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Welcome to, what I call 
the ‘round-up’ edition of 
this, our external news 
publication highlighting 
regulatory developments 
and other DFSA activities.

Personally, I feel that 
despite this being a very 
challenging year, it has 
passed by very quickly, 
particularly the last six 
months, which have been 

exceptionally busy for me. I travelled to 
Washington DC in October to attend 
sessions of the Institute of International 
Finance and the Group of Thirty which 
coincided with the Annual IMF-World Bank 
meetings. I also joined my DIFC Authority 
colleagues in meeting a number of firms 
interested in or already having a presence 
in the DIFC. The firms were, without 
exception, positive about the future of the 
DIFC and many indicated they would be 
expanding their presence – in terms of 
people, space and activities, in the coming 
year. I also received appreciation on the 
strength of our regulatory regime. 

In addition, I also spoke to fellow regulators 
and international standard-setters at 
meetings in Malaysia, the Netherlands, 
Switzerland and regionally.

What is very apparent to me is the 
significance and pace of the regulatory 
reforms underway. In response to the 
crisis, the G-20 further empowered the 
Financial Stability Board (FSB) to address 
vulnerabilities in the financial system and 
to encourage stronger regulatory and 
supervisory oversight. Included in the FSB’s 
efforts are important recommendations for 
the intensity of supervision for Systemically 
Important Financial Institutions (SIFIs) and 
for the establishment of regional groups 
of member and non-member to exchange 
views. Many of the global SIFIs jurisdictions 
have a presence in the DIFC, although 
mostly through branch operations. Even 
though the DFSA is not the home country 
supervisor of these SIFIs, it is clear from 
FSB recommendations that the DFSA 
must communicate with home country 
supervisors through supervisory colleges 
or in regional groups. As the DFSA is 
primarily a host country supervisor, open 
communication with other regulators 
has always been a key element of our 
supervisory approach, and will continue to 
be in 2011.  

The single most important development in 
2010 has been the approval by the Basel 
Committee on Banking Supervision of a 
revised package of global standards for 
capital and liquidity. As a result of these 
changes, the DFSA will be revising its 
prudential rules in 2011. While the changes 
in capital calculations will have a more limited 
effect on Firms operating in the DIFC, the 
new liquidity standards, particularly for 
wholesale-funded operations, will be an 
area of needed emphasis and discussion in 
which the DFSA actively participates. I am 
pleased to note that the Basel Committee 
will be closely reviewing possible unintended 
consequences of the new capital and liquidity 
standards, particularly with respect to capital 
allocated to trade finance operations.

There has been much to learn from and act 
upon. We will need to respond to changes in 
technology and the business models of Firms. 
Another clear area of change is in exchanges, 
whose physical location becomes less clear 
as more of their functions are executed off 
exchanges, while participants trade remotely 
through web-based systems, and may use 
multiple intermediaries to make their actions 
less visible to others. These are challenges for 
all regulators, but especially for those like us, 
in a small jurisdiction.

These examples are only part of an array 
of issues that have encouraged us to remain 
attuned and be more closely aligned to 
international developments. I am very keen to 
continue dialogue with our supervised entities, 
in our semi-annual sessions with SEOs, so 
we can continue to discuss these regulatory 
implications as well as welcome feedback. 
We formed a Working Group with the UAE 
Central Bank and the SCA in 2010 to address 
important issues affecting the UAE, the 
DIFC, and regional capital markets. I strongly 
believe in the importance of dialogue and 
engagement, and this Working Group reflects 
our commitment to our regulatory goals. 

17th Annual Conference of the IAIS
In the previous edition of The DFSA in 
Action, I mentioned that we were about 
to host the Annual Conference of the 
International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS). Today, I can proudly 
say, that after 18 months of careful 
planning, everything went to clockwork! 
The week-long event (meetings and 
social engagements) attracted over 500 
international and regional insurance 
regulators, supervisors as well as market 
participants. 

More information about this event along 
with photographs can be seen on page 4.

Our 3rd and 4th MMoUs
In September, the DFSA signed its third 
multi-lateral MoU with the Asian-Oceanian 
Standard-Setters Group (AOSSG). As the 
regulator of the DIFC which sets IFRS as the 
statutory standard for accountants practising 
in the Centre, the DFSA is very pleased 
to join the AOSSG. The endorsement and 
promotion of IFRS, through the MoU and 
working committees, is a critical initiative 
for achieving global transparency and 
consistency and the DFSA is committed to 
participating in this important work. 

In November, the DFSA signed an MMoU 
with the IAIS. The growing number of 
internationally active insurance companies, 
the increasing integration of financial markets 
and the global financial crisis highlight the 
importance of this agreement, so as to 
further support supervisory liaison and
co-operation.

DFSA website in Arabic
In October, we launched an Arabic version 
of our website. Being able to reach a wider 
audience was a paramount communication 
goals for us and I am very pleased with 
the response. More information about this 
initiative can be read on page 3.

Regional Audit seminar
In December, I was very pleased to host our 
first seminar focusing on the developments 
in the audit profession - working towards 
implementing world’s best practice in the 
GCC region. I was encouraged to meet 
many professionals from outside Dubai and 
the UAE, and welcomed their feedback. I can 
assure them that we shall host this seminar 
again in 2011. 

More details about this event along with a 
photograph can be seen on page 4.

Fond farewell
On behalf of the Authority, wish Michael 
Zamorski a fond farewell. His contribution, 
regulatory knowledge and dedication to 
the Authority have not gone unnoticed or 
unrecognised. He has made many lasting 
friendships, not just at the DFSA, but 
throughout the region and I wish him the 
very best in his future. 

Paul M Koster
Chief Executive
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About the DFSA

DFSA says goodbye to Michael Zamorski 
and congratulates Bryan Stirewalt

Michael Zamorski

Bryan Stirewalt

Michael Zamorski
joined the DFSA in April 2006 as Managing Director, Supervision and said goodbye to his colleagues 
in June 2010 after completing his tenure. Michael’s international career spans more than 34 years 
in financial institution supervision, 29 of those years spent with the US Federal Deposit Insurance 
Corporation.

The DFSA wishes him continued success with his future endeavours, and greatly appreciates his 
dedication.

Bryan Stirewalt
joined the DFSA in 2008 as Director, Supervision and was promoted to Managing Director, Supervision 
upon Michael’s departure.

Bryan oversees the DFSA’s supervisory role and continues to be active in efforts to fight methods of 
illicit finance, including co-operation with local, regional and international counterparts.  

Bryan has extensive experience in both public and private sector roles. From 1985 to 1996, Bryan 
worked for the US Office of the Comptroller of the Currency as a National Bank Examiner. From 1996 
to 2008, Bryan worked for a US consulting and advisory firm focusing on Emerging Markets, including 
management of large-scale and multi-faceted development projects in Poland, Ukraine, Cyprus and 
Kazakhstan. 

The DFSA is the independent regulator of 
financial and ancillary services conducted in 
or from the DIFC, a purpose-built financial 
free-zone in Dubai. The DFSA’s regulatory 
mandate covers asset management, banking 
and credit services, securities, collective 
investment funds, custody and trust services, 
commodities futures trading, Islamic finance, 
insurance, an international equities exchange 
and an international commodities derivatives 
exchange.

In discharging its regulatory mandate, the 
DFSA has a statutory obligation to pursue 
the following objectives:-
• to foster and maintain fairness, 

transparency and efficiency in the financial 
services industry (namely, the financial 
services and related activities carried on) 
in the DIFC; 

• to foster and maintain confidence in the 
financial services industry in the DIFC;

• to foster and maintain the financial 
stability of the financial services industry 
in the DIFC, including the reduction of 
systemic risk; 

• to prevent, detect and restrain conduct 

that causes or may cause damage to 
the reputation of the DIFC or the 
financial services industry in the DIFC, 
through appropriate means, including the 
imposition of sanctions and monetary 
penalties; 

• to protect direct and indirect users and 
prospective users of the financial services 
industry in the DIFC; 

• to promote public understanding of 
the regulation of the financial services 
industry in the DIFC; and

• to pursue any other objectives as the 
Ruler of Dubai may, from time-to-time, 
set under DIFC Law.

The DFSA carries out its obligations by way 
of functional teams:
• The Policy and Legal Services Division 

develops our Rules and Policies, as 
approved by the DFSA Board of 
Directors and assists in the drafting of 
DIFC Laws.

• Under the Supervision Division sits our 
Authorisation team, who authorise and 
register Firms, Individuals and Ancillary 

Service Providers (ASPs) to conduct 
financial services in or from the DIFC. 
Once authorised, our Supervision Division 
conducts regular risk assessments on all 
Firms. The scope and frequency of such 
assessments are dictated by the nature 
of the Firm’s activities and its perceived 
risks. From time-to-time, we carry out 
thematic reviews inspired by topical events 
which have both local and international 
relevance.

• The Markets Division licenses and 
supervises Authorised Market Institutions 
(AMI) in the DIFC. Currently, these 
are NASDAQ Dubai and the Dubai 
Mercantile Exchange (DME). The Division 
also recognises those financial markets 
who wish to operate an exchange or 
clearing house in the DIFC without having 
a physical presence in the DIFC. Trading 
and Clearing members of an AMI who do 
not have a physical presence in the DIFC 
are also recognised by the Division. 

•  The Enforcement Division has a range of 
powers to enforce the legislation that we 
administer, including imposing penalties.
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Supervision in action 
Thematic reviews / SEO letters
During 2010, we have continued our focus 
on thematic reviews with more than 40 
Firms included in a variety of thematic 
reviews, covering the following areas: Client 
Assets and Fraud, Corporate Governance 
and Anti-Money Laundering (AML) and 
Combating the Financing of Terrorism (CFT) 
as well as a review of Auditors. Thematic 
reviews continue to be an effective method 
of on-site visits to Firms, allowing the 
findings to be shared comprehensively with 
all Authorised Firms, and where appropriate 
ASPs or Auditors. In addition, our system 
of publishing our Dear SEO Letters on the 
website accords well with our approach to 
transparency.

We began the year with a Dear SEO letter 
sent to Firms providing details of the outcome 
of our thematic review of AML/CFT which 
took place in late 2009. This letter shared 
the findings with all Firms and reminded 
them of the duties and responsibilities on the 
Money Laundering Reporting Office (MLRO) 
function, as well as ensuring the adequacy 
of AML training and periodic information. 
Control of AML/CFT risks continues to be a 
top priority of the DFSA and will continue to 
be closely monitored. 

Client assets and fraud
During the second quarter, 16 Firms
holding or controlling Client Monies, Client 
Investments, Safe Custody Investments 
and Insurance Monies were selected for 
the Client Asset/Money thematic review. 
This was followed by a Dear SEO Letter 
regarding the findings from this review. 
The letter emphasised the importance of 
undertaking proper due diligence of the 
third party agents who are engaged to 
handle client monies and assets. In addition, 
it reminded the Firms handling client 
money, providing and arranging custody 
of client investments of their obligation to 
prepare and submit auditors’ report on the 
compliance with the Conduct of Business 
(COB) requirements. 

Corporate governance 
On 29 July 2010, the DFSA sent a letter 
to SEOs of all Firms notifying them of the 
thematic review on corporate governance. Of 
the 243 Firms authorised at the time, there 
were 23 Firms (19 domestic Firms and 4 
branches or 9.5% of the population) selected 
for the thematic review. The review involved 
completion of a standard questionnaire, 
interviews and testing.

The review revealed that a number of 
domestic Firms were managed more like a 
“branch” when part of a larger group. Of 
concern was that in a number of domestic 
Firms selected, it was identified that while 
a Board may have been appointed, the 
performance of those Boards needed 
improvement in the exercise of their 
obligations and duties. This review is
currently being concluded.

Politically exposed persons (PEPs)
A thematic review focusing on politically 
exposed persons and the issues faced by 
Firms when dealing with PEPs began with 
developing a questionnaire in December 
2010, to be sent to all Firms and ASPs. 
The responses will be collated and will 
lead to visits in 2011 to a selected sample 
to confirm/clarify the answers given in the 
questionnaire.

