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Welcome note

W

To this effect, earlier this year we issued our
elcome to the 14th edition
2017/2018 Business Plan, setting out our
of DFSA in Action. Through
strategy for the next two-year period. The same
this publication we aim to
three strategic themes – delivery, sustainability
provide an update on our key
and engagement – that were identified in our
activities so far this year, while
2015/2016 Business Plan remain relevant and will
outlining broader industry trends.
continue to drive our work over the course of
In 2017 we have continued to see our regulated
2017 and 2018.
population expand and deepen, with 45
Delivery relates to executing our
new licences issued and 59 applications
core functions with professionalism
accepted, as of 30 September. The DFSA
and efficiency. We maintain high quality
now regulates 457 Authorised Firms and
regulation as the scale of the regulated
has regulatory oversight for 16 Registered
activities in the DIFC increases. We
Auditors and 119 Designated Non-Financial
working to build continue to deploy technology to improve
Businesses and Professions (DNFBPs).*
the ease with which our regulated
We have seen significant growth in the
a fr amework
community deals with us and, to
aggregate balance sheet of firms regulated by
to deal with
introduce greater efficiencies in our own
the DFSA. The Dubai International Financial
processes. We will also work with our
Centre (DIFC) has also strongly emerged as a
FinTech
needs
DIFC partners to provide more of a ‘onereinsurance hub for the Middle East and Africa
while protecting stop shop’ for new applicants.
region, benefitting from growing expertise,
Sustainability refers to how we
wider product offerings and increased
consumers
positively shape our environment
underwriting capacity, despite the insurance
and organisation for the long-term by
sector remaining challenged by the competitive
enhancing organisational robustness
insurance markets internationally and regionally. Ian Johnston,
and resilience. This includes building
Over the period, we were pleased to
Chief Executive
clear, efficient and scalable regulatory
see a notable rise in asset management
and non-regulatory processes. Our
applications; funds activity in the DIFC has
efforts in aligning with the Dubai Government’s 2021 Strategy
increased significantly with the DFSA processing a total of 11
and the Islamic Economy Initiative in relation to financial
fund applications so far this year. Our Qualified Investor Fund
services form part of this.
regime attracted the highest activity with five Funds, followed
Another key element is to continue to build UAE National
by four Exempt Funds and two Public Funds, including a
Capability. Now in its 11th year, our Tomorrow’s Regulatory
Real Estate Investment Trust listed on Nasdaq Dubai. The
Leaders Programme has produced 33 managers for the
real estate sector was the single biggest asset class for Fund
organisation and more senior capacity is being developed
Managers. We are currently working with our stakeholders to
through a number of new initiatives.
further enhance the funds regime in the Centre.
Engagement relates to how we engage with key
While we continue to see increasing depth and breadth in
stakeholders, international and regional regulators and
traditional financial services activities in the Centre, we are
the broader industry including global standard setters and
also seeing growing appetite to participate in our market from
associations. Since the start of the year, we have formalised
‘disruptive’ financial services such as financial technology
cooperation agreements with authorities in Europe, Hong Kong,
(FinTech) operators. The DFSA has been working hard to
Malaysia and Lebanon. As the DIFC has evolved, the need for
build a framework that deals with their specific needs while
us to strengthen relationships in the immediate and broader
protecting consumers. In May, we introduced our Innovation
region has grown. We continue to foster strong relationships
Testing Licence, a special class of financial services licence
with key ‘home’ regulators of our largest firms but are also more
that allows FinTech firms to develop and test innovative
actively engaging with local and regional authorities.
concepts from the DIFC. More recently in August, we
The DFSA also continues to carry out its work with key global
introduced a bespoke framework for loan and investment
standard-setters. Efforts continue to make robust technical
crowdfunding platforms, in what was a first
for the GCC.
39%
592
578
contributions
particularly in Islamic finance, Financial Sector
Our work in FinTech reflects the Dubai Government’s
319
521
Assessment Programme (FSAP) and Financial Action Task
identification of the DIFC as a FinTech Hub. We are working
461
Force (FATF) assessments.
closely with the DIFC Authority and with other government
430
Within this newsletter, you will read
departments and agencies to give effect to394
this strategy. In
about developments at the DFSA
our cover story, we discuss our approach to this emerging
in more detail. These are all steps
trend in financial services and the potential it brings to our
towards fulfilling our mandate to deliver
market (see page 12).
a regulatory environment that supports
These developments, to me, demonstrate that the DFSA has
the sustainable development of the
established a reputation for building a regulatory environment
DIFC as it continues to develop into a
that enables the development of financial services in the region
centre
for financial services. n
through strong and fair regulation.
2012
2013
2014
2015 leading
2016 YTD
2017*

