53

-

)1(

1،035
 233

-

)2(

62
 -

-

-

-

 84
-

-

 6،051
441

)23(

)7(

3،7001،0932571،26662846،462

3 ممتلكات ومعدات

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )تابع(

�ضايف القيمة الدفرتية

يف 31 دي�سمرب

2007 

يف 31 دي�سمرب

2006 

األف دوالر اأمريكي

التكلفة

يف 1 يناير2007

اإ�ضافات

تعديل

ا�ضتبعادات

يف 31 دي�سمرب 

2007

اال�ضتهالك

يف 1 يناير 2007

ا�ضتهالك ال�ضنة

ا�ضتبعادات

يف 31 دي�سمرب

2007 

1،066
733

-

502
350
)3(

92
57

)1(

346
332
)2(

30
21

-

-

-

-

2،036
1،493

)6(

1،79984914867651-3،523

1،901

2،597

244

584

109

113

590

689

11

32

84

-

2،939

4،015
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4 موجودات غري ملمو�سة 

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )تابع(

التكلفة

يف 1 يناير

اإ�ضافات

تعديل

راأ�ضمالية  اأعمال  من  حمول 

قيد االإجناز

يف 31 دي�سمرب

2006
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2006 2007 2007

2،134
1،819
)11(

-

582
496
)3(

-

1،019
767

-

348

278
209

-

95

3،9421،0752،134582

طفاء االإ

يف 1 يناير

اإطفاء

يف 31 دي�سمرب

641
758

1،399

175
207

382

113
528

641

31
144

175

2،543 �ضايف القيمة الدفرتية

 يف 31 دي�سمرب

6931،493407

متثل املوجودات غري امللمو�ضة برامج الكمبيوتر التي مت �ضراوؤها.

5 دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

2006
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2006 2007 2007

8،405
530
484

2،291
146
132

7،429
65

925

2،024
18

252

دفعات مقدمة

ذمم مدينة اأخرى

�ضلفيات موظفني

9،4192،5698،4192،294
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6 نقد ومرادفات نقد

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )تابع(

نقد يف ال�ضندوق

ح�ضاب جاري لدى امل�ضرف

جل ودائع ثابتة ق�ضرية االأ

2006
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2006 2007 2007

4
8،036

74،868

1
2،190

20،400

2
37،484
34،131

1
10،213

9،300

82،90822،59171،61719،514

العربية  مارات  االإ دولة  يف  له  مرخ�س  م�ضرف  لدى  امل�ضرفية  ر�ضدة  االأ بكافة  االحتفاظ  مت 

 :2006(  4.58% ال�ضنة  نهاية  يف  جل  االأ ق�ضرية  الثابتة  الودائع  على  الفائدة  �ضعر  بلغ  املتحدة. 

�ضنويًا.  )4.89%
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7 خم�س�س مكافاآت اخلدمة للموظفني

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )تابع(

يف بداية ال�ضنة

ال�ضنة  خالل  مر�ضود  خم�ض�س 

)انظر اأدناه(

دفعات خالل ال�ضنة

يف نهاية ال�ضنة

2006
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2006 2007 2007

4،030
3،285

)1،030(

1،098
895

)281(

1،883
2،505

)358(

513
683

)98(

6،2851،7124،0301،098

يتم حتميل املخ�ض�س املر�ضود خالل ال�ضنة كما يلي:

تكاليف املوظفني )اإي�ضاح 10(

دارة اأخرى م�ضاريف ملجل�س االإ

2006
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2006 2007 2007

3،226

59

879

16

2،483

22

677

6

3،2858952،505683

دائنون جتاريون

م�ضتحقات متعلقة باملوظفني  

م�ضتحقات اأخرى

مبلغ دائن لهيئة حكومية

اإيرادات عمولة مقبو�ضة مقدمًا

2006
األف دوالر اأمريكياألف درهماألف دوالر اأمريكياألف درهم

2006 2007 2007

 2،780
 979

 1،395
2،829
7،229

 757
267

 380 

771
1،970

1،898
 619

 1،250
116

5،792

 517
 169
 341

31
1،578

15،2124،1459،6752،636

8 دائنون وم�ستحقات ومطلوبات اأخرى

رئي�ضي  وب�ضكل  العاملي  املايل  دبي  مركز  �ضلطة  جتاه  التزامًا  حكومية  لهيئة  الدائن  املبلغ  ميثل 

خرى.  االأ وامل�ضاريف  واملرافق  يجار  باالإ يتعلق  فيما 
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9 م�ساريف عمومية واإدارية