Auditors
The DFSA reviewed audit engagement files 
across all16 Audit Firms, focusing on the 
substance of the Auditor’s work and whether 
sufficient and appropriate audit evidence 
was documented to support the conclusions 
reached in relation to key audit judgements. 

Audit Firms 
Visited

Number of 
Files reviewed

Number of 
Audit Principals

16 47* 27
* Including one limited file review

The reviews identified a number of 
cases requiring improvements in audit 
quality in areas of audit evidence and also 
documentation for significant audit judgement. 
A separate report will be issued in 2011. 

Risk management SEO letter
In the aftermath of the financial crisis, 
governments around the globe are increasingly 
under pressure to find new, or augment 
existing, sources of revenue. As a consequence 
of government crackdowns on tax evasion and 
the closing of various tax loopholes, including 
transfer pricing, as well as the increased risk 
of global fraud, during Q3 we sent a further 
Dear SEO Letter reminding Firms not only of 
the Rules but also the principles relating to risk 
management.

Enhancements to Supervisory approach
Expansion of controls questionnaire
Our Annual Controls Questionnaire has 
been expanded to include Category 3 Firms. 
The questionnaire asks for a self evaluation 
in aspects of critical management and 
control within Category 3 and 4 Firms. The 
questionnaire has proved worthwhile in 
assisting Firms to identify actions that it may 
need to take to meet regulatory requirements 
and assists the DFSA in prioritising on-site risk 
assessments. 

Joint visits with the SCA
We have recently commenced a programme 
of shared supervisory visits with SCA where 
there are links between Firms that we both 
regulate. During 2010, 6 visits took place and 
this is likely to remain a feature of our shared 
regulatory approach in the future. 

Review of PIB
With substantive Basel III amendments now 
approved and published, the Supervision 
Division is conducting its own review 
of its Prudential - Investment, Insurance 
Intermediation and Banking (PIB) Module 
with a view to making any required changes 

after appropriate consultation. This will 
impact all categories of Firms subject to PIB 
capital requirements with work continuing 
throughout 2011.

Review of AML
We will also be reviewing our AML Rules in 
2011 in light of proposed changes by FATF 
and to continue to keep up-to-date with 
current best procedures around the world.

Industry Outreach
The DFSA strongly believes in continuous 
engagement with the financial sector through 
venues other than specific risk assessments. 
The Supervision Division continues to focus 
on engaging with stakeholders through 
various initiatives including outreach sessions 
and external presentations. During 2010, 
we hosted a number of outreach sessions. 
The topic for discussions included AML/CFT, 
Islamic finance, operational risk and regulatory 
updates for the Compliance Officers Network 
Group (CONG) in 2011.

The DFSA also hosted two joint breakfast 
briefing sessions with the Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW). The purpose of the sessions is 
to promote awareness and discussion on 
current issues facing the auditing profession. 
The sessions comprise a moderator and five 
panelists from the DFSA, ICAEW, other UAE 
regulators, the profession and industry. At 
the March session, the topic was “The role of 
audit monitoring in improving the quality of, 
and confidence in, financial information in the 
Middle East” whereas the September session’s 
topic was “The Future of Audits”. Both 
sessions were successful in terms of numbers 
attending, participation, and the discussions 
that took place at the sessions and the media 
coverage thereafter.

In addition, the DFSA conducted an outreach 
session for its Registered Auditors. The 
purpose of the session was to apprise auditors 
of the general findings from the DFSA’s 
supervisory reviews of registered auditors in 
2010 and also to identify areas to be covered 
for the upcoming 2011 supervisory reviews.

AML role 
AML and CFT remains a key focus for the 
Supervision Division with the team continuing 
to be active on the conference circuit and 
with the supervision of this activity remaining a 
priority for regulatory visits.

During the year, we issued timely notices of 
United National Security Council Resolution 
1929 which imposes additional sanctions on 
Iran by expanding restrictions on financial and 
shipping enterprises related to “proliferation-
sensitive activities”. We also took the 
opportunity of reminding Firms of the earlier 
resolutions 1737 (2006), 1747 (2007) and 
1803 (2008), which remain in force.
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Arabic website
In October, the DFSA launched an Arabic 
version of its website. The initiative forms 
part of the Authority’s strategy to realise its 
communication endeavours in Arabic and is a 
reflection of efforts to more effectively reach 
a wider audience in the financial services 
industry. This accompanies the DFSA’s 
various regulatory publications, published in 
Arabic.

Ensuring we meet the needs of our 
stakeholders is paramount and we consider 
communication in the native tongue an 

important aspect in establishing dialogue with 
the broader market. We are now able to 
present our services in the language of the 
region.

The DFSA will consider the translation of 
the Laws and Rules, in the future, but for 
the moment, they will remain in English. 
The website pages now available in Arabic 
include: About the DFSA, Doing Business 
with the DFSA, Tomorrow’s Regulatory 
Leaders, Islamic Finance, Legal Framework 
and Contact the DFSA. 

TRL … a year of achievement
The second half of 2010 saw the completion of the TRL Programme by five TRL Associates in our 5th year of the programme. To mark this 
milestone the Annual TRL Awards Ceremony was held to recognise this group’s perseverance and hard work along with that of their coaches 
and trainers. The event was attended by DFSA employees, HE Governor Ahmed Humaid Al Tayer, the DFSA Board and other guests. DFSA 
employees were also recognised for significant contribution to the TRL Programme. The newly promoted Managers joined our Markets, 
Enforcement and Supervision Divisions.

Paul Koster, Chief Executive, said at the TRL 
Awards “When the TRL Programme was 
conceived at the start of 2006 its purpose 
was to develop regulatory skills in Emiratis. 
With the help of their coaches and trainers 
our graduates today …plus those who 
‘graduated’ the programme in 2008 and 
2009 … the DFSA shows that it remains 
committed to achieving this very important 
goal. We see the long - term future of 
regulation and compliance in the hands of 
these young people who began their careers 
on the TRL Programme.”

Continuing in our commitment to develop 
the next generation of Emirati regulators we 
were pleased to welcome five new recruits 
to the programme who this year came from 
the American University of Dubai, American 
University of Sharjah, University of Sharjah 
and Zayed University. 

In 2010, the DFSA once again ran its 
internship programme preparing young 
Emiratis for work in the finance sector and 
awarded two internships for individuals to 
spend an 8 week period working alongside 
our regulators. 

The DFSA also launched our Universities 
Outreach Programme to provide a series 
of guest speakers to local higher education 

institutions. The speakers, drawn from our 
regulatory staff, will give students of finance 
and business a different perspective in areas 
such as AML, market oversight and raise 

awareness of the DIFC and the role of the 
DFSA. The first presentation at Dubai Men’s 
college saw two of our employees engaging 
with students about capital markets.

From left to right: Dean of the TRL Programme (Emmanuel Givanakis),
DFSA Chief Executive (Paul Koster), TRL Graduates (Sara Galadari),
(Layla AlSuwaidi), (Aldana Al-Alwi) and (Ruqaya Salaman).
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The DFSA was both honoured and 
privileged to host the 17th Annual 
Conference of the International Association 
of Insurance Supervisors in October. 

The event provided the opportunity for 
supervisors and insurance professionals 
to discuss prevailing market conditions, 
emerging trends and regulatory 
developments in the current and challenging 
financial environment.

The theme - ‘The Gateway to Trust in the 
Insurance Industry’ reminded participants of 
the critical importance of maintaining trust in 
financial institutions and markets to promote 
financial and economic stability. 

A number of important steps were taken 
during the week-long meetings, including:

• The adoption of a new Strategic Plan 
and Financial Outlook 2011-2015 setting 
out high level goals, strategies and action 
plans for the Association’s key areas of 
work. The goal of the strategic plan is to 
ensure the Association has the necessary 
workplan and resources in place to 
address the challenges facing insurance 
supervisors and thereby strengthen overall 
insurance supervision.

• The approval of a two-year roadmap to 
ensure the planned activities over the next 
two years adequately address the high 
level goals, strategies and actions plans set 
out in the strategic plan. While the IAIS 
has previously stated and still believes 
that there is little evidence of traditional 
insurance either generating or amplifying 
systemic risk, the IAIS recognises that 
insurance regulators need to be vigilant 
to risks emerging from the blurring of 
financial sector boundaries.

 The roadmap includes assessment of the 
Financial Stability Board recommendations 
for financial reform. Specifically, the IAIS 
will undertake further research to develop 
a more extensive analysis of systemic risk 
in the insurance sector and develop a 
provisional methodology of quantitative 
and qualitative indicators to assess the 
systemic importance of insurers at a global 
level. Additionally, the IAIS will provide 
broad guidance on how to identify global 
and domestic systemically important 
financial institutions.

 Complementing the financial and insurance 
market stability related activities, the IAIS 
will continue to enhance its standard 
setting and standard implementation 
activities. The standard-setting goal is to 
develop global, sustainable and coherent 
supervisory principles, standards and 
guidance. An important standard-setting 
project is the development of a Common 
Framework for the Supervision of 
Internationally Active Insurance Groups. 
Standard Implementation initiatives include 
educational initiatives, the development of 
self assessment and peer view mechanisms, 
and the introduction of measures to 
strengthen supervisory co-operation.

• The adoption of eight supervisory papers, 
representing the first step in the revision 
of the insurance core principles (ICPs) 
and supporting standards and guidance 
material. The goal is to have a coherent 
framework of revised ICPs, standards and 
guidance material ready for adoption in 
2011. This first set of revised supervisory 
material includes: ICP 4 Licensing; ICP 5 
Suitability of Persons; ICP 13 Reinsurance 
and Other Forms of Risk Transfer ; ICP 
15 Investment; ICP16 Enterprise Risk 

Management; ICP17 Capital Adequacy; 
Standard on Cross-border Co-operation 
on Crisis Management; and Standard on 
Group-wide Regulatory Requirements 
and Guidance on Group-wide Supervision 
Framework. This supervisory material will 
be incorporated into the final complete 
package of revised ICPs, standards and 
guidance material planned for adoption in 
October 2011. The papers are available on 
the IAIS website at www.iaisweb.org.

The DFSA wishes to thank all of those 
involved in making the event a great success. 
Particular thanks go to the sponsors and 
media partners for all of their support. 

The 17th Annual Conference in Dubai

Audit Seminar
In December (13th and 14th), the DFSA 
hosted a seminar entitled “Developments 
in the Audit Profession: Towards World’s 
Best Practice in the GCC” at the DIFC 
Conference Centre. The seminar was 
unique in that it was the first time to gather 
regional participants to openly engage with 
each other about the issues affecting the 
industry as well as listening to feedback. 150 
participants gathered for the two day event 
from all GCC countries.

Speakers at the event included:
• Paul Koster, Chief Executive - DFSA;

• David Damant, Former Chairman 
of the Consultative Advisory Group 
-  International Auditing and Assurance 
Standards Board and Member - 
International Ethics Standards Board for 
Accountants Consultative Advisory Group;

• John Hegarty, Head - Centre for Financial 
Reporting Reform, The World Bank;

• Brynjar Gilberg, Special Advisor - 
Accounting and Auditing Supervision, 
Financial Services Authority Norway;

• Dr Obaid Saif Al Zaabi, Director of 
Research and Development -SCA; and

• Other prominent speakers from the Audit 
community.  

Paul Koster highlighted the issues and 
challenges with respect to auditor’s 
independence, self regulation threat, auditor’s 
communication with those charged with 
governance, appointment of auditors, 
rotation, education, professional skepticism, 
effectiveness of audit opinions, group audits 
and professional accountancy organisations.

Brynjar Gilberg discussed the “Core 
Principles on Audit Oversight” which are 
about to be issued by the International 
Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR). Although these core principles are 
not mandatory for IFIAR members, the 
DFSA will be adopting these principles in 
their totality.

During the seminar, the DFSA released 
its first audit monitoring statistics for 
2009 - 2010. During 2009 - 2010, the 
DFSA conducted onsite assessments for 

all 16 registered Audit Firms. These onsite 
assessments covered 47 audit engagement 
files and 27 audit partners. 

The main outcome of the seminar was the 
unanimous agreement to establish a Working 
Group to address the issues and challenges 
identified during this seminar. In addition, and 
due to the success of the seminar, the DFSA 
proposes to make the seminar an annual 
event.