We have been

* As at 30 September 2017
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DFSA discusses key industry
issues and developments
Engagement with the DFSA’s
regulated community,
stakeholders and international
and regional counterparts,
forms a key part of the
organisation’s strategy.
Over the year to date, the
DFSA has used a number of
channels both internally and
externally to discuss the key
issues and developments
facing the industry.
n On 5-6 February, the
DFSA, in conjunction with
Thomson Reuters, hosted
the 11th MENA Regulatory
Summit. The event was
attended by over 500
participants, including
compliance and legal
professionals and regulators
from across the region.
Members of the DFSA
Executive participated
on a number of panels.
Topics discussed at
the summit included
updates on the impact of
current macroeconomic
developments, the lifting
of economic sanctions,
international financial crime
trends, influencing conduct
and culture, cyber security
and the digitalisation of
financial services.
n On 3 May, the DFSA,
in conjunction with the
Compliance Officers
Networking Group, the DIFC
Authority and the DIFC
Insurance Association, held
its 3rd Annual Supervision
Outreach Session. The

A panel speaking at the 11th Mena Regulatory Summit in February
event was attended by over
250 participants including
compliance and legal
professionals. Speakers
from the DFSA and the
DFSA Executive delivered
a number of presentations
and participated on panel
discussions.
The event represented
an opportunity for the
DFSA to provide an update

on its current and future
policy agenda, trends in
recent regulatory actions,
issues related to fighting
financial crime and reporting
suspicious activity, and
current risks and issues in
the wealth management,
broking, banking and
insurance sectors.
The event also enabled
participants to discuss the

Regulatory cooperation
The DFSA continued
to cooperate with both
regional and international
regulators on investigations
and enforcement activities.
Regionally, the DFSA
collaborated with the
Emirates Securities and
Commodities Authority
(ESCA), UAE Insurance
Authority, Central Bank

of the UAE and the Dubai
Police. To this end, in
May 2017, the DFSA
hosted a meeting of local
regulators to exchange
ideas on how the regulators
could enhance regulatory
cooperation. The meeting
discussed a case study
and in particular, how the
regulators could and would

interact and exchange
information. Regular
meetings are planned for
the future.
Internationally, the
DFSA shared information
and regulatory concerns
with other regulators from
Europe, America and Asia,
and coordinated regulatory
actions. n

opportunities and challenges
posed by FinTech including
the DFSA’s regulatory
framework for crowdfunding
and the evolving Dubai
ecosystem for FinTech.
n On 8 May, to this end,
the DFSA also organised a
tailored outreach event in
collaboration with the FinTech
Hive @ DIFC, Hawkamah
and the Middle East Investor
Relations Association, to
discuss FinTech and its
effect on capital raising in the
Middle East.
The event included
speakers from the DFSA,
the FinTech Hive @ DIFC,
Hawkamah as well as a panel
of industry stakeholders
and corporate governance
experts. More than 120
delegates attended the
in-house event, which
received positive feedback.
n On 14 May, the DIFC
Authority hosted the
Lebanese Banks Day in
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DIFC. This event is the
first ever hosted in the
DIFC focusing on a single
market. It was held under
the patronage and in the
presence of the Governors of
the Central Bank of Lebanon
and the DIFC.
The event had over 200
participants, with roughly
45 representatives from
Lebanon, such as senior
executives of the Central
Bank and the country’s
various regulatory authorities.
The event revealed prospects
of potential applications from
Lebanon, which will further
deepen the DIFC reach in the
region.
In addition to these
events, the DFSA has
been actively involved in a
number of events focused
on accounting and auditing,
many of which were in

DFSA annual Supervision outreach
cooperation with the Institute
of Chartered Accountants of
England and Wales.
Around the Islamic
Financial Services Board

(IFSB) working group
meetings on 30 April, which
took place in the DIFC, the
DFSA hosted a seminar in
collaboration with the IFSB.

