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يسرين أن أضع بني أيديكم خطة عمل سلطة دبي 
للخدمات املالية لألعوام 2021 و2022. وتأتي خطة 

العمل هذه بعد  فرتة من النجاحات املستمرة 
واإلجنازات الهامة ملركز دبي املايل العاملي على 

الرغم من الظروف العصيبة. 

صـــائب أيغنـــر
رئيس مجلس اإلدارة

صـــائب أيغنـــر
رئيس مجلس اإلدارة

ال تزال سلطة دبي للخدمات المالية تنهض بدور رئيسي في بناء كلمة رئيس جملس اإلدارة
اسم مركز دبي المالي العالمي وتعزيز مكانته كواحد من المراكز 

المالية الرائدة على مستوى العالم. وتهدف خطة العمل على 
مواصلة وترسيخ التزامنا بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات 

العالمية الستمرار نمو مركز دبي المالي العالمي ودعمًا إلقتصاد 
إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

جاء نمو مركز دبي المالي العالمي وتطوره، خاصًة خالل العام 
الماضي، على خلفية جائحة عالمية غير مسبوقة في سياق 

االقتصاد المعولم الحديث، وهي الخلفية التي أود من خاللها 
تسليط الضوء على الموضوعات اآلتية وهي: عدم اليقين والسالمة 

والمرونة والصمود والرؤية.  وفي وقت صياغة خطة العمل، كان 
العالم ال يزال يواجه فترة من عدم اليقين الشديد بسبب انتشار 

جائحة كوفيد-19 وآثارها. وحتى مع اعتماد اللقاحات وطرحها، 
ال يزال االقتصاد العالمي متأثرًا بشكل كبير  بأحداث الجائحة منذ 

أواخر عام 2019. ومع أن حالة عدم اليقين على صعيد مجال 
الخدمات المالية تمثل أحد العوامل الثابتة ، إال أن البيئة الحالية 
تجعل من الصعب للغاية علينا رؤية المسار المستقبلي. وهذا 

ال يشّكل تحديات كبيرة بالنسبة لنا كأفراد ولعائالتنا وأصدقائنا 
وزمالئنا فحسب، بل يمثل تحديات كبيرة أيضًا لمركز دبي المالي 

العالمي وإمارة دبي واإلمارات العربية المتحدة. 

بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية، فإن سالمة الموظفين 
والمجتمع األوسع في مركز دبي المالي العالمي طالما كان 

وسيستمر خالل األعوام 2022/2021 كمحور تركيز رئيسي لنا. ونحن، 
مثل جميع المؤسسات، نعتمد على سالمة موظفينا من أجل 

أداء مهامنا واالضطالع بدورنا ، فهم من يوفرون الحيوية والذكاء 
والخبرة وااللتزام، وهي العناصر الضرورية لتحقيق األداء الفعال. 

وننوي القيادة كقدوة في هذا األمر من خالل االستمرار في إيالء 
األولوية القصوى لحماية موظفينا ومجتمع مركز دبي المالي 

العالمي بمجمله. 

إنه ألمر إستثنائي أنه عند مواجهة حدث غير مسبوق في سياق 
االقتصاد المعولم الحديث، تمكنت سلطة دبي للخدمات المالية 
ومجتمع مركز دبي المالي العالمي في إظهار درجة ال ُتصدق من 

الصمود والمرونة والقدرة على التكيف عند االستجابة  لمثل هذا 
النوع من التحدي. وشهد العام الماضي توسع مركز دبي المالي 

العالمي في الحجم فضاًل عن االستمرار في األداء الفعال للخدمات 
المالية في ومن المركز، مع مواصلة القطاع على المساهمة في 
تطوير اقتصاد إمارة دبي ودولة اإلمارات. وفي حين أنه من المرجح 

أن تستمر التداعيات االقتصادية الناجمة عن الجائحة لبعض الوقت، 
إال أن القدرة على الصمود والمرونة وسرعة االستجابة التي شهدناها 

لغاية اآلن يوفرون الطمأنينة بأن سلطة دبي للخدمات المالية 
والمجتمع األوسع في مركز دبي المالي العالمي هم على أتم 

القدرة لالستجابة بشكل فعال لهذه التحديات المستقبلية. ومن 
أجل الحفاظ على سبل التواصل المستمرة، فقد كنت على اتصال 

دائم مع  نظرائي التنظيميين ورؤساء الشركات الرئيسية في جميع 
أنحاء العالم على مدار العام المنصرم.

 
وعندما تسود حالة عدم اليقين وتصعب عملية تكهن المستقبل، 

نصبح جميعًا في أمس الحاجة لتحلي قادتنا بأهم الصفات، 
أال وهي الرؤية. ولنا عظيم الشرف أن نكون جزءًا من بلد ترتقي 

قيادته بالرؤية الحكيمة للحفاظ على رفاه الدولة وصحة وسالمة 
المواطنين والمقيمين. والرؤية ذاتها التي أفضت إلى إنشاء مركز 

دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية منذ حوالي 
16 عامًا أصبحت اآلن المنارة التي تقودنا للتعامل مع فيروس 

كوفيد-19 والتخطيط للحياة وعالم ما بعد الجائحة.  إن الوضوح 
واألهداف الكامنة من هذه الرؤية هما العون لنا على تبديد ضبابة 

عدم اليقين والتطلع بتفاؤل وحماس لالحتفال باليوبيل الذهبي 
لإلتحاد ولمستقبل أكثر إشراقًا في ظل القيادة الرشيدة.

يشرفني أن أكون رئيسًا لمجلس إدارة عالمي ومتميز، يوفر التوجيه 
واإلرشاد المناسب للرئيس التنفيذي وزمالئه الكفئ. ومنذ إصدار خطة 
العمل السابقة، أسهم تعيين السيدة/ سابين لوتنشالجر إلى مجلس 

اإلدارة في إثراء قدرات وخبرات  باقي زمالئي. وأود أن أتوجه بشكر 
خاص للورد ديفيد كوري وروبرت أوين، اللذين تنحيا عن منصبهما 

كأعضاء في مجلس اإلدارة منذ إصدار خطة العمل السابقة، بعد 
سنوات عديدة من العمل المثالي المميز. وكما هو الحال في جميع 

الجهات التنظيمية، فإن األشخاص هم من يحددون تميز ونجاح 
المؤسسة، وأنا على أتم الثقة من أننا سنستمر، بوجود فريق عملنا، 
في اإلسهام بمسيرة النجاح لمركز دبي المالي العالمي واإلنجازات 

المتواصلة إلمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

ختامًا، أتقدم لجميع العاملين في سلطة دبي للخدمات المالية 
بجزيل الشكر على عملهم واجتهادهم الهائل، كما أنني ممتن 

لجميع من هم داخل المركز وخارجه  لدعمهم المستمر على مدار 
عام 2020. وأتطلع قدمًا لتواصل جهود موظفي السلطة ودعم 

أصحاب المصلحة خالل فترة خطة العمل الماثلة.