For full details about the event and the 
programme, please visit: www.dfsa.ae/Pages/
DFSALibrary/Events
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1 July 2010 – 1 January 2011DFSA activity overview
Licensed entities as at 1 January 2011

317

New Firms authorised

Oryx Capital Limited 06 Jul 2010

Baring Asset Management Limited 21 Jul 2010

Royal Shield Ltd 29 Jul 2010

Exotix Limited 15 Aug 2010

Visionary Underwriting Agency Limited 18 Aug 2010

Al Masah Capital Management Limited 19 Aug 2010

Religare Capital Markets Plc 26 Aug 2010

Dunamis Capital (Dubai) Limited 16 Sep 2010

Vistra (Luxembourg) Sarl 26 Sep 2010

LOCKTON (MENA) LIMITED 28 Sep 2010

Moelis & Company LLC 12 Oct 2010

Skandia International (Middle East) Limited 14 Oct 2010

The Blackstone Group International Partners LLP 17 Oct 2010

IIFL Private Wealth Management (Dubai) Limited 31 Oct 2010

R E Lee International (Middle East) Limited 11 Nov 2010

Emirates REIT Management (Private) Limited 14 Nov 2010

Dar Al Istithmar Limited 25 Nov 2010

T Rowe Price Global Investment Services Limited 06 Dec 2010

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company 
Limited 06 Dec 2010

Carlyle MENA Investment Advisors Limited 07 Dec 2010

ACE Insurance Management (DIFC) Limited 16 Dec 2010

New Ancillary Service Providers 
registered
Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral 17 Oct 2010

Lutfi, Harjeet & Nikpour, Advocates & Legal 
Consultants LLP 09 Dec 2010

Bennett Jones (Middle East) LLP 09 Dec 2010

Emirates Advocates & Legal Consultants LLP 09 Dec 2010

Licence upgrades and variation of scope

Elseco Limited 21 Sep 2010

Gulfmena Alternative Investments Ltd 26 Oct 2010

Lockton (MENA) Limited 01 Nov 2010

Saxo Bank Dubai Limited 03 Nov 2010

Landesbank Baden-Wurttemberg 08 Nov 2010

DBS Bank Limited 11 Nov 2010

MAC Capital Limited 28 Nov 2010

Dunamis Capital (Dubai) Limited 26 Dec 2010

NASDAQ Dubai recognised member 
status awarded 
Arqaam Securities LLC 08 Jul 2010

Shuaa Securities LLC 12 Jul 2010

Naeem Shares & Bonds 21 Oct 2010

Index Securities LLC 25 Oct 2010

Al Dhabi Brokerage LLC 26 Oct 2010

Abu Dhabi Financial Services Company LLC 06 Dec 2010

NASDAQ Dubai voluntary withdrawn

KAS Bank NV 18 Jul 2010

DME recognised member status awarded

RJ O’Brien & Associates LLC 22 Sept 2010

Phibro Trading LLC 28 Oct 2010

DME voluntary withdrawn

Phibro LLC 28 Oct 2010

International co-operation

• International Association of Insurance Supervisors: The DFSA 
became a signatory to the IAIS multi-lateral Memorandum of 
Understanding (MMoU). The MMoU is a framework for co-
operation and the exchange of information between insurance 
supervisors to facilitate effective oversight of insurance and 
reinsurance companies, which are active in more than one 
jurisdiction (3 November 2010).

• Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG): The DFSA 
entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the 
Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG), in doing so, 
the DFSA joins standard-setting bodies from Australia, Brunei, 
Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, India, Iraq, Japan, 
Kazakhstan, Korea, Macao, Malaysia, Nepal, New Zealand, Oman, 
Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, 
Turkey and Uzbekistan (10 October 2010).

• Banco de Portugal: The DFSA entered into an agreement with 
the Portuguese banking supervisor, Banco de Portugal. The MoU 
commits the DFSA and Banco de Portugal to information sharing 
and co-operation in the supervision of financial institutions (10 
August 2010).

• Finanstilsynet: The DFSA entered into a MoU with Finanstilsynet, 
the Danish Financial Supervisory Authority. This initiative 
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strengthens the Finanstilsynet and the DFSA’s relationship as 
home-host regulators of Danish firms and reflects each authority’s 
commitment to co-operation in relation to supervisory oversight 
and inspections (11 July 2010).

Consultation papers
• Consultation Paper No. 73 - Proposed Regulatory Policy and 

Process Sourcebook and Enhancements to DFSA’s Rulebook, 
issued on 8 December 2010, closing on 17 January 2011.

• Consultation Paper No. 72 - proposed Changes to the DFSA 
Financial Promotions regime issued on 17 October 2010, closed 23 
November 2010.

• Consultation Paper No. 71 - Proposed Financial Service Definitions 
Review, issued on 17 October 2010, closed 23 November 2010.

Law amendment
• 11 July 2010 - COLLECTIVE INVESTMENT LAW, DIFC LAW No. 

2 of 2010 and DIFC LAWS AMENDMENT LAW, DIFC LAW No. 
3 of 2010, relating to Consultation Papers 67, 69 and 70 came into 
effect on 11 July 2010.

Rulebook Amendments
• 11 July 2010 - The Board made the following Rulemaking 

Instruments:

 ENHANCEMENTS TO THE PRICE STABILISATION REGIME 
RULES INSTRUMENT (No. 70) 2010. 

 ENHANCEMENTS TO THE ENFORCEMENT REGIME RULES 
INSTRUMENT (No. 71) 2010.

 ENHANCEMENTS TO THE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS 
REGIME RULES INSTRUMENT (No. 72) 2010.

Forms amendment
• 4 November 2010 - the following DFSA forms were amended:

 Form AUT CON - Applications and Notifications Concerning a 
Change of Control; and

 Form CIR1 - Notification of the Marketing and Selling of Funds.

• 21 July 2010 - The following DFSA forms were amended: 

 AUT CORE - Applying for Authorisation Core Information Form;

 AUT EFF - Exempt Fund Form;

 AUT REP - Applying for Authorisation as a Representative Office;

 AUT IND1 - Application for Authorisation Authorised Individual 
Status;

 AUT IND2 - Application to Extend or Vary Authorised Individual 
Status;

 AUT IND4 - Applying to Become the Principal Representative;

 AFN ASP1 - Ancillary Service Provider Application for Registration;

 AFN GEN1 - Application for Registration as an Auditor ; and

 AFN GEN 2 - Request for Modification.

Policy Statements 

• 4 November 2010 - DFSA POLICY STATEMENT 1/2010 - 
CONFIDENTIAL REGULATORY INFORMATION replaced Policy 
Statement 1/2005.

Dear SEO letters
• SEO Letter on Notification of Theme Review - Corporate 

Governance (29 July 2010).

• SEO Letter on the Outcome of Thematic Review - Client Assets 
and Insurance Monies (17 August 2010).

Media releases
• DFSA Congratulates New UAE National Regulators (1 December 

2010). 

• DFSA signs MMoU with the International Association of Insurance 
Supervisors (3 November 2010).

• DFSA Hosts Global Insurance Summit Tomorrow (26 October 
2010).

• DFSA Signs Accounting Standard-Setters MoU (10 October 2010).

• DFSA Launches Arabic Website (4 October 2010).

• DFSA Signs MoU with Banco de Portugal (10 August 2010).

• DFSA Enters Into MoU with Danish Counterpart (11 July 2010).

Publications
• DFSA Publishes Funds Regime Leaflet and Q&A Document 
 (11 July 2010).

Consumer Alerts
• DFSA issues alert on Advance Fee Frauds Misusing the DFSA’s 

Name (16 August 2010).

• DFSA issues aler t regarding Persia International Bank plc (4 
August 2010).

Events, outreach and other announcements
• The DFSA hosted an Audit seminar on “Developments in the
 Audit Profession: Towards world’s Best Practice in the GCC”
 (13 December 2010). 

• The DFSA hosted the 17th Annual Conference of the IAIS - Dubai 
(27-29 October 2010).

• The DFSA hosted the first in a series of sessions, under its 
Outreach Programme, that examined the DFSA’s Powers and 
Remedies (29 September 2010).

• The DFSA and the ICAEW Middle East jointly hosted a breakfast 
briefing on “The Future of Audit” (20 September 2010).

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech on ‘Regulation: Who, 
Where and Why?’, at the KPMG: Trading Forum, in Geneva (4 
November 2010).

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech on the ‘Aftermath: The 
Consequences of the Global Financial Crisis for Emerging Markets 
Regulators’, at the 11th Annual Emerging Markets Programme in 
Kuala Lumpur (30 October 2010).

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Keynote Address and 
Welcome Remarks at the 17th Annual Conference of the 
International Association of Insurance Supervisors, in Dubai (27 
October 2010).

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech on ‘Towards More 
Effective Boards of Directors’, at  the 2nd Annual Corporate 
Governance conference in Abu Dhabi (12 October 2010).
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فاينان�س تيل�سينت: اأبرمت �ضلطة دبي للخدمات املالية مذكرة تفاهم مع فاينان�ص   •

تيل�ضينت، �ضلطة اال�رشاف املالية الدمناركية. تقوي املبادرة املذكورة عالقة 

فاينان�ص تيل�ضينت و�ضلطة دبي للخدمات املالية كمنظمتني حملية _ م�ضيفة 

لل�رشكات الدمناركية وتعك�ص التزام كل �ضلطة بالتعاون فيما يتعلق باملراقبة 

وعمليات التفتي�ص اال�رشافية )11 يوليو 2010(.

االأوراق اال�ست�سارية

الورقة اال�ضت�ضارية رقم 73 - ال�ضيا�ضة التنظيمية املقرتحة وكتاب م�ضادر   •

االإجراءات وتعديل كتيب قوانني �ضلطة دبي للخدمات املالية، �ضادرة بتاريخ 8 

دي�ضمرب 2010، تغلق بتاريخ 17 يناير 2011.

الورقة اال�ضت�ضارية رقم 72 - التغيريات املقرتحة على نظام الرتقيات املالية يف   •

�ضلطة دبي للخدمات املالية، �ضادرة بتاريخ 17 اأكتوبر 2010، اأغلقت بتاريخ 23 

نوفمرب 2010.

الورقة اال�ضت�ضارية رقم 71 - مراجعة تعريفات اخلدمات املالية املقرتحة، �ضادرة   •

بتاريخ 17 اأكتوبر 2010، اأغلقت بتاريخ 23 نوفمرب 2010.

تعديل القوانني

11 يوليو 2010 - قانون االإ�ضتثمار اجلماعي، قانون مركز دبي املايل العاملي رقم   •

2 ل�سنة 2010 وقانون تعديل قوانني مركز دبي املايل العاملي، قانون مركز دبي 

املايل العاملي رقم 3 ل�سنة 2010، فيما يتعلق باالأوراق اال�ضت�ضارية رقم 67 و69 

و70، وقد اأ�ضبح نافذا بتاريخ 11 يوليو 2010.

تعديالت على كتيب القوانني 

11 يوليو 2010 - اأ�ضدر املجل�ص اآليات و�ضع القوانني التالية:  •

اآلية تعديل قوانني نظام تثبيت االأ�ضعار )رقم 70( 2010.  

اآلية تعديل قوانني نظام التنفيذ )رقم 71( 2010.  

اآلية وثيقة تعديل قوانني نظام �ضناديق اال�ضتثمار اجلماعي )رقم 72( 2010.  

تعديل النماذج

4 نوفمرب 2010 - مت تعديل مناذج �ضلطة دبي للخدمات املالية التالية:  •

منوذج AUT CON - الطلبات واال�ضعارات بخ�ضو�ص تغيري ال�ضوابط.  

منوذج CIRI - ا�ضعار ت�ضويق وبيع ال�ضناديق.  