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )تابع(

تكاليف املوظفني )اإي�ضاح 10(

ا�ضتهالك )اإي�ضاح 3(

تكاليف توظيف

اإيجار مكتب

تدريب وموؤمترات وحلقات بحث

اأتعاب قانونية وخدمات ا�ضت�ضارية 

ومهنية

تكاليف ات�ضاالت

م�ضاريف ت�ضويق

اإطفاء )اإي�ضاح 4(

�ضيانة مركبات

تكلفة متويل

خ�ضارة ا�ضتبعاد ممتلكات

ومعدات

م�ضاريف اأخرى

األف دوالر اأمريكياألف درهم

 78،859
 5،477
 3،444
 3،227
2،765
2،320

 

 1،086
 952
 758
 104

 65
4

 

3،389

 21،488
 1،493

 938
 879
 754
632

 

 296
 259
 207

 28
 18

1
 

922

 60،346
 4،364
 2،872
 4،679
 2،016
1،521

 

 714
 975
 528

 48
 65
30

 

2،118

 16،444
 1،190

 783
 1،275

 549
414

 

 195
 266
 144

 13
 18

8
 

575

102،45027،915 80،27621،874

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2007

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2006 

األف دوالر اأمريكياألف درهم

رواتب

منافع اأخرى

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

)اإي�ضاح 7(

األف دوالر اأمريكياألف درهم

46،865
28،768

3،226

 12،770
 7،839

879

37،330
 20،533

2،483

 10،172
 5،595

677

78،85921،48860،34616،444

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2007

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2006 

األف دوالر اأمريكياألف درهم

10 تكاليف املوظفني
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مكافاآت ت�ضجيعية

اأتعاب ح�ضور

�ضفر

اأخرى

األف دوالر اأمريكياألف درهم

 4،247
 2،368
 1،705
3،752

 1،157
 645
 464

1،022

 4،119
 2،332
1،618
2،426

1،122
 635
441
661

12،072 3،28810،4952،859

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2007

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2006 

األف دوالر اأمريكياألف درهم

دارة 11 م�ساريف اأع�ساء جمل�س الإ

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 )تابع(

اأقل من �ضنة

اأكرث من �ضنة واأقل من خم�س

�ضنوات

األف دوالر اأمريكياألف درهم

 6،960 

13،920
 1،896
 3،793

3،754
7،508 

 1،023
2،046

20،8805،68911،2623،069

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2007

ال�ضنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2006 

األف دوالر اأمريكياألف درهم

12 التزامات اإيجار ت�سغيلي
لغاء هي على النحو التايل: يجارات الت�ضغيلية غري القابلة لالإ يجار مبوجب االإ اإن التزامات االإ

13 حوالة للحكومة 
دارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 31 يناير 2007، على حتويل مبلغ 22.020.000 درهم  وافق جمل�س االإ

حلكومة دبي )6.000.000 دوالر اأمريكي( من الفائ�س املرتاكم. وبناًء على ذلك، مت بيان هذا املبلغ 

كمحول للحكومة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية. 

دارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 7 فرباير 2008، على حتويل مبلغ 12.478.000 درهم  وافق جمل�س االإ

)3.400.000 دوالر اأمريكي( حلكومة دبي من الفائ�س املرتاكم. وبناًء على ذلك، مت بيان هذا املبلغ 

يف البيانات املالية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008.
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امللحق 2

ولني الف�ساح عن اأتعاب املجل�س وكبار امل�سوؤ

الف�ساح عن املكافاآت

يبني الك�ضف التايل جمموع املكافاآت املقبو�ضة او امل�ضتحقة واملقبو�ضة لل�ضنة املالية املنتهيه يف 31 دي�سمرب 

دارة وكبار امل�ضوؤولني يف �ضلطة دبي للخدمات املالية ع�ضاء جمل�س االإ 2007 و 31 دي�سمرب 2006 الأ

ع�ساء غري التنفيذ يني يف املجل�س:  دارة والأ مكافاأة رئي�س جمل�س الإ

نطاق الرواتب

املبلغ بالدوالر االمريكي

2006
 املبلغ بالدوالر االمريكي

2007
دارة  اأع�ضاء جمل�س االإ

1

8

2

0

11

3

7

0

1

11
2006 )دوالر(2007 )دوالر(

مبني اأعاله جمموع قيمة اجمايل مكافاآت 

دارة غري التنفيذيني  اأع�ضاء جمل�س االإ

1،943،8371،866،15  0

املكافاأة معدة ب�ضكل تنا�ضبي ح�ضب املدة الفعلية للخدمة خالل ال�ضنة.  1

للتعني  ال�ضنوية  جور  االأ رئي�ضي من  ب�ضكل  يني  التنفيذ  دارة غري  االإ اأع�ضاء جمل�س  تتاألف مكافاأة   2
كما  كامال(.  وجلانه  دارة  االإ جمل�س  )الجتماعات  االجتماعات  ح�ضور  اأتعاب  اىل  باال�ضافة 