This seminar provided a
platform to discuss the use of
other commodities to facilitate
Sharia-compliant transfers
under Murabaha.n

Review of suitability and client
classification by authorised firms
The DFSA recently completed
a review of Client Classification
and Suitability, focusing on
how Authorised Firms classify
their clients at on-boarding and
how they ensure the suitability
of advice and discretionary
decisions for clients.
We presented our
preliminary findings at the
Supervision Outreach session

in May, and the final report
is due for issue in the fourth
quarter of 2017.
The review identified some
improvement in the way firms
conduct client classification
as compared with previous
thematic review findings;
however, we noted certain
areas that require further
enhancement.

The key findings include
the following:
n Some Firms failed to
adequately document the
client assessment in respect
of client knowledge and
experience;
n In many instances,
Firms failed to record the
sub-category of Professional
Client classification assigned

to clients in accordance
with section 2 of the COB
Rulebook Module;
n A significant number of
Firms limit the application
of DFSA suitability
requirements based on
a client’s classification
but fail to provide a prior
written warning to affected
clients. n

financial crime
thematic review
complete
Similarly, the DFSA also
recently completed a financial
crime thematic review on
a selected number of firms
operating in the DIFC.
The findings of the review
were also discussed at the
Supervision Outreach session
in May 2017.
The review generally
highlighted areas for

improvement, specifically
involving the quality of
Business Anti-Money
Laundering (AML) Risk
Assessments carried out and
documented by Authorised
Firms and their transaction
monitoring frameworks. The
DFSA aims to publish a
final report during the fourth
quarter of this year. n
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DIFC: A leading centre
for Sukuk listings
The DIFC continues to build
its reputations as a leading
centre for Sukuk listings
globally with the number of
Sukuk listings continuing
to grow. Up until August
2017, there were nine new
Sukuk listings valued at
approximately USD 8.5 billion.
The total value of Sukuk
listed on Nasdaq Dubai is
approximately USD 49.1
billion - making the DIFC
one of the world’s leading
centres for Sukuk listings.
The Dubai Islamic Economy
Initiative by the Vice President
and Prime Minister of the
UAE and Ruler of Dubai, His
Highness Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum, has
continued to attract a number
of high profile corporate
Sukuk issuances. The list
of approved transactions
continues to show growing
capital market linkages
between Dubai and other
international markets such
as Hong Kong, Indonesia,
Kuwait and Saudi Arabia.
It also indicates continued
interest from sovereigns and
supra-nationals such as the
Islamic Development Bank.
The number of sovereign
Sukuk issuances continued
to rise with the Republic of
Indonesia listing its Sukuk
issuance valued at USD 3
billion and the listing of the
Government of Hong Kong’s
Sukuk valued at USD 1 billion.
Meanwhile, the listing of 1
billion Sukuk by Dubai Islamic

Bank represented the largest
Sukuk issuance by a UAE
financial institution on Nasdaq
Dubai this year.

Chinese boost
for conventional
debt listings

Interest also continues for
the listing of conventional
debt, with growing interest
from China. There have
been four conventional debt
issuances listings including
the USD 1.2 billion issuance
by China Construction
Bank Corporation, and USD
700 million and EUR 500
million (USD 595 million) by
Industrial and Commercial

Bank of China. The Emirate
of Sharjah, which has listed
Sukuk on Nasdaq Dubai, has
proposed to issue a Renminbi
bond in China.

Equity Listings
and Advisory

The DFSA provided
regulatory guidance in
respect of a number of equity
listing transactions and
sponsor firm applications.
As a consequence of
challenging market
conditions, many of these
transactions have been
put on hold. One equity
listing and IPO did go
through however. ENBD

REIT, a Sharia-compliant
Listed Property Fund, was
listed and admitted to
trading on Nasdaq Dubai
in March this year. We are
also experiencing interest
from issuers wishing to
undertake a secondary
listing on Nasdaq Dubai. An
equivalency assessment can
be part of the process. The
interest expressed shows
growing potential capital
market linkages between
Dubai and markets such as
Egypt and Kuwait. The DFSA
now regulates 36 Reporting
Entities with a combined
market capitalisation of USD
102 billion. n