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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رؤيتنا

أن نكون جهة منِظمة مرموقة دوليًا تقود تطوير الخدمات المالية من خالل 

تنظيم قوي وعادل.

رسالتنا

تطوير وإدارة وتنفيذ تنظيم من الطراز العالمي للخدمات المالية ضمن مركز دبي 

المالي العالمي.

النهج التنظيمي

التقيد بالتنظيم الذي يستند إلى تقييم المخاطر وتجنب العبء التنظيمي غير الضروري.

قيمنا
توقع مستويات عالية من آداب المهنة والنزاهة من سلطة دبي للخدمات المالية ومنتسبيها.  •

إظهار الحرفية واالستقاللية والفاعلية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق بأداء مسؤولياتنا.  •

ضمان العدل اإلداري واإلجراء االستشاري واالنفتاح التام والحيادية والمحاسبة في أداء مهامنا.  •

رؤية سلطة دبي للخدمات املالية والنهج التنظيميسلطة دبي للخدمات املالية

رؤية سلطة دبي للخدمات املالية والنهج التنظيميسلطة دبي للخدمات املالية

سلطة دبي للخدمات املالية هي اجلهة التنظيمية املستقلة 
للخدمات املالية التي تتم مزاولتها يف مركز دبي املايل العاملي أو منه، 
وهي منطقة حرة مالية متخصصة أنِشئت لهذا الغرض يف دبي، اإلمارات 

العربية املتحدة. 

يغطي التكليف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية إدارة األصول والخدمات المصرفية واالئتمانية واألوراق المالية 

والصناديق االستثمارية الجماعية وخدمات الحفظ األمين واالئتمان وتداول العقود اآلجلة للسلع والتمويل اإلسالمي 

والتأمين وبورصة األسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. باإلضافة إلى تنظيم الخدمات المالية والخدمات 

ذات الصلة، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية اإلشراف على المتطلبات المعمول بها في مركز دبي المالي 

العالمي لمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتنفيذها.
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يف نطاق االضطالع بواليتها التنظيمية، 
يقع على عاتق سلطة دبي للخدمات 
املالية التزاًما قانونًيا بعمل ما يلي:

عند ممارسة صالحياتها وأداء مهامها، 
ستقوم سلطة دبي للخدمات املالية 

باألخذ بعني االعتبار املبادئ التوجيهية 
التالية:

وقد تمكنت السلطة من تحقيق ذلك من خالل ترسيخ معايير عالية ضمن إطار تنظيمي واضح و موجز 

يستند إلى المعايير التنظيمية الدولية المالئمة لمركز مالي عالمي  عصري.

قامت سلطة دبي للخدمات املالية بإنشاء وتسعى للحفاظ 
على بيئة  تعزز النزاهة والشفافية والكفاءة. 

أهداف ومبادئ سلطة دبي للخدمات املالية

تعزيز النزاهة والشفافية والكفاءة في الخدمات 

المالية واألنشطة ذات الصلة التي ُتقدم في 

مركز دبي المالي العالمي

والمحافظة عليها؛

تعزيز الثقة في صناعة الخدمات المالية في 

مركز دبي المالي العالمي والمحافظة عليها؛

تعزيز االستقرار المالي لصناعة الخدمات المالية 

في مركز دبي المالي العالمي، ال سيما الحد من 

المخاطر النظامية، والمحافظة عليه؛

منع السلوك الذي يسبب أو قد يتسبب في 

اإلضرار بسمعة مركز دبي المالي العالمي أو 

صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي

العالمي وكشفه وكبحه باستخدام الوسائل 

المناسبة، بما في ذلك فرض العقوبات؛

حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين 

والمستخدمين المحتملين لصناعة الخدمات 

المالية في مركز دبي المالي العالمي؛

تعزيز الفهم العام لتنظيم صناعة الخدمات 

المالية في مركز دبي المالي العالمي.

السعي لتحقيق أهداف مركز دبي المالي 

العالمي المنصوص عليها بموجب قانون إمارة 

دبي والقانون االتحادي؛

 

دعم تطوير مركز دبي المالي العالمي كأحد 

المراكز المالية الرائدة دولًيا؛

التعاون مع وتقديم المساعدة للجهات 

التنظيمية في دولة اإلمارات ومناطق االختصاص 

األخرى؛

التخفيف من اآلثار السلبية ألنشطة سلطة دبي 

للخدمات المالية المتعلقة بالتنافس في قطاع 

الخدمات المالية؛

االستخدام األمثل واألكثر فعالية للموارد ؛

الحرص على أن تتناسب تكلفة التنظيم مع فائدته؛

ممارسة الصالحيات وأداء المهام بشفافية؛

االمتثال بمبادئ الحوكمة الجيدة المقبولة عموًما.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

أهداف ومبادئ سلطة دبي للخدمات املالية
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كلمة الرئيس التنفيذي

يسرين أن أقدم لكم خطة عمل سلطة دبي للخدمات 
املالية للعامني 2021 و2022، والتي تغطي جميع 
أنشطتنا الرئيسية فضالً عن أولوياتنا االسرتاتيجية 
والتنظيمية على مدار العامني املقبلني. وترسم 

خطة العمل أهدافنا املتمثلة يف تلبية األهداف 
القانونية ملركز دبي املايل العاملي. 

برايان ستايروولت
الرئيس التنفيذي

 جاء وضع خطة العمل في ضوء حالة من عدم اليقين الشديدة 

نتيجة للجائحة العالمية. وفي حين أن عدم اليقين يعتبر من 

العوامل الثابتة ضمن قطاع الخدمات المالية، إال أن انتشار الجائحة 

وتداعياتها أدى لظهور تحديات جديدة. ورغم حالة عدم اليقين 

والتحديات التي يواجهها االقتصاد الكلي، ، ال يسعني إال أنا أكون 

فخور كل الفخر بطريقة استجابة سلطة دبي للخدمات المالية 

ومركز دبي العالمي وقدرتهما على الحفاظ على استمرارية األعمال. 

وبسبب الصمود المالي والتشغيلي التي يتحلى به مجتمع مركز 

دبي المالي العالمي بمجمله، يواصل المركز باإلسهام في النمو 

اإلقتصادي والمالي إلمارة دبي ودولة اإلمارات ومنطقة الخليج 

بأكملها. 

 في ظل هذه الجائحة، تم وضع خطة العمل بناًء على المواضيع 

االستراتيجية الرئيسية األربعة لنا،والتي تعتبر عجلة الدفع ألولوياتنا 

التنظيمية والرقابية، وهي االنجاز والمشاركة واالبتكار واالستدامة. 