دارة  79،406 دوالر )رئي�س جمل�س االإ يدفع بدل �ضفر. بلغت االجور ال�ضنوية للتعيني لعام 2007 

5،775 دوالر اأمريكي  دارة  250،000 دوالر اأمريكي(.  بلغت اأتعاب ح�ضور اجتماعات جمل�س االإ
لالجتماع )للرئي�س 11،550 دوالر اأمريكي(.

5،775 دوالر اأمريكي للجنة )اأتعاب رئي�س اللجنة  اأتعاب ع�ضوية اللجان خالل العام 2007  بلغت   3
11،550 دوالر اأمريكي(. بلغت اأتعاب ح�ضور اجتماعات اللجنة 2،310 دوالر اأمريكي لالجتماع.

ال يتقا�ضى رئي�س جمل�س اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية اأتعابا عن ع�ضويته يف اللجان اأو عن   4
ح�ضوره اجتماعات اللجان. ال يتقا�ضى الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اأتعابا عن 

اأو  دارة  االإ اجتماعات جمل�س  اأو عن ح�ضور  دارة  االإ اأو جلان جمل�س  دارة  االإ ع�ضويته يف جمل�س 

دارة. جلان جمل�س االإ

مالحظات:
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نطاق الرواتب

املبلغ بالدوالر االمريكي

2006
 املبلغ بالدوالر االمريكي

2007
دارة  اأع�ضاء جمل�س االإ

0

1

0

10

8

1

20

2

1

3

7

5

1

19
2006 )دوالر(2007 )دوالر(

جمموع املبلغ االجمايل ملكافاآت

امل�ضوؤولني التنفيذيني مبينة اأعاله:

9،839،8137،168،858

ال�ضنة. خالل  للخدمة  الفعلية  املدة  مع  تتنا�ضب  واملنح  الرواتب   1

�ضحي  تاأمني  ق�ضط  تعليم،  بدل  تذكرة،  بدل  ال�ضكن،  بدل  ت�ضمل  خرى  االأ واملزايا  البدالت   2
 .2007 ل�ضنة  نهاية خدمة  تعاب  اأ احلياة وخم�ض�س  على  وتاأمني 

مالحظات:

مكافاآت الرئي�س التنفيذي وكبار امل�سوؤولني: 

تتاألف مكافاآت امل�ضوؤولني التنفيذيني التي يت�ضمنها اجلدول اأعاله مما يلي:

2006 )دوالر(2007 )دوالر(

7،665،938
2،173،875

5،627،966
1،540،892

50،001

100،001

200،001

300،001

400،001

800،000 >
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دوالر اىل
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300،000

400،000
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دوالر 

دوالر

دوالر

دوالر

دوالر
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مذكرات التفاهم 

طراف. مذكرة التفاهم املتعددة الأ

اأيا�ضكو 

طراف مذكرات التفاهم ثنائية الأ

اأ�ضرتاليا

ت�ضانيل اآيالندز 

ت�ضانيل اآيالندز   

ال�ضني   

م�ضر   

اأملانيا   

اليونان   

اأي�ضلنده   

اآيل اوف مان   

اآيل اوف مان  

اليابان   

ردن    االأ

ردن   االأ

لوك�ضمبورغ 

 

ماليزيا   

ماليزيا   

هولنده  

كوريا اجلنوبية   

�ضوي�ضرا   

امللحق 3 

)ASIC( ضرتالية� وراق املالية واال�ضتثمارات االأ جلنة االأ

)GFSA( هيئة جرين�ضي للخدمات املالية

)JFSC( جلنة جرين�ضي للخدمات املالية

)CBRC( هيئة تنظيم البنوك ال�ضينية

)CMA( هيئة �ضوق راأ�س املال

Nundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht )BaFin(

)HCMC( هيئة تنظيم البنوك اليونانية

�ضلطة اال�ضراف املايل يف اي�ضلنده

)FSC( جلنة اخلدمات املالية

 )IPA( ضلطة التاأمني واملعا�ضات�

)FSA( وكالة اخلدمات املالية

)CBJ( ردن امل�ضرف املركزي يف االأ

جلنة التاأمني

جلنة مراقبة القطاع املايل 

Commission de Surveillance du Secteur Financier )CSSF(

)SC( وراق املالية جلنة االأ

بنك نيجارا ماليزيا )امل�ضرف املركزي(

 )AFM( ضواق املالية� �ضلطة االأ

خدمة اال�ضراف املايل

)SFBC( عمال امل�ضرفية الفدرالية ال�ضوي�ضرية جلنة االأ
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تايالند   

