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Welcome note

Tel: +971 4 362 1500                                Fax: +971 4 362 0801                                        
 
Level 13, The Gate, PO Box 75850, Dubai, UAE 

Contact details
Website: www.dfsa.ae

In addition to company news and information available on the DFSA website, all publications can also be accessed from the DFSA Library. These include a full range of DFSA leaflets, 
all editions of  The DFSA in Action, as well as our Business Plans and Annual Reports.

It seems no time since I wrote my last welcome and now, amidst our usual regulatory and standard-
setting activities, we are planning to celebrate our 10th anniversary.

2014 is indeed a special and memorable year as the DIFC and the DFSA celebrate 10 years. I know 
we can never be complacent but I think we have much of which we can be proud of. I feel privileged 
to have been part of this journey for the past eight years.

In March, we launched a brand new initiative designed to align with the vision of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, a realisation that strengthening the knowledge economy 
will strengthen competitiveness in business. Bawabaty meaning ‘My Gateway’ is a platform to raise 
awareness about financial services in our community, especially among our youth through a series 
of events and seminars. Our initiative, designed for UAE Nationals will cover topics such as business 
ethics and financial literacy and help facilitate understanding of the financial services industry.  The idea 
is that we will provide individuals with the skills and knowledge that employers typically look for. Our 
inaugural event, in partnership with the Chartered Institute of Securities & Investment, held at the 
DIFC Centre of Excellence, focused on ‘Integrity at Work’.

In July, again under the Bawabaty umbrella, we welcomed two UAE National trainees to join our 
Summer Training Programme.  They joined the Finance and Information Technology departments 
for eight weeks and successfully completed their training at the end of August. In committing the 
necessary time and resources to this initiative, we hope to provide the foundation for these  
promising young Emiratis to enter the job market.

In August, the Ruler of Dubai, enacted the DIFC Laws Amendment Law 2014. This law, which amends the Regulatory Law 2004 and 
various other DIFC laws, came into force on Thursday, 21 August 2014, making a number of significant changes to our regulatory regime:

• The process for appealing DFSA decisions has been simplified with the Financial Markets Tribunal (FMT) continuing as an 
independent tribunal but with a revised role of reviewing DFSA decisions.  The Regulatory Appeals Committee (RAC) which used to 
hear appeals from DFSA decisions has been abolished (as its role will now be undertaken by the FMT).

• The FMT has substantially wider jurisdiction in that it will hear appeals from decisions of the DFSA’s Executive regarding 
enforcement matters.  At the same time, the DFSA’s Executive will be given the power to impose unlimited fines and other 
sanctions for contraventions of DFSA-administered laws. 

• A new provision has been introduced which prohibits misleading, deceptive, fraudulent or dishonest conduct related to financial 
products or services in the DIFC. New powers have also been given to us to suspend a licence or registration for up to twelve 
months and to prohibit firms from using misleading names.

• We have introduced the registration of Audit Principals, strengthening Rules on Auditor independence and made other changes to 
ensure consistency with international auditing standards.

• Our Collective Investment Law 2010 has been amended to allow the creation of a new category of fund called a “Qualified 
Investor Fund”.

These amendments are important steps to simplify and improve the structure and procedures for decision making and review of our 
decisions.  They will also strengthen our supervisory and enforcement powers, improve the supervisory oversight of auditors and provide 
new opportunities for fund managers and investors. It seems appropriate, as we mark ten years of operations, that these enhancements 
signal the maturity of the DIFC as an international financial centre and the DFSA as a regulator of international standing.

Ian Johnston
Chief Executive 
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About the DFSA

Peter Casey

The DFSA carries out its 
obligations by way of 
functional teams:

• Policy and Legal Services Division 
is responsible for policy advice and 
formulation, providing in-house 
regulatory legal advice and support to 
operating Divisions of the DFSA and 
managing the business of the regulatory 
Policy and Rules and Waivers 
Committees. It is also responsible 
for developing and maintaining the 
Laws and Rules administered by the 
DFSA, and for consulting with the 
DIFC Authority and the government 
of Dubai on other DIFC legislation. 
Legal Services also provides litigation 
management support and advice for 
the DFSA in its actions in the DIFC 
Courts and the FMT.

• Supervision Division  
assesses new applicants that wish to 
carry out financial services activities 
in or from the DIFC. Following this 
process, the Division is responsible for 
assessing, monitoring and mitigating 
risk across the full range of Authorised 
Firms operating in or from the DIFC.  
The Division also monitors the work 
of registered auditors and credit rating 
agencies. In the DFSA’s broader role 
of combating financial crime across the 
entire DIFC, the Division registers, and 
for anti-money laundering purposes, 
monitors the activity of entities such 
as law and accounting firms, single 
family offices, high value goods dealers, 

and real estate agents.  These entities 
are captured under a broad title of 
Designated Non-Financial Businesses 
and Professions or DNFBPs. 

• Markets Division  
is responsible for the licensing and 
on-going supervision of the Dubai 
Mercantile Exchange and NASDAQ 
Dubai in the DIFC, the recognition 
of members, market operators and 
clearing houses located outside the 
DIFC and the operation of a listing 
authority for companies proposing to 
offer and list securities in the DIFC.

• Enforcement Division  
investigates breaches of DIFC Laws 
and Rules administered by the 
DFSA.  The Division takes action in 
circumstances where misconduct may 
cause damage to the financial services 
industry in the DIFC. Its over-arching 
objective is to prevent, detect and 
restrain conduct that causes (or may 
cause) damage to the reputation of 
the Centre.

• Operations and Human  
Resources Division 
consists of the Finance, Information 
Technology and Office Administration 
functions in addition to HR and 
provides the operational backbone 
and infrastructure of the DFSA.

• Corporate Affairs Division 
applies principles of excellence and 
knowledge management to position 
the DFSA as a world-class organisation 

contributing to the local economy and 
facilitating international partnerships. 
It comprises the Projects and 
Planning Department, the Corporate 
Communications Department and the 
Business Excellence and Stakeholder 
Management functions.

• International Relations Division  
leads and co-ordinates the DFSA’s 
role in  international relations matters 
including its bi-lateral and multi-lateral 
efforts with regional and international 
counterparts.  The Division also 
manages the DFSA’s engagement with 
the global financial standard-setters.

• Office of the General Counsel 
and Board Secretariat  
provides lead advice and counsel to 
the Board of Directors, its committees 
and the Executive on legal matters 
affecting the DFSA, including its 
governance, statutory obligations, 
reporting, complaints against the 
DFSA, contracting and liability 
exposures.  The Office also oversees 
education, recordkeeping and updates 
regarding DFSA’s ethics programme 
and conducts on-going reviews of the 
Tomorrow’s Regulatory Leaders (TRL) 
Programme.  The Board Secretariat 
manages and co-ordinates all 
corporate secretary functions for the 
Board and each of its committees.

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 addition to regulating financial and ancillary services, the DFSA is responsible for supervising and enforcing Anti-Money Laundering 
and Counter-Terrorist Financing requirements applicable in the DIFC.  The DFSA has also accepted a delegation of powers from the 
DIFC Registrar of Companies to investigate the affairs of DIFC companies and partnerships.
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DFSA said goodbye to Board member  
Georg Wittich 

Enforcement in action

Georg Wittich

joined the DFSA as a Board member in 2004 and completed his tenure in December 
2013. He brought with him extensive European regulatory experience in financial 
markets. He established the Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (Federal 
Securities Supervisory Office) in Frankfurt and served as its President from 1994 to 
2002. In 1998, Georg was elected Chairman of the Forum of European Securities 
Commissions which played a key role in developing common standards for European 
capital markets. He has held various senior posts in the Federal Ministry of Finance in 
Germany in the area of international finance and securities markets and he was Financial 
Counsellor at the German Embassy in Tokyo (1983 to 1987).

Since the previous issue of  The DFSA 

in Action, we have investigated an 

array of conduct including failures in 

governance, systems and controls, client 

take-on and market misconduct offences. 

Most investigations have resulted in the 

imposition of sanctions.  We have also  

been successful in seeking orders in the  

DIFC Courts.

On 31 October 2013, the DFSA 

filed proceedings in the DIFC Courts 

seeking orders that Deutsche Bank AG 

(DIFC branch) deliver information and 

documents relating to an investigation into 

the conduct of Deutsche Bank AG. 

We brought the court proceedings for the 

purpose of enforcing compliance with two 

investigative Notices served on Deutsche 

Bank AG requiring information and 

documents to be delivered to the DFSA. 

An investigative Notice is a tool used by 

many regulators to assist them to obtain 

legal services in the DIFC.  The DFSA 

may cancel a DNFBP’s registration if its 

DIFC Commercial Licence expires and a 

reasonable time has passed without the 

licence being renewed.  

United Investment Bank (UIB)
On 11 September 2013, the DFSA 

accepted an Enforceable Undertaking 

from UIB to conclude an investigation into 

UIB’s failures relating to the provision of 

Custody in respect of assets of a fund.

During 2012, UIB was contracted 

to Provide Custody to six funds.  

Enforcement’s investigation revealed that:

• UIB did not maintain adequate systems 

and controls to comply with DFSA’s 

safe custody requirements;

• corporate governance deficiencies 

prevented UIB’s management from 

acting in the best interest of the Firm; 

and

information and documents that relate to 

their investigations. 

On 9 February 2014, the DIFC Courts 

declared by consent that Deutsche Bank 

AG was in material non-compliance with 

requirements to produce information and 

documents to the DFSA. Deutsche Bank 

AG agreed to:

• produce specified information and 

documents to the DFSA; and 

• pay the DFSA’s costs in respect of the 

proceedings. 

Recent enforcement outcomes
Emirates Advocates & Legal 
Consultants LLP
On 10 September 2013, the DFSA 

cancelled the licence of Emirates 

Advocates & Legal Consultants LLP, 

a Designated Non-Financial Business 

or Profession (DNFBP). The DNFBP 

was registered by the DFSA to provide 
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• for one of the funds, UIB did not 

Provide Custody even though it was 

contracted to do so and was identified 

as the fund’s custodian in the fund’s 

Offering Memorandum.  

Further, UIB knew this and failed to 

notify the DFSA for nine months. In the 

Enforceable Undertaking, UIB agreed:

• to pay a financial penalty of USD 

50,000 to the DFSA; and 

• not to Provide Custody to any persons 

until it had implemented measures, 

including remedying its systems and 

controls to the satisfaction of the 

DFSA.

Nikhil Das 
On 23 September 2013, the DFSA 

accepted an Enforceable Undertaking 

from Mr. Das to conclude an investigation 

into his conduct.  Mr. Das was a former 

employee of a DFSA Authorised Firm.

Between July 2012 and January 2013,  

Mr. Das:

• executed two transactions, valued at 

USD 3.4 million and USD 5 million 

respectively, on behalf of a client 

without the client’s consent; and 

• forged the client’s signature on a 

number of documents, and sent 

fraudulent letters and account 

statements containing false and 

misleading information about the 

client’s investments. 

The client did not suffer any financial loss 

as a consequence of Mr. Das’ fraudulent 

conduct and unauthorised investments. 

In the Enforceable Undertaking, Mr. Das 

agreed to:

• pay a financial penalty of USD 20,000; 

and

• be restricted, for a period of six years, 

from performing any functions in, or 

in connection with, the provision of a 

financial service in the DIFC.