بالنسبة للسلطة، يشير موضوع  االنجاز إلى قدرتنا على توفير بيئة 

تنظيمية عالمية المستوى، بما يشمل المراجعات على أنظمتنا 

واألولويات الرقابية والتنفيذية. وتحقيقًا لهذا الغرض، سنعكف 

على إدخال مزيٍد من التحسينات على إطار السياسة من خالل تنفيذ 

نظام الحل الجديد. كما وسنسعى نحو تعزيز نظامنا لحماية أصول 

العمالء من أجل الحفاظ على نزاهة قطاع الخدمات المالية بمركز 

دبي المالي العالمي.

ال تزال مكافحة الجرائم المالية تحتل صدارة األولويات بسلطة 

دبي للخدمات المالية، وفي أعقاب التقييم المشترك  لمجموعة 

العمل المالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في 2020، سنواصل 

العمل مع السلطات االتحادية لتنفيذ التوصيات ذات الصلة. وبالمثل، 

سنواصل إيالء األولوية لمكافحة الجرائم المالية من المنظور 

الرقابي والتنفيذي. وسنولي تركيزًا رقابيًا إضافيًا على مدار السنوات 

المقبلة على أي  أنشطة للخدمات المالية يتم مزاولتها في مركز 

دبي المالي العالمي دون وجود الصالحية التنظيمية الصريحة 

للقيام بذلك. ويظل الحفاظ على سمعة مركز دبي المالي العالمي 

كمركز مالي رائد ضمن أولوياتنا الرئيسية، وكل من يسعى للقيام 

بالعمل خارجًا عن نصوص وغايات أنظمتنا  يقوض بذلك. سيتم 

التمعن بشكل أكثر تكثيفًا على نماذج األعمال واألنشطة التي تتم 

داخل مركز دبي المالي العالمي، بغض النظر عن الهيكل القانوني. 

طوال فترة خطة العمل، سنواصل المشاركة بفعالية مع المجتمع 

الخاضع للتنظيم ومع الجهات التنظيمية النظيرة المحلية والدولية. 

وسيشمل ذلك تنظيم جلسات تواصل بشكل مستمر مع المجتمع 

الخاضع للتنظيم، باإلضافة إلى مشاركتنا مع مختلف جهات وضع 

المعايير الدولية، بما في ذلك لجنة بازل للرقابة المصرفية، والرابطة 

الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للجان األوراق المالية، 

ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية، والمنتدى الدولي لمنظمي 

مهنة التدقيق المستقلين. كما وسنتعاون بشكل أكبر مع 

السلطات األخرى لتعزيز الثقافة والمعرفة باألعمال المالية في دولة 

اإلمارات، بما في ذلك من خالل المبادرات الهادفة نحو تثقيف وزيادة 

إلمام المستثمرين.

 يغطي موضوع المشاركة التعاون مع البنوك المركزية والجهات 

التنظيمية العالمية في شبكة تخضير النظام المالي، حيث كانت 

السلطة من أول الجهات في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا المنضمة للشبكة في 2020 والمنضمة لمنتدى التأمين 

المستدام. تهدف هذه الجهات على تعزيز االستجابة العالمية 

للوفاء بأهداف اتفاقية باريس للمناخ وتعزيز قدرة النظام المالي 

على إدارة المخاطر ذات الصلة وتوجيه رأس المال نحو االستثمارات 

الخضراء. وسنواصل أيضًا المساهمة في المجموعة التنظيمية 

األساسية المعنية بالتمويل المستدام باإلمارات العربية المتحدة 

لمساعدة القطاع المحلي على مواجهة التحديات واستغالل 

الفرص الناشئة ضمن عملية التخفيف من أثار التغير المناخي. 

يعكس موضوع االبتكار هدفنا المتمثل في االستفادة من التقدم 

التكنولوجي لمواجهة االلتزامات والتحديات التنظيمية ولتسهيل 

عملية تطوير التقنيات الجديدة واستخدامها داخل مركز دبي 

المالي العالمي. وفيما يتعلق بمركز دبي المالي العالمي، سنواصل 

تعزيز التطور التكنولوجي من خالل مشاركتنا في برنامج فينتك 

هايف واستخدامنا لبرنامج رخصة اختبار االبتكار ونهجنا االستباقي 

في توفير المساعدة غير الرسمية إلى الشركات الناشئة وغيرها من 

الشركات المبتكرة الراغبة في التأسيس داخل مركز دبي المالي 

العالمي. وبالمثل، سنستمر في رحلة التغييرات التنظيمية في هذا 

المجال من أجل الحفاظ على التوازن الصحيح بين تعزيز االبتكار 

وحماية المستثمرين، بما في ذلك من خالل وضع نظام لألصول 

الرقمية. وعلى الصعيد الداخلي، شرعنا نحو التحول الرقمي، 

كلمة الرئيس التنفيذي
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مسترشدين باالستراتيجية الوطنية لالبتكار لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ونهدف من خالل ذلك إلى 

تسخير التكنولوجيا لتبسيط العمليات وأتمتتها وتحسين المرونة السيبرانية.

لسنوات عديدة، كانت االستدامة من المواضيع االستراتيجية الرئيسية لسلطة دبي للخدمات المالية 

وهذا هو ما ساعدنا في االستجابة السريعة للتحديات غير المسبوقة التي واجهناها على مدار العام 

المنصرم. 

وقد جاء ضمان املرونة والصمود التشغيلي واستمرارية 
األعمال يف خضم العديد من األزمات من حماور الرتكيز 
األساسية على الصعيد الداخلي وعلى صعيد الشركات 

اخلاضعة لتنظيمنا.

وسيظل هذا هو الحال خالل فترة خطة العمل.  وعلى وجه الخصوص، سنستمر  بإيالء المرونة 

والصمود التشغيلي للشركات الخاضعة لتنظيمنا تركيزًا رقابيًا قويًا. وسيتحقق ذلك من خالل توجيه 

تركيز مستمر على مخاطر األمن السيبراني، حيث نتوقع إمتالك الشركات الخاضعة للتنظيم سبل 

حماية كافية  ضد الهجمات السيبرانية، مع الحفاظ كذلك على وسائل مناسبة لالستجابة ألي هجوم 

في حالة وقوعه. وفي الوقت ذاته، ستخضع االستعانة بمقدمي الخدمات الخارجيين لمزيد من 

اإلشراف عن كثب نظًرا لكثرة االستعانة بهم.