تركيا  

تركيا   

مارات العربية املتحدة    االإ

مارات العربية املتحدة    االإ

مارات العربية املتحدة    االإ

اململكة املتحدة   

الواليات املتحدة   

الواليات املتحدة   

الواليات املتحدة   

الواليات املتحدة   

الواليات املتحدة   

)SEC( وراق املالية والبور�ضات جلنة االأ

)BRSA( عمال امل�ضرفية يف تركيا وكالة تنظيم واال�ضراف على االأ

 )CMB( جمل�س اأ�ضواق راأ�س املال

�ضرطة دبي

النيابة العامة )دبي(

)ESCA( وراق املالية وال�ضلع مارات لالأ هيئة االإ

)FSA( هيئة اخلدمات املالية

)CFTC( جلنة جتارة ال�ضلع والعقود امل�ضتقبلية

)FDIC( هيئة تاأمني الودائع االحتادية

)FR( االحتياطي الفدرايل

)OOC( جمل�س اإدارة النقد

)OTS( مكتب متابعة النمو االقت�ضادي
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القوانني الحتادية         

مارات العربية املتحدة تعديل د�ضتور االإ

مارات العربية املتحدة  القانون االحتادي رقم 8 ل�سنة 2004 ب�ضاأن املناطق احلرة املالية يف دولة االإ

املر�ضوم االحتادي رقم 35 ل�سنة 2004 ب�ضاأن تاأ�ضي�س مركز دبي املايل العاملي، منطقة مالية حرة يف 

دبي، مرفقا به قراري جمل�س الوزراء 

قرار جمل�س الوزراء رقم )28( ل�سنة 2007 با�ضدار الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم )8( 

ل�سنة 2004 ب�ضاأن املناطق احلرة املالية 

مارة دبي  القوانني املحلية لإ

قانون دبي رقم 9 ل�سنة 2004. القانون ب�ضاأن تاأ�ضي�س مركز دبي املايل العاملي.

القانون املحلي رقم 12 ل�سنة 2004 بتاأ�ضي�س ال�ضلطة الق�ضائية يف مركز دبي املايل العاملي.

قوانني مركز دبي املايل العاملي

القانون التنظيمي

قانون حماية البيانات

�ضواق قانون االأ

�ضالمية عمال املالية االإ قانون تنظيم االأ

قانون االئتمان

قانون اال�ضتثمار اجلماعي

قانون ائتمان اال�ضتثمارات

قانون ال�ضركات

قانون ب�ضاأن تطبيق القوانني املدنية والتجارية

قانون ب�ضاأن تطبيق قوانني مركز دبي املايل العاملي

قانون �ضركات التو�ضية ذات امل�ضئولية املحدودة

الت�رشيعـات ذات ال�سلة بـمركز دبي املايل العاملي

امللحق 4
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قانون العقود

ع�ضار قانون االإ

قانون التحكيم

قانون �ضركات التو�ضية العامة

قانون حماكم مركز دبي املايل العاملي

قانون التوظيف

من قانون االأ

قانون امللكية اخلا�ضة

�ضرار والتعوي�ضات قانون االأ

قانون ال�ضروط ال�ضمنية يف العقود وقانون ال�ضروط الغري عادلة

قانون االلتزامات

قانون �ضركات التو�ضية املحدودة

قانون امل�سميات

منوذج كتاب القواعد

)GEN( عام

)AUT( الرتخي�س

)SUP( ضراف� االإ

)ENF( تنفيذ القوانني

)COB( مزاولة العمل

)PIN( اأعمال التاأمني - االحرتازية

)PIB( عمال امل�ضرفية -  االحرتازية اأعمال اال�ضتثمار، التاأمني الو�ضاطة واالأ

)AML( موال مكافحة غ�ضيل االأ

)ISF( ضالمية� عمال املالية االإ االأ

)OSR( وراق املطروحة قواعد االأ
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)AMI( ضواق املرخ�ضة� قواعد تاأ�ضي�س االأ