Tareck Fouad Farah 
On 30 September 2013, the DFSA 

accepted an Enforceable Undertaking 

from Mr. Farah to conclude an 

investigation into his conduct when 

he was a Senior Executive Officer and 

Licensed Director of a DFSA Authorised 

Firm.

In April 2009, Mr. Farah issued a bank 

reference letter on behalf of a client 

containing false information.  The bank 

reference letter stated that the client 

held a portfolio of securities valued at 

approximately USD 5 million.  The actual 

value of the client’s portfolio was, in fact, 

only approximately USD 190,000. 

By engaging in this conduct, the DFSA 

was concerned that Mr. Farah had 

breached DFSA Principles requiring DFSA 

Authorised Individuals to perform their 

functions with integrity, skill, care and 

diligence. In the Enforceable Undertaking, 

Mr. Farah agreed to pay a financial penalty 

in an amount of USD 7,500 to the DFSA.   

Middle East Auditing Office
On 18 November 2013, the DFSA 

imposed an administrative fine of USD 

15,000 on The Middle East Auditing Office 

for conducting audits of the financial 

statements of a DIFC Company without 

being registered as an auditor under the 

DIFC Companies Law. 

Corporate Governance thematic 
review
In 2013, we conducted a Corporate 

Governance Thematic Review (the 

Review) to assess the corporate 

governance frameworks of Authorised 

Firms in the DIFC.  This was the first 

review of this type and was conducted as 

follows:

• a questionnaire was sent to the all Firms 

in Q1 of 2013.  87% of Firms completed 

the questionnaire, and the results were 

then collated and analysed in Q2 of 

2013; and

• using the information obtained through 

the questionnaire, 11 Firms were 

selected for a detailed evaluation 

of their corporate governance 

frameworks.  The evaluation involved a 

desktop review of documented policies, 

procedures, systems and controls, 

followed by on-site inspections of Firms 

and interviews with members of the 

Firms’ Governing Bodies, management 

teams and staff.  The evaluations of the 

selected Firms were carried out in Q3 

and Q4 of 2013.

A “Dear SEO” letter was sent to all Firms 

on 29 January and a Report went live on 

the DFSA website on 24 August – both 

summarised the findings of the Review.

Consumer scams
We continue to detect an increasing 

number of scams in which the identities 

of the DFSA, the DIFC and/or DIFC-

based Firms are misused.  We reported 

on this in our previous issue but since this 

threat is ongoing, it is worth reiterating 

again, in this issue.  The Enforcement 

team deals with these illicit activities by 

alerting and educating the public about 

scam activity.  Consumers can best protect 

themselves from financial crime if they are 

informed about it and are provided with 

information as to how best to protect 

themselves.
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Markets in action
The DFSA Markets Division continues to adapt its core function of supervising the DIFC market to the growing flow of securities 

transactions, exchange members and on-exchange growth of trading volume. Implementing changes into the DFSA Rulebook to 

safeguard the continued equivalence of standards with other financial centres against international trading, clearing and settlement 

standards has also been a significant point of focus in the last six months. In this period, the Markets Division has seen a continuance, 

from 2013, in the strong flow of debt transactions and a single equity transaction.  The IPO of Emirates REIT marked the first 

admission of trading listing of a DFSA Authorised Firm on a regulated exchange.  The introduction of shares to the DIFC markets 

in October 2013 of the London-based Bank of London and the Middle East provided further support for the development of an 

appropriate listing regime for shari’a compliant issuers. 

DFSA’s role in DIFC’s Islamic capital markets
One of the three key pillars of the Islamic economic initiative by His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum is the 

positioning of Dubai as a global hub for sukuk and Islamic financial services. Whilst, the Islamic banking assets are set to increase from 

15% to 20% a year in most core markets and currently it is estimated to be more than USD 1 trillion, the global demand for sukuk is 

also expected to reach USD 421 billion by 2017, according to Thomson Reuters.

The rising trend
In the Middle East and Asia, the demand for sukuk has been rising steadily and is expected to grow significantly in the next few 

years to come driven primarily by strong economic growth. During the first half of 2014 the number of sukuk listings in the DIFC 

exceeded the total sukuk listings in 2013 by 30% with an increase in the market capitalisation to USD 8.95 billion from USD 6.1 

billion during the corresponding period (Graph 1).

The issuers of these sukuk vary from sovereign, government-owned entities to corporates that are predominantly based in the UAE 

and in the GCC.  The sukuk are typically dual-listed in markets such as Ireland, United Kingdom and Malaysia.

Between NASDAQ Dubai and the Dubai Financial Market, the value of total sukuk listed has surpassed USD 20 billion making Dubai 

the third largest venue for sukuk listing, globally. Meanwhile, the listing transaction pipeline for the second half of 2014 is also looking 

healthy with interest from sovereign and corporate debt issuers based in Asia and Europe. 

Graph1: Sukuk issuance since 2008
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Innovative Murabaha platform
NASDAQ Dubai collaborated with Emirates Islamic Bank to officially launch the Murabaha trading platform which is an asset-backed 

Sharia-compliant financial instrument in April this year, a separate initiative in the DIFC seen to be propelling the growth of Islamic 

finance in Dubai.  Since the new system was first trailed last year, more than AED 2 billion of financing has been extended to more 

than 8,000 clients on the platform, according to The National newspaper.  Sharjah Islamic Bank has recently joined the Murabaha 

trading platform to provide its individual and institutional clients the ability to enter into financing transactions without carrying the 

risk of losses through price movements in other form of traditional Islamic financing solutions. 

In 2013, we introduced the requirement for links between Central Securities Depositories (CSD’s) to be approved by the DFSA.  

This facilitates the connectivity between markets under adequate systems and controls.  Our regime for issuers of securities is 

designed to play an important role in the Islamic financial market.  The prospectus regulatory framework that we introduced in 2013 

provides certainty and clarity to issuers and investors in initial and ongoing disclosure review, monitoring and enforcement.

Participating in the DIFC exchanges remotely
Our Recognition regime allows participation from jurisdictions which are broadly equivalently regulated.  This year, the Markets 

Division registered six Recognised Members to both exchanges and the clearing house in the DIFC.  A wide variety of jurisdictions 

are the home jurisdiction for these financial services firms.
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Graph 2: Recognised Members by jurisdiction and Authorised Market Institution
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DFSA activity overview as at 1 September 2014

Licenced entities

New firms authorised

Market Securities (Dubai) Limited 09 Jan  2014

Antarah Limited 04 Feb 2014

La Tresorerie Limited 04 Feb 2014

Fisher Asset Management LLC 26 Feb 2014

Arab-European Reinsurance Brokers Limited 17 Mar 2014

Dalma Capital Management Limited 20 Mar 2014

Infini Asset Management Limited 20 Mar 2014

Alkhair Capital (Dubai) Ltd 24 Mar 2014

Korean Reinsurance Company 27 Mar 2014

Picard Angst MEA Limited 30 Mar 2014

First State Investments International Limited 02 Apr 2014

XL Re Europe SE 17 Apr 2014

Henner Limited 23 Apr 2014

Barwa Bank 27 Apr 2014

Nomura Asset Management U.K. Limited 04 May 2014

Cooperative & Agricultural Credit  
International Bank

06 May 2014

Catlin Middle East Limited 07 May 2014

Tilad Investment Company Limited 12 May 2014

Cooper Gay (Dubai) Limited 13 May 2014

Global Currency Exchange Network Limited 18 May 2014

CIFG Makeen Capital Limited 26 May 2014

Kitara Capital Limited 28 May 2014

Citco Fund Administration (Cayman Islands) 
Limited

03 Jun  2014

HDFC Bank Limited 03 Jun 2014

Banque Syz & Co S.A. 09 Jun 2014

Ares Management LLC 10 Jun 2014

Safanad (Dubai) Limited 11 Jun 2014

AGC Equity Partners Middle East Limited 17 Jun 2014

IR Capital Limited 17 Jun 2014

TCP Corporate Advisory Limited 22 Jun 2014

Currencies Direct Limited 25 Jun 2014

Nasco Karaoglan France 03 Jul  2014

AXIS Strategic Partners Limited 21 Jul  2014

L&T Capital Markets Limited 04 Aug 2014

AllseasonsPTL Investment Management 
Limited

12 Aug 2014

HanseMerkur Global Insurance Management 
(DIFC) Limited

20 Aug 2014

Mitsubishi UFJ Securities International plc 31 Aug 2014

New DNFBPs registered

Nabarro (Middle East) LLP 06 Mar 2014

Himalaya Global Limited 27 Mar 2014

OV Group (UAE) Limited 05 May 2014

Baker & McKenzie Habib Al Mulla LLP 09 Jul   2014

Watson, Farley and Williams (Middle East) LLP 17 Jul   2014

Probus Consultants Limited 26 Aug 2014

New auditors registered

RSM Dahman Auditors 04 Mar 2014

Grant Thornton Audit and Accounting  
Limited (BVI)

30 Apr 2014

Licence upgrade and variation of scope

Gateway Investment Management Services 
(DIFC) Ltd

16 Feb 2014

Woori Bank 23 Feb 2014

United Investment Bank Limited 19 Mar 2014

Watkins Syndicate Middle East Limited 01 Apr 2014

Malaysian Re (Dubai) Ltd 02 Apr 2014

Lazard Gulf Limited 12 May 2014

Robeco Institutional Asset Management B.V. 26 May 2014

The Bank of New York Mellon 27 May 2014

Saxo Bank (Dubai) Limited 28 May 2014

New Horizon Capital Management Limited 14 Jul   2014

Abwab Capital Limited 10 Aug 2014

Nomura International plc 27 Aug 2014

NASDAQ Dubai recognised member status awarded

Abu Dhabi Islamic Securities Co LLC (ADIB) 13 May 2014

Brokerage House Securities LLC                      13 May 2014

Al Dar Shares and Bonds                                     23 Jun  2014

DME recognised member status awarded

                                             GH Financials LLC 26 Mar 2014

                                Advantage Futures LLC 26 Mar 2014

                                          Phillip Capital Inc 16 Apr 2014

                                      Straits Financial LLC 17 Aug 2014

                                     Jefferies LLC 31 Aug 2014

NASDAQ Dubai withdrawn members

                                                       Goldman Sachs International 20 May 2014

DME withdrawn members

                       Jump Trading LLC 10 Jul   2014
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International co-operation
We entered into two Memoranda of Understanding (MoU) 
with our counterparts as at 1 September 2014. In each case the 
relevant MoU binds the DFSA and its counterpart to information 
sharing and co-operation in the supervision of financial institutions. 

• United Kingdom’s Prudential Regulation Authority (PRA):  
The DFSA entered into an MoU with the PRA on 16 June 2014

• Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA):  The DFSA 
entered into an MoU with EFSA on 27 May 2014.

Consultation papers
• Consultation Paper No. 94 - Proposed Changes to the FMT 

Jurisdiction, to the DFSA’s Supervisory Powers and to the 
DFSA’s Approach to Decision Making, issued on 6 March 2014, 
closed on 5 May 2014.

• Consultation Paper No. 95 - Minor Changes to CP. 90 and CP. 94 
Proposals, issued on 21 April 2014, closed on 21 May 2014

• Consultation Paper No. 96 - Proposed Amendments to the 
DFSA Fee Regime, issued on 18 August 2014, closed on 17 
September 2014.