 بطبيعة الحال، يأتي موظفونا من محاور التركيز األساسية ضمن موضوع االستدامة. ونهدف خالل 

فترة خطة العمل إلى تعزيز بنية القوى العاملة لدينا لتتناسب مع مجاالت النمو الجديدة في مركز 

دبي المالي العالمي. ويشمل هذا زيادة أعدادنا في مجال المخاطر التشغيلية والتكنولوجية وحوكمة 

الشركات.   وبكل إفتخار، فإن العدد األكبر ألي جنسية فردية لدينا هي المجموعة المتزايدة من 

المواطنين اإلماراتيين المهرة، الذين يمثلون %30 من القوى العاملة بالسلطة. ويعتبرهذا األمر أولوية 

رئيسية لسلطة دبي للخدمات المالية التي دومًا تسعى نحو تمكين وتعزيز ودعم المواهب الشابة، 

على أنهم هم من يشكلون مصدر التنمية المستدامة والنمو واالزدهار لمركز دبي المالي العالمي 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

ختامًا، أتقدم لجميع الموظفين بالشكر على الجهود الضخمة المبذولة نحو وضع خطة عمل السلطة 

وأتطلع للعمل معهم في تنفيذها بشكل يومي.  إن صمود السلطة في ظل شدائد عام 2020 وحالة 

عدم اليقين كان هائاًل بكل معنى الكلمة، األمر الذي يمهد لنا مالمح لمستقبل أكثر إشراقًا. أخيرًا، 

أتوجه بجزيل الشكر إلى مجلس اإلدارة ورئيسها على توجيهاتهم ودعمهم في تشكيل استراتيجيتنا.

كلمة الرئيس التنفيذي

برايان ستايروولت
الرئيس التنفيذي
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سلطة دبي للخدمات املالية 2022/2021 ملخص خطة عمل 

• أن نكون جهة منِظمة مرموقة دوليًا تقود تطوير اخلدمات املالية من خالل تنظيم قوي وعادل.

• تطوير وإدارة وتنفيذ تنظيم من الطراز العاملي للخدمات املالية ضمن مركز دبي املايل العاملي.

• التقيد بالتنظيم الذي يستند إىل تقييم اخملاطر وجتنب العبء التنظيمي غري الضروري.

الرؤية 

الرسالة 

النهج التنظيمي

املواضيع االسرتاتيجية املطبقة

طراز عاملي من التنظيم وإجراءات تنفيذية فعالة 
االجناز

تنفيذ املهام الرئيسية باحرتافية وكفاءة
احملافظة على اجلودة مع زيادة حجم مركز دبي املايل العاملي

مع الشركات اخلاضعة للتنظيم واجلهات التنظيمية لها يف بلد املنشأ

املشاركة
املشاركة املدروسة والفعالة مع أصحاب املصلحة 

الرئيسيني

مع اجلهات التنظيمية األخرى

مع السلطات يف إمارة دبي واإلمارات العربية املتحدة

مع جهات وضع املعايري الدولية

تشجيع اإلبتكار واستخدام القطاع للتقنيات اجلديدة 

االبتكار
اتباع نهج خالق وتسهيلي كجهة تنظيمية 

وكمؤسسة

أن نكون جزءًا من التطور احملرز يف التكنولوجيا التنظيمية

العمل بذكاء

تعزيز املتانة واملرونة التشغيلية

االستدامة
اإلسهام اإليجابي جتاه البيئة واملؤسسة على املدى 

الطويل

دعم مبادرات حكومة دبي ومركز دبي املايل العاملي

إمناء القدرة الوطنية

معاجلة عدم اليقني املتعلق مبناطق االختصاص

األولويات التنظيمية

موائمة املعايري

إبانة التنفيذ الفعال للمعايري التنظيمية الدولية 
من خالل إجراءات برنامج تقييم القطاع املايل 

وجمموعة العمل املايل.

االستمرار يف حتقيق التوافق مع معايري االحتاد 
األوروبي ضمن اجملاالت ذات الصلة.

االلتزام واحلرص على تبسيط كتيب القواعد

سري العمل

مواصلة التشديد على خماطر سري العمل 
)األكرث شيوعًا من اخملاطر املتعلقة باإلجراءات 

التحوطية( يف حني توفري اإلهتمام االحرتازي 
املناسب للشركات التي يتوقع أن يكون لديها منو 

سريع يف امليزانية العمومية.

اجلرائم املالية

اليقظة عند معاجلة جميع األمور املتعلقة 
باجلرائم املالية.

تعزيز العالقات القائمة مع اجلهات احمللية 
واالحتادية ذات الصلة للحد من خماطر اجلرائم 

املالية.

املواضيع االسرتاتيجية

مت حتديد أربعة مواضيع اسرتاتيجية من شأنها توجيه عملنا 
خالل العامني 2022/2021. 

وتشمل هذه المحاور االستراتيجية، اإلنجاز والمشاركة واالبتكار واالستدامة، إذ تعكس هذه المواضيع السياق 

الذي نزاول فيه أعمالنا والتطور المستمر الذي يشهداه مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي وسلطة دبي 

للخدمات المالية كجهة تنظيمية في ظل النمو األكبر إلمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة. ويستمر نمو 

عدد العاملين في المركز، وكذلك حجم ونطاق األنشطة المزاولة فيه، وهو ما يستلزم توافر نهج تنظيمي دقيق 

قائم على المخاطر من أجل ضمان االستخدام المالئم لمواردنا المحدودة.

املواضيع االسرتاتيجية
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أثبت قطاع التأمين في مركز دبي المالي العالمي مرونة وصمود 
ملحوظ في ظل الجائحة العالمية، واستطاع الحفاظ على السالمة 

المالية واستمرارية األعمال. وقد يشهد التعافي االقتصادي من 
الجائحة نهوض قطاع التأمين بدوٍر محوري في إعداد المنطقة بشكٍل 
أفضل لمواجهة األحداث المحفوفة بالمخاطر في المستقبل. وحرصًا 

من السلطة على دعم القطاع، فإنها ستواصل تخصيص الموارد 
لتوفير بيئة تنظيمية مناسبة ومستقرة لقطاع التأمين وإعادة التأمين 

في مركز دبي المالي العالمي.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه قطاع التأمين إلى إعادة تقييم 
ديناميكيات المخاطر، ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية التأكيد 

على أهمية وجود ثقافة قوية للمخاطر من أجل إدارة عمليات االكتتاب 
التأميني، ووضع واالحتفاظ بخطط طوارئ من أجل ضمان استمرارية 

المرونة والصمود التشغيلي خالل األوقات العصيبة. 

“سنواصل إتباع نهج رقابي عملي لتسهيل عملية االبتكار 
وطرح المنتجات الجديدة التي توفر حلول أوسع إلدارة 

المخاطر للشركات واألفراد. وتماشيًا مع المراجعة 
الشاملة التي أجريناها مؤخرًا عن كفاية رأس المال ألعمال 

التأمين الحكر، تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية 
تسهيل عمليات الترخيص المبسطة واستيعاب الهياكل 

المبتكرة للترويج عن التأمين الحكر كحٍل مجدي إلدارة 
المخاطر للشركات في المنطقة.”