)REC( قوانني االعرتاف

)PRS( ضعار� قانون ا�ضتقرار االأ

)ASP( مزودو اخلدمات امل�ضاعدة

)GLO( امل�ضطلحات

)CIR( قواعد اال�ضتثمار اجلماعي

)TKO(  قواعد اال�ضتيالء

)FER( قواعد الر�ضوم

منوذج م�سادر الكتاب

الطلبات و االعالنات

العوائد االحرتازية
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امللحق5 

اآر. جيه. اوبرين اند ا�ضو�ضييت�س، انك )يو ا�س ايه(

ات�س ا�س بي �ضي �ضيكيوريتز )يو ا�س ايه(

انك )يو ا�س ايه( 

  
*1

اربثنوت �ضيكريتيز ليمتيد )يو كاى(

اركتوز كابيتال ليمتد ) يو ا�س ايه(

ا�ضتماك�س كو.، ليمتد ) اليابان(

اف �ضي �ضتون ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

ال�ضتون كابيتال ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

ام بي اف كلريينج كوربوري�ضن ) يو ا�س ايه( 

انفينيوم كابيتال مانيجمانت، ال ال �ضي )يو ا�س ايه(

اوبتيفر يو ا�س، ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

اوريون بروكرز دي ام �ضي �ضي

مارات العربية املتحدة(  )االإ

اول انريجي تريدينج )نيذرالند�س(

مارات اي  دي  �ضي  بي  بنك ابو ظبي التجاري االإ

)يو ايه اي( 

ايجل �ضيفن ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

ايه ايه ايه كابيتال مانيجمنت ادفايزرز، ليمتد

)يو ا�س ايه( 

ايه دي ام انفي�ضتور �ضريفي�ضز، انك ) يو ا�س ايه(

باركليز كابيتال انك ) يو ا�س ايه(

باركليز كابيتال فيوت�ضرز برايفيت ليمتد )�ضنغافورة(

بانرث اينريجي تريدينج ال ال �ضي ) يو ا�س ايه(

بايونري فيوت�ضرز، انك )يو ا�س ايه(

برودين�ضال با�س كوموديتيز، ال ال �ضي

)يو ا�س ايه(

بريك ووتر تريدينج ال ال �ضي ) يو ا�س ايه(

بلوفني اينريجي، ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

بي ان بيه باريبا كوموديتي فيوت�ضرز، انك

) يو ا�س ايه( 

بيرتاكو اويل كومباين ليمتد ) جرين�ضي( 

بري،  �ضترينز �ضيكيوريتيز كورب.) يو ا�س ايه( 

بيل تريدينج، انك ) يو ا�س ايه( 

ترافيجورا ديريفاتيفز ليمتد )يو كيه( 

تراي الند يو ا�س ايه انك )يو ا�س ايه( 

تريدلنك ال ال �ضي )يو ا�س ايه( 

ت�ضاينا نا�ضيونال يونايتد اويل كوربوري�ضني

)ت�ضاينا( 

 )�ضوي�ضرا(
*2

توت�ضا توتال اويل تريدينج  ا�س ايه

جبل طارق تريدينج دي ام �ضي �ضي )االإمارات(

 

جلينكور كوموديتيز ليمتد )يو كيه( 

جمب تريدينج، ال ال �ضي ) يو ا�س ايه(

 

جورح اي. وارين كوربوري�ضن ) يو ا�س ايه( 

جولدمان، �ضا�ض�س اند كو. )يو ا�س ايه(

جي ا�س اينريجي بارترنز ال ال �ضي  )يو ا�س ايه( 

جينيفا ايرالند فاينان�ضيال تريدينج، ليمتد

) ايرلندا(

جينيفا تريدينج  يو اي�س ايه، ال ال �ضي) يو ا�س ايه( 

ع�ساء املعرتف بهم قائمة بالأ

اأع�ضاء  معرتف  بهم من قبل بور�ضة دبي املالية العاملية
*1

ع�ضاء االخرين، اأع�ضاء بور�ضة دبي للطاقة     االأ

االعرتاف ُرف�س ح�ضب طلب الع�ضو
*2
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جيه. بيه. مورجان فيوت�ضرز انك ) ي ايه(

دي اآر  دبليو كوموديتيز، ال ال �ضي ) يو ا�س ايه(

دي ام اي  بور�ضة دبي للطاقة )يو ايه اي(

دي اي اف اك�س  بور�ضة دبي املالية العاملية 

)يو اي اي( 

ذي كايت جروب ليمتد )يو كيه(  

راند فاينان�ضيال �ضريفي�ضز انك )يو ا�س ايه( 

رو�ضينتال كولينز جروب ال ال �ضي ) يو ا�س ايه(

رونني كابيتال ال ال �ضي )يو ا�س ايه( 

زون اينريجي جروب انك )يو ا�س ايه( 

�ضباير ما�ضرت فند ليمتد )يو ا�س ايه(

�ضتريلينج كوموديتيز كورب )يو ا�س ايه(

�ضيتاديل ديريفاتيفز جروب ال ال �ضي ) يو ا�س ايه(

�ضيتي جروب  جلوبال ماركيت�س انك. 