Rulebook amendment
• On 24 August 2014 the DFSA:

1. Repealed and replaced the following module of the  
DFSA Rulebook: 

• Conduct of Business (COB) Module (Conduct of Business 
(COB) Instrument No.144 of 2014).

• On 21 August 2014 the DFSA:

1. Repealed and replaced the following modules of the  
DFSA Rulebook: 

• Auditor (AUD) Module (Auditor (AUD) Instrument 
No.130 of 2014).

• General (GEN) Module (General (GEN) Instrument 
No.131 of 2014).

• Anti-Money Laundering (AML) Module (Anti-Money 
Laundering (AML) Instrument No.132 of 2014).

• Authorised Market Institutions (AMI) Module (Authorised 
Market Institutions (AMI) Instrument No.133 of 2014).

• Markets Rules (MKT) Module (Markets Rules (MKT) 
Instrument No.134 of 2014).

• Prudential - Investment, Insurance Intermediation and 
Banking (PIB) Module (Prudential - Investment, Insurance 
Intermediation and Banking (PIB) Instrument No.135 of 2014).

• Prudential - Insurance Business (PIN) Module (Prudential – 
Insurance Business (PIN) Instrument No. 136 of 2014).

• Collective Investment Rules (CIR) Module (Collective 
Investment Rules (CIR) Instrument No.137 of 2014).

• Price Stabilisation Module (PRS) Module (Price Stabilisation 
Module (PRS) Instrument No.138 of 2014).

• Islamic Finance Rules (IFR) Module (Islamic Finance Rules 
(IFR) Instrument No.139 of 2014).

• Recognition (REC) Module (Recognition (REC) Instrument 
No.140 of 2014) .

• Fees (FER) Module (Fees (FER) Instrument No.141 of 
2014).

• Takeover Rules (TKO) Module (Takeover Rules (TKO) 
Instrument No.142 of 2014).

• Glossary (GLO) Module (Glossary (GLO) Instrument 
No.143 of 2014).

Sourcebook amendments
• On 27 August 2014 the DFSA issued the August 2014 edition 

of the Regulatory Policy and Process (RPP) Module of the DFSA 
Sourcebook repealing the July 2013 edition.

Law amendments
• His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, in his 

capacity as Ruler of Dubai, on 24 July 2014 enacted the Dubai 
International Financial Centre (DIFC), DIFC Laws Amendment 
Law 2014 which came into force on 21 August 2014.

New amended forms
• 1 September 2014 - the following DFSA forms were added:

AUT QIFM - QIF Domestic Fund Manager Form.

AUT QIF - Qualified Investor Fund: Notification Form.

AUT EFM - External Fund Manager Form.

AUT EXF - External Fund: Notification Form.

AUD1 - Audit Principal Notification.

AUD2 - Withdrawal of Audit Principal.

Waiver/modification notices
• 33 waiver/modification notices issued from 1 January 2014 to  

1 September 2014.

SEO letters
• SEO letter on Trading Controls Thematic Review (6 July 2014).

• SEO letter on United States Foreign Account Tax Compliance 
(FATCA) (1 May 2014). 

• SEO letter on Submission of Audit Reports (20 April 2014). 

• SEO letter on Annual AML Returns (10 April 2014).

• SEO letter on Retail Foreign Exchange (RFX) Transactions in the 
DIFC (13 March 2014).

• SEO letter on  Awareness Survey of the US Foreign Accountant 
Tax Compliance Act (3 Feb 2014). 

• SEO letter on Thematic Review - Corporate Governance  
(22 January 2014).

Media releases
• DFSA Congratulates UAE Nationals on Completion of Summer 

Training Programme (1 September 2014).

• DFSA Welcomes Changes Resulting from New Amendment 
Law (19 August 2014).

• DFSA Signs Agreement with UK Financial Regulator  
(16 June 2014).

• DFSA Signs Agreement with Egyptian Regulator  
(27 May 2014).
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• DFSA Launches Bawabaty a Financial Services Awareness 
Initiative for the Local Community (17 March 2014).

• DFSA Obtains Court Orders against Deutsche Bank AG  
(9 February 2014).

• Dubai Regulator Strengthens Links with Hong Kong and Asia 
(21 January 2014).

Publications
• DFSA published a Corporate Governance Thematic Review in 

English and Arabic (25 August 2014).

• DFSA published an Audit Monitoring Report in Arabic  
(12 August 2014).

• DFSA published its 2013 Annual Report in Arabic  
(9 June 2014).

• DFSA published its 2013 Annual Report in English  
(21 April 2014).

• DFSA published an Audit Monitoring Report in English  
(3 April 2014).

• DFSA published a leaflet about the DFSA in English  
(13 March 2014).

• DFSA published its internal newsletter ‘CONNECT’  
(4 March 2014).

• DFSA published a TRL leaflet in English (6 February 2014).

Consumer alerts
• DFSA issued an alert on Advance Fee Scam (19 August 2014).

• DFSA issued alert about a Fraudulent Scam Misrepresenting 
the DFSA (3 August 2014).

• DFSA issued a second alert about the Misuse of the DFSA 
Name (22 July 2014).

• DFSA issued an alert about the Misuse of the DFSA Name 
(21 July 2014).

• DFSA warned of Cloning Scam (20 May 2014).

• DFSA issued an alert regarding Al Mashriq Commercial 
Investment Corporation and the Misuse of the Name of Al 
Mulla Atradius Insurance Consultancy and Brokerage LLC  
(7 May 2014).

• DFSA issued an alert about a Scam Fraudulently 
Misrepresenting the DIFC (1 May 2014).

• DFSA issued and alert regarding Scammers Who Steal 
Identities to Perpetrate Fraud (3 April 2014).

• DFSA issued an alert regarding a Scam Involving the 
Impersonation of a DFSA Licensed Firm (27 March 2014).

Chief Executive events 
• Ian Johnston, DFSA Chief Executive, keynote address on ‘DFSA 

Legislation’ at the Third Executive Briefing, in the DIFC 
 (3 February 2014).

• Ian Johnston, DFSA Chief Executive, attended the first meeting 
of IOSCO’s Growth and Emerging Markets (GEM) Committee 
Steering Group, in Kuala Lumpur (19/20 March 2014).

• Ian Johnston, DFSA Chief Executive, visited the Asia 
Development Bank (ADB) in Manila and made a presentation 

on the possible unintended consequences of regulation  
(15 May 2014).

• Ian Johnston, DFSA Chief Executive, attended 11th IFSB Summit 
in Mauritius and participated in a panel discussion on ‘Legal and 
Regulatory Environment of Islamic Finance’ (20/21 May 2014).

• Ian Johnston, DFSA Chief Executive, keynote address on ‘The 
future of financial services and the way forward’ at the 5th 
International Banking and Finance Forum, in Liverpool  
(2 July 2014).

• Ian Johnston, DFSA Chief Executive, made a presentation 
on ‘International Regulation’ via webinar to delegates from 
Prudential Corporation Asia (7/8 July 2014).

• Ian Johnston, DFSA Chief Executive, attended the 9th Asian 
Forum for Insurance Regulators meeting where he joined a 
panel on ‘The development of international regulatory reforms’,  
in Beijing (17/18 July 2014).

Outreach
• DFSA conducted a webinar in conjunction with Thomson 

Reuters on “CDD in the DIFC – Art or Science?”  
(26 June 2014).

• DFSA hosted an outreach session on Corporate Governance 
Developments in MENA (5 June 2014).

• DFSA attended the FCA International Enforcement Symposium, 
in the UK, delivering a presentation on credible deterrence, 
summarising the work undertaken by the DFSA in the IOSCO 
Committee for Enforcement and the Exchange of Information 
(C4) (7 May 2014).

• DFSA conducted an outreach session with Deloitte Corporate 
Finance Limited to explain our regulatory framework, the most 
recent consultation papers and our approach to regulation 
(2 April 2014).

• DFSA hosted an outreach session on proposed changes to the 
FMT Jurisdiction, to the DFSA’s supervisory powers and to the 
DFSA’s approach to decision making set out in Consultation 
Paper No. 94 (27 March 2014).

• DFSA hosted an outreach session covering the Internal 
Risk assessment Process and the Internal Capital Adequacy 
Assessment Process for its Domestic firms (19 March 2014)

• DFSA hosted its fifth Annual Audit Outreach for its Registered 
Auditors (7 March 2014).

• DFSA engaged in a number of targeted outreach programmes 
with a range of market participants such as investment 
banks, accounting firms, corporate finance advisers and law 
firms to discuss issues on sponsor regime and debt market 
requirements (March to May 2014).

Other announcements
• DFSA announced the re-appointment of the DFSA Chairman 

and Board (8 July 2014).
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المنشورات
ال�رشكات  املالية مراجعة مو�ضوعية حول حوكمة  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ضدرت   •

باللغتني االجنليزية والعربية )25 اأغ�ضط�س 2014(.

العربية  باللغة  التدقيق  مراقبة  تقرير  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ضدرت   • 
)12 اأغ�ضط�س 2014(.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية تقريرها ال�ضنوي ل�ضنة 2013 باللغة العربية   •
)9 يونيو 2014(.

باللغة   2013 ل�ضنة  ال�ضنوي  تقريرها  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ضدرت   •
االجنليزية )21 ابريل 2014(.

االجنليزية  باللغة  التدقيق  مراقبة  تقرير  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ضدرت   • 
)3 ابريل 2014(.

املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  حول  ن�رشة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ضدرت   •
باللغة االجنليزية )13 مار�س 2014(.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية ن�رشة داخلية ”كونيكت“ )4 مار�س 2014(.  •
اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية ن�رشة قادة الغد التنظيميون  باللغة االجنليزية   •

)6 فرباير 2014(.

تنبيهات المستهلكين
اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية تنبيها حول االحتيال حول الر�ضوم امل�ضبقة   •

)19 اأغ�ضط�س 2014(.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية تنبيها حول االحتيال املخادع والذي ي�ضيء   •
متثيل �ضلطة دبي للخدمات املالية )3 اأغ�ضط�س 2014(.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية  تنبيها ثانيا حول ا�ضاءة ا�ضتخدام ا�ضم �ضلطة   •
دبي للخدمات املالية )22 يوليو 2014(.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية تنبيها حول ا�ضاءة ا�ضتخدام ا�ضم �ضلطة دبي   •
للخدمات املالية )21 يوليو 2014(.

اال�ضتن�ضاخ  بوا�ضطة  االحتيال  من  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  حذرت   • 
)20 مايو 2014(.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية تنبيها بخ�ضو�س �رشكة امل�رشق لال�ضتثمار   •
التاأمني  وو�ضطاء  ال�ضت�ضارات  اتراديو�س  املال  ا�ضم  ا�ضتخدام  وا�ضاءة   التجاري 

) �س.ذ.م.م ( )7 مايو 2014(.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية تنبيها بخ�ضو�س االحتيال الذي ي�ضوه �ضمعة   •
مركز دبي املايل العاملي )1 مايو 2014(.

اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية تنبيها بخ�ضو�س املحتالني الذي ينتحلون   •
�ضخ�ضيات الرتكاب االحتيال )3 ابريل 2014(.

التي  االحتياالت  بخ�ضو�س  تنبيها  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأ�ضدرت   •
املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  تابعة  مرخ�ضة  �رشكة  �ضخ�ضية  انتحال   ت�ضمل 

)27 مار�س 2014(.