21 يوليو 2010 - مت تعديل مناذج �ضلطة دبي للخدمات املالية التالية:  •

AUT CORE - منوذج املعلومات الرئي�ضية لتقدمي طلبات الرتخي�ص؛  

AUT EFF - منوذج ال�ضناديق املعفاة؛  

AUT REP - تقدمي الطلبات للرتخي�ص كمكتب متثيل؛  

AUT INDI - طلب ترخي�ص لالأفراد املرخ�ضون؛  

AUT IND2 - طلب متديد اأو تغيري حالة الفرد املرخ�ص؛  

AUT IND4 - تقدمي الطلبات للتحول اإىل املمثل الرئي�ضي؛  

AFN ASP1 - طلب مزود اخلدمات امل�ضاعدة للت�ضجيل؛  

AFN GEN1 - طلب الت�ضجيل كمدقق ح�ضابات؛  

AFN GEN2 - طلب التعديل.  

بيانات ال�سيا�سة

4 نوفمرب 2010 - بيان �ضيا�ضة �ضلطة دبي للخدمات املالية 2010/1 - املعلومات   •

التنظيمية ال�رشية حل حمل بيان ال�ضيا�ضة 2005/1.

اخلطابات املوجهة اإىل كبار التنفيذيني

اخلطاب املوجه اإىل كبار التنفيذيني حول اال�ضعار باملراجعة ح�ضب املو�ضوع   •

- حوكمة ال�رشكات )29 يوليو 2010(.

اخلطاب املوجه اإىل كبار التنفيذيني حول نتيجة املراجعة ح�ضب املو�ضوع - اأ�ضول   •

العمالء واأموال التاأمني )17 اأغ�ضط�ص 2010(.

بيانات اعالمية

�ضلطة دبي للخدمات املالية تهنئ املنظمني اجلدد من مواطني االإمارات العربية   •

املتحدة )1 دي�ضمرب 2010(.

�ضلطة دبي للخدمات املالية توقع مذكرة تفاهم متعددة االأطراف مع الرابطة   •

الدولية ملراقبي التاأمني )3 نوفمرب 2010(.

�ضلطة دبي للخدمات املالية ت�ضت�ضيف موؤمتر التاأمني العاملي )26 اأكتوبر 2010(.  •

�ضلطة دبي للخدمات املالية توقع مذكرة تفاهم وا�ضعي معايري املحا�ضبة  •

)10 اأكتوبر 2010(.  

�ضلطة دبي للخدمات املالية تطرح املوقع االلكرتوين باللغة العربية )4 اأكتوبر 2010(.  •

�ضلطة دبي للخدمات املالية توقع مذكرة تفاهم مع بانكو دي برتغال )10 اأغ�ضط�ص   •

.)2010

�ضلطة دبي للخدمات املالية تربم مذكرة تفاهم مع نظريتها الدمناركية )11 يوليو   •

.)2010

املن�سورات

ن�رشت �ضلطة دبي للخدمات املالية كتيب نظام ال�ضناديق وم�ضتند االأ�ضئلة   •

واالأجوبة )11 يوليو 2010(.

تنبيهات العمالء

�ضلطة دبي للخدمات املالية ت�ضدر تنبيها حول حمتالني عرب االنرتنت ي�ضيوؤون   •

ا�ضتخدام ا�ضم �ضلطة دبي للخدمات املالية )16 اأغ�ضط�ص 2010(.

�ضلطة دبي للخدمات املالية ت�ضدر تنبيه بخ�ضو�ص بنك بري�ضيا الدويل �رشكة عامة   •

حمدودة )4 اأغ�ضط�ص 2010(.

االأحداث والتوا�سل وغريها من االعالنات

ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية ندوة تدقيق ح�ضابات حول “التطورات   •

يف مهنة تدقيق احل�ضابات: نحو اأف�ضل ممار�ضة يف العامل يف دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي” )13 دي�ضمرب 2010(.

ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية املوؤمتر ال�ضنوي ال�ضابع ع�رش للرابطة   •

الدولية ملراقبي التاأمني - دبي )27_29 اأكتوبر 2010(.

ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية اأول اجتماع من �ضل�ضلة اجتماعات، حتت   •

برنامج التوا�ضل لديها، لبحث �ضالحيات �ضلطة دبي للخدمات املالية و�ضبل 

عالجها )29 �ضبتمرب 2010(.

ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية كذلك باال�ضرتاك مع معهد املحا�ضبني   •

القانونيني يف اجنلرتا وويلز اجتماعا على الفطور بعنوان “م�ضتقبل تدقيق 

احل�ضابات” )20 �ضبتمرب 2010(.

بول كو�ضرت، الرئي�ص التنفيذي لل�ضلطة، القى كلمة حول “التنظيم من واأين وملاذا؟”   •

يف منتدى كي بي ام جي للتجارة يف جنيف )4 نوفمرب 2010(. 

بول كو�ضرت، الرئي�ص التنفيذي لل�ضلطة، القى كلمة حول “تداعيات االأزمة املالية   •

العاملية على منظمني االأ�ضواق النا�ضئة” يف الربنامج ال�ضنوي 11 لالأ�ضواق النا�ضئة 

يف كواال ملبور )30 اأكتوبر 2010(. 

بول كو�ضرت، الرئي�ص التنفيذي لل�ضلطة، القى كلمة رئي�ضية وترحيبية يف “املوؤمتر   •

ال�ضنوي 17 للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني” يف دبي )27 اأكتوبر 2010(. 

بول كو�ضرت، الرئي�ص التنفيذي لل�ضلطة، القى كلمة حول “نحو جمال�ص اإدارة اأكرث   •

فعالية” يف املوؤمتر ال�ضنوي 2 حلوكمة ال�رشكات يف اأبو ظبي )12 اأكتوبر 2010(.
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الشركات اجلديدة املفوضة

2010 يوليو   06 اأوريك�ص كابيتال ليمتد

2010 يوليو   21 بريجن اأ�ضيت ماجنمنت ليمتد

2010 يوليو   29 رويال �ضيلد ليمتد

15 اأغ�ضط�ص 2010 اإكزوتيك�ص ليمتد

18 اأغ�ضط�ص 2010 فيجيوناري اأنديرايتنج اأيجن�ضي ليمتد

19 اأغ�ضط�ص 2010 املا�ضة كابيتال ماجنمنت ليمتد

26 اأغ�ضط�ص 2010 ريليجري كابيتال ماركت�ص �رشكة عامة حمدودة

16 �ضبتمرب 2010 دونامي�ص كابيتال )دبي( ليمتد

26 �ضبتمرب 2010 في�ضرتا )لوك�ضمبورغ( �ضارل

28 �ضبتمرب 2010 لوكتون )مينا( ليمتد

2010 اأكتوبر   12 مولي�ص اآند كومباين ذ.م.م.

2010 اأكتوبر   14 �ضكانديا انرتنا�ضيونال )ميدل اي�ضت( ليمتد

2010 اأكتوبر   17 ذه بالك �ضتون جروب انرتنا�ضيونال بارترنز ال ال بيه

2010 اأكتوبر   31 اآي اآي اإف اإل برايفت ويلث ماجنمنت )دبي( ليمتد

2010 11 نوفمرب  اآر اإي يل انرتنا�ضيونال )ميدل اي�ضت( ليمتد

2010 14 نوفمرب  اميريت�ص رايت ماجنمنت )برايفت( ليمتد

2010 25 نوفمرب  دار اال�ضتثمار املحدودة

06 دي�ضمرب 2010 تي راو براي�ص جلوبال انف�ضتمنت �ضريف�زس ليمتد

06 دي�ضمرب 2010 اأديتيا بريال �ضن اليف اأ�ضيت ماجنمنت كومباين ليمتد

07 دي�ضمرب 2010 كاراليل مينا انف�ضتمنت اأدفايزورز ليمتد

16 دي�ضمرب 2010 اأيه �ضي اإي اإن�ضوران�ص ماجنمنت )مركز دبي املايل العاملي( ليمتد

مزودو اخلدمات املساعدة اجلدد املسجلني

2010 اأكتوبر   17 كوتي فيفانت مريكي�ضيو اآند الوزيرال

09 دي�ضمرب 2010 لطفي، هارجيت ونيكبور للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية ال ال بيه

09 دي�ضمرب 2010 بينيت جونز )ميدل اي�ضت( ال ال بيه

09 دي�ضمرب 2010 االإمارات للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية ال ال بيه

حتسينات التراخيص وتغيير النطاق

21 �ضبتمرب 2010 اإل�ضي�ضكو ليمتد

2010 اأكتوبر   26 جلف مينا األتريناتيف انف�ضتمنت�ص ليمتد

2010 01 نوفمرب  لوكتون )مينا( ليمتد

التعاون الدويل

الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني: اأ�ضبحت �ضلطة دبي للخدمات املالية املفو�ص   •

بالتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة االأطراف اخلا�ضة بالرابطة الدولية ملراقبي 

التاأمني. مذكرة التفاهم متعددة االأطراف هي اإطار عمل للتعاون وتبادل املعلومات 

بني مراقبي التاأمني لت�ضهيل املراقبة الفعالة ل�رشكات التاأمني واإعادة التاأمني، 

والتي متار�ص ن�ضاطاتها يف اأكرث من منطقة اخت�ضا�ص )3 نوفمرب 2010(.

جمموعة وا�سعي معايري اآ�سيان او�سيينك )AOSSG(: اأبرمت �ضلطة دبي للخدمات   •

 ،)AOSSG( املالية مذكرة تفاهم مع جمموعة وا�ضعي معايري اآ�ضيان او�ضيينك

وبذلك تن�ضم �ضلطة دبي للخدمات املالية اإىل هيئات و�ضع املعايري من اأ�ضرتاليا 

وبروناي وكمبوديا وال�ضني وهونغ كونغ واأندوني�ضيا والهند والعراق واليابان 

وكازخ�ضتان وكوريا وماكاو وماليزيا ونيبال ونيوزيلندا وعمان والباك�ضتان 

والفلبني وال�ضعودية و�ضنغافورة و�رشيالنكا وتايالند وتركيا واأوزباك�ضتان

)10 اأكتوبر 2010(.  

بانكو دي برتغال: اأبرمت �ضلطة دبي للخدمات املالية اتفاقية مع م�رشف   •

اخلدمات امل�رشفية الربتغايل، بانكو دي برتغال. تلزم مذكرة التفاهم �ضلطة دبي 

للخدمات املالية وبانكو دي برتغال بت�ضارك املعلومات والتعاون يف الرقابة على 

املوؤ�ض�ضات املالية )10 اأغ�ضط�ص 2010(.

2010 03 نوفمرب  �ضاك�ضو بنك دبي ليمتد

2010 08 نوفمرب  الندي�ص بنك بادن_ فورمتبريغ

2010 11 نوفمرب  دي بي ا�ص بنك ليمتد

2010 28 نوفمرب  ماك كابيتال ليمتد

26 دي�ضمرب 2010 دونامي�ص كابيتال )دبي( ليمتد

األعضاء املعترف بهم في ناسداك دبي 

2010 يوليو   08 اأرقام لالأوراق املالية ذ.م.م.

2010 يوليو   12 �ضعاع لالأوراق املالية ذ.م.م.

2010 اأكتوبر   21 نعيم لالأ�ضهم وال�ضندات

2010 اأكتوبر   25 انديك�ص لالأوراق املالية ذ.م.م.

2010 اأكتوبر   26 الظبي للو�ضاطة املالية ذ.م.م.

06 دي�ضمرب 2010 �رشكة اأبوظبي للخدمات املالية ذ.م.م.

االنسحاب الطوعي من ناسداك دبي

2010 يوليو   18 كيه ايه ا�ص بنك ان يف

األعضاء املعترف بهم في بورصة دبي للطاقة

22 �ضبتمرب 2010 اآر جيه اأو‘براين اآند اأ�ضو�ضيت�ص ذ.م.م.

2010 اأكتوبر   28 فيربو تريدجن ذ.م.م.

االنسحاب الطوعي من بورصة دبي للطاقة

2010 اأكتوبر   28 فيربو ذ.م.م.



ندوة تدقيق احلسابات

ت�رشفت ومتيزت �ضلطة دبي للخدمات املالية با�ضت�ضافة 

املوؤمتر ال�ضنوي ال�ضابع ع�رش للرابطة الدولية ملراقبي 

التاأمني )IAIS(، يف اأكتوبر.