) �ضي جي ام اآي () يو ا�س ايه( 

�ضريون تريدينج ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

�ضن تريدينج ال ال �ضي )يو ا�س ايه( 

فلو تريدرز  بي يف )نيذرالند( 

فورتي�س كلريجن امرييكاز ال ال �ضي ) يو ا�س ايه(

فيربو ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

فيتول ا�س ايه )�ضوي�ضرا( 

فيتول ا�ضيا بيه تي اي ليمتد )�ضنغافورة(  

فيمات يو ا�س ايه ، ال ال �ضي ) يو ا�س ايه(

ن نيو ايدج )يو ا�س ايه([ ]ي�ضمى االآ

كاليون فاينان�ضال انك. ) يو ا�س ايه( 

كريديت �ضوي�س �ضيكيوريتيز ) يو ا�س ايه(

ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

كيمبلر اند كو.، انك ) يو ا�س ايه(

ليهام بروذرز انك ) يو ا�س ايه(

مادي�ضون تايلور تريدجن، ال ال �ضي ) يو ا�س ايه( 

ماركيت بارترنز  ال بيه ) يو ل�س ايه( 

مان فاينان�ضيال انك ) يو ا�س ايه( 

مورجان �ضتانلي اند كو. انكوربوريتد ) يو ا�س ايه( 

مورجان �ضتانلي كابيتال جروب انك ) يو ا�س ايه(

مريكيوريا اينريجي تريدينج  ا�س ايه

)�ضوي�ضرا( 

مرييل لين�س كوموديتيز انك )اجنلرتا(

مرييل لين�س، بري�س، فينري اند �ضميث 

انكروربوريتد ) يو ا�س ايه(  

ميزوهو �ضيكيوريتيز  يوا�س ايه انك ) يوا�س  ايه( 

هد�ضون كابيتال ايرنجي ال ال �ضي )يو ا�س ايه( 

هي�س انريجي تريدينج )ال ال يو ا�س اى( 

وولفرين تريدجن، ال ال �ضي )يو ا�س ايه( 

يو بي ا�س �ضيكيوريتز ال ال �ضي )يو ا�س ايه( 

مارات(  يونيفي�ضت بروكريج ال ال �ضي )االإ

قائمة الهيئات املعرتف بها 2007

يوريك�س فرانكفورت ايه جي

�ضيكاغو مريكانتايل اك�ضت�ضينج ، انك

اال عرتاف بنيويورك مريكانتايل اك�ضت�ضينج، انك
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ا�ضيكيورازيوين جرنال ا�س بيه ايه    

تو�ضكافند جلوبال ليمتد     

ويدج التريناتيفز ليمتد    

�ضينو جلف )دي اآي اف �ضي( ليمتد

اآي ان جي انف�ضتمنت مانيجمنت ) دبي( ليمتد

وقف تر�ضت �ضريفي�ضيز ليمتد

�ضو�ضييتي جرنال بنك اند تر�ضت

ماك كابيتال

اي ا�س بانكرز )دبي( ليمتد

مينافاكتورز ليمتد

جلف نا�ضيونال �ضيكيوريتيز �ضنرت انرتنا�ضيونال ليمتد

انتاركتيكا ا�ضيت مانيجمنت ) ميدل اي�ضت( ليمتد

ات�س ا�س بي �ضي ميدل اي�ضت لي�ضنج بارترن�ضيب

طوكيو مارين ميدل اي�ضت ليمتد

جام ) دبي( ليمتد

دامان كواترو ليمتد

ات�س دي جي من�ضور ) دبي(  ليمتد

مكا�ضب ا�ضالميك كابيتال ليمتد

فيمات انرتنا�ضيونال بنك ا�س ايه 

فالج�ضتون اندررايرتز ميدل اي�ضت ليمتد

مانافاكتورز ليمتد

كاوبثينج بنك ات�س اف

ميلينيوم برايفيت ايكويتي ليمتد

ليربوك جلوبال انف�ضتمنت�س ليمتد

ال�رشكات املرخ�سة يف عام 2007  

امللحق 6

دي�سمرب   17

دي�سمرب   16

دي�سمرب   16

دي�سمرب   13

دي�سمرب   09

دي�سمرب   06

دي�سمرب   05

نوفمرب   27

نوفمرب   27

نوفمرب    27

نوفمرب    18

نوفمرب   12

نوفمرب    8

نوفمرب    6

اكتوبر  28

اكتوبر   18

اكتوبر   10

�ضبتمرب   27

�ضبتمرب    25

�ضبتمرب   24

�ضبتمرب   16

�ضبتمرب   13

�ضبتمرب   13

12   �ضبتمرب
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تي اند اف تاك�س اند فاينن�س )دي اآي اف �ضي( ليمتد