فعاليات الرئيس التنفيذي
دبي  ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�س  جون�ضتون،  ايان  قدمه  الذي  الرئي�ضي  اخلطاب   •
املوؤمتر  يف  املالية“  للخدمات  دبي  �ضلطة  ”ت�رشيعات  حول  املالية،  للخدمات 

التنفيذي الثالث يف مركز دبي املايل العاملي )3 فرباير 2014(.

ح�رش ايان جون�ضتون، الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، االجتماع   •
االأول ملجموعة التوجيه للجنة االأ�ضواق النامية والنا�ضئة )GEM( التابعة للمنظمة 

.)IOSCO( الدولية لهيئات االأوراق املالية

اإىل  بزيارة  املالية،  للخدمات  ل�ضلطة دبي  التنفيذي  الرئي�س  ايان جون�ضتون،  قام   •
بنك التنمية االآ�ضيوي )ADB( يف مانيال، وقدم عر�ضا حول النتائج املحتملة وغري 

املق�ضودة للتنظيم )15 مايو 2014(.

قمة  املالية،  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�س  جون�ضتون،  ايان  ح�رش   •
و�ضارك  موري�ضيو�س  يف  ع�رشة  احلادية  اال�ضالمية  املالية  اخلدمات  جمل�س 

 20/21( االإ�ضالمي“  للتمويل  والتنظيمية  القانونية  ”البيئة  حول  نقا�س   يف 

مايو 2014(.

دبي  ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�س  جون�ضتون،  ايان  قدمه  الذي  الرئي�ضي  اخلطاب   •
يف  االمام“  اإىل  والطريق  املالية  اخلدمات  ”م�ضتقبل  حول  املالية،  للخدمات 

املنتدى امل�رشيف واملايل الدويل اخلام�س، يف ليفربول )2 يوليو 2014(.

قدم ايان جون�ضتون، الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، عر�ضا حول   •
”التنظيم الدويل“ من خالل الويبينار اإىل مفو�ضني من برودينتال كوربوري�ضن 

ا�ضيا )7/8 يوليو 2014(.

ح�رش ايان جون�ضتون، الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، املنتدى   •
االآ�ضيوي التا�ضع الجتماع منظمي التاأمني حيث ان�ضم اإىل نقا�س حول ”تطوير 

االإ�ضالحات التنظيمية الدولية“ يف بكني )17/ 18 يوليو 2014(.

التواصل
رويرتز  توم�ضون  مع  بالتعاون  ويبينار  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  اأجرت   •
اأم علم؟“  ”هل العناية الواجبة بالعميل يف مركز دبي املايل العاملي فن   حول 

)26 يونيو 2014(.

حوكمة  تطورات  حول  حوار  جل�ضة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ا�ضت�ضافت   •
ال�رشكات يف ال�رشق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )5 يونيو 2014(.

�ضلطة  اأقامته  الذي  الدويل  التنفيذ  موؤمتر  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ح�رشت   •
مراقبة ال�ضلوكيات املالية يف اململكة املتحدة، وقدمت خالله عر�ضًا عن الردع 

املوثوق خل�ضت فيه عمل �ضلطة دبي للخدمات املالية مع جلنة التنفيذ وتبادل 

 )IOSCO( املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية  للمنظمة  التابعة   )C4( املعلومات 

)7مايو 2014(. 

اأجرت �ضلطة دبي للخدمات املالية جل�ضة حوار مع ديلويت كوربوريت فاينان�س   •
ليمتد لتو�ضيح اطارنا التنظيمي واأحدث اأوراق اال�ضت�ضارات ونهجنا يف التنظيم  

)2 ابريل 2014(.

املقرتحة  التغيريات  حول  حوار  جل�ضة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ا�ضت�ضافت   •
وال�ضالحيات  املالية  لالأ�ضواق  القانونية  للهيئة  الق�ضائي  االخت�ضا�س  على 

اال�رشافية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية وطريقة �ضلطة دبي للخدمات املالية يف 

اتخاذ القرارات واملبينة يف ورقة اال�ضت�ضارات رقم 94 )27 مار�س 2014(.

تقييم  اجراءات  حول  حوار  جل�ضة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ا�ضت�ضافت   •
 املخاطر الداخلية واجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلية ل�رشكاتها املحلية 

)19 مار�س 2014(.

لها  اخلام�ضة  ال�ضنوية  احلوار  جل�ضة  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة  ا�ضت�ضافت   •
للمدققني امل�ضجلني )7 مار�س 2014(.

�ضاركت �ضلطة دبي للخدمات املالية يف عدد من برامج التوعية امل�ضتهدفة مع   •
املحا�ضبة  و�رشكات  اال�ضتثمار  بنوك  مثل  ال�ضوق  يف  امل�ضاركني  من  جمموعة 

ال�رشكات ومكاتب املحاماة لبحث امل�ضائل املتعلقة بنظام  وم�ضت�ضاري متويل 

الكفيل ومتطلبات �ضوق الديون )من مار�س حتى مايو 2014(.

اإلعالنات األخرى
اأعلنت �ضلطة دبي للخدمات املالية عن اإعادة تعيني رئي�س جمل�س اإدارة وجمل�س   •

اإدارة �ضلطة دبي للخدمات املالية )8 يوليو 2014(.
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التعاون الدولي
حتى 1 �ضبتمرب 2014، قمنا باإبرام مذكرتي تفاهم مع نظرائنا حيث تلزم كل مذكرة 

تفاهم  كال من �ضلطة دبي للخدمات املالية ونظريتيها بتبادل املعلومات والتعاون 

يف االإ�رشاف على املوؤ�ض�ضات املالية.

الهيئة التنظيمية التحوطية يف اململكة املتحدة )PRA(: اأبرمت �ضلطة دبي للخدمات   •
املالية مذكرة تفاهم مع الهيئة التنظيمية التحوطية يف 16 يونيو 2014.

هيئة الرقابة املالية امل�رشية )EFSA(: اأبرمت �ضلطة دبي للخدمات املالية مذكرة   •
تفاهم مع هيئة الرقابة املالية امل�رشية يف 27 مايو 2014.

األوراق االستشارية
الورقة اال�ضت�ضارية رقم 94 - التغيريات املقرتحة على اخت�ضا�س الهيئة القانونية   •
�ضنع  ونهج  املالية  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  الرقابة  و�ضالحيات  املالية  لالأ�ضواق 

القرار ل�ضلطة دبي للخدمات املالية، ال�ضادرة يف 6 مار�س 2014 والتي مت اإغالقها 

يف 5 مايو 2014.

الورقة اال�ضت�ضارية رقم 95 - التغيريات الطفيفة املقرتحة على الورقة اال�ضت�ضارية   •
مت  والتي   2014 ابريل   21 يف  ال�ضادرة   ،94 رقم  اال�ضت�ضارية  والورقة   90 رقم 

اإغالقها يف 21 مايو 2014.

الورقة  اال�ضت�ضارية رقم 96 -  التعديالت املقرتحة على نظام الر�ضوم ل�ضلطة دبي للخدمات   •
املالية، ال�ضادرة يف 18 اأغ�ضط�س 2014 والتي مت اإغالقها يف 17 �ضبتمرب 2014.

تعديالت كتيب القواعد
•   يف 24 اأغ�ضط�س 2014 قامت �ضلطة دبي للخدمات املالية مبا يلي:

اإلغاء وا�ضتبدال النموذج التايل لكتيب القواعد ل�ضلطة دبي للخدمات املالية:  .1

منوذج مزاولة العمل )COB( )اآلية مزاولة العمل رقم 144 ل�ضنة 2014(.  •

يف 21 اأغ�ضط�س 2014، قامت �ضلطة دبي للخدمات املالية مبا يلي:  •
اإلغاء وا�ضتبدال النماذج التالية لكتيب القواعد ل�ضلطة دبي للخدمات املالية:  .1

منوذج مدققي احل�ضابات )AUD(  )اآلية مدققي احل�ضابات رقم 130 ل�ضنة 2014(.  •

النموذج العام )GEN( )اآلية النموذج العام رقم 131 ل�ضنة 2014(.  •

منوذج مكافحة غ�ضل االأموال )AML( )اآلية مكافحة غ�ضل االأموال رقم   • 
132ل�ضنة 2014(.

منوذج موؤ�ض�ضات ال�ضوق املرخ�ضة )AMI( )اآلية موؤ�ض�ضات ال�ضوق املرخ�ضة   • 
رقم 133 ل�ضنة 2014(.

منوذج قواعد االأ�ضواق )MKT( )اآلية قواعد االأ�ضواق  رقم 134 ل�ضنة 2014(.  •
 - امل�رشفية  واالأعمال  التاأمينية  والو�ضاطة  اال�ضتثمار  اأعمال  منوذج   •
واالأعمال  التاأمينية  والو�ضاطة  اال�ضتثمار  اأعمال  )اآلية   )PIB( االحرتازية 

امل�رشفية - االحرتازية رقم 135 ل�ضنة 2014(.

منوذج اأعمال التاأمني - االحرتازية )PIN( )اآلية اأعمال التاأمني - االحرتازية   •
رقم 136 ل�ضنة 2014(.

اجلماعي  اال�ضتثمار  قواعد  )اآلية   )CIR( اجلماعي  اال�ضتثمار  قواعد  منوذج   •
رقم 137 ل�ضنة 2014(.

منوذج ا�ضتقرار االأ�ضعار )PRS( )اآلية ا�ضتقرار االأ�ضعار رقم 138 ل�ضنة 2014(.  •
منوذج قواعد التمويل االإ�ضالمي )IFR( )اآلية قواعد التمويل االإ�ضالمي  رقم   •

139 ل�ضنة 2014(.

منوذج االعرتاف (REC( )اآلية االعرتاف رقم 140 ل�ضنة 2014(.     •
•  منوذج الر�ضوم )FER( )اآلية الر�ضوم رقم 141 ل�ضنة 2014(.

منوذج قواعد اال�ضتحواذ )TKO( )اآلية قواعد اال�ضتحواذ رقم   • 
142 ل�ضنة 2014(.

منوذج امل�ضطلحات )GLO( )اآلية امل�ضطلحات رقم 143 ل�ضنة 2014(.  •

تعديالت كتاب المصادر
يف 27 اأغ�ضط�س 2014، اأ�ضدرت �ضلطة دبي للخدمات املالية طبعة اأغ�ضط�س 2014   •
للخدمات  دبي  �ضلطة  ملرجع   )RPP( التنظيمية  واالإجراءات  ال�ضيا�ضات  منوذج 

املالية والتي األغت طبعة يوليو 2013.

التعديالت على القوانين
اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ب�ضفته حاكم دبي، يف 24   •
والذي   2014 ل�ضنة  العاملي  2014 قانون تعديل قوانني مركز دبي املايل  يوليو 

دخل حيز التنفيذ يف 21 اأغ�ضط�س 2014.