سنواصل العمل مع اتحاد التأمين بمركز دبي المالي العالمي وغيره 
من أصحاب المصلحة اآلخرين حتى يتسنى لنا تحديد األمور المهمة 

ضمن القطاع الخاضع للتنظيم ومعالجتها، عند االقتضاء، في الوقت 
المناسب. وسنواصل تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

17 في خطتنا، كما ستتناول مبادرات التحول الرقمي األوسع نطاقًا 

في القطاع. وبصفتنا عضوًا في منتدى التأمين المستدام وحرصًا منا 
على تعزيز التمويل المستدام، سنكرس إهتمام رقابي لتقييم المدى 
التي يقوم به القطاع بتطبيق اإلعتبارات البيئية واإلجتماعية وحوكمة 

الشركات عند إتخاذ القرارات االستراتيجية وعند تحديد المخاطر 
المقبولة وتطوير المنتجات الجديدة.

أظهرت البنوك التي تزاول أعمالها داخل مركز دبي المالي العالمي 
درجة ملحوظة من المرونة والصمود، على الصعيدين المالي 

والتشغيلي، استجابة للتحديات غير المسبوقة الناتجة عن الجائحة. 
وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكن القطاع المصرفي بمركز دبي 

المالي العالمي من الحفاظ على النمو خالل عام 2020، مع توقع 
وصول إجمالي األصول إلى 200 مليار دوالر في المستقبل القريب، 

وهو ما يدعم االقتصادات التي يديرون فيها أعمالهم وعمالئهم 
بنفس الوقت. سنواصل في سلطة دبي للخدمات المالية اعتماد 
نهج استباقي وتطلعي للرقابة، بالتزامن مع تعزيز نظام التدخل 

المبكر الفعال للمساعدة على حماية القطاع المصرفي في مركز 
دبي المالي العالمي.  واستجابًة للمخاطر الناشئة عن الجائحة، تم 

إعادة تقييم المخاطر الرئيسية التي نواجهها وعقبًا لذلك تم إعادة 
التركيز على استراتيجيتنا الرقابية وإعادة تخصيص الموارد التنظيمية. 

وفي ضوء الظروف الحالية، سنجري مزيدًا من اختبارات الجهد من 
أجل تحليل مدى قابلية تأثر البنوك بمختلف السيناريوهات والصدمات 
اإلفتراضية، والتي سنسترشد بنتائجها في التركيز واإلجراءات الرقابية 

في المستقبل.

بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية، تمثل عملية الرقابة الفعالة 
عنصرًا أساسيًا، مع التركيز المستمر على إطارات الحوكمة وإدارة 

المخاطر القوية والراسخة والفعالة. وقد تم تحديد أولوياتنا الرقابية 
في اآلونة األخيرة إلى مجاالت مخاطر االئتمان والسيولة. وتحقيقًا 

لهذه الغاية، سنواصل رصد التطورات من حيث جودة وتركز األصول. 
وبشكل أكثر تحديدًا، يتم التمعن بشكل أكثر كثافة فيما يتعلق 

بحوكمة المخاطر االئتمانية وتقييم االئتمان وعمليات التأمين المكتتبة 
ومناهج االنخفاضات والتخصيص. وسنولي اهتماًما خاًصا بأطر إدارة 

السيولة وإدارة األصول والخصوم وأنظمة رصد وضبط التباين في 
السيولة وتوافر األصول السائلة عالية الجودة. وسيستمر نهجنا 

الرقابي في التركيز على مجموعة من المخاطر غير المالية، بما يشمل 
التركيز على استمرارية األعمال وإدارة مخاطر األطراف الخارجية واألمن 

السيبراني والجرائم المالية.

نتطلع في ظل دخول نظام التدخل المبكر والتعافي والحل لسلطة 
دبي للخدمات المالية حيز التنفيذ في مطلع عام 2021 إلى العمل 

مع الكيانات التي ُتعتبر ذات أهمية نظامية على تطوير وتعزيز خطط 
التعافي لديهم ونهجنا الخاص بالحل. كما سنعمل مع المجتمع 

الخاضع للتنظيم لضمان عملية إنتقال سلسة من بعض المعايير 
المحددة ألسعار الفائدة، مثل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك 

)LIBOR( إلى المعدالت المرجعية البديلة. 

 وسنواصل تعزيز نظام الرقابة المصرفية لدينا وضبط أنشطتنا الرقابية 
للتكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة. وسنرّكز على االرتقاء بقدراتنا 

للتعامل مع المخاطر الناشئة وفهم أثار التقنيات الجديدة على 
القطاع المصرفي بشكل أفضل.

التأمنياخلدمات املصرفية

أولويات القطاع
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أولويات القطاع

ستواصل سلطة دبي للخدمات املالية تعزيز منو أسواق رأس املال يف مركز دبي 
املايل العاملي دعمًا القتصاد إمارة دبي. 

ونهدف على وجه التحديد إلى تحقيق ذلك من خالل تمكين 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جمع رأس المال عن طريق إدراج 

األسهم والديون في مركز دبي المالي العالمي. ومع طرح اإلطار 

التنظيمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2020، سنركز 

على تنفيذ عملية اعتماد مستشار االمتثال ونشرة اإلصدار في 2021.

إن النجاح المستمر لمركز دبي المالي العالمي كجهة رائدة إلدراج 

الصكوك على مستوى العالم سيظل يحظى بدعم سلطة دبي 

للخدمات المالية بصفتنا سلطة اإلدراج. وسنواصل العمل مع 

القطاع من خالل الحفاظ على أعلى المعاييرمن أجل تسهيل 

إدراج الصكوك داخل المركز لضمان بقاء المركز كجهة رائدة على 

المستوى العالمي إلدراج الصكوك، وهو ما يعد أحد الجوانب 

األساسية العاكسة لمساهمتنا في مبادرة دبي عاصمة لالقتصاد 

اإلسالمي. وبفضل التوصل لحلول مبتكرة لجمع رأس المال، سنقوم 

بإدخال مزيدًا من التحسينات على عملية تنظيم جهات إصدار 

األصول الرقمية والمنصات التي يجري عليها أو من خاللها التداول.

ال تتسامح سلطة دبي للخدمات المالية مع أي إساءة لألسواق 

المالية في مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك أي حاالت تالعب 

بالسوق أو تداول من الداخل أو أي نشاط آخر يسعى إلى تقويض 

مصداقية األسواق المالية في المركز. وستواصل السلطة الترويج 

ألسواق عادلة وشفافة وفعالة من خالل المراقبة المستمرة 

ألنشطة التداول للكشف عن أي مخالفات وألخذ اإلجراءات 

التنفيذية، عند االقتضاء. كما سنعطي األولوية للتحقيقات وإجراءات 

التنفيذ عندما يكون هناك اشتباه موثوق بوقوع أي إساءة لألسواق. 

