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 الهيئة القانونية لألسواق المالية 

 

الكيانات    –األشخاص  سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات التي تؤثر على  يمكن ل

خاضعين للتنظيم، أو ممن  . ويمكن أن يكون هؤالء األشخاص  واألفراد  (الشركات على سبيل المثال،  ) القانونية 

الذين األشخاص  هم قيد التقديم للخضوع للتنظيم، أو الذين يمارسون خدمات مالية دون الخضوع للتنظيم، أو  

كما يمكن للسلطة فرض الغرامات، أو مطالبة الشركات باتخاذ إجراءات محددة، أو   يمارسون أنشطة أخرى.

ة في مركز دبي المالي العالمي، أو رفض أي طلب للحصول منع األشخاص من العمل في مجال الخدمات المالي

 على ترخيص أو تسجيل أو رفض طلبات اإلدراج.

 

ندما تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية هذه األنواع من القرارات، فإن مبادئ القانون اإلداري تتطلب اإلنصاف  ع

 ، سلطة دبي للخدمات المالية لتتوافق مع هذه المبادئ  اجراءات تم تصميم  وقد    .واإلجراءات القانونية الواجبة

، بما في ذلك الحقائق التي تم  قراراتنالمتضررين من  ل  معلومات كافية حول أسباب القرارتقديم    هذا،  يشملو

التفاصيل حول    .ات القرار  هذه  لسلطة بشأنالتصريحات لفرصة لتقديم  منحهم  ، وعند اتخاذ القرار  االعتماد عليها

ملية والقرارات التي تنطبق عليها مبينة في كل من القانون التنظيمي )قانون مركز دبي المالي العالمي هذه الع

 ( وفي قواعد السلطة.2004لعام   1رقم 

 

المالية    نهج يتبع  سلطة دبي للخدمات  المتضرر من  أفضل الممارسات الدولية من خالل منح الشخص  أيضاً 

المتمثل    الحاسمالدور  بممارسة  سواق المالية  لأل  القانونية  هيئةوتقوم ال.  أمام طرف مستقلبه  لطعن  اق  حرار  الق

 في النظر في هذه الطعون عند تقديمها. 

 

عن سلطة  تماماً  وهي مستقلة  الالزمة،  متخصصة تتمتع بالخبرة    هي هيئة قانونية  سواق الماليةلأل  القانونية  هيئةال

سلطة ومراجعة  الصادرة عن القرارات  عملية الطعن ضد الدبي للخدمات المالية. إن وجود آلية فعالة لتمكين  

الخدمات المالية في   قطاعنزاهة وسمعة ب  ثقةال الحفاظ على لضمانمن األسس الهامة  يعتبرقراراتها التنظيمية 

 مركز دبي المالي العالمي.

 

 سواق المالية لأل نونيةالقا هيئةنبذة عامة عن ال
 

بموجب القانون التنظيمي من أجل النظر واتخاذ القرار   2014عام    سواق الماليةلأل   القانونية  هيئةتم تأسيس ال

 في: 

 

   الطعون ضد قرارات سلطة دبي للخدمات المالية؛ و 

   .اإلجراءات التنظيمية األخرى 

 

لمراجعة قرار صادر عن   سواق الماليةلأل  القانونية  هيئةالأمام    ي جلسة استماعه"(  إحالة"  الطعن )بمعنى آخر

ويمكنها  لحيثيات ووقائع أي قرار محال إليها،  مراجعة كاملة  وتقوم الهيئة بإجراء  سلطة دبي للخدمات المالية.  

على    عقب القرار األصلي. ويعني هذا قيام الهيئة بإلقاء نظرة جديدةظهر  تصلة  ذات    ةجديد أدلة  النظر في أي  
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يتم تأييد أو تغيير أو نقض القرار األصلي،  قد  وإلى قرارها الخاص.  والتوصل  جميع األدلة والوقائع والقانون  

 .قرارهاتوجيهات بشأن كيفية اتخاذ المع  سلطة دبي للخدمات الماليةاألمر مرة أخرى إلى  الهيئة وقد تحيل

 

المنصوص عليها في قوانين أو   ،النزاعات بين األشخاص معينة من  أخرى  يتعلق بأنواع    إلجراء التنظيميا

أو عرض استحواذ المالية    لألوراق  قواعد مركز دبي المالي العالمي. على سبيل المثال، قد يتعلق النزاع بعرض 

إجراء   الشروع في  المالية(  للخدمات  دبي  ذلك سلطة  )بما في  يجوز ألي شخص  أسهم.  اقتناء  أو  اندماج  أو 

 . سواق الماليةلأل  القانونية هيئةأمام التنظيمي 

 

طلب  أي،) ، كانت جميعها طعونقضية 14 ما مجموعه في سواق الماليةلأل القانونية هيئةالنظرت  اآلن،حتى 

 سلطة دبي للخدمات المالية(.صادر عن  قرارمراجعة ل

 

 سواق المالية لأل القانونية هيئةاألساس القانوني لل
 

التنظيمي الحفاظ على    مطالبة  الماليةسلطة دبي للخدمات   القانون   هيئة الشكل    علىمتخصصة    هيئةبموجب 