النماذج المعدلة الجديدة
يف 1 �ضبتمرب 2014 - متت اإ�ضافة النماذج التالية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية:  •

AUT QIFM - QIF منوذج مدير ال�ضندوق املحلي  •
AUT QIF - ضندوق امل�ضتثمر املوؤهل: منوذج اإخطار�  •

AUT EFM - منوذج مدير ال�ضندوق اخلارجي  •
AUT EXF - ال�ضندوق اخلارجي: منوذج اإخطار  •

AUD1- اإخطار مدير التدقيق  •
AUD2 - ضحب مدير التدقيق�  •

اشعارات االعفاء/ التعديل
تم ا�ضدار 33 ا�ضعار اعفاء/ تعديل من تاريخ 1 يناير 2014 اإىل 1 �ضبتمرب 2014.  •

خطابات إلى كبار المسؤولين التنفيذيين
املو�ضوعية  املراجعة  بخ�ضو�س  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  لكبار  موجه  خطاب   •

ل�ضوابط التداول )6 يوليو 2014(.

ال�رشيبي  االلتزام  قانون  بخ�ضو�س  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  لكبار  موجه  خطاب   •
للح�ضابات االأجنبية االأمريكي )FATCA( )1 مايو 2014(.

التدقيق  تقارير  تقدمي  بخ�ضو�س  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  لكبار  موجه  خطاب   • 
)20 ابريل 2014(.

غ�ضيل  مكافحة  عائدات  بخ�ضو�س  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  لكبار  موجه  خطاب   •
االأموال ال�ضنوية )10 ابريل 2014(.

بالعمالت  التعامالت  بخ�ضو�س  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  لكبار  موجه  خطاب   •
االأجنبية بالتجزئة )RFX( يف مركز دبي املايل العاملي )13 مار�س 2014(.

الوعي  حول  اال�ضتبيان  بخ�ضو�س  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  لكبار  موجه  خطاب   •
بقانون االلتزام ال�رشيبي للح�ضابات االأجنبية االأمريكي )3 فرباير 2014(.

 - املو�ضوعية  املراجعة  بخ�ضو�س  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  لكبار  موجه  خطاب   •
حوكمة ال�رشكات )22 يناير 2014(.

البيانات اإلعالمية
�ضلطة دبي للخدمات املالية تهنيء املواطنني االماراتيني الجناز برنامج التدريب   •

ال�ضيفي )1 �ضبتمرب 2014(.

التعديالت  قانون  تن�ضاأ عن  التي  بالتغيريات  ترحب  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة   •
اجلديدة )19 اأغ�ضط�س 2014(.

املتحدة  اململكة  من  مايل  منظم  مع  اتفاقية  توقع  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة   • 
)16 يونيو 2014(.

�ضلطة دبي للخدمات املالية توقع اتفاقية مع منظم مايل م�رشي )27  مايو 2014(.  •
حول  الوعي  لن�رش  مبادرة  وهي  “بوابتي”  تطلق  املالية  للخدمات  دبي  �ضلطة   •

اخلدمات املالية مقدمة للمجتمع املحلي )17 مار�س 2014(.

�ضلطة دبي للخدمات املالية حت�ضل على اأوامر �ضادرة من املحكمة �ضد دويت�ضه   •
بانك ايه جي )9 فرباير 2014(.

ال�ضلطة التنظيمية يف دبي تقوي الروابط مع هوجن كوجن واآ�ضيا )21 يناير 2014(.  •

إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية
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لمحة عن أنشطة سلطة دبي للخدمات المالية كما في 1 سبتمبر 2014
الهيئات المرخصة

الشركات المرخصة الجديدة
09 يناير 2014ماركت �ضيكيوريتيز )دبي( ليمتد

04 فرباير 2014انتارا ليمتد
04 فرباير 2014ال تريزوريري ليمتد

26 فرباير 2014في�رش ا�ضيت مانيجمنت ذ.م.م.

17 مار�س 2014اأراب يوروبيون رياإن�ضوران�س بروكرز ليمتد

20 مار�س 2014دملا كابيتال ماجنمنت ليمتد

20 مار�س 2014انفيني ا�ضيت مانيجمنت ليمتد

24 مار�س 2014اخلري كابيتال )دبي( ليمتد

27 مار�س 2014 كوريان ري اإن�ضورن�س كومباين

30 مار�س 2014بيكارد اجن�ضت ام اإي ايه ليمتد

02 ابريل 2014فري�ضت �ضتيت انفي�ضتمنت�س انرتنا�ضيونال ليمتد

17 ابريل 2014اك�س ال اآر اإي يوروب ا�س اإي

23 ابريل 2014هيرن ليمتد

27 ابريل 2014بنك بروة

04 مايو 2014نومورا ا�ضيت مانيجمنت يو. كيه. ليمتد

06 مايو 2014 كواأوبرتيف اآند اأغريكلت�ضورال كريدت اإنرتنا�ضيونال بانك

07 مايو 2014كاتلني ميدل اي�ضت ليمتد

12 مايو 2014تيالد اإنف�ضتمنت كومباين ليمتد

13 مايو 2014كوبر جاي )دبي( ليمتد

18 مايو 2014جلوبال كرن�ضي اك�ضت�ضينج نتوورك ليمتد

26 مايو 2014�ضي اآي اف جي مكني كابيتال ليمتد

28 مايو 2014كيتارا كابيتال ليمتد

03 يونيو  2014�ضيتكو فند ادميني�ضرتي�ضن )كاميان اآيالندز( ليمتد

03 يونيو 2014ات�س دي اف �ضي بنك ليمتد

09 يونيو 2014بنك �ضيز اآند كو. ا�س. ايه.

10 يونيو 2014اري�س مانيجمنت ذ.م.م.

11 يونيو 2014�ضافاناد )دبي( ليمتد

17 يونيو 2014ايه جي �ضي ايكويتي بارترنز ميدل اي�ضت ليمتد

17 يونيو 2014اآي اآر كابيتال ليمتد

22 يونيو 2014تي �ضي بيه كوربوريت ادفاي�ضوري ليمتد

25 يونيو 2014كرن�ضيز دايريكت ليمتد

03 يوليو 2014نا�ضكو كاراوجالن فرن�ضا

21 يوليو 2014اك�ضيز �ضرتاتيجيك بارترنز ليمتد

04 اأغ�ضط�س 2014ال اآند تي كابيتال ماركيت�س ليمتد

12اأغ�ضط�س 2014اول �ضيزونز بيه تي ال انفي�ضتمنت مانيجمنت ليمتد

هان�ضمريكور جلوبال ان�ضورن�س مانيجمنت )مركز دبي املايل 

العاملي( ليمتد

20 اأغ�ضط�س 2014

31 اأغ�ضط�س 2014ميت�ضوبي�ضي يو اف جيه �ضيكيوريتيز انرتنا�ضيونال بيه ال �ضي

األعمال والمهن غير المالية المحددة 
المسجلة الجديدة

06 مار�س 2014نابارو )ميدل اي�ضت( ال ال بيه
27 مار�س 2014هماليا جلوبال ليمتد

05 مايو    2014او يف جروب )االإمارات العربية املتحدة( ليمتد
09 يوليو  2014بيكر اآند ماكنزي حبيب املال ال ال بيه

17 يوليو  2014وات�ضون، فاريل اآند ويليامز )ميدل اي�ضت( ال ال بيه 
26 اأغ�ضط�س2014بروبا�س كون�ضالتنت�س ليمتد

المدققون المسجلون الجدد
04 مار�س 2014اآرا�س ام دهمان اوديرتز

جرانت ثورنتون اوديت اآند اكاونتينج ليمتد )جزر العذراء 

الربيطانية(
30 ابريل  2014

تحديثات على التراخيص وتغييرات في النطاق
جيت واي انفي�ضتمنت مانيجمنت �ضريف�زس )مركز دبي املايل 

العاملي( ليمتد 
16 فرباير 2014

23 فرباير 2014ووري بنك
19 مار�س 2014يونايتد انفي�ضتمنت بنك ليمتد

01 ابريل  2014واتكينز �ضينديكيت ميدل اي�ضت ليمتد
02 ابريل  2014ماليزيان اآر اإي )دبي( ليمتد

12 مايو   2014الزارد جلف ليمتد
26 مايو   2014روبيكو ان�ضتيتيو�ضينال ا�ضيت مانيجمنت بي. يف.

27 مايو   2014ذا بنك اوف نيويورك ميلون
28 مايو   2014�ضاك�ضو بنك )دبي( ليمتد

14 يوليو   2014نيو هورايزون كابيتال مانيجمنت ليمتد
10 اأغ�ضط�س2014اأبواب كابيتال ليمتد

27 اأغ�ضط�س2014نومورا انرتنا�ضيونال بيه ال �ضي

األعضاء المعترف بهم كعضو في ناسداك دبي
)ADIB( .13 مايو   2014�رشكة اأبوظبي االإ�ضالمية لالأوراق املالية ذ.م.م

13 مايو   2014بروكريدج هاو�س �ضيكيوريتيز ذ.م.م.
23 يونيو  2014الدار لالأ�ضهم وال�ضندات

األعضاء المعترف بهم كعضو في بورصة دبي للطاقة
26 مار�س 2014جي ات�س فاينان�ضالز ذ.م.م.

26 مار�س 2014ادفانتيدج فيوت�رشز ذ.م.م.
16 ابريل  2014فيليب كابيتال انك

17 اأغ�ضط�س2014�ضرتيت�س فاينان�ضال ذ.م.م.
31 اأغ�ضط�س2014جيفريز ذ.م.م.

األعضاء المنسحبون من ناسداك دبي
20 مايو   2014جولدمان �ضاك�س انرتنا�ضيونال

األعضاء المنسحبون من بورصة دبي للطاقة
10 يوليو  2014جامب تريدينج ذ.م.م.
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منصة المرابحة المبتكرة
قامت نا�ضداك دبي بالتعاون مع م�رشف االإمارات االإ�ضالمي بطرح من�ضة التداول باملرابحة ر�ضميا يف �ضهر اأبريل من هذا العام، وهي اأداة مالية مدعومة باالأ�ضول وتتفق 

مع اأحكام ال�رشيعة االإ�ضالمية ومبادرة منف�ضلة يف مركز دبي املايل العاملي ينظر اليها على اأنها تدفع منو التمويل االإ�ضالمي يف دبي. منذ تنفيذ النظام اجلديد اأوال يف العام 

املا�ضي، مت منح اأكرث من 2 مليار درهم اإماراتي من التمويل الأكرث من 8,000 عميل يف املن�ضة، ح�ضب �ضحيفة ذا نا�ضيونال. وقد التحق م�رشف ال�ضارقة االإ�ضالمي موؤخرا 

مبن�ضة التداول باملرابحة لتمكني عمالئه من االأفراد وال�رشكات من اإبرام معامالت متويلية دون حتمل خطر اخل�ضائر ب�ضبب التغريات يف االأ�ضعار ب�ضكل اآخر من اأ�ضكال حلول 

التمويل االإ�ضالمي التقليدية.   

يف عام 2013، و�ضعنا متطلب يوجب احل�ضول على موافقة �ضلطة دبي للخدمات املالية عند اإن�ضاء روابط بني هيئات االإيداع والتقا�س والت�ضوية، االأمر الذي ي�ضهل االت�ضال بني 

االأ�ضواق حتت اأنظمة و�ضوابط كافية. مت ت�ضميم نظامنا اخلا�س مب�ضّدري االأوراق املالية بحيث يوؤدي دورا هاما يف ال�ضوق املايل االإ�ضالمي. توفر اللوائح املنظمة لطريقة اإعداد 

ن�رشة اكتتاب  والتي و�ضعناها يف عام 2013 الثقة والو�ضوح للم�ضدرين وامل�ضتثمرين يف عمليات مراجعة االإف�ضاح واملراقبة والتنفيذ االأولية وامل�ضتمرة.