عالوة على ذلك، سنواصل عملية زيادة الوعي بمدونة قواعد 

سلوكيات السوق والترويج لها لدى مشاركي هذا القطاع. كما 

سيتم التركيز بشكل خاص على تلقي تقارير كاملة عن المعامالت 

واألوامر المشبوهة بالوقت المحدد من الشركات المرخصة في 

المركز. ولقد بدأنا هذا العمل خالل 2020 وسنستمر به من خالل 

إصدار اإلرشادات حول قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.   

نظرًا للطبيعة العابرة للحدود الخاصة بالقطاع المالي في مركز دبي المالي العالمي، ومع األخذ بعين االعتبار اإلصالحات الشاملة التي 

اعتمدتها جهات وضع المعايير، سنحافظ على مشاركتنا في الملتقيات الرقابية للمجموعات المالية النشطة دوليًا. ويعتبر التعاون مع 

الجهات التنظيمية األخرى أمرًا أساسيًا لتحقيق الرقابة الفعالة، وسنواصل المشاركة مع النظراء، وذلك من خالل جهات وضع المعايير ومن 

خالل المشاركة الثنائية وحضور الملتقيات الرقابية. كما نتطلع لتعزيز العالقات مع الجهات التنظيمية اإلقليمية لتطبيق نهج تعاوني عند 

التعامل مع القضايا اإلقليمية. وسوف نتعاون، كما هو الحال دومًا، مع جميع الجهات التنظيمية النظيرة في مختلف مناطق اإلختصاص.

األسواقإدارة الرثوات

التعاون الرقابي

ستقوم سلطة دبي للخدمات املالية فبتسهيل عملية تطوير هذا 
القطاع من خالل حتسني عملية الرتخيص وإطالق مناذج عرب اإلنرتنت 

جلميع مشاركي قطاع إدارة الرثوات الستكمال جهودنا املتمحورة 
حول توفري عملية تقدمي للطلبات يف غاية السالسة. 

وخالل األعوام 202/2021، سنواصل تطوير نهجنا لمراقبة الشركات المنضمة للدورات وفقًا لنماذج األعمال، بما في ذلك 
قطاع إدارة الثروات، الذي بدأنا فيه خالل عام 2020.

وبناًء على ذلك، سيصبح العمل المواضيعي نقطة تركيز رئيسية ضمن مجموعة واسعة ومتنوعة من نماذج األعمال في 
قطاع إدارة الثروات. وسيتم إيالء تركيز كبير على األمور المتعلقة بالسلوكيات وسير العمل. كما نهدف إلى إجراء مراجعة 

لضمان أن الشركات تقدم مستوى مناسبًا من الحماية للعمالء واألطراف المقابلة نظرًا إلى ما تتمتع به من معرفة 
وخبرات وفهم للمنتجات المالية والمخاطر ذات الصلة. وسنواصل إيالء األولوية للحوكمة وتقييم إجراءات بدء عالقة 

العمل والتعاقد وتقييم مدى مالءمة المنتجات وتدابير حماية أصول العمالء والتأكد من أن جميع مواد التواصل والتسويق 
واضحة وعادلة وغير مضللة. 

 سنولي تركيزًا رقابيًا خاصًا خالل فترة خطة العمل على الكيانات التي تزاول أنشطة خدمات مالية في أو من مركز دبي 
المالي العالمي من حيث الجوهر ولكن ليس لديها ترخيصًا تنظيميًا محددًا للقيام بذلك. وبناء عليه، سنقوم خالل فترة 

خطة العمل بإيالء اهتمامًا خاصًا إلى جوهر النشاط الذي تتم مزاولته داخل مركز دبي المالي العالمي وما إذا كان يتطلب 
تنظيمه من قبل السلطة، بغض النظر عن الهيكل القانوني. كما سنقوم بإيالء األولوية إلتخاذ اإلجراءات الرقابية والتنفيذية 

ضد الكيانات التي تزاول الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للقيام بذلك.
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 االبتكار

ولقد سلط التقرير الضوء على عدد من التصريحات اإليجابية حول الجهود التي تبذلها دولة 

اإلمارات في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتضمن عدد من التوصيات للدولة من أجل 

تعزيز نهجها المتبع في هذا الصدد. وستواصل سلطة دبي للخدمات المالية إعطاء األولوية 

للعمل مع السلطات اإلماراتية األخرى لمعالجة هذه التوصيات.

سنواصل تقييم مدى كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب الخاصة 

باألشخاص المعنيين، وذلك ضمن إطار تطبيقنا لنهج قائم على المخاطر في الرقابة. ويشمل 

ذلك اعتماد واالستمرار في تطبيق نهج قائم على المخاطر بحيث تكون التدابير لمنع والحد من 

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب متناسبة مع المخاطر المحددة. باإلضافة إلى ذلك، سنقوم 

بمراجعة مخاطر الجرائم المالية ضمن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وقطاع التأمين في 

مركز دبي المالي العالمي، كما سنقوم بمراجعة تدابير االمتثال للجزاءات المطبقة من قبل 

األشخاص المعنيون من أجل تقييم مدى اإلمتثال للتشريعات االتحادية المتعلقة بمكافحة غسل 

األموال.

تماشًيا مع أولويات السلطة لتسهيل خدمات األموال وغيرها من القطاعات المبتكرة في مركز 

دبي المالي العالمي، سنقوم بتقييم مخاطر الجرائم المالية ضمن هذه القطاعات المتطورة من 

أجل تطبيق تدابير تتناسب مع نهجنا القائم على المخاطر الخاص بالجرائم المالية.

سنقوم ببذل المزيد من الجهد لتسهيل عملية تطوير التقنيات الجديدة في مركز دبي المالي 

العالمي. وسيشمل ذلك العمل عن كثب مع برنامج فينتك هايف؛ وتقديم الدعم لبرامج تسريع 

التكنولوجيا المالية؛ واالجتماع مع الشركات الناشئة الراغبة بالحصول على ترخيص للخدمات 

المالية؛ وتقديم المساعدات غير الرسمية عند الضرورة، باالضافة للعمل مع سلطة مركز دبي 

المالي العالمي والجهات الحكومية األخرى في دبي، مثل حكومة دبي الذكية ومؤسسة دبي 

للمستقبل.  كما سنواصل العمل مع الجهات التنظيمية اإلقليمية والدولية في مجالي االبتكار 

والتكنولوجيا وتعزيز ما لدينا من اتفاقيات قائمة، بما في ذلك مشاركتنا في الشبكة العالمية 

لالبتكار المالي .

احدى التطورات اإليجابية هي االستخدام المتزايد للتكنولوجيا من جانب العديد من مشاركي 

السوق لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية، والتي أيضًا تساعد الجهات التتنظيمية 

على مراقبة أنشطة األسواق. وتساعد هذه التكنولوجيا، التي يشار إليها باسم “التكنولوجيا 

التنظيمية” على زيادة الكفاءة التشغيلية وتوفير رؤى جديدة للمخاطر. وتواصل السلطة في 

تبني التكنولوجيا التنظيمية على المستوى الداخلي، من خالل التحول الرقمي، وعلى المستوقى 

الخارجي، من خالل العمل مع الشركات التي تقدم مثل هذه الحلول.