قدم احلدث فر�ضة للمراقبني واملتخ�ض�ضني يف التاأمني 

ملناق�ضة اأحوال ال�ضوق ال�ضائدة وامليول النا�ضئة والتطورات 

التنظيمية يف البيئة املالية احلالية وال�ضعبة.

ذّكر عنوانه _ “بوابة اإىل الثقة يف جمال التاأمني” 

امل�ضاركني باالأهمية الكبرية للمحافظة على الثقة يف 

املوؤ�ض�ضات املالية واالأ�ضواق للرتويج لال�ضتقرار املايل 

واالقت�ضادي.

مت اتخاذ عدد من اخلطوات املهمة خالل االجتماعات 

التي ا�ضتمرت ملدة اأ�ضبوع، مبا يف ذلك ما يلي:

اعتماد خطة ا�ضرتاتيجية جديدة وا�ضت�رشاف مايل   •
لل�ضنوات 2011-2015 ت�ضع اأهدافا وا�ضرتاتيجيات 

وخطط عمل على م�ضتوى عال ملجاالت عمل الرابطة 

الرئي�ضية. الهدف من اخلطة اال�ضرتاتيجية هو احلر�ص 

على وجود خطة العمل واملوارد الالزمة لدى الرابطة 

ملعاجلة التحديات التي تواجه مراقبي التاأمني 

وبالتايل تقوية اال�رشاف التاأميني العام.

اعتماد خارطة طريق ملدة عامني للحر�ص على   •
معاجلة الن�ضاطات املخططة طوال العامني 

القادمني ب�ضكل منا�ضب لالأهداف واال�ضرتاتيجيات 

وخطط العمل عالية امل�ضتوى املبينة يف اخلطة 

اال�ضرتاتيجية. يف حني ذكرت الرابطة الدولية 

ملراقبي التاأمني �ضابقا وال تزال تعتقد اأن هناك 

اثبات قليل على اأن التاأمني التقليدي يولد اأو يزيد 

من املخاطر املنهجية، فاإن الرابطة الدولية ملراقبي 

التاأمني تدرك اأن منظمي التاأمني بحاجة اإىل اأن 

يكونوا حذرين من املخاطر التي تن�ضاأ من �ضبابية 

حدود القطاع املايل.

ت�ضمل خارطة الطريق تقييم تو�ضيات جمل�ص   

اال�ضتقرار املايل لال�ضالح املايل. ب�ضكل خا�ص، 

�ضتقوم الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني باإجراء 

بحوث اأخرى لتطوير حتليل اأو�ضع للمخاطر املنهجية 

يف قطاع التاأمني وتطوير منهجية موؤقتة للموؤ�رشات 

الكمية والنوعية لتقييم االأهمية املنهجية للموؤمنني 

على م�ضتوى عاملي. اإ�ضافة اإىل ذلك، �ضتقوم الرابطة 

الدولية ملراقبي التاأمني بتقدمي توجيه وا�ضع حول 

كيفية حتديد املوؤ�ض�ضات املالية العاملية واملحلية 

املهمة منهجيا. 

باإمتامها للن�ضاطات املتعلقة با�ضتقرار ال�ضوق املايل   

والتاأميني، �ضت�ضتمر الرابطة الدولية ملراقبي التاأمني 

بتح�ضني ن�ضاطات و�ضع معايريها وتنفيذ معايريها. 

هدف و�ضع املعايري هو تطوير مبادئ ومعايري 

وتوجيهات ا�رشافية عاملية م�ضتدامة ومتما�ضكة. من 

م�ضاريع و�ضع املعايري املهمة هو تطوير اإطار عمل 

م�ضرتك لال�رشاف على جمموعات التاأمني الن�ضطة 

دوليا. ت�ضمل مبادرات تنفيذ املعايري مبادرات 

تعليمية وتطوير اآليات للتقييم الذاتي واآراء الزمالء، 

وتقدمي تدابري لتقوية التعاون الرقابي.

اعتماد ثمانية اأوراق رقابية، متثل اأول خطوة يف   •
تعديل مبادئ التاأمني الرئي�ضية واملعايري ومواد 

التوجيه املوؤيدة. الهدف هو احل�ضول على اإطار عمل 

متما�ضك ملبادئ التاأمني الرئي�ضية واملعايري ومواد 

التوجيه املعدلة جاهز العتماده يف عام 2011. 

ت�ضمل املجموعة االأوىل من املواد اال�رشافية املعدلة 

ما يلي: مبداأ التاأمني الرئي�ضي 4 الرتخي�ص؛ ومبداأ 

التاأمني الرئي�ضي 5 مالءمة االأ�ضخا�ص؛ ومبداأ التاأمني 

الرئي�ضي 13 اإعادة التاأمني واالأ�ضكال االأخرى من 

نقل املخاطر؛ ومبداأ التاأمني الرئي�ضي 15 اال�ضتثمار؛ 

ومبداأ التاأمني الرئي�ضي 16 معيار خماطر امل�ضاريع 

حول التعاون بني احلدود يف اإدارة االأزمات؛ واملعيار 

حول املتطلبات التنظيمية على م�ضتوى املجموعة 

وتوجيهات حول اإطار العمل الرقابي على م�ضتوى 

املجموعة. �ضيتم �ضمل املواد اال�رشافية املذكورة يف 

احلزمة الكاملة النهائية من مبادئ التاأمني الرئي�ضية 

واملعايري ومواد التوجيه املعدلة التي من املخطط 

اعتمادها يف اأكتوبر 2011. االأبحاث متوفرة يف 

املوقع االلكرتوين للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني 

www.iaisweb.org

ترغب �ضلطة دبي للخدمات املالية بتوجيه ال�ضكر اإىل 

كل من �ضارك يف جعل احلدث جناحا باهرا. نوجه �ضكرا 

خا�ضا اإىل الرعاة وال�رشكاء يف االعالم على دعمهم.
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املؤمتر السنوي السابع عشر في دبي

يف )13 و 14( دي�ضمرب، ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية ندوة بعنوان “التطورات يف مهنة تدقيق 

احل�ضابات: نحو اأف�ضل ممار�ضة يف العامل يف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي” يف مركز موؤمترات مركز دبي 

املايل العاملي. كانت الندوة فريدة من نوعها من حيث 

اأنها كانت املرة االأوىل التي يتم فيها جمع م�ضاركني 

اإقليميني للم�ضاركة على نحو منفتح مع بع�ضهم البع�ص 

يف نقا�ص حول الق�ضايا التي توؤثر على املجال 

واال�ضتماع اإىل االآراء. اجتمع 150 م�ضارك من جميع 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي حل�ضور احلدث الذي 

ا�ضتمر مدة يومني.

�سمل املتحدثون يف احلدث ال�سادة التالية 

اأ�سماوؤهم:

بول كو�ضرت، الرئي�ص التنفيذي _ �ضلطة دبي للخدمات   •
املالية؛

ديفيد دامانت، الرئي�ص ال�ضابق للمجموعة   •
اال�ضت�ضارية_ جمل�ص املعايري الدولية للمراجعة 

والتاأكيد وع�ضو_ املجموعة اال�ضت�ضارية ملجل�ص 

املعايري الدولية لل�ضلوك واآداب املهنة اخلا�ضة 

باملحا�ضبني؛

جون هيجارتي، رئي�ص _ مركز اإ�ضالح اإعداد التقارير   •
املالية، البنك الدويل؛

برينجار جيلبريج، م�ضت�ضار خا�ص _ الرقابة، �ضلطة   •
اخلدمات املالية الرنويجية؛

الدكتور/ عبيد �ضيف الزعابي، مدير االأبحاث   •
والتطوير_ �ضلطة االأوراق املالية وال�ضلع؛ و

متحدثون بارزون اآخرون من جمتمع تدقيق   •
احل�ضابات.

ركز بول كو�ضرت على امل�ضائل والتحديات فيما يتعلق 

با�ضتقالل مدققي احل�ضابات وتهديد التنظيم الذاتي 

وتوا�ضل مدققي احل�ضابات مع املكلفني باحلوكمة 

وتعيني مدققي احل�ضابات والتناوب والتعليم وال�ضك 

املهني وفعالية اآراء التدقيق وعمليات تدقيق احل�ضابات 

اجلماعية ومنظمات املحا�ضبة املتخ�ض�ضة.

ناق�ص برينجار جيلبريج “املبادئ الرئي�ضية حول مراقبة 

تدقيق احل�ضابات” التي كانت على و�ضك ال�ضدور من 

قبل املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ضتقلني. 

على الرغم من اأن املبدائ الرئي�ضية املذكورة لي�ضت 

اإلزامية الأع�ضاء املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق 

امل�ضتقلني، �ضتقوم �ضلطة دبي للخدمات املالية بتبني 

املبادئ املذكورة بكاملها.

خالل الندوة، اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية 

اأول اح�ضائياتها حل مراقبة تدقيق احل�ضابات للعام 

2009-2010. فقد اأجرت ال�ضلطة خالل 2010-2009 

تقييمات ميدانية جلميع �رشكات تدقيق احل�ضابات الـ16 

امل�ضجلة. غطت التقييمات يف املوقع املذكورة 47 ملف 

لعمل تدقيق احل�ضابات و27 �رشيك تدقيق ح�ضابات.

كانت النتيجة الرئي�ضية التي مت التو�ضل اإليها من الندوة 

هي االتفاق باالجماع على تاأ�ضي�ص جمموعة عاملة 

ملعاجلة الق�ضايا والتحديات املحددة خالل الندوة 

املذكورة. اإ�ضافة اإىل ذلك، وب�ضبب جناح الندوة، تقرتح 

�ضلطة دبي للخدمات املالية جعل الندوة حدثا �ضنويا.

لالطالع على التفا�ضيل الكاملة حول احلدث والربنامج 

يرجى زيارة املوقع التايل:

www.dfsa.ae/Pages/DFSALibrary/Events



3 إجنازات سلطة دبي للخدمات املالية

عام من اإلجناز قادة الغد التنظيميون ... 

من الي�ضار اإىل اليمني: عميد برنامج قادة الغد التنظيميني )اإمانويل جيفاناكي�ص(، والرئي�ص 

التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية )بول كو�ضرت(، وخريجات قادة الغد التنظيميون

)�ضارة كلداري(، )ليلى ال�ضويدي(، )الدانة العلوي(، )رقية �ضلمان(.

�ضهد الن�ضف الثاين من العام 2010 اإمتام برنامج قادة الغد التنظيميون من قبل خم�ضة م�ضاركني من قادة الغد التنظيميون يف عامنا اخلام�ص من الربنامج. لتحديد هذه 

املرحلة، مت عقد حفل جوائز قادة الغد التنظيميون ال�ضنوي لتقدير مثابرة وجد هذه املجموعة ومدر�ضيها ومدربيها. ح�رش احلدث موظفون من �ضلطة دبي للخدمات املالية 

و�ضعادة املحافظ اأحمد حميد الطاير و اأع�ضاء جمل�ص اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية وغريهم من ال�ضيوف. مت كذلك تقدير موظفي �ضلطة دبي للخدمات املالية للم�ضاهمة 

الكبرية يف برنامج قادة الغد التنظيميون. ان�ضم املديرون الذين متت ترقيتهم حديثا اإىل اأق�ضام ال�ضوق والتنفيذ والرقابة لدينا.

قال بول كو�ضرت الرئي�ص التنفيذي يف حفل جوائز 

قادة الغد التنظيميون “عندما بداأ برنامج قادة الغد 

التنظيميون يف بداية عام 2006 كان الغر�ص منه تنمية 

مهارات تنظيمية لدى االإماراتيني. مب�ضاعدة مدر�ضيهم 

ومدربيهم، فاإن متخرجينا اليوم... اإ�ضافة اإىل من 

2008 و2009... تظهر  “تخرجوا” من الربنامج عام 
�ضلطة دبي للخدمات املالية اأنها تبقى ملتزمة بتحقيق 

هذا الهدف املهم جدا. نرى م�ضتقبل التنظيم وااللتزام 

على املدى الطويل بني يدي هوؤالء ال�ضباب الذين بداأوا 

حياتهم املهنية من برنامج قادة الغد التنظيميون”.