المشاركة في بورصات مركز دبي المالي العالمي عن بعد
ي�ضمح نظام االعرتاف لدينا مب�ضاركة ال�رشكات اخلا�ضعة لتنظيم مناطق اخت�ضا�س متكافئة. �ضجل ق�ضم االأ�ضواق هذا العام �ضتة اأع�ضاء معرتف بهم يف البور�ضات وغرفة 

املقا�ضة يف مركز دبي املايل العاملي على حد �ضواء، وياأتي هوؤالء االأع�ضاء من مناطق اخت�ضا�س متعددة.
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الشكل 2: األعضاء المعترف بهم حسب منطقة االختصاص ومؤسسة السوق المرخصة 
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األسواق في العمل
يوا�ضل ق�ضم االأ�ضواق يف �ضلطة دبي للخدمات املالية العمل على حتقيق التوافق بني مهمته الرئي�ضية يف االإ�رشاف على �ضوق مركز دبي املايل العاملي والتدفق املتزايد ملعامالت 

االأوراق املالية واأع�ضاء البور�ضة ومنو حجم التداول يف البور�ضة. وكانت التغيريات التي اأجريت على كتيب القواعد ل�ضلطة دبي للخدمات املالية للمحافظة على ا�ضتمرار تكافوؤ 

معايرينا مع معايري املراكز املالية االأخرى فيما يخ�س املعايري الدولية للتداول واملقا�ضة والت�ضوية اأي�ضا حمط اهتمام وتركيز خالل االأ�ضهر ال�ضتة املا�ضية. يف هذه الفرتة من 

عام 2013، �ضهد ق�ضم االأ�ضواق ا�ضتمرارية يف التدفق القوي ملعامالت القرو�س ومعاملة اأ�ضهم واحدة. �ضهد الطرح العام االأويل ل�ضندوق االإمارات ريت اأول قبول الإدراج وتداول اأ�ضهم 

اإحدى ال�رشكات املرخ�ضة لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية يف اإحدى البور�ضات التي ت�رشف عليها �ضلطة دبي للخدمات املالية. وقد اأدى طرح اأ�ضهم بنك لندن وال�رشق االأو�ضط الذي 

يقع مقره يف لندن يف اأ�ضواق مركز دبي املايل العاملي يف اأكتوبر 2013 اإىل تقدمي املزيد من الدعم لتطوير نظام اإدراج منا�ضب للُم�ضِدرين العاملني وفقا الأحكام ال�رشيعة االإ�ضالمية.   

دور سلطة دبي للخدمات المالية في أسواق رأس المال اإلسالمية لمركز دبي المالي العالمي
ي�ضكل الهدف املتمثل يف اأن تكون دبي بوابة عاملية لل�ضكوك واخلدمات املالية االإ�ضالمية اأحد املحاور الرئي�ضية الثالثة ملبادرة االقت�ضاد االإ�ضالمي ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد اآل مكتوم. يف حني اأنه من املقرر اأن تزداد ن�ضبة االأ�ضول امل�رشفية االإ�ضالمية من %15 اإىل %20 �ضنويا يف معظم االأ�ضواق الرئي�ضية والتي تقدر قيمتها حاليا مببلغ يزيد عن 1 

تريليون دوالر اأمريكي، من املتوقع اأي�ضا اأن يبلغ الطلب العاملي على ال�ضكوك 421 مليار دوالر اأمريكي بحلول عام 2017، ح�ضب توم�ضون رويرتز. 

التوجه المتصاعد
اإن الطلب على ال�ضكوك يف منطقة ال�رشق االأو�ضط واآ�ضيا يف ازدياد م�ضتمر ومن املتوقع اأن ينمو ب�ضكل كبري خالل ال�ضنوات القليلة القادمة ويعود ذلك ب�ضكل رئي�ضي اإىل النمو 

االقت�ضادي القوي. خالل الن�ضف االأول من عام 2014، جتاوز عدد اإدراج ال�ضكوك يف مركز دبي املايل العاملي اإجمايل عدد اإدراج ال�ضكوك يف عام 2013 بن�ضبة %30 مع زيادة 

القيمة ال�ضوقية اإىل 8.95 مليار دوالر اأمريكي، مقارنة بـ 6.1 مليار دوالر اأمريكي خالل ذات الفرتة )ال�ضكل 1(.

يختلف م�ضدرو هذه ال�ضكوك ما بني كيانات �ضيادية متلكها احلكومة و�رشكات يقع مقرها ب�ضكل رئي�ضي يف االإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي. تكون 

ال�ضكوك عادة مدرجة ب�ضكل مزدوج يف بع�س االأ�ضواق مثل ايرلندا واململكة املتحدة وماليزيا. 

جتاوزت قيمة اإجمايل ال�ضكوك املدرجة مبلغ 20 مليار دوالر اأمريكي بني نا�ضداك دبي و�ضوق دبي املايل، مما يجعل دبي ثالث اأكرب موقع الإدراج ال�ضكوك على امل�ضتوى العاملي. 

ويف الوقت نف�ضه، يبدو اأن خط معامالت االإدراج للن�ضف الثاين من عام 2014 �ضليم مع اهتمام يبديه ُم�ضِدرو الديون من ذوي ال�ضيادة وال�رشكات يف كل من اآ�ضيا واأوروبا. 
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الشكل 1: إصدار الصكوك منذ عام 2008

8.95 بليون دوالر اأمريكي

6.1 بليون دوالر اأمريكي

0.6 بليون دوالر اأمريكي1.15 بليون دوالر اأمريكي

2.1 بليون دوالر اأمريكي

)حتى هذا التاريخ(
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منعت اأوجه الق�ضور يف حوكمة ال�رشكات اإدارة   •

يونايتد انفي�ضتمنت بنك من الت�رشف مبا يحقق 

امل�ضلحة املثلى لل�رشكة؛ و

بالن�ضبة الأحد ال�ضناديق، مل يقدم يونايتد انفي�ضتمنت   •

بنك اأي حفظ اأمني على الرغم من تعاقده على القيام 

بذلك وحتديده كاأمني حفظ لل�ضندوق يف مذكرة 

الطرح لل�ضندوق. 

عالوة على ذلك، كان يونايتد انفي�ضتمنت بنك على 

علم بذلك ومل يقم بتبليغ �ضلطة دبي للخدمات املالية 

ملدة ت�ضعة اأ�ضهر. وافق يونايتد انفي�ضتمنت بنك على 

ما يلي يف التعهد اجلربي :

دفع غرامة مالية بقيمة 50،000 دوالر اأمريكي   •

ل�ضلطة دبي للخدمات املالية؛ و

عدم تقدمي  خدمات احلفظ االأمني الأية جهة حلني   •

تنفيذ اإجراءات معينة ت�ضمل معاجلة االأنظمة 

وال�ضوابط اخلا�ضة به مبا ير�ضي �ضلطة دبي 

للخدمات املالية.

نيخيل داس

يف 23 �ضبتمرب 2013، قبلت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية التعهد اجلربي املقدم من ال�ضيد دا�س منهيًة 

بذلك  التحري الذي اأجرته عن �ضلوكه. كان ال�ضيد دا�س 

موظفًا �ضابقًا لدى اإحدى ال�رشكات املرخ�ضة لدى �ضلطة 

دبي للخدمات املالية.

خالل الفرتة من يوليو 2012 اإىل يناير 2013، قام 

ال�ضيد دا�س مبا يلي:

تنفيذ معاملتني بقيمة 3.4 مليون دوالر اأمريكي   • 

و 5 مليون دوالر اأمريكي على التوايل نيابًة عن اأحد 

العمالء دون موافقة العميل؛ و

تزوير توقيع العميل على عدد من امل�ضتندات   •

واإر�ضال خطابات احتيالية وك�ضوفات ح�ضاب 

تت�ضمن معلومات زائفة وم�ضللة حول ا�ضتثمارات 

العميل.

مل تلحق بالعميل اأية خ�ضارة مالية نتيجة ال�ضلوك 

االحتيايل لل�ضيد دا�س وا�ضتثماراته غري امل�رشح بها. 

وافق ال�ضيد دا�س على ما يلي يف التعهد اجلربي:

دفع غرامة مالية بقيمة 20،000 دوالر اأمريكي؛ و  •

منعه من العمل يف تقدمي اخلدمات املالية اأو اأية   •

مهام تتعلق باخلدمات املالية يف مركز دبي 

املايل العاملي وذلك ملدة �ضت �ضنوات.

طارق فؤاد فرح

يف 30 �ضبتمرب 2013، قبلت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية التعهد اجلربي املقدم من ال�ضيد فرح منهيًة 

بذلك  التحري الذي اأجرته عن �ضلوكه حني كان يتوىل 

من�ضب كبري امل�ضوؤولني التنفيذيني وع�ضو جمل�س 

االإدارة املعتمد الإحدى ال�رشكات املرخ�ضة لدى �ضلطة 

دبي للخدمات املالية.

يف اأبريل 2009، اأ�ضدر ال�ضيد فرح خطاب اإحالة 

م�رشيف نيابة عن اأحد العمالء يت�ضمن معلومات زائفة. 

بني خطاب االإحالة امل�رشيف اأن العميل ميتلك حمفظة 

اأوراق مالية بقيمة تبلغ حوايل 5 مليون دوالر اأمريكي. 

اإال اأن القيمة الفعلية ملحفظة العميل كانت، يف الواقع، 

حوايل 190،000 دوالر اأمريكي فقط.

بانخراطه يف هذا ال�ضلوك، خ�ضيت �ضلطة دبي 

للخدمات املالية من اأن يكون ال�ضيد فرح قد خالف 

مبادئ �ضلطة دبي للخدمات املالية التي تتطلب من 

االأفراد املرخ�ضني لدى �ضلطة دبي للخدمات املالية 

تنفيذ مهامهم بنزاهة ومهارة وعناية واجتهاد.

وافق ال�ضيد فرح يف التعهد اجلربي على دفع غرامة 

مالية بقيمة 7،500 دوالر اأمريكي ل�ضلطة دبي 

للخدمات املالية.  

مكتب الشرق األوسط للتدقيق

يف 18 نوفمرب 2013، فر�ضت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية غرامة اإدارية بقيمة 15،000 دوالر اأمريكي 

على مكتب ال�رشق االأو�ضط للتدقيق ب�ضبب قيامه بتدقيق 

البيانات املالية الإحدى ال�رشكات التابعة ملركز دبي 

املايل العاملي دون اأن يكون م�ضجال كمدقق ح�ضابات 

مبوجب قانون ال�رشكات ملركز دبي املايل العاملي.

المراجعة الموضوعية لحوكمة 
الشركات

يف عام 2013، قمنا باإجراء مراجعة مو�ضوعية 

حلوكمة ال�رشكات )املراجعة( لتقييم اأطر حوكمة 

ال�رشكات لل�رشكات املرخ�ضة يف مركز دبي املايل 

العاملي. كانت تلك املراجعة االأوىل من نوعها واأجريت 

كما يلي:

مت اإر�ضال ا�ضتبيان لكافة ال�رشكات يف الربع االأول   •

من �ضنة 2013. قامت %87 من ال�رشكات بتعبئة 

اال�ضتبيان ومن ثم مت جمع النتائج وحتليلها يف 

الربع الثاين من �ضنة 2013، و

با�ضتخدام املعلومات التي مت احل�ضول عليها من   •

اال�ضتبيان، مت اختيار 11 �رشكة الإجراء تقييم 

تف�ضيلي الأطر حوكمة ال�رشكات فيها. ت�ضمن التقييم 

مراجعة على الكمبيوتر لل�ضيا�ضات واالإجراءات 

واالأنظمة وال�ضوابط املوثقة، والتي تبعتها عمليات 

الفح�س امليداين لل�رشكات واملقابالت مع اأع�ضاء 

الهيئات احلاكمة لل�رشكات وفرق االإدارة واملوظفني. 

