
 نظام اإلبالغ عن المخالفات لسلطة دبي للخدمات المالية
 

قامت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، بطرح نظام 

 على المساعدة في: ، لمتطلبات الحاليةلالذي يأتي تكميالً لإلبالغ عن المخالفات. ويهدف هذا النظام، 

 

 ؛1 يقومون باإلبالغ عن مخاوف تنظيميةتوفير حماية قانونية أفضل لألشخاص الذين  أ(

 

وتعزيز الشفافية حول  2تحسين ثقافة اإلبالغ عن المخالفات في الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية   ب( 

 كيفية تعامل هذه الكيانات مع المخاوف التنظيمية؛

 

 ؛ و عن المخاوف التنظيميةاإلفصاحات تشجيع المزيد من  ج( 

 

، وتعزيز االمتثال األفضل والثقافة األخالقية من خالل زيادة الوعي بأن هناك احتمالية أكبر  التصرفات الخاطئةردع  د(

   التصرفات الخاطئة. لإلبالغ عن

 

  نظام اإلبالغ عن المخالفاتالخلفية ل 

 

تدابير اإلبالغ عن المخالفات من خالل الورقة  ، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بالتشاور العام بشأن العديد من  2021خالل عام  

وتستلزم من   ،على تعزيز الحماية القانونية الممنوحة للمبلغين عن المخالفات  التدابير المقترحةتهدف  . و141االستشارية رقم  

المخاوف عن  إلبالغ  جميع الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وضع السياسات واإلجراءات الفعالة لدعم عملية ا

 . وتقييمها التنظيمية

 

رقم   االستشارية  الورقة  في  الواردة  المقترحات  اعتماد  اآلن  بتاريخودخل    141تم  التنفيذ  حيز  المخالفات  عن  اإلبالغ                نظام 

 .2022إبريل  7

 

 ؟ما هي الحماية التي تم وضعها

 

المسؤولين  لألشخاص )على سبيل المثال،    الممنوحةلتعزيز الحماية القانونية    2004تم إجراء تغييرات على القانون التنظيمي لعام  

ً   ، إماامشتبه بهالتصرفات  سوء ال  عنيقومون باإلبالغ  أو الموظفين أو وكالء كيان منظم( الذين   ً أو    الكيان  ضمن  داخليا  خارجيا

   سلطات إنفاذ القانون.إلى مدقق حساباتهم أو سلطة دبي للخدمات المالية أو 

 

ستطبق هذه الحماية فقط عندما يكون اإلفصاح عن المعلومات متعلق باشتباه معقول بشأن قيام الكيان الخاضع للتنظيم أو مسؤول 

 :تيبأي من اآلأو موظف في الكيان الخاضع للتنظيم أو شركة تابعة لشخص مرخص 

 

 ؛ أوسلطة دبي للخدمات المالية تديرهأو القواعد أو أي تشريع آخر  أحكام القانونأحد مخالفة  أ(

 

بحسن وعندما يكون اإلفصاح قد تم  غسل األموال أو االحتيال أو أي جريمة مالية أخرى،  تتعلق ب  جريمة  فيالمشاركة   ب( 

 .نية

 

 

 

 
  فيما يتعلق بالكيانات الخاضعة للتنظيم، المخاوف التي تراود أي شخص بأن الشخص المرخص أو مسؤول أو موظف في الكيان الخاضع للتنظيم أو  1

تتعلق بغسل  التي تديره سلطة دبي للخدمات المالية؛ أو ب( المشاركة في جريمة    القانونشركة تابعة للكيان الخاضع للتنظيم قد قام أ( بمخالفة أحد أحكام  

 األموال أو االحتيال أو أي جريمة مالية أخرى.