مبوا�ضلة التزامنا بتطوير اجليل القادم من املنظمني 

االإماراتيني، ي�رشنا اأن نرحب بخم�ضة منت�ضبني جدد 

يف الربنامج اأتوا هذا العام من اجلامعة االأمريكية يف 

دبي واجلامعة االأمريكية يف ال�ضارقة وجامعة ال�ضارقة 

وجامعة زايد.

يف عام 2010، قامت �ضلطة دبي للخدمات املالية مرة 

اأخرى بتطبيق برنامج التدريب لديها الإعداد ال�ضباب 

االإماراتي للعمل يف قطاع التمويل ومنحت منحتي 

تدريب لالأفراد لق�ضاء مدة 8 اأ�ضابيع يف العمل مع 

منظمينا.

طرحت �ضلطة دبي للخدمات املالية كذلك برنامج 

توا�ضل اجلامعات لتقدمي �ضل�ضلة من املتحدثني 

ال�ضيوف ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل املحلية. �ضيقدم 

املوقع االلكتروني باللغة العربية لسلطة دبي للخدمات املالية

يف اأكتوبر، طرحت �ضلطة دبي للخدمات املالية ن�ضخة 

عربية من موقعها االلكرتوين. ت�ضكل املبادرة جزءا من 

ا�ضرتاتيجية ال�ضلطة لتحقيق م�ضاعيها للتوا�ضل باللغة 

العربية وهو انعكا�ص جلهود للو�ضول ب�ضكل اأكرث فعالية 

اإىل جمهور اأكرب يف جمال اخلدمات املالية. ي�ضاحب 

ذلك املن�ضورات التنظيمية املتعددة ل�ضلطة دبي 

للخدمات املالية التي مت ن�رشها باللغة العربية.

اإن احلر�ص على تلبيتنا الحتياجات اأ�ضحاب امل�ضالح 

لدينا هو �ضيء اأ�ضا�ضي، ونحن نعترب التوا�ضل باللغة 

االأم جانب مهم يف اإيجاد احلوار مع ال�ضوق االأو�ضع. 

نحن االآن قادرون على تقدمي خدماتنا بلغة املنطقة.

�ضتنظر �ضلطة دبي للخدمات املالية يف ترجمة القوانني 

والقواعد، يف امل�ضتقبل، ولكن يف الوقت احلا�رش، �ضتبقى 

باللغة االجنليزية. ت�ضمل �ضفحات املوقع االلكرتوين 

املتوفرة االآن باللغة العربية: عن �ضلطة دبي للخدمات 

املالية، والعمل مع �ضلطة دبي للخدمات املالية، وقادة 

الغد التنظيميون، والتمويل االإ�ضالمي، واإطار العمل 

القانوين، وات�ضل ب�ضلطة دبي للخدمات املالية.

املتحدثون، وهم من موظفينا التنظيميني، اإىل طلبة 

التمويل واالأعمال منظورا جديدا يف جماالت مثل 

مكافحة غ�ضل االأموال ومراقبة ال�ضوق و�ضين�رشون الوعي 

مبركز دبي املايل العاملي ودور �ضلطة دبي للخدمات 

املالية. �ضهد اأول عر�ص يف كلية دبي للطالب عمل 

اثنني من موظفينا مع طلبة الكلية حول اأ�ضواق املال.
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عمليات مراجعة ح�سب املو�سوع/ خطابات 

موجهة اإىل كبارالتنفيذيني

خالل العام 2010، وا�ضلنا تركيزنا على عمليات 

املراجعة ح�ضب املو�ضوع مع اأكرث من 40 �رشكة 

م�ضمولة يف جمموعة متنوعة من عمليات املراجعة 

ح�ضب املو�ضوع، تغطي املجاالت التالية: اأ�ضول 

العمالء واالحتيال وحوكمة ال�رشكات ومكافحة 

غ�ضل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب، اإ�ضافة اإىل 

مراجعة مدققي احل�ضابات. ال تزال عمليات املراجعة 

ح�ضب املو�ضوع طريقة فعالة للزيارات امليدانية اإىل 

ال�رشكات، متيحة باطالع كافة ال�رشكات املرخ�ضة، 

وحينما يكون منا�ضبا، مزودي اخلدمات امل�ضاعدة اأو 

مدققي احل�ضابات، على النتائج ب�ضكل �ضامل. اإ�ضافة 

اإىل ذلك، يتوافق نظامنا لن�رش اخلطابات املوجهة اإىل 

كبار التنفيذيني على املوقع االلكرتوين ب�ضكل جيد مع 

اأ�ضلوبنا يف ال�ضفافية.

بداأنا العام بخطاب موجه اإىل كبار التنفيذيني مت 

اإر�ضاله اإىل ال�رشكات لتقدمي تفا�ضيل نتيجة عمليات 

مراجعتنا ح�ضب املو�ضوع ملكافحة غ�ضل االأموال 

ومكافحة متويل االإرهاب التي جرت يف اأواخر العام 

2009. اأطلع هذا اخلطاب كافة ال�رشكات على النتائج 
التي مت التو�ضل اإليها وذكرها بالواجبات وامل�ضوؤوليات 

الواقعة على مهمة مكتب التبليغ عن غ�ضل االأموال، 

اإ�ضافة اإىل احلر�ص على �ضحة التدريب واملعلومات 

الدورية ملكافحة غ�ضل االأموال. كما تبقى مراقبة 

خماطر مكافحة غ�ضل االأموال/ مكافحة متويل االإرهاب 

االأولوية الق�ضوى لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية 

و�ضتظل خا�ضعة للمراقبة عن كثب.

اأ�ضول العمالء واالحتيال

خالل الربع الثاين، مت اختيار 16 �رشكة متلك اأو تتحكم 

يف اأموال العمالء وا�ضتثمارات العمالء وا�ضتثمارات 

الو�ضاية االآمنة واأموال التاأمني للمراجعة ح�ضب 

املو�ضوع الأ�ضول/ اأموال العمالء. كان ذلك متبوعا 

بخطاب موجه اإىل كبار التنفيذيني بخ�ضو�ص النتائج 

التي مت التو�ضل اإليها من املراجعة املذكورة. ركز 

اخلطاب على اأهمية اتباع التحري امل�ضبق املنا�ضب 

لوكالء الغري الذين يتم تعيينهم للتعامل مع اأموال 

العمالء واأ�ضولهم. اإ�ضافة اإىل اأنه ذكر ال�رشكات التي 

تتعامل مع اأموال العمالء وتقدم الو�ضاية ال�ضتثمارات 

العمالء وترتبها بالتزامها باإعداد تقرير مدقق احل�ضابات 

حول االلتزام مبتطلبات اإدارة االأعمال، وتقدميه.

حوكمة ال�رشكات

بتاريخ 29 يوليو 2010، اأر�ضلت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية خطابا اإىل كبار التنفيذيني يف ال�رشكات تبلغهم 

باملراجعة ح�ضب املو�ضوع حلوكمة ال�رشكات. من بني 

الـ 243 �رشكة مرخ�ضة يف ذلك الوقت، مت اختيار 23 

�رشكة )19 �رشكة حملية و4 فروع اأو %9.5 من ال�ضكان( 

للمراجعة ح�ضب املو�ضوع. �ضملت املراجعة اإكمال 

ا�ضتطالع قيا�ضي ومقابالت واختبارات.

اأظهرت املراجعة اأن عددا من ال�رشكات املحلية كانت 

مدارة ب�ضكل اأقرب اإىل “الفرع” حني تكون جزءا من 

جمموعة اأكرب. مما اأثار القلق اأن عدد ال�رشكات املحلية 

التي مت اختيارها قد اأظهر اأنه على الرغم من اأنه رمبا 

يكون قد مت تعيني جمل�ص اإدارة، فاإن اأداء تلك املجال�ص 

كان بحاجة اإىل التح�ضني يف ممار�ضة التزاماتها 

وواجباتها. يتم حاليا اإنهاء املراجعة املذكورة. 

االأ�ضخا�ص املعر�ضون �ضيا�ضيا

بداأت مراجعة ح�ضب املو�ضوع تركز على االأ�ضخا�ص 

الرقابة في العمل
املعر�ضني �ضيا�ضيا وامل�ضكالت التي تواجهها ال�رشكات 

عند التعامل مع االأ�ضخا�ص املعر�ضني �ضيا�ضيا، 

با�ضتطالع مت اإر�ضاله اإىل كافة ال�رشكات ومزودي 

اخلدمات امل�ضاعدة يف دي�ضمرب 2010. �ضيتم جمع 

االإجابات و�ضتوؤدي اإىل زيارات يف عام 2011 اإىل 

عينة خمتارة لتاأكيد/ تو�ضيح االإجابات املعطاة يف 

اال�ضتطالع.

مدققو احل�ضابات

راجعت �ضلطة دبي للخدمات املالية ملفات عمل تدقيق 

احل�ضابات يف جميع �رشكات تدقيق احل�ضابات الـ 16، 

مركزة على جوهر عمل مدققي احل�ضابات وما اإذا مت 

توثيق اإثبات كاف ومنا�ضب على تدقيق احل�ضابات 

لدعم النتائج التي مت التو�ضل اإليها فيما يتعلق باأحكام 

تدقيق احل�ضابات الرئي�ضية.

�رشكات تدقيق 

احل�ضابات التي 

متت زيارتها

عدد امللفات التي 

متت مراجعتها

عدد م�ضوؤويل 

تدقيق 

احل�ضابات

1647*27

 مبا يف ذلك مراجعة ملف واحد حمدود
*

حددت عمليات املراجعة عددا من احلاالت التي تتطلب 

حت�ضينات يف نوعية تدقيق احل�ضابات يف جماالت 

تدقيق احل�ضابات الإثبات تدقيق احل�ضابات وتوثيقه 

ملجاالت اأحكام تدقيق احل�ضابات املهمة. �ضيتم اإ�ضدار 

تقرير منف�ضل يف 2011. 

اخلطاب املوجه اإىل كبار التنفيذيني بخ�ضو�ص اإدارة 

املخاطر 

يف اأعقاب االأزمة املالية، تخ�ضع احلكومات حول العامل 

ب�ضكل متزايد اإىل �ضغط الإيجاد م�ضادر جديدة اأو م�ضادر 

قائمة زائدة للدخل. نتيجة للحمالت احلكومية �ضد التهرب 

من ال�رشائب و�ضد العديد من الثغرات، مبا يف ذلك 

ت�ضعري التعامالت واخلطر الزائد لالحتيال العاملي، قمنا 

خالل الربع الثالث باإر�ضال خطاب اآخر موجه اإىل كبار 

التنفيذيني نذكر فيه ال�رشكات لي�ص فقط بالقواعد ولكن 

اأي�ضا باملبادئ املتعلقة باإدارة املخاطر.

التح�سينات على االأ�سلوب الرقابي

ا�ضتطالع تو�ضيع ال�ضوابط

مت تو�ضيع ا�ضتطالعنا ال�ضنوي حول ال�ضوابط لي�ضمل 

�رشكات الفئة 3. يطلب اال�ضتطالع تقييما ذاتيا يف 

جوانب االإدارة واملراقبة �ضمن �رشكات الفئة 3 و4 

التي تراها �ضلطة دبي للخدمات املالية مهمة. اأثبت 

اال�ضتطالع اأنه جمد يف م�ضاعدة ال�رشكات يف حتديد 

االجراءات التي قد حتتاج اإىل اتخاذها لتلبية املتطلبات 

التنظيمية، وم�ضاعدة �ضلطة دبي للخدمات املالية يف 

حتديد اأولويات تقييمات املخاطر يف املوقع. 

الزيارات امل�ضرتكة مع هيئة االأوراق املالية وال�ضلع 

قمنا موؤخرا ببدء برنامج من الزيارات الرقابية 

امل�ضرتكة مع هيئة االأوراق املالية وال�ضلع حيث توجد 

روابط وا�ضحة بني ال�رشكات التي ننظمها نحن واإياها. 