كومريزباك ايه جي 

كليفورد �ضيكيوريتيز انك

لوفر فند ادفايزرز ) ميدل اي�ضت( ليمتد

ر�ضمله �ضي بي دي ا�ضيت مانيجمنت ليمتد

ذي بنك اوف طوكيو ميت�ضوبي�ضي يو اف جيه 

جوجينهامي كابيتال ماركيت�س ال ال �ضي

ايرن�ضت اند يونغ كوربوريت فاينان�س ليمتد

تبارك بارترنز

ام اف ا�س انرتنا�ضيونال ليمتد

كيليك اند كو ال ال بيه

بايونري انف�ضتكورب انرتنا�ضيونال ليمتد 

اليان�س �ضبي�ضاليتي اندررايرتز ليمتد

مرياباود )ميدل اي�ضت(  ليمتد

مينا فاينان�ضيال جروب ليمتد

جلف فند مانيجمنت ليمتد

ميزهاو كوربوريت بنك ليمتد

كاليون

ارقام كابيتال ليمتد

ايل�ضيكو ليمتد

جي اف ا�س انف�ضتمنت�س )ميدل اي�ضت( ليمتد

�ضرودر انف�ضتمنت مانيجمنت ليمتد

التريناتيف انف�ضتمنت �ضرتاتيجيك مانيجمنت )دبي( ليمتد

والي�س اند ماثي�س )دبي( ليمتد

دايوا �ضيكيوريتز ا�س ام بي �ضي يوروب ليمتد

يف  بيه  ويلث مانيجمنت )ميدل اي�ضت( ليمتد

06   �ضبتمرب

02   �ضبتمرب

29  اغ�ضط�س

02  اغ�ضط�س

02  اغ�ضط�س

30  يوليو

29  يوليو

25  يوليو

25  يوليو

24  يوليو

12  يوليو

11  يوليو

10  يوليو

21  يونيو

19  يونيو

18  يونيو

30  مايو

27  مايو

23  مايو

23  مايو

17  مايو

17  مايو

06  مايو

19  ابريل

11  ابريل

05  ابريل
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ايه اآي جي جلوبال انف�ضتمنت كورب ) ميدل اي�ضت( ليمتد

اك�ض�س بنك ليمتد

دامان �ضيكيوريتز انرتنا�ضيونال ليمتد

العربي كابيتال ليمتد

النكا�ضاير ماركيت �ضريفي�ضز )ميدل اي�ضت( ليمتد

يونيكونرتول كوموديتي فاينان�س ليمتد

باير كابيتال بارترنز انرتنا�ضيونال ليمتد

ام اآي اف )ميدل اي�ضت( ليمتد

جودهيلث وورلدوايد ليمتد

كوماندر ا�ضيت مانيجمنت ليمتد

تافتون او�ضيانيك ) ميدل اي�ضت( ليمتد

كونفريجن�س كابيتال ليمتد

مرييل لين�س انرتنا�ضيونال 

اي* تريد �ضيكيوريتز ليمتد

ديوك ايكويتي ليمتد

الكرو�س كابيتال ادفايزرز ليمتد

اليانز ا�س اي

06  ابريل

01  ابريل

29  مار�س

20  مار�س

19  مار�س

01  مار�س

25  فرباير

25  فرباير

14  فرباير

08  فرباير

06  فرباير

04  فرباير

14  يناير

11  يناير

08  يناير

08  يناير

03  يناير
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لورن�س جراهام ال ال بي