 اإلجرائية الخاصة بهاالقواعد وضع  1بسلطة  سواق الماليةلأل القانونية هيئةالتتمتع و . سواق الماليةلأل القانونية

 سواق الماليةلأل  القانونية  هيئة يخضع عمل الالمنصوص عليها في القانون التنظيمي.  صالحياتها  والتي تكمل  

األوامر  نوع  بما في ذلك    الهيئة،  للقانون التنظيمي وقواعده اإلجرائية التي تحدد كيفية إدارة القضايا وصالحيات 

 تقديمها.والتوجيهات التي يمكن 

 

مركز دبي    محاكمأمام    سواق الماليةلأل  القانونية  هيئةالعن    اً قراراً صادرمن الممكن أن يستأنف أحد األطراف  

  سواق المالية لأل  القانونية  هيئةال  إما مناذن  وهذا يتطلب  استناداً على نقطة قانونية،  المالي العالمي، ولكن فقط  

 أو المحكمة.

 

 االستقاللية 
 

عن سلطة دبي للخدمات المالية. وإجراءاتها مستقلة  أن أعضائها  ب  سواق الماليةلأل  القانونية  هيئةأهم ميزات ال  من

ال يمكن  و  ،من قبل مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية  سواق الماليةلأل  القانونية  هيئةاليتم تعيين أعضاء  

ً   أو مديراً   أو مسؤواًل   دبي للخدمات المالية  أن يكون عضًوا في مجلس إدارة سلطة   في الهيئة  لعضو  أو موظفا

 أخرى في مركز دبي المالي العالمي.جهة أو ألي هيئة أو لها أو وكياًل لديها 

 

عالوة على ذلك، ولتعزيز استقالل الهيئة بشكل أكبر، يتم تعيين جميع أعضائها لفترة محددة وال يمكن عزلهم  

ذين يرغبون بالطعن في قرارات سلطة عن مناصبهم إال ألسباب محدودة. تضمن استقاللية الهيئة أن أولئك ال

 دبي للخدمات المالية يمكنهم القيام بذلك في مكان عادل وغير متحيز. 

 

 الخبرة
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أعضاء يتمتع  أن  الماليةلأل  القانونية  هيئةال  يجب  والتج  سواق  والخبرة  الجوانب    المعنية  ارب بالمؤهالت  في 

من التعامل مع المسائل عالية التقنية، مثل    لتمكين الهيئةوذلك    ، التنظيمية للخدمات المالية واألنشطة ذات الصلة

تنشأ   التلك التي  هذا الشرط ويضمن  .  الرقابة والتنفيذ الصادرة عن السلطةالترخيص وب  المتعلقة  قرارات في 

 بكفاءة.  أمامهامن النظر في القضايا المعروضة ويمكنها  الصادرة عن الهيئة قرارات للمصداقية ال

 
 الدولية  أفضل الممارسات

 

، أخذت سلطة دبي للخدمات المالية  سواق الماليةلأل القانونية هيئةالوصالحيات  تطوير هيكل ودورأثناء عملية  

ألن مركز دبي    . نظراً وكذلك أصحاب المصلحة اآلخرين  2جهات وضع المعايير الدولية بعين االعتبار توقعات  

فمن المهم    -المؤسسات المالية الدولية الكبيرة أعمالها  داخله    مارست  –المالي العالمي هو مركز مالي دولي  

 المعنية.  لسلطة دبي للخدمات المالية اتباع المعايير الدولية 

 

الماليةلأل  القانونية  هيئةال األ  سواق  الرائدة  االختصاص  مناطق  في  الجهات  لتلك  في مماثلة  تنظر  التي  خرى 

 الطعون أو تقوم بمراجعة القرارات الصادرة عن منظمي األعمال المالية، بما في ذلك: 

 

  هيئة المحكمة العليا في المملكة المتحدة التي تقوم بمراجعة القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية

 وهيئة التنظيم التحوطي؛ 

 

 التي اإلدارية  االستئناف  محكمة  المالية    هيئة  األوراق  هيئة  عن  الصادرة  القرارات  بمراجعة  تقوم 

 واالستثمارات األسترالية وهيئة التنظيم التحوطي؛ 

 

    هيئة استئناف األوراق المالية والعقود اآلجلة التي تقوم بمراجعة القرارات الصادرة عن هيئة األوراق

 المالية والعقود اآلجلة وسلطة النقد في هونغ كونغ.

 

 ا  اختتام
 

 ، ومستقلة تماماً عن سلطة دبي للخدمات المالية، متخصصة  هي هيئة قانونية  سواق الماليةلأل  القانونية  هيئةال

التنظيمية، وهي موجودة ألداء الدور األساسي المتمثل في  تتمتع بالخبر المالية  ة الالزمة في مجال الخدمات 

الية الطعن في تلك القرارات، باإلضافة إلى حل بعض  تمكين المتضررين من قرارات سلطة دبي للخدمات الم

  النزاعات األخرى الناشئة عن األمور المتعلقة بالخدمات المالية.
 

 
لهيئات األوراق  الجهات الدولية الثالث الرئيسية لوضع المعايير هي لجنة بازل للرقابة المصرفية؛ الرابطة الدولية لمشرفي التأمين؛ والمنظمة الدولية   2

 المالية. 