خالل العام 2010، مت اإجراء 6 زيارات ومن املحتمل 

اأن يبقى ذلك عن�رش من عنا�رش اأ�ضلوبنا التنظيمي 

امل�ضرتك يف امل�ضتقبل. 

مراجعة اال�ستثمار التحوطي،و�ساطة التاأمني 

واالأعمال امل�رشفية 

مع اعتماد تعديالت مو�ضوعية على بازل 3 ون�رشها 

االآن، يجري ق�ضم الرقابة مراجعته اخلا�ضة لنموذج 

البيانات املالية - اال�ضتثمار، و�ضاطة التاأمني واالأعمال 

امل�رشفية بغية اإجراء اأية تعديالت الزمة خالل 

2012/2011 بعد اال�ضت�ضارة املنا�ضبة. �ضيوؤثر ذلك على 
كافة فئات ال�رشكات اخلا�ضعة ملتطلبات راأ�ضمال 

اال�ضتثمار وو�ضاطة التاأمني واخلدمات امل�رشفية مع 

ا�ضتمرار العمل خالل 2011.

مراجعة مكافحة غ�سل االأموال

�ضنقوم كذلك مبراجعة قوانيننا ملكافحة غ�ضل االأموال 

يف عام 2011 على �ضوء التغيريات املقرتحة من قبل 

فريق مهام االجراء املايل و�ضن�ضتمر كذلك يف مواكبة 

م�ضتجدات اأف�ضل االجراءات احلالية حول العامل.

التوا�سل يف املجال

توؤمن �ضلطة دبي للخدمات املالية بقوة بالعمل امل�ضتمر 

مع القطاع املايل من خالل م�ضادر عقد االأحداث 

بخالف تقييمات املخاطر املحددة. و ي�ضتمر ق�ضم 

الرقابة يف الرتكيز على العمل مع اأ�ضحاب م�ضالح 

من خالل مبادرات متعددة ت�ضمل حما�رشات توا�ضل 

وعرو�ضا خارجية. �ضملت املوا�ضيع املحددة للنقا�ص 

مكافحة غ�ضل االأموال/ مكافحة متويل االإرهاب 

والتمويل االإ�ضالمي واخلطر الت�ضغيلي وامل�ضتجدات 

التنظيمية ملجموعة �ضبكة م�ضوؤويل االلتزام يف عام 

.2011

ا�ضت�ضافت �ضلطة دبي للخدمات املالية كذلك باال�ضرتاك 

مع معهد املحا�ضبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز 

اجتماعني على الفطور. الغر�ص من االجتماعات هو 

تعزيز الوعي والنقا�ص حول امل�ضكالت احلالية التي 

تواجه مهنة تدقيق احل�ضابات. ت�ضمل اجلل�ضات رئي�ص 

جل�ضة وخم�ضة اأع�ضاء من �ضلطة دبي للخدمات املالية 

ومعهد املحا�ضبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز 

ومنظمني اآخرين من االإمارات العربية املتحدة واملهنة 

واملجال. يف جل�ضة �ضهر مار�ص، كان املو�ضوع “دور 

مراقبة تدقيق احل�ضابات يف حت�ضني نوعية املعلومات 

املالية يف ال�رشق االأو�ضط، والثقة فيها”، يف حني كان 

مو�ضوع اجتماع �ضبتمرب “م�ضتقبل تدقيق احل�ضابات”. 

كان االجتماعان ناجحني من حيث االأعداد احلا�رشة 

وامل�ضاركة والنقا�ضات التي جرت يف االجتماعات 

والتغطية االعالمية بعد ذلك.

اإ�ضافة اإىل ذلك، عقدت �ضلطة دبي للخدمات املالية 

اجتماع توا�ضل ملدققي ح�ضاباتها امل�ضجلني. كان 

الغر�ص من االجتماع تقييم مدققي احل�ضابات ح�ضب 

النتائج العامة التي مت التو�ضل اليها من عمليات 

مراجعة �ضلطة دبي للخدمات املالية الرقابية ملدققي 

احل�ضابات امل�ضجلني يف عام 2010 وحتديد املجاالت 

التي �ضتتم تغطيتها لعمليات املراجعة الرقابية القادمة 

عام 2011.

دور مكافحة غ�سل االأموال

تبقى مكافحة غ�ضل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب 

تركيزا رئي�ضيا لق�ضم اال�رشاف مع ا�ضتمرار ن�ضاط الفريق 

يف دائرة املوؤمترات ومع بقاء اال�رشاف على الن�ضاط 

املذكور اأولوية للزيارات التنظيمية.

خالل العام، اأ�ضدرنا ا�ضعارات يف الوقت املنا�ضب 

بقرار جمل�ص اأمن االأمم املتحدة عام 1929 الذي يفر�ص 

عقوبات اإ�ضافية على اإيران من خالل تو�ضيع القيود 

على امل�ضاريع املالية واملالحية املتعلقة بـ “انت�ضار_ 

الن�ضاطات احل�ضا�ضة”. اغتنمنا الفر�ضة كذلك لتذكري 

ال�رشكات بالقرارات ال�ضابقة 1737 )2006( و1747 

)2007( و1803 )2008( التي تبقى نافذة.



1 إجنازات سلطة دبي للخدمات املالية

سلطة دبي للخدمات املالية تودع مايكل زامورسكي 
وتهنيء بريان ستيروالت

مايكل زامور�سكي 

التحق ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف ابريل 2006 كمدير تنفيذي، ق�ضم الرقابة، وقد ودع زمالءه يف يونيو 2010 بعد امتام 

مدة عمله. تزيد خربة مايكل العاملية عن 34 �ضنة يف جمال الرقابة على املوؤ�ض�ضات املالية ق�ضى 29 �ضنة منها مع موؤ�ض�ضة 

تاأمني الودائع االإحتادية االأمريكية.

تتمنى �ضلطة دبي للخدمات املالية له دوام النجاح يف جهوده امل�ضتقبلية وتقدر التزامه مع ال�ضلطة. 

برايان �ستريوالت 

التحق ب�ضلطة دبي للخدمات املالية يف عام 2008 كمدير م�ضوؤول، ق�ضم الرقابة، وقد متت ترقيته كمدير تنفيذي، ق�ضم الرقابة، 

بعد اأن �ضغر املن�ضب برتك مايكل العمل. 

ي�رشف برايان على الدور الرقابي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية ويعمل ب�ضكل ن�ضط وبا�ضتمرار يف جهوده ملكافحة طرق التمويل 

الغري م�رشوعة، وي�ضمل ذلك التعاون مع اجلهات امل�ضوؤولة املحلية والدولية واالقليمية. 

يتمتع برايان بخربة كبرية بدوريه يف القطاعني العام واخلا�ص. عمل برايان من عام 1985 اإىل عام 1996 يف املكتب االأمريكي 

ملراقبة العملة كفاح�ص للبنك الوطني،ومن عام 1996 اإىل عام 2008 عمل برايان لدى مكتب ا�ضت�ضارات اأمريكي يركز ب�ضكل 

رئي�ضي على االأ�ضواق النامية، مبا يف ذلك اإدارة م�ضاريع التطوير املتعددة املراحل والكبرية يف بولنده واوكرانيا وقرب�ص 

وكازخ�ضتان. 

مايكل زامور�ضكي 

برايان �ضتريوالت

حول سلطة دبي للخدمات املالية

تعترب �ضلطة دبي للخدمات املالية اجلهة املنظمة 

امل�ضتقلة لكافة اخلدمات املالية واخلدمات امل�ضاعدة 

التي تتم ممار�ضتها يف اأو من مركز دبي املايل العاملي، 

وهو منطقة حرة مالية متخ�ض�ضة اأن�ضاأت يف اإمارة 

دبي. يغطي التكليف التنظيمي ل�ضلطة دبي للخدمات 

املالية اإدارة االأ�ضول والعمليات امل�رشفية واالئتمانية 

واالأوراق املالية و�ضناديق اال�ضتثمار اجلماعية 

واالجتار بال�ضلع امل�ضتقبلية والتمويل االإ�ضالمي 

والتاأمني وبور�ضة االأ�ضهم العاملية وبور�ضة م�ضتقات 

ال�ضلع العاملية. 

يف اأداء تكليفها التنظيمي، تلتزم �سلطة دبي 

للخدمات املالية قانونيا بال�سعي لتحقيق 

االأهداف التالية: 

رعاية و�ضمان العدل وال�ضفافية والفاعلية يف  	•
�ضناعة اخلدمات املالية )حتديدا، اخلدمات 

املالية والن�ضاطات ذات العالقة التي تتم 

مزاولتها( يف مركز دبي املايل العاملي.

تعزيز الثقة يف �ضناعة اخلدمات املالية لدى مركز  	•
دبي املايل العاملي واملحافظة على تلك الثقة. 

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

من املخاطر النظامية، واملحافظة على ذلك 

اال�ضتقرار. 

جتنب اأي �ضلوك من �ضاأنه اأن ي�ضبب �رشرا ب�ضمعة  	•

مركز دبي املايل العاملي اأو �ضناعة اخلدمات 

املالية يف املركز، ومنع ذلك ال�ضلوك والك�ضف 

عنه من خالل و�ضائل منا�ضبة مبا يف ذلك فر�ص 

العقوبات و املمار�ضات النقدية. 

حماية امل�ضتخدمني املبا�رشين وغري املبا�رشين  	•
وامل�ضتخدمني املرتقبني ل�ضناعة اخلدمات املالية 

يف مركز دبي املايل العاملي. 

ن�رش الوعي بتنظيم �ضناعة اخلدمات املالية يف  	•
مركز دبي املايل العاملي. 

ال�ضعي لتحقيق اأية اأهداف اأخرى ح�ضبما يحددها  	•
احلاكم، من حني الآخر، مبوجب قانون مركز دبي 

املايل العاملي.

تعمل �سلطة دبي للخدمات املالية يف عدد 

من الن�ساطات الرئي�سية من خالل اأق�سامها 

املتخ�س�سة:

يعمل ق�ضم ال�ضيا�ضات و اخلدمات القانونية على  	•
تطوير �ضيا�ضتنا و قوانيننا، ح�ضبما يقرها جمل�ص 

اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية. و ت�ضاعد �ضلطة 

دبي للخدمات املالية يف �ضياغة قوانيني مركز 

دبي املايل العاملي.

يعمل فريق عمل الرتخي�ص لدينا على ترخي�ص  	•
و ت�ضجيل ال�رشكات و االأفراد و مزودو اخلدمات 

امل�ضاعدة.

بعد الرتخي�ص يجري ق�ضم الرقابة تقييما منتظما  	•
للمخاطر جلميع ال�رشكات. يحدد نطاق التقييم و 

عدد املرات التي يتم فيها التقييم ح�ضب طبيعة 

ن�ضاطات ال�رشكة و املخاطر املتوقع اأن تنتج عنها. 

من وقت الأخر نقوم بعمليات تعديل مو�ضعية 

متليها اأهم االأحداث التي يكون لها اأثر على 

امل�ضتوين املحلي و العاملي. كما يت�ضمن ا�رشافنا 

جانبا هاما يتعلق مبراقبة عوائد التحوط.

كما تتناول الرقابة التغريات يف نطاق الرتاخي�ص  	•
مما ي�ضمن ا�ضتمرارية العالقة بني ال�ضلطة املنظمة 

و من تنظمهم.

يرخ�ص ق�ضم االأ�ضواق لدينا موؤ�ض�ضات ال�ضوق  	•
املرخ�ضة يف مركز دبي املايل العاملي و ي�رشف 

عليها و هي حاليا نا�ضداك دبي وبور�ضة دبي 

للطاقة. كما يعرتف ق�ضم االأ�ضواق اأي�ضا باالأ�ضواق 

املالية التي ترغب بت�ضغيل بور�ضة اأو غرفة 

مقا�ضة يف مركز دبي املايل العاملي دون اأن 

يكون لها وجود فعلي يف املركز. كما يعرتف ق�ضم 

االأ�ضواق باأع�ضاء التداول و املقا�ضة ملوؤ�ض�ضات 

ال�ضوق املرخ�ضة الذين ال يكون لهم وجود فعلي يف 

مركز دبي املايل العاملي.