 
لية  يشمل مصطلح الكيانات الخاضعة للتنظيم: الشركات المرخصة؛ مؤسسات السوق المرخصة؛ مدققي الحسابات المسجلين؛ واألعمال والمهن غير الما  2

 المحددة 

 



 

 ؟المعقولاالشتباه ما هو 
 

ً   ةمنخفض  عتبة"  االشتباه، وبينما يعتبر "كل حالةب  الخاصة يعتمد هذا على الظروف   اً اختبار، فإن مفهوم المعقولية يجلب  نسبيا

 ً  .لالشتباه واقعية أسئلة و موضوعيا

 

 ة؟يما هو المقصود من حسن الن
 

 .كيديهذا يتطلب، على سبيل المثال، أن يتم القيام بشيء ما بصدق وليس لغرض غير أمين أو 

 

 

المخالفاتبموجب   الذي يقوم  نظام اإلبالغ عن  من أجل الحصول على  العوامل  إثبات استيفاء هذه  باإلفصاح  ، يعود للشخص 

 الحماية.

 

 ؟سلطة دبي للخدمات المالية فعله لتنظيمما الذي يتعين على الكيانات الخاضعة 

 

 عملية   سلطة دبي للخدمات المالية وضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة لتسهيللتنظيم  جميع الكيانات الخاضعة  على    يجب

 نتوقع أن تغطي السياسات واإلجراءات ما يلي: واإلبالغ عن المخاوف التنظيمية وتقييمها.  

 

 ؛الترتيبات الداخلية للسماح باإلفصاح عن المخاوف التنظيمية أ(

 

االقتضاء، إلى  المبلغين عن المخالفات وتقييمها وتصعيدها داخل الكيان، وعند    اإلجراءات المناسبة للتعامل مع تقارير ب( 

 ؛ سلطة دبي للخدمات المالية أو أي سلطة أخرى ذات صلة

 

 ؛المبلغين عن المخالفات سرية.تدابير معقولة لحماية هوية و ج( 

 

 ؛من أي عواقب ضارة عن المخالفات تدابير معقولة لحماية المبلغين د(

 

 و ، عند االقتضاء؛عن المخالفات تقديم المالحظات إلى المبلغينلإجراءات  هـ(

 

تدابير تحدد كيفية إدارة الكيان ألي تضارب في المصالح والمعاملة العادلة ألي شخص متهم بارتكاب مخالفة من قبل   و( 

 .المبلغين

 

التي السياسات واإلجراءات  أن تكون  قبل    تم وضعها  يجب  للخدمات  من  لتنظيم سلطة دبي  الخاضعة  المالية مناسبة الكيانات 

 ويجب مراجعتها بشكل دوري للتأكد من أنها كافية وفعالة ومحدثة. ،هالطبيعة وحجم وتعقيد أعمال

 

وسائل عن  كجزء من تنفيذ هذه المتطلبات الجديدة، إبالغ جميع مسؤوليه وموظفيه  و،  للتنظيم  على الكيان الخاضعأيضاً  يجب  

 . الحماية المتاحة لهم

 

 إبالغ سلطة دبي للخدمات المالية عن التصرفات الخاطئة 

 

إبالغ سلطة دبي للخدمات  حيث يمكن    whistle@dfsa.ae  - المخالقات  لقد قمنا بتخصيص عنوان بريد إلكتروني لإلبالغ عن  

 نظيمية بغض النظر عما إذا كان قد تم تقديم تقرير داخلي. تالمخاوف العن المالية مباشرة 

 

سرية ويقتصر الوصول إلى هذه المعلومات على ال  بها في غايةمع أي معلومات يتم إبالغها  سلطة دبي للخدمات المالية تتعامل  

 .المتخصصين للخدمات الماليةعدد صغير من موظفي سلطة دبي 

 



طلبات محتملة أي  و  للتقاريرتقييماً أولياً  . وسيشمل ذلك  االستالم  يوم عمل من  28في غضون  التقارير  للرد على  السلطة    فتهد

 للحصول على مزيد من المعلومات.

 

 قانونية. نصيحةأي مشورة أو بتقديم سلطة دبي للخدمات المالية، كجزء من هذه العملية،  تقوم لن

 

 ؟التاليما 
 

حول  ، ستجري مراجعة  2023، وفي منتصف عام  عن كثب  االمتثال لهذا النظام الجديدبمراقبة  سلطة دبي للخدمات المالية  ستقوم  

 وحماية المبلغين. عملية اإلبالغ عن المخالفات تنفيذه وما إذا كانت المتطلبات فعالة في تشجيع

 