DFSA goes live with e-Portal
After significant development
time, the DFSA’s revised
Annual AML Return is the first
in a series of submissions
subject to a new innovative
solution for collecting and
analysing information. Certain
authorisation applications
will follow before year end

with the aim of simplifying
our processes and creating
greater efficiencies.
Following the successful
implementation of a
centralised activities
management system by the
pooled supervision team, the
DFSA implemented central

management of all regulatory
reporting through the same
portal. This does not change
the relationship management
of the firms, but streamlines
all report submissions
with a common monitoring
framework that has proven
to be effective for all firms

currently subject to ‘pooled’
supervision. This allows for
automated time stamping
and recording of a variety of
reports, which is crucial to
achieve greater efficiencies in
our stakeholder relationships
and reduce regulatory
burden. n
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Action taken against
insurance intermediaries

The overarching objective of
DFSA enforcement activities
is to prevent, detect and
restrain conduct that causes
or may cause damage to the
reputation of the DIFC. The
DFSA works proactively, where
possible, to resolve regulatory
concerns by taking remedial
action to bring firms back into
compliance within its legal
and regulatory regime. The
DFSA will take enforcement
action where remedial action
has not produced the desired
outcome.
To date, the DFSA has
taken action against a firm
and two individuals involved in
Insurance Intermediation. The
DFSA imposed a fine on the
firm for engaging in prohibited
insurance activities in breach
of DFSA Rules. The Firm
was restricted under DFSA
Rules from intermediating a

Contract of Insurance for a risk
situated in the UAE unless the
risk was situated in the DIFC
or the contract was one of
re-insurance.
The DFSA’s investigation
identified that the firm
provided prohibited Insurance
Intermediation services and
failed to have adequate
systems and controls in place
to detect, monitor and prevent
such activities from occurring.
The DFSA also imposed a
fine on an individual for their
role in the firm’s provision
of the prohibited Insurance
Intermediation services, and
restricted the individual from
performing any function in
connection with the provision
of Financial Services in or from
the DIFC.
Separately, the DFSA
accepted an Enforceable
Undertaking (EU) from an

within its legal and

regulatory regime the DFSA
works proactively, where possible,
to resolve regulatory concerns
by taking remedial action to
bring firms back into compliance
individual to resolve DFSA’s
concerns that the Senior
Executive Officer (SEO) of a
firm failed to:
n arrange re-insurance cover
in accordance with a Client’s
instructions and allowed
incorrect information to be
provided to the Client about
their cover;
n comply with the DFSA’s
requirement that, as the SEO,
he must be resident in the
UAE;

n ensure that the Firm’s
financial statements for the
financial year 2014 accurately
reflected the financial position
of the Firm; and
n ensure that the firm had
adequate systems and
controls to undertake its
Insurance Intermediation
business.
The individual agreed to
step down as the SEO of the
firm, and to pay a financial
penalty to the DFSA. n

On 24 July the DFSA
issued an SEO letter to all
firms operating in the DIFC
setting forth expectations for
Authorised Firms engaging
Retail Clients to transact in
contracts-for-difference (CFD),
rolling spot forex contracts
(FX), and binary options
(collectively, OTC Derivatives).
The DFSA designed these
expectations, which reflect
the input of several key
stakeholders, to provide
additional protections to
Retail Clients, who may not
fully understand the features
and risks of these generally
non-standardised products,
and to align our regime more
closely to the approaches for
regulating this marketplace
being taken in other major
jurisdictions.
Chief among the DFSA’s
expectations are limits on