يف شهر أبريل 2020، نشرت جمموعة العمل املايل التقرير 
الرابع للتقييم املشرتك لدولة اإلمارات العربية املتحدة بعد 

تقييم ميدانية للدولة خالل عام 2019. 

تعي سلطة دبي للخدمات املالية الدورالهام لإلبتكار 
والتكنولوجيا يف تعزيز قدرة قطاع اخلدمات املالية على 

خدمة االقتصاد األوسع نطاقًا.

 األولويات عرب القطاعات

مكافحة غسل األموال / مكافحة اجلرائم املالية
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 األولويات عرب القطاعات

أعمال التدقيق

ستواصل سلطة دبي للخدمات 
املالية متابعة برنامج التفتيش على 

املدققني لدى الشركات اخلاضعة 
للتنظيم.

 سنقوم  بمراقبة التطورات على الساحة التنظيمية للتدقيق على 
مستوى العالم وسننظر في اآلثار المترتبة على عمليات التدقيق 
التي تتم داخل مركز دبي المالي العالمي. وسنواصل المشاركة 

الفعالة في أعمال المنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق 
المستقلين وتقديم الدعم للجهات العالمية مثل مجلس مراقبة 

المصلحة العامة )PIOB(. وباإلضافة إلى ذلك، سنعمل مع الجهات 
التنظيمية والمنظمات ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

لتعزيز اإلطار العام لضمان جودة التدقيق. 

بالرغم من أن االستخدام املتزايد 
للتكنولوجيا يجلب العديد من الكفاءات 

والفرص  اجلديدة، إال أننا ندرك متامًا 
الطبيعة املتغرية للمخاطر التي 

يشكلها ذلك علينا وعلى اجملتمع 
اخلاضع للتنظيم.

تؤدي زيادة تواتر حاالت الهجوم السيبراني في قطاع الخدمات 
المالية، بشكل خاص، إلى لزوم رفع القدرة على الصمود السيبراني 

لدى المجتمع الخاضع للتنظيم. في سبيل معالجة ومواجهة 
هذه المخاطر المتغيرة، قامت السلطة بتنفيذ  نظام لإلستجابة 

اآللية للحوادث السيبرانية وإطالق منصة المعلومات المتعلقة 
بالتهديدات السيبرانية ونشر مراجعة مواضيعية للمخاطر 

السيبرانية، باإلضافة إلى إستضافة العديد من جلسات التواصل 
والحلقات النقاشية وورش العمل مع الشركات.  وسنبني على هذه 

األسس خالل فترة خطة األعمال.

خالل فترة خطة العمل، سيتم إيالء المزيد من التركيز الرقابي 
على قدرة الصمود السيبراني للمجتمع الخاضع للتنظيم، حيث 

نتوقع وجود سبل حماية كافية ضد الهجمات السيبرانية لدي 
جميع  الشركات الخاضعة لتنظيمنا، باإلضافة إلى االستعداد 

الكافي لالستجابة على هجوم ناجح. وسيتضمن ذلك وجود جهة 
لإلشراف المناسب على إدارة المخاطر السيبرانية، إجراءات فعالة 

للنظافة السيبرانية ووجود خطط مالئمة لإلستجابة والتعافي 
من أي هجمات.  أولوياتنا خالل األعوام 2022/2021 ستشمل تعزيز 
التوعية حول األمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي، حث 

وتشجيع عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية 
بين الشركات العاملة في المركز ودعم التطور المستمر للمرونة 

والصمود السيبراني لدى المجتمع الخاضع للتنظيم بأكمله. 
وسنعمل على تنفيذ هذه األولويات أثناء تقييمات المخاطر الروتينية، 
باإلضافة إلى وضع إرشادات للقطاع بخصوص هذه المخاطر، وإجراء 
مراجعة مواضيعية أخرى كمتابعة للمراجعة التي تم إجرائها خالل 

عام 2019. وأخيرًا، سنواصل بالمشاركة المستمرة مع المجتمع 
الخاضع للتنظيم بشأن المخاطر السيبرانية من خالل عقد المزيد 

من الحلقات النقاشية وجلسات التواصل.

 املرونة والصمود السيرباين
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التنفيذ 

سنقوم بتعزيز اإلنجازات األخيرة في هذا المجال خالل فترة خطة العمل من خالل وضع نظام 

تنظيمي لألصول الرقمية )مثل األوراق المالية على شكل رموز مشفرة والعمالت المشفرة(. 

في سبيل ذلك، نعتزم اتباع نهج تنظيمي لتسهيل عملية االبتكار في حين طلب اإللتزام الصارم 

بمتطلبات السلطة الخاصة بالترخيص واإلجراءات التحوطية وأنظمة سير العمل.

وتمثل اإلجراءات والصالحيات المتاحة للتعامل مع الشركات المتعثرة محور تركيز رئيسي بين 

جهات وضع المعايير والجهات التنظيمية في الفترة الالحقة لألزمة. وستواصل سلطة دبي 

للخدمات المالية العمل على تنفيذ نظام الحل بعد إجراء التعديالت ذات الصلة على كتيب 

القواعد الخاص بها في عام 2020، ومن أجل تعزيز الحفاظ على الثقة في قطاع الخدمات المالية 

في مركز دبي المالي العالمي، سنقوم بتحديث النظام الخاص بأصول العمالء خالل فترة خطة 

العمل. وسيشمل ذلك تحديد الفجوات والثغرات التي تتخلل نظامنا وتعديل كتيب القواعد على 

هذا األساس، كما سنقوم بمراجعة أنظمتنا مقابل متطلبات جهات وضع المعايير الدولية لضمان 

توافقنا مع أفضل الممارسات. 

سيشكل التحضير لتقييم محتمل لدولة اإلمارات ضمن برنامج تقييم القطاع الماليجزءًا أساسيًا 

من أولوياتنا المتعلقة بالتغييرات على كتيب القواعد. وكما هو الحال مع التقييم المشترك 

لمجموعة العمل المالي في عام 2019، من الممكن أن تتأثر السمعة الدولية للقطاع المالي في 

مركز دبي المالي العالمي ودولة اإلمارات على نطاق أوسع، بمثل هذا التقييم. لذلك، سنواصل 

مواءمة نظامنا التنظيمي مع المعايير الدولية، والعمل مع الجهات التنظيمية األخرى في عملية 

التحضير، وإعداد تقييم مستقل لألنظمة التنظيمية الخاصة بنا مقابل المعايير الدولية. 