اأجريت عمليات التقييم لل�رشكات املختارة يف الربع 

الثالث والربع الرابع من �ضنة 2013.

مت اإر�ضال خطابات اإىل جميع  كبار امل�ضوؤولني 

التنفيذيني  لكافة ال�رشكات بتاريخ 29 يناير ون�رش 

تقرير على املوقع اإللكرتوين ل�ضلطة دبي للخدمات 

املالية بتاريخ 24 اأغ�ضط�س - وقدم كالهما ملخ�ضا 

حول نتائج عملية املراجعة. 

احتيال المستهلكين
ن�ضتمر بالك�ضف عن عدٍد متزايٍد من حاالت االحتيال 

حيث تتم اإ�ضاءة ا�ضتخدام هوية �ضلطة دبي للخدمات 

املالية اأو مركز دبي املايل العاملي اأو ال�رشكات التي 

يقع مقرها يف مركز دبي املايل العاملي، وقد قمنا 

بن�رش ذلك يف العدد ال�ضابق اال اأنه نظرا ال�ضتمرار هذا 

التهديد، جتدر االإ�ضارة اإليه جمددا يف هذا العدد. يعمل 

فريق التنفيذ على معاجلة هذه االأن�ضطة غري القانونية 

بتنبيه وتثقيف اجلمهور حول اأن�ضطة االحتيال. ميكن 

للعمالء حماية اأنف�ضهم من اجلرمية املالية على 

اأف�ضل وجه ممكن اإذا مت اإطالعهم على ذلك وتزويدهم 

باملعلومات املتعلقة بكيفية حماية اأنف�ضهم على 

اأف�ضل وجه ممكن. 

إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية
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سلطة دبي للخدمات المالية ودعت عضو مجلس اإلدارة 
جورج ويتيش

جورج ويتيش

دي�ضمرب  يف  وتقاعد   2004 عام  يف  اإدارة  جمل�س  كع�ضو  املالية  للخدمات  دبي  ب�ضلطة  ويتي�س  جورج  التحق 

الفيدرايل  االإ�رشايف  املكتب  اأن�ضاأ  املالية.  االأ�ضواق  يف  وا�ضعة  اأوروبية  تنظيمية  خربة  معه  جلب  وقد   .2013

لالأوراق املالية يف فرانكفورت وعمل رئي�ضًا له خالل الفرتة من 1994 اإىل 2002. يف عام 1998، مت انتخاب 

جورج رئي�ضا ملنتدى جلان االأوراق املالية االأوروبية الذي لعب دورا رئي�ضيا يف تطوير معايري م�ضرتكة الأ�ضواق 

راأ�س املال االأوروبية. وتقلد ال�ضيد ويتي�س منا�ضب عليا خمتلفة يف وزارة املالية الفيدرالية يف اأملانيا يف جمال 

اأ�ضواق التمويل واالأوراق املالية الدولية وعمل كم�ضت�ضار مايل لل�ضفارة االأملانية يف طوكيو )1983 اإىل 1987(.

منذ االإ�ضدار ال�ضابق لن�رشة اإجنازات �ضلطة دبي 

للخدمات املالية، قمنا بالتحري عن جمموعة من 

ال�ضلوكيات مبا فيها حاالت الق�ضور يف احلوكمة 

واالأنظمة وال�ضوابط واإجراءات قبول العمالء 

وممار�ضات �ضوء ال�ضلوك يف ال�ضوق. اأدت معظم 

التحريات اإىل فر�س عقوبات، كما جنحنا يف احل�ضول 

على اأوامر ق�ضائية من حماكم مركز دبي املايل 

العاملي. 

يف 31 اأكتوبر 2013، رفعت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية دعوى يف حماكم مركز دبي املايل العاملي 

للح�ضول على اأوامر ق�ضائية ُترغم دويت�ضه بانك 

ايه جي )فرع مركز دبي املايل العاملي( على تقدمي 

معلومات وم�ضتندات الزمة يف التحري املتعلق ب�ضلوك 

دويت�ضه بانك ايه جي.  

قمنا برفع الدعوى لدى املحكمة بغر�س اإنفاذ االلتزام 

باإ�ضعاري التحري املوَجهني لدويت�ضه بانك ايه جي 

وامُلطاِلَبني  بتقدمي معلومات وم�ضتندات ل�ضلطة دبي 

للخدمات املالية. اإ�ضعار التحري هو اأداة ي�ضتخدمها 

العديد من املنِظمني مل�ضاعدتهم يف احل�ضول على 

املعلومات وامل�ضتندات املتعلقة بالتحريات التي 

يجرونها.

يف 9 فرباير 2014، اأقرت حماكم مركز دبي املايل 

العاملي باأن دويت�ضه بانك ايه جي كان يف و�ضع اإخالل 

جوهري مبتطلبات تقدمي املعلومات وامل�ضتندات ل�ضلطة 

دبي للخدمات املالية. وافق دوت�س بنك ايه جي على 

ما يلي:

تقدمي معلومات وم�ضتندات معينة ل�ضلطة دبي   •

للخدمات املالية؛ و

دفع تكاليف �ضلطة دبي للخدمات املالية املتعلقة   •

بالدعوى.

النتائج التي حققها قسم التنفيذ مؤخرا
اإلمارات للمحاماة واالستشارات 

القانونية ذ.م.م.

يف 10 �ضبتمرب 2013، األغت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية رخ�ضة االإمارات للمحاماة واال�ضت�ضارات 

القانونية ذ.م.م.، وهي اإحدى االأعمال اأو املهن غري 

املالية املحددة. �ضجلت تلك االأعمال اأو املهن غري 

املالية املحددة من قبل �ضلطة دبي للخدمات املالية 

لتقدمي اخلدمات القانونية يف مركز دبي املايل 

العاملي. يجوز ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اإلغاء 

ت�ضجيل االأعمال اأو املهن غري املالية املحددة يف حال 

انتهاء رخ�ضتها التجارية للعمل يف مركز دبي املايل 

العاملي ومرور وقت معقول دون جتديد الرخ�ضة. 

(UIB) يونايتد انفيستمنت بنك
يف 11 �ضبتمرب 2013،  قبلت �ضلطة دبي للخدمات 

املالية التعهد اجلربي )EU( الذي قدمه يونايتد 

انفي�ضتمنت بنك منهية بذلك  التحري الذي اأجرته عن 

خمالفات يونايتد انفي�ضتمنت بنك املتعلقة باأحكام 

تقدمي خدمات احلفظ االأمني  فيما يتعلق باأ�ضول اأحد 

ال�ضناديق. 

خالل عام 2012، مت التعاقد مع يونايتد انفي�ضتمنت 

بنك لتقدمي خدمات احلفظ االأمني ل�ضتة �ضناديق، وقد 

ك�ضفت حتريات ق�ضم التنفيذ عما يلي:

مل يحافظ يونايتد انفي�ضتمنت بنك على االأنظمة   •
وال�ضوابط الكافية لالمتثال ملتطلبات �ضلطة دبي 

للخدمات املالية املتعلقة بخدمات احلفظ االأمني ؛

التنفيذ في العمل
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تؤدي سلطة دبي للخدمات المالية 
التزاماتها من خالل فرق متخصصة:-

ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية وهو   •
الق�ضم امل�ضوؤول عن تقدمي اال�ضت�ضارات املتعلقة 

بال�ضيا�ضات و�ضياغتها ، وتقدمي اال�ضت�ضارات 

القانونية التنظيمية الداخلية والدعم القانوين 

لالأق�ضام الت�ضغيلية ل�ضلطة دبي للخدمات 

املالية واإدارة اأعمال جلان ال�ضيا�ضات والقوانني 

واالإعفاءات التنظيمية. كما يتوىل الق�ضم م�ضوؤولية 

تطوير القوانني واالأنظمة التي ت�رشف �ضلطة دبي 

للخدمات املالية على تطبيقها واملحافظة عليها، 

والت�ضاور مع �ضلطة مركز دبي للخدمات املالية 

وحكومة دبي حول امل�ضائل الت�رشيعية االأخرى 

ملركز دبي املايل العاملي. كما يقدم ق�ضم اخلدمات 

القانونية الدعم الإدارة االإجراءات الق�ضائية 

وامل�ضورة ل�ضلطة دبي للخدمات املالية يف اإدارة 

الدعاوى التي ترفع لدى حماكم مركز دبي املايل 

العاملي والهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية. 

ق�سم الرقابة وهو الق�ضم امل�ضوؤول عن تقييم   •
مقدمي الطلبات اجلدد الذين يرغبون بتنفيذ 

اخلدمات واالأن�ضطة املالية يف مركز دبي املايل 

العاملي اأو منه. وبعد هذه االإجراءات، يكون الق�ضم 

م�ضوؤوال عن تقييم ومراقبة وتقليل املخاطر عرب 

جمموعة كاملة من ال�رشكات املرخ�ضة التي 

تعمل يف مركز دبي املايل العاملي ومنه. كما 

يقوم ق�ضم الرقابة مبراقبة عمل مدققي احل�ضابات 

وموؤ�ض�ضات الت�ضنيف االئتماين امل�ضجلة. يف الدور 

االأكرب الذي تلعبه �ضلطة دبي للخدمات املالية 

يف مكافحة اجلرمية املالية يف اأرجاء مركز دبي 

املايل العاملي، ي�ضجل الق�ضم ويراقب الأغرا�س 

مكافحة غ�ضل االأموال ن�ضاط الكيانات مثل 

مكاتب املحاماة و�رشكات املحا�ضبة ومكاتب 

العائلة الواحدة وجتار الب�ضائع الثمينة والوكالء 

العقاريني. تندرج هذه الكيانات حتت عنوان 

اأو�ضع وهو االأعمال واملهن غري املالية املحددة 

   .)DNFBPs(

ق�سم الأ�سواق وهو الق�ضم امل�ضوؤول عن ترخي�س   •
بور�ضة دبي للطاقة ونا�ضداك دبي يف مركز دبي 

املايل العاملي ومراقبتها با�ضتمرار واالعرتاف 

باالأع�ضاء والعاملني يف ال�ضوق وغرف املقا�ضة 

خارج مركز دبي املايل العاملي واإدارة �ضلطة 

االإدراج لل�رشكات التي تعر�س طرح واإدراج اأوراق 

مالية يف مركز دبي املايل العاملي.

ق�سم التنفيذ وهو الق�ضم الذي يقوم بالتحري عن   •
خمالفات قوانني واأنظمة مركز دبي املايل العاملي 

التي ت�رشف �ضلطة دبي للخدمات املالية على 

تنفيذها. يقوم الق�ضم باتخاذ االإجراءات الالزمة 

يف احلاالت التي ميكن ل�ضوء ال�ضلوك فيها اأن يلحق 

ال�رشر بقطاع اخلدمات املالية يف مركز دبي 

املايل العاملي. وهدفه االأ�ضمى هو جتنب اأي �ضلوك 

يلحق اأو قد يلحق ال�رشر ب�ضمعة مركز دبي املايل 

العاملي والك�ضف عنه ومنعه. 