يتمتع ق�ضم تنفيذ القوانني بعدد من ال�ضالحيات  	•
لتنفيذ الت�رشيعات التي يتم تطبيقها حتت �ضلطتنا.



رسالة ترحيبية

لالتصال

باالإ�ضافة اإىل اأخبار ومعلومات ال�رشكات املتوفرة على املوقع االلكرتوين ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، ميكن الو�ضول اإىل جميع املن�ضورات على مكتبة �ضلطة دبي للخدمات املالية. تت�ضمن هذه جمموعة كاملة 

من من�ضورات �ضلطة دبي للخدمات املالية وجميع اأعداد اإجنازات �ضلطة دبي للخدمات املالية وكذلك خطة عملنا وتقريرنا ال�ضنوي.

اأهال بكم اإىل ما اأدعوه طبعة 

“املتابعة” من هذه الن�رشة، ن�رشتنا 
االإخبارية اخلارجية الأهم التطورات 

التنظيمية وغريها من ن�ضاطات 

�ضلطة دبي للخدمات املالية.

اأنا اأ�ضعر �ضخ�ضيا باأنه على الرغم 

من اأن ال�ضنة املا�ضية كانت �ضنة 

مليئة بالتحديات، اإال اأنها مرت 

ب�رشعة خاطفة، خ�ضو�ضا ال�ضهور 

ال�ضتة االأخرية منها والتي كنت 

خاللها يف غاية االن�ضغال. فقد �ضافرت اإىل وا�ضنطن 

دي �ضي يف اأكتوبر حل�ضور جل�ضات املعهد الدويل 

للتمويل وجمموعة الثالثني التي ت�ضادف موعدها 

مع االجتماعات ال�ضنوية ل�ضندوق النقد الدويل. كما 

قمت مع زمالئي من �ضلطة مركز دبي املالية العاملي 

بلقاء عدد من املوؤ�ض�ضات املهتمة بالعمل يف مركز 

دبي املايل العاملي اأو تلك التي تعمل فيه فعال. وقد 

كان موقف تلك املوؤ�ض�ضات، دون ا�ضتثناء، ايجابيا 

بالن�ضبة مل�ضتقبل مركز دبي املايل العاملي واأ�ضارت 

اإىل اأنها �ضتو�ضع وجودها فيه، من حيث عدد العاملني 

وامل�ضاحة والن�ضاطات التي متار�ضها، يف ال�ضنة 

القادمة. كما راأيت تقديرا كبريا بخ�ضو�ص نظامنا 

التنظيمي. 

باالإ�ضافة اإىل ذلك، حتدثت مع زمالئي من املنظمني 

ووا�ضعي املعايري العاملية يف اجتماعات يف ماليزيا 

وهولنده و�ضوي�رشا ويف املنطقة. 

ما يبدو يل بو�ضوح هو اأهمية و�رشعة اعادة ال�ضياغة 

التنظيمية التي تتم حاليا. جتاوبا مع االأزمة، اأعدت 

جمموعة الع�رشين ال�ضالحية ملجل�ص اال�ضتقرار املايل 

للتعامل مع نقاط ال�ضعف يف النظام املايل وللت�ضجيع 

على ممار�ضة اأقوى لال�رشاف التنظيمي والرقابي. �ضمن 

جهود جمل�ص اال�ضتقرار املايل هناك تو�ضيات هامة 

لتكثيف الرقابة على املوؤ�ض�ضات املالية الهامة للنظام 

)SIFIs( وعلى املوؤ�ض�ضات التابعة ملجموعات اقليمية 
على الدول االأع�ضاء وغري االأع�ضاء لتبادل وجهات 

النظر. متلك العديد من املوؤ�ض�ضات املالية الهامة للنظام 

SIFIs العاملية وجودا يف مركز دبي املايل العاملي، 
على الرغم من اأن وجودها هو غالبا من خالل فروع 

لها. ورغم اأن �ضلطة دبي للخدمات املالية لي�ضت 

امل�رشف يف موطن العديد من تلك املوؤ�ض�ضات، من 

الوا�ضح من تو�ضيات جمل�ص اال�ضتقرار املايل اأن �ضلطة 

دبي للخدمات املالية يجب اأن توا�ضل مع املراقبني يف 

مواطن تلك املوؤ�ض�ضات من خالل كليات اال�رشاف يف 

جمموعات اقليمية. مبا اأن �ضلطة دبي للخدمات املالية 

هي مراقب الدولة امل�ضيفة، فقد كان احلوار املفتوح 

مع املنظمني االآخرين عن�رشا هاما من اأ�ضلوبنا 

الرقابي، و�ضي�ضتمر كذلك يف عام 2011.

التطور الوحيد الهام الذي حدث يف عام 2010 كان 

موافقة جلنة بازل لال�رشاف امل�رشيف على جمموعة 

من املعايري الدولية لراأ�ص املال وال�ضيولة. نتيجة لهذه 

التغيريات، �ضتقوم �ضلطة دبي للخدمات املالية بتعديل 

قوانينها التحوطية يف عام 2011. مع اأن اأثر التغريات 

يف ح�ضابات راأ�ص املال �ضيكون اأكرث حمدودية على 

املوؤ�ض�ضات العاملة يف مركز دبي املايل العاملي، اإال 

اأن هناك حاجة للرتكيز على معايري ال�ضيولة اجلديدة 

خ�ضو�ضا للعمليات املمولة باجلملة، وبحثها وهو ما 

ت�ضارك به �ضلطة دبي للخدمات املالية ب�ضكل فعال. وقد 

�رشين اأن علمت اأن جلنة بازل �ضتقوم بالنظر عن قرب يف 

النتائج املمكنة غري املق�ضودة واملرتتبة على معايري 

راأ�ص املال وال�ضيولة اجلديدة، وخ�ضو�ضا تلك التي تتعلق 

براأ�ص املال املخ�ض�ص لتداول العمليات املالية.

هناك الكثري لنتعلم منه ونت�رشف وفقا له، نحن 

بحاجة للتجاوب مع التغريات يف التقنية ومناذج 

العمل يف املوؤ�ض�ضات. املجال االآخر الذي ظهرت 

تغريات به هو البور�ضات التي اأ�ضبح وجودها الفعلي 

اأقل و�ضوحا مع تزايد اأعمالها التي ميكن تنفيذها 

خارج البور�ضة من خالل تداول امل�ضاركني عن بعد 

عن طريق اأنظمة قائمة على �ضبكة االنرتنت، مع امكان 

ا�ضتخدامهم و�ضطاء متعددين جلعل ت�رشفاتهم اأكرث 

خفية عن االآخرين. وتعترب هذه حتديات بالن�ضبة 

لكافة املنظمني ولكن خ�ضو�ضا بالن�ضبة للمنظمني من 

اأمثالنا يف املناطق ال�ضغرية. 

هذه االآمثلة ما هي اإال جزء من جمموعة من امل�ضاكل 

التي �ضجعتنا على ا�ضتمرار االإ�ضغاء للتوافق عن قرب 

مع التطورات العاملية. اأنني اأتوق ال�ضتمرار احلوار 

مع الهيئات التي ن�رشف عليها، يف جل�ضاتنا الن�ضف 

�ضنوية مع جلنة الهيئات التي يتم اال�رشاف عليها، 

وذلك لال�ضتمرار ببحث هذه التداعيات التنظيمية 

وكذلك لال�ضتماع اإىل اآرائهم حولها. لقد �ضكلنا 

جمموعة عمل مع امل�رشف املركزي لدولة االإمارات 

العربية املتحدة وهيئة االإمارات لالأوراق املالية 

وال�ضلع يف عام 2010 للتعامل مع اأهم امل�ضائل التي 

توؤثر على الدولة ككل وعلى مركز دبي املايل العاملي، 

واأ�ضواق املال االقليمية. اأنا اأوؤمن ب�ضدة باأهمية احلوار 

وامل�ضاركة، وجمموعة العمل هذه تعك�ص التزامنا 

باأهدافنا التنظيمية.

املوؤمتر ال�سنوي ال�سابع ع�رش للرابطة الدولية 

)IAIS(ملراقبي التاأمني

يف العدد ال�ضابق من اإجنازات �ضلطة دبي للخدمات 

املالية، ذكرت اأننا على و�ضك ا�ضت�ضافة املوؤمتر 

ال�ضنوي للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني. واليوم 

ميكنني القول بكل فخر اأنه بعد 18 �ضهرا من التخطيط 

الدقيق، �ضار كل �ضيء كما ينبغي! فقد اجتذب احلدث 

الذي ا�ضتمر ملدة ا�ضبوع )من االجتماعات والرتتيبات 

االجتماعية( اأكرث من 500 منظم تاأمني دويل واقليمي 

وكذلك م�ضاركني يف ال�ضوق. 

هناك مزيد من املعلومات حول هذا احلدث مع ال�ضور 

على �ضفحة 4. 

مذكرات التفاهم الثالثة والرابعة التي اأبرمناها

يف �ضبتمرب، وقعت �ضلطة دبي للخدمات املالية مذكرة 

التفاهم املتعددة االأطراف الثالثة مع جمموعة وا�ضعي 

معايري اآ�ضيان او�ضيينك )AOSSG(. ب�ضفتها ال�ضلطة 

املنظمة يف مركز دبي املايل العاملي والتي تعترب 

معايري اعداد التقارير املالية العاملية )IFRS( معيارا 

قانونيا للمحا�ضبني املمار�ضني يف املركز، وي�رش 

 .AOSSG ضلطة دبي للخدمات املالية االن�ضمام اإىل�

اإن اعتماد وترويج معايري IFRS، من خالل مذكرات 

التفاهم وجلان العمل، هو حافز ح�ضا�ص لتحقيق 

ال�ضفافية والتوافق العامليني، كما تلتزم �ضلطة دبي 

للخدمات املالية بامل�ضاهمة يف هذا العمل الهام.

يف نوفمرب، وقعت �ضلطة دبي للخدمات املالية مذكرة 

التفاهم املتعددة االأطراف الرابعة لها مع الرابطة 

الدولية ملراقبي التاأمني. االأعداد املتزايدة من �رشكات 

التاأمني الفعالة وعمليات الدمج املتزايدة ما بني 

االأ�ضواق املالية واالأزمة املالية العاملية، كل ذلك يربز 

اأهمية هذه االتفاقية، لدعم املتابعة الرقابية والتعاون 

ب�ضكل اأكرب. 

موقع �سلطة دبي للخدمات املالية باللغة 

العربية

يف اأكتوبر طرحناالن�ضخة العربية من موقعنا على 

االنرتنت. الو�ضول اإىل اأكرب كم من اجلمهور كان 

دائما على قمة اأهداف التوا�ضل بالن�ضبة لنا وقد �رشين 

للغاية رد الفعل الذي تلقاه املوقع. ميكن مطالعة 

املزيد عن هذه املبادرة على �ضفحة 3. 

ندوة التدقيق االقليمي 

يف دي�ضمرب، �رشرت با�ضت�ضافة اأول ندوة تركز على 

التطورات يف جمال التدقيق _ والذي يهدف اإىل تنفيذ 

اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف منطقة جمل�ص التعاون 

اخلليجي. وقد عملت على لقاء عدد من املخت�ضني 

من خارج دبي واالإمارات العربية املتحدة، ورحبت 

باأرائهم، وميكنني اأن اأوؤكد لهم اأنني �ضاأ�ضت�ضيف هذه 

الندوة ثانية يف عام 2011. 

مزيد من التفا�ضيل حول هذا احلدث مع ال�ضور ميكن 

مطالعتها على �ضفحة 4. 

وداع ميمونا 

بالنيابة عن �ضلطة دبي للخدمات املالية، اأمتني 

ملايكل زامور�ضكي وداعا ميمونا. لقد كانت م�ضاهمته 

ودرايته التنظيمية والتزامه بال�ضلطة مو�ضع تقدير. 

وقد حظي بالعديد من ال�ضداقات التي �ضتدوم لي�ص 

فقط يف �ضلطة دبي للخدمات املالية ولكن يف املنطقة 

ككل. اأرجو له النجاح يف امل�ضتقبل. 

بول كو�سرت

الرئي�س التنفيذي  
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