الجرائم المالية مثل غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وحاالت الخرق المتعمد للجزاءات المفروضة    •
من قبل األمم المتحدة أو أي خرق للمحظورات المنصوص عليها في القوانين االتحادية؛  

أي حالة من حاالت سوء استغالل السوق عند  التداول، مثل التالعب بالسوق والتداول من     •
الداخل؛  

االختالس وسوء إدارة أصول العمالء؛  •

•  تضليل أو خداع سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة سير تحقيقات السلطة ؛ و

الخدمات المالية الغير مرخصة في أو من مركز دبي المالي العالمي.   •

من أجل تعزيز نزاهة األسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي والحفاظ على الثقة في قطاع 

الخدمات المالية بالمركز، سنقوم بتطبيق غرامات مالية كبيرة ضد المخالفات الجسيمة على 

أنظمتنا، حيث سيعزز هذا األثر الرادع إلجراءات التنفيذ وسيثبت أن تعاملنا مع الشركات المرخصة 

حازم ولكن  عادل في نفس الوقت. كما سنسعى نحو تحسين الجداول الزمنية والشفافية  

إلجراءات التنفيذ والنتائج المترتبة عليها من أجل طمأنة السوق و لكي يتم النظر من قبل أصحاب 

المصلحة على اإلجراءات المتخذة من طرف السلطة على أنها عادلة.

ستبقى سلطة دبي للخدمات املالية منفتحة نحو عملية 
اإلبتكار يف قطاع اخلدمات املالية وسنواصل النظر يف كيفية 

استيعاب مناذج األعمال اجلديدة واملبتكرة ضمن نظامنا 
التنظيمي. وبهذا الصدد، وعقب تنفيذ أنظمة داعمة لعدد 

من مناذج األعمال املبتكرة.

كجهة تنظيمية قائمة على تقييم اخملاطر، فإن أولويات 
التنفيذ لدينا تتوافق مع منهاج حتمل اخملاطر التنظيمية. 

وسنقوم بإيالء األولوية للتحقيقات وإجراءات التنفيذ ضد 
أنشطة حمددة.

إطار السياسة
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األولويات على مستوى املؤسسة

طوال فترة خطة العمل، ستواصل السلطة رحلتها نحو التحول الرقمي كوسيلة لزيادة كفاءة 

اإلجراءات ورفع القدرة التحليلية في العديد من المجاالت التنظيمية وتسهيل عملية إجراء العمل 

معنا. وفي إطار ذلك، سيتم مراجعة تقنية السحابة وغيرها من التقنيات المتقدمة لتحسين البنية 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومجموعة التطبيقات الخاصة بنا. وسننظر في استخدام واجهات 

برمجة التطبيقات )APIs( وأتمتة العمليات الروبوتية )RPA(، إلى جانب التحليالت المتقدمة 

للمساعدة على تكامل ودعم العمليات الداخلية وتقديم رؤى جديدة. وستصبح تقنية أتمتة 

العمليات الروبوتية واألتمتة بشكل عام من العناصر الراسخة عبر السلطة وذلك للتقليل من التكرار 

والعمليات الوظيفية التي ستتطلب تدخل بشري متدني. 

أحد العناصر الرئيسية ضمن الجهود الرقمية يتعلق بالبيانات وعملية الحصول وإدارة واستخدام 

وتتبع ومراقبة البيانات التي نحتاج إليها بشكل مناسب. 

تعزيز قدرتنا التحليلية ستستمر في صدارة أولوياتنا خالل فترة خطة العمل.

حيث سيتضمن ذلك تعزيز منصات البيانات لدينا وزيادة قدرات موظفينا لإلستفادة القصوى من 

التقنيات المتقدمة الجديدة في مجال تحليالت البيانات، باإلضافة إلى تنفيذ استراتيجية بيانات 

رقمية خاصة بنا. وسيعمل هذا الجانب على تحسين مشاركتنا الرقمية مع أصحاب المصلحة، 

وتحسين نهجنا في إدارة البيانات وتحليلها وتحسين مجمل عمليات السلطة. 

تحرص سلطة دبي للخدمات المالية كل الحرص على تنمية القدرات التنظيمية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، حيث يشكل مواطنو الدولة العدد األكبر بين جميع الجنسيات العاملة في السلطة وكذلك 

العدد األكبر بين جميع العاملين في المجال التنظيمي. 

ويضطلع خريجو برنامج قادة الغد التنظيميون بمسؤوليات أكبر داخل السلطة وعلى مستوى الدولة 

بشكل أوسع. وستستمر السلطة بالتركيز على تنمية القدرات الوطنية بهدف تسهيل التقدم الوظيفي 

بين حديثي التخرج ودفعهم نحو تولي المناصب العليا.

يعد برنامج »تقدم« عنصرًا آخرًا ضمن نهجنا لتنمية وتطوير القدرات الوطنية. ويوفر هذا البرنامج 

لموظفينا اإلماراتيون فرصة للمشاركة في مزيد من عمليات التطور الوظيفي من خالل الندوات والدورات 

والمؤتمرات، وكذلك اإلعارات لدى مؤسسات أخرى على الصعيدين المحلي والدولي. وتهدف السلطة إلى 

تعزيز برنامج تقدم خالل السنوات القادمة.

“ال يزال برنامج قادة الغد التنظيميون الممتد على مدار عامين، والذي تم تأسسيه 
عام 2006، يسهم بشكل كبير في هذ الصدد،  وهو يمثل الركيزة في عملية 

تنمية وتطوير قدرات مواطني الدولة.” 

تنمية القدرات الوطنية لدولة اإلمارات االبتكار والتحول الرقمي
العربية املتحدة
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في كل عام، تصدر سلطة دبي للخدمات المالية تقريرًا سنويًا تسلط فيه الضوء على أنشطة السلطة واإلنجازات التي 

أحرزتها خالل العام السابق. وُيعد التقرير السنوي في جوهره تقريرًا عن التقدم في خطة العمل. 

باإلضافة إلى التقرير السنوي، يتم سرد التطورات التنظيمية وغير التنظيمية واألنشطة األخرى للسلطة من خالل اإلصدار 

السنوي »إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية«. 

تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بنشر آخر المستجدات واإلشعارات واألخبار الصحفية على موقعها اإللكتروني 

باستمرار. ونشرات السلطة متوفرة عادة باللغتين العربية واإلنجليزية.

كما أننانبحث باستمرار عن طرق أفضل للتواصل مع الشركاء األستراتيجيين، بما في ذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

وسيظل التواصل المنتظم والواضح مع المجتمع الخاضع للتنظيم من السمات المميزة لسلطة دبي للخدمات المالية.

.www.dfsa.ae لالشتراك للحصول على آخر مستجدات سلطة دبي للخدمات المالية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

اإلجناز حسب خطة العمل

اإلجناز حسب خطة العمل

www.dfsa.ae
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