
 
 

 سلطة دبي للخدمات الماليةالخاضعة لتنظيم 
 

"الخاضعة لتنظيم سلطة  يتوجب على جميع الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية )الشركات المرخصة( االلتزام باستخدام عبارة 
من الجزء العام من كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، يجب على الشركات    4-6. وبموجب متطلبات القاعدة رقم  "  1دبي للخدمات المالية

لنصية  خصة تضمين هذه العبارة في جميع وثائقها الرئيسية بما في ذلك المواقع اإللكترونية؛ المواد الترويجية؛ اتفاقيات العمالء؛ والرسائل االمر

 .2وما إلى ذلك. وفي حال اتخاذ القرار بالتعامل مع شركات تقوم بتزويد الخدمات المالية، فيجب عليك دراسة وضعها التنظيمي 

 

 المقصود من عبارة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات الماليةما 
 

وضع   يتوجب على جميع الشركات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية اتباع جملة من القواعد واألنظمة الخاصة بالخدمات المالية. وقد تم

هذه الشركات المرخصة وشراءهم ألي من المنتجات المالية أو عند طلبهم  هذه القواعد واألنظمة بهدف حماية العمالء أثناء قيامهم بالتعامل مع أحد

الحفاظ  إلحدى الخدمات المالية، وكذلك لمنع التهديدات التي تشكل خطًرا على االستقرار المالي وتلحق الضرر باالقتصادي الفعلي، كما تهدف إلى  

 هم بهذا النوع من التعامالت. على نزاهة األسواق المالية وتعزيز ثقة المستخدمين أثناء قيام

 

وتمويل   األموال  غسل  بمكافحة  الخاصة  القوانين  إلى  باإلضافة  األعمال،  سير  وتنظيم  التحوطي  التنظيم  على  المالية  الخدمات  تنظيم  ويشمل 

 اإلرهاب.  

 

آمن.  وتتط بشكل  إدارتها  المرخصة وضمان  للشركات  المالية  السالمة  بالتأكد من  األولى  بالدرجة  التحوطي  التنظيم  اهتمام  ينصب  هذه لب  كما 

في    القواعد من الشركات االلتزام بجانب من الحكمة والتعقل، على سبيل المثال، يجب توفر الودائع في البنوك أو المؤسسات األخرى بشكل سليم

 حال حاجة العمالء للوصول إليها، كما يجب على الشركات تطبيق الضوابط لتتمكن من إدارة المخاطر التي تواجهها بشكل فعال. 

 

مثال، تُلزم أما فيما يتعلق بتنظيم سير األعمال، فهو يولي حماية العمالء اهتماًما كبيًرا عند قيامهم بالتعامل مع الشركات المرخصة. على سبيل ال

المالية التي   هذه القواعد الشركات المرخصة بالتعامل المهني والعادل مع العمالء، كما تقتضي توفير المعلومات األساسية عن المنتجات والخدمات 

 تقدمها هذه الشركات. 

 

لجتها ومن جملة األمور التي تنص عليها قواعدنا، أن تمتلك الشركات المرخصة القدرة على القيام باإلجراءات المناسبة للتحقق من الشكاوى ومعا

 بالشكل المناسب واتخاذ اإلجراءات الفورية عندما يقوم العمالء بتقديم شكاويهم.

 

الكث  للشركات وأخذ  ير ضمن إطار  يندرج  المستمرة  السلطة  قواعد، كمراقبة  المالية وليس مجرد مجموعة  للخدمات  لتنظيم سلطة دبي  الخضوع 

، فيمكنك أن تعلم بأن هذه "خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية"االجراءات المناسبة ضدها عند فشلها باإليفاء بالتزاماتها. عندما ترى عبارة 

الشركة تخضع لجملة من القوانين التي تهدف لحمايتك. وعلى الرغم من ذلك، حتى لو كانت الشركة مرخصة من قبل السلطة، فيجب عليك أخذ  

 بعملية االستقصاء والبحث.  الحيطة والحذر والقيام 
 

 

 

 
ل" الخاضعة يمكن استخدام االسم المختصر باللغة اإلنجليزية بدالً من االسم الكامل لسلطة دبي للخدمات المالية في عبارة اإلفصاح، على سبيل المثا -1

لطة دبي للخدمات  لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية" كما تنطبق نسخ وتعديالت أخرى من عبارة اإلفصاح هذه على العديد من الشركات المرخصة من قبل س
 المالية.  

ركة  من الواجب مالحظته أن الرخصة الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية ال تنطبق إال على الشركات التي قد حصلت عليها. وفي حال كانت الش  -2
التحقق بشكل دقيق من الوضع    المرخصة تعمل كجزء من مجموعة شركات، فال تنطبق هذه الرخصة على أي كيان آخر ضمن تلك المجموعة. يجب عليك

عرضت عليك إحدى شركات المجموعة أي من منتجاتها وخدماتها، حيث ال ينبغي أن تفترض أنها حاصلة على ترخيص من قبل  التنفيذي للشركة في حال  
 التي تعاملت معها منذ البداية. ركة السلطة كتلك الش

 



 
 

 الشركات غير المرخصة 

 

قا إن الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية هي فقط من يقوم بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي للخدمات المالية وف

أعاله.   المذكورة  تقديم للقواعد  إلى  تسعى  أو  السلطة  ترخيص  الحصول على  بدون  العمل  الشركات لألسف  بعض  تحاول  قد  ذلك،  وبالرغم من 

، يرجى االطالع على المعلومات المتوفرة للتحقق من أن الشركة تخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات الماليةر مرخصة بشكل صحيح. وخدمات غي 

 ضمن الموقع الرسمي للسلطة.  السجل العام وصفحة التنبيهاتعلى صفحة 

 

 وتقوم بالتالي:  ،السجل العامفي حال لم تكن الشركة ضمن قائمة  
 
 

 تزعم أنها خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية؛ أو  •

 تزعم بأن لديها كيان في مركز دبي المالي العالمي وتقوم بعرض منتجاتها أو خدماتها المالية.  •

  
 .يرجى إخطار سلطة دبي للخدمات المالية عن هذا الموضوع من خالل التواصل معنا عبر بوابة الشكاوى اإللكترونية
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