ق�سم العمليات واملوارد الب�سرية وهو يتاألف   •
من ق�ضم املالية وتكنولوجيا املعلومات واإدارة 

املكاتب باالإ�ضافة اإىل املوارد الب�رشية وي�ضكل 

االأ�ضا�س والبنية التحتية الت�ضغيلية ل�ضلطة دبي 

للخدمات املالية.

ق�سم ال�سوؤون املوؤ�س�سية وهو الق�ضم الذي يطبق   •
مبادئ اإدارة التميز واملعرفة لتكون �ضلطة دبي 

للخدمات املالية موؤ�ض�ضة على م�ضتوى عاملي 

ت�ضاهم يف االقت�ضاد املحلي ومتهد الطريق لتحقيق 

ال�رشاكات الدولية. وهو يتاألف من اإدارة امل�ضاريع 

والتخطيط واإدارة االت�ضاالت املوؤ�ض�ضية ومهام 

التميز يف العمل واإدارة اأ�ضحاب امل�ضالح. 

ق�سم العالقات الدولية وهو الق�ضم الذي يقود   •
وين�ضق دور �ضلطة دبي للخدمات املالية يف 

امل�ضائل املتعلقة بالعالقات الدولية مبا ي�ضمل 

اجلهود الثنائية واملتعددة االأطراف مع نظرائه 

االإقليميني والعامليني . كما يتوىل الق�ضم اإدارة 

م�ضاركة �ضلطة دبي للخدمات املالية مع وا�ضعي 

املعايري املالية على امل�ضتوى العاملي.

مكتب امل�ست�سار العام و�سكرتارية جمل�س الإدارة   •
والذي يقدم الن�ضح وامل�ضورة الرائدة ملجل�س 

االإدارة وجلانه وامل�ضوؤولني التنفيذيني حول 

امل�ضائل القانونية التي توؤثر على �ضلطة دبي 

للخدمات املالية، والتي ت�ضمل حوكمة �ضلطة 

دبي للخدمات املالية وااللتزامات القانونية 

وتقدمي التقارير وال�ضكاوى املقدمة �ضد �ضلطة 

دبي للخدمات املالية وخماطر التعاقد وااللتزام. 

كما ي�رشف املكتب على التعليم وحفظ ال�ضجالت 

والتحديثات املتعلقة بربنامج اأخالقيات �ضلطة 

دبي للخدمات املالية ويقوم باإجراء عمليات 

مراجعة م�ضتمرة لربنامج قادة الغد التنظيميون 

)TRL(. تتوىل �ضكرتارية املجل�س اإدارة وتن�ضيق 

كافة مهام ال�ضكرتارية املوؤ�ض�ضية للمجل�س وكل 

من جلانه.

1 إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية

حول سلطة دبي للخدمات المالية
�ضلطة دبي للخدمات املالية هي املنظم امل�ضتقل للخدمات املالية وامل�ضاِعدة التي تتم مزاولتها يف اأو انطالقا من مركز دبي املايل العاملي ، وهو منطقة حرة مالية مت 

تاأ�ضي�ضها لهذا الغر�س يف دبي. تغطي ال�ضالحيات التنظيمية ل�ضلطة دبي للخدمات املالية اإدارة االأ�ضول واخلدمات امل�رشفية واالئتمانية، واالأوراق املالية و�ضناديق 

اال�ضتثمار اجلماعي وخدمات االئتمان والعهدة ، وتداول العقود االآجلة لل�ضلع  والتمويل اإل�ضالمي والتاأمني وبور�ضة االأ�ضهم العاملية وبور�ضة م�ضتقات ال�ضلع العاملية . 

باالإ�ضافة اإىل تنظيم اخلدمات املالية واخلدمات امل�ضاِعدة، تتوىل �ضلطة دبي للخدمات املالية م�ضوؤولية االإ�رشاف على متطلبات مكافحة غ�ضل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب 

املعمول بها يف مركز دبي املايل العاملي وتنفيذها. وقد وافقت �ضلطة دبي للخدمات املالية اأي�ضا على تفوي�س �ضالحيات من م�ضجل ال�رشكات لدى مركز دبي املايل العاملي 

)RoC( للتحري عن �ضوؤون ال�رشكات واالأعمال  يف مركز دبي املايل العاملي. 
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الطابق الثالث عشر، مبنى البوابة، صندوق بريد 75850، دبي اإلمارات العربية املتحدة

ال يبدو اأنه م�ضى وقت طويل منذ اأن كتبت كلمتي الرتحيبية االأخرية وها نحن االآن، يف خ�ضم اأن�ضطتنا التنظيمية واأن�ضطة و�ضع 

املعايري املعتادة، نخطط لالحتفال بالذكرى ال�ضنوية العا�رشة لنا.

اإن �ضنة 2014 هي يف الواقع �ضنة متميزة وال تن�ضى حيث يحتفل كل من مركز دبي املايل العاملي و�ضلطة دبي للخدمات املالية مبرور 

10 �ضنوات. اأدرك اأنه ال ميكننا اأن ندعي الكمال اإال اأنني اأ�ضعر بالتميز لكوين جزءا من هذه الرحلة على مدى ال�ضنوات الثماين املا�ضية.

تعزيز  باأن  االإدراك  اآل مكتوم، وهي  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  روؤية �ضاحب  لتتفق مع  مبادرة جديدة �ضممت  اأطلقنا  يف مار�س، 

االقت�ضاد املعريف �ضيعزز التناف�س يف االأعمال. بوابتي هي من�ضة تهدف اإىل ن�رش الوعي حول اخلدمات املالية يف جمتمعنا، وخا�ضة 

بني ال�ضباب من خالل جمموعة من الفعاليات والندوات. �ضتعمل مبادرتنا على تعريف مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة مبوا�ضيع 

مثل اأخالقيات العمل والثقافة املالية وامل�ضاعدة يف ت�ضهيل فهم قطاع اخلدمات املالية. الفكرة هي اأن نقوم بتزويد االأفراد باملهارات 

واملعرفة التي يبحث عنها اأ�ضحاب العمل عادة، وقد ركزت الفعالية االفتتاحية، بامل�ضاركة مع معهد االأوراق املالية واال�ضتثمار، والتي 

انعقدت يف مركز التميز يف مركز دبي املايل العاملي على ”النزاهة يف العمل“.

يف يوليو، رحبنا اأي�ضا حتت مظلة بوابتي مبتدِرَبني من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة لاللتحاق بربنامج التدريب ال�ضيفي. 

التحق املتدربان بق�ضم املالية وق�ضم تكنولوجيا املعلومات ملدة ثمانية اأ�ضابيع واأكمال تدريبهما بنجاح يف نهاية �ضهر اأغ�ضط�س. 

بالتزامنا بالوقت واملوارد الالزمة لهذه املبادرة، ناأمل بو�ضع حجر االأ�ضا�س لهوؤالء ال�ضباب االإماراتيني الواعدين لدخول �ضوق العمل. 

الذي يعدل  القانون،  2014. وقد دخل هذا  ل�ضنة  العاملي  لقوانني مركز دبي املايل  القانون املعدل   اأ�ضدر حاكم دبي،  اأغ�ضط�س،  يف 

القانون التنظيمي ل�ضنة 2004 والعديد من القوانني االأخرى ملركز دبي املايل العاملي، حيز التنفيذ يوم اخلمي�س املوافق 21 اأغ�ضط�س 

2014 حيث اأجرى عددا من التغيريات الهامة يف نظامنا التنظيمي:

مت تب�ضيط اإجراءات الطعن يف قرارات �ضلطة دبي للخدمات املالية مع ا�ضتمرار الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية )FMT( كهيئة م�ضتقلة لكن بدور معدل يتمثل يف مراجعة   •
قرارات �ضلطة دبي للخدمات املالية. مت اإلغاء جلنة الطعون التنظيمية )RAC( التي اعتادت على النظر يف الطعون يف قرارات �ضلطة دبي للخدمات املالية )حيث �ضتتوىل 

دورها حاليا الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية(.

اأ�ضبحت الهيئة القانونية لالأ�ضواق املالية تتمتع بنطاق اخت�ضا�س اأو�ضع ب�ضكل كبري حيث اأنها �ضتنظر االآن يف الطعون بالقرارات التي يتخذها امل�ضوؤولون التنفيذيون   •
يف �ضلطة دبي للخدمات املالية فيما يتعلق بامل�ضائل االإنفاذية. ويف ذات الوقت �ضيتم اإعطاء هوؤالء امل�ضوؤولني ال�ضالحية بفر�س غرامات وعقوبات اأخرى على خروقات 

القوانني التي ت�رشف على تطبيقها �ضلطة دبي للخدمات املالية.   

مت اإدخال بند جديد مينع ال�ضلوك امل�ضلل اأو اخلادع اأو االحتيايل اأو غري ال�ضادق فيما يتعلق باملنتجات اأو اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي. مت اأي�ضا منحنا   •
�ضالحيات جديدة لتعليق الرتخي�س اأو الت�ضجيل لغاية اثني ع�رش �ضهراً ومنع ال�رشكات من ا�ضتخدام اأ�ضماء م�ضِللة.

قمنا باإدخال نظام ت�ضجيل مدراء التدقيق مبا يعزز القواعد املتعلقة با�ضتقاللية مدققي احل�ضابات، كما قمنا باإجراء تغيريات اأخرى ل�ضمان االلتزام مبعايري التدقيق   •
الدولية. 

مت تعديل قانون اال�ضتثمار اجلماعي ل�ضنة 2010 لل�ضماح باإن�ضاء فئة �ضناديق جديدة تدعى ”�ضناديق امل�ضتثمرين املوؤهلني“. 	•

ت�ضكل هذه التعديالت خطوات هامة لتب�ضيط وحت�ضني هياكل واإجراءات �ضنع القرار ومراجعة القرارات ال�ضادرة عنا. �ضتعمل تلك التعديالت اأي�ضا على تعزيز �ضالحيات الرقابة 

والتنفيذ املمنوحة لنا وحت�ضني الرقابة االإ�رشافية على مدققي احل�ضابات وتوفري فر�س جديدة ملدراء ال�ضناديق وامل�ضتثمرين فيها. يبدو اأنه من املنا�ضب القول، ونحن نحتفل 

بع�رش �ضنوات من العمل ، باأن هذه التح�ضينات ت�ضري اإىل ن�ضج مركز دبي املايل العاملي كمركز مايل عاملي واإىل �ضلطة دبي للخدمات املالية كمنِظم مايل ذي م�ضتوًى دويل.  

ايان جونستون 

الرئي�س التنفيذي 

رسالة ترحيبية

باإلضافة إلى األخبار واملعلومات املتوفرة على املوقع االلكتروني لسلطة دبي للخدمات املالية، ميكنكم االطالع على جميع املنشورات من مكتبة سلطة دبي للخدمات املالية. تتضمن هذه 
مجموعة كاملة من منشورات سلطة دبي للخدمات املالية وجميع أعداد إجنازات سلطة دبي للخدمات املالية وكذلك خطة عملنا وتقريرنا السنوي.
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