باتون بوغز ال ال بي

براندفورد- جريفيت اند ا�ضو�ضيت 

جيب�ضون، دون اند كروت�ضر ال ال بي

االيد جلف لويرز ال ال بي

ديك�ضون اند كو ال ال بي

لورن�س جراهام ال ال بي

نورتون روز )ميدل اي�ضت( ال ال بي

�ضيمونز اند �ضيمونز

دينتون وايلد �ضابت اند كو

لوفيلز )ميدل اي�ضت( ال ال بي

لينكليرتز ال ال بي

ريد �ضميث ريت�ضاردز بتلر ال ال بيه

ماندفيواال اند زافر ال ال بيه

كليفورد ت�ضان�س ال ال بيه

كينج اند �ضبالدجن ال ال بيه

هريبرت �ضميث ال ال بيه

امللحق 7

مزودو اخلدمات امل�ساعدة امل�سجلون يف عام 2007 

11  نوفمرب

5  نوفمرب

4  نوفمرب

4  نوفمرب

27  �ضبتمرب

24  �ضبتمرب

11  �ضبتمرب

29  اغ�ضط�س

13  يونيو

13  يونيو

09  مايو

02  مايو

23  ابريل

23  ابريل

17  ابريل

31  يناير

31  يناير
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امللحق 8 

مور �ضتيفنز ت�ضارترد اكاونت�س

ر�ضيل بيدفورد ) دبي( ليمتد

ا�ضوك كوبر اند ا�ضو�ضيت�س ليمتد

ايه جي ان ماك ليمتد

جرانت ثورنتون ال ال بي

مدققو احل�سابات امل�سجلون يف عام 2007

06  فرباير

05  فرباير

28  يناير

15  يناير

15  يناير



101

امل�سطلحات

منظمة املحا�ضبة والتدقيق ملوؤ�ض�ضات التمويل اال�ضالمي

مكافحة غ�ضيل االموال

وحدة ق�ضايا مكافحة غ�ضيل االموال امل�ضبوهه 

�ضركة مرخ�ضة

موؤ�ض�ضة �ضوق مرخ�ضة 

مزود خدمات م�ضاعدة

بنك الت�ضويات الدولية

خطة ا�ضتمرار العمل

قواعد اال�ضتثمار اجلماعي 

جلنة جتارة ال�ضلع امل�ضتقبلية )اأمريكا(

�ضري العمل 

�ضلطة دبي للخدمات املالية

مركز دبي املايل العاملي

�ضلطة مركز دبي املايل العاملي

بور�ضة دبي املالية العاملية   

بور�ضة دبي للطاقة 

وراق املالية وال�ضلع مارات لالأ هيئة االإ

برنامج تقدمي التقارير التحوطي االلكرتوين

برنامج تقيم اال�ضتقرار املايل

قوة مهام التنفيذ املالية 

�ضواق املالية هيئة االأ

جمل�س خليج التعاوين

ال�ضحة و ال�ضالمة و البيئة

الرابطة الدولية مل�ضريف التاأمني

جمل�س املعايري املحا�ضبية العاملية

امللحق 9

AAOIFI

AML

AMLSCU

AF

AMI

ASP

BIS

BCP

CIR

CFTC

COB

DFSA

DIFC

DIFCA

DIFX

DME

ESCA

EPRS

FASP

FATF

FMT

GCC

HSE

IAIS

IASB
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املجل�س اال�ضالمي  للخدمات املالية 

وراق املالية املنظمة العاملية للجان االأ

وراق املالية  �ضواق يف توجيه االأ االأ

مذكرة تفاهم

طراف  مذكرات التفاهم املتعددة االأ

بور�ضة نيويورك مريكانتايل انك. 

النماذج واال�ضعارات املحددة  

عمال امل�ضرفية االحرتازية   اأعمال اال�ضتثمار والتاأمني والو�ضاطة واالأ

جلنة الطعون التنظيمية  

ائتمان اال�ضتثمار العقاري 

م�ضجل ال�ضركات يف مركز دبي املايل العاملي 

مالك  جمعية ممار�ضي االئتمان واالأ

تقرير معاملة م�ضبوهة 

برنامج قادة الغد التنظيميني 

مارات العربية املتحدة االإ

IFBS

IOSCO

MiFID

MOU

MMoU

NYMEX

PFN

PIB

RAC

REITS

ROC

STEP

STR

TRL

UAE
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امللحق 10

العناوين 

العنوان الفعلي

اجلناح الغربي، الدور 13، ذه جيت، مركز دبي املايل العاملي 

العنوان الربيدي

مارات العربية املتحدة  �س.ب. 75850، دبي، االإ

هاتف   1500  362 4)0( 971+ 

 +971 )0(4 فاك�س  0801  362 

 infor@dfsa.ae لال�ضتف�ضارات العامة: االت�ضال على الرقم املبني اأعاله اأو عرب الربيد االلكرتوين

تف�ضل بزيارة موقعنا على ال�ضبكة العاملية www.dfsa.ae لالطالع على: 

خبار حول �ضلطة دبي للخدمات املالية  املزيد من االأ  l

نظمة والقواعد  الن�ضو�س الكاملة للقوانني واالأ  l

املعلومات املتعلقة بعملية الرتخي�س   l



104





info@dfsa.ae

www.dfsa.ae

971 0 43621500