RastoS / Shutterstock.com

SEO letter on leveraged products
marketed to retail investors issued

the leverage extended to
Retail Clients, enhanced
product governance
and appropriateness
considerations, restrictions

on promotions and the ability
to fund accounts via credit
card, and more stringent
disclosure criteria. The
DFSA intends to follow this

letter with a formal public
consultation with a view to
incorporating key aspects of
these expectations into its
Rulebook Modules. n
www.dfsa.ae | DFSA In Action | 7
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Trading volumes grow
on Nasdaq Dubai and DME
For the first six months of
2017 Nasdaq Dubai’s trading
values increased 26% over
the same period last year, to
reach USD 758.3 million, while
trading volume increased
by 190% to reach 159.5
million shares. Nasdaq Dubai
benefited from the successful
relaunch of its derivatives
market in September 2016,
with strong participation from
DFSA and ESCA regulated
financial institutions.
On 29 March 2017, the
exchange also received
recognition by the European
Securities and Markets
Authority (ESMA) as a
third-country Central
Counterparty Clearing
House under Chapter 4 of
Title III of European Market
Infrastructure Regulation.The
recognition opens the door
to European Union clearing
members to participate more
actively in Nasdaq Dubai and
sends a positive signal to the
market on the standard of
regulation in the DIFC.
For the first six months
of 2017, the trading value
for the Dubai Mercantile

The recognition opens the

door to European Union
clearing members to participate
more actively in Nasdaq Dubai
and sends a positive signal to
the market on the standard of
regulation in the DIFC
Exchange (DME) futures
increased by 12.5% over the
first six months of 2016 to
reach USD 41.8 billion, while
the trading volume of DME
decreased by 12% to reach
807,071 contracts. The DME
saw trading volumes and
values of its flagship physical
delivery and flagship futures
contract, the Oman Futures
Contract trade in-line with
historical trends. In addition,
two of the financial contracts
(the Brent Crude vs Dubai
Crude contract and Dubai
Crude Oil (Platts)) that were
recently listed by the DME
have started trading with
what appears to be promising

participation from international
financial and commodity
trading firms.
Since 2015, the DME
has also been active in
promoting its auction platform
for physical crude oil. The
Omani government has used
this platform in the past to
auction off excess capacity
at better prices. During the
first six months of 2017, the
Iraqi National Oil Company
successfully used DME’s
platform to auction eight
million barrels. Although not
a financial service, it adds to
the value proposition of the
DME as a provider of reliable
benchmark pricing. n

News in brief
AML systems
and controls

The DFSA continued to take
action to ensure that firms
implement and maintain
appropriate AML systems and
controls.
The DFSA accepted an EU
from a firm to resolve DFSA’s
concerns about the firm’s AML
systems and controls, and also
about whether it had carried
out the Financial Service of
Providing Custody to its Clients
when not licensed to do so.
The firm agreed to remediate
the systems and controls of
concern to the DFSA, and to
pay a financial penalty.

False and
misleading
conduct

The DFSA imposed a fine
of USD 25,000 on a former
employee of an Authorised
Firm for providing the DFSA
with false information and
misleading information.
In a separate matter,
the DFSA also imposed a
censure on a person who
provided false and misleading
information to the DFSA.

DFSA Complaints
Portal Update

The DFSA investigated 79
complaints made through its
portal in 2017. The downward
trend in complaints is a result
of enhancements applied to
the filtering mechanism of
the Complaints Portal on the
DFSA website.

Scams and
consumer Alerts

The DFSA regularly publishes
alerts on its website about the
most recent scams affecting
the DIFC and investors. The
DFSA has issued 11 consumer
alerts since 1 January 2017.

The Omani government has used the DME auction platform to sell excess crude oil
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HH Sheikh Maktoum bin Mohammed
adds two to DFSA Board of Directors
The DFSA saw the addition
of two new members to the
Board of Directors by His
Highness Sheikh Maktoum
Bin Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, Deputy Ruler of
Dubai and President of the
DIFC.
Julie Dickson and Teo
Swee Lian joined the
DFSA Board in September,
bringing over 60 years of
experience in financial
services and capital markets
regulation.
Ms Dickson was most
recently at the ECB, where
she oversaw banking
supervision and sat on
the Supervisory Board of
the Single Supervisory
Mechanism. Prior to working
with the ECB, Ms Dickson
was head of the Office of the
Superintendent of Financial
Institutions in Canada.
Dickson also spent 15 years

Ms Dickson and Ms Teo

bring more than 60 years of
experience in financial services
and capital markets regulation
with the Department of
Finance in Canada, primarily
dealing with financial
institutions policy.
Ms Teo joins the Board
after spending 27 years
at the Monetary Authority
of Singapore (MAS). Her
last executive role was as
Deputy Managing Director
in charge of Financial
Supervision. In that role, Ms
Teo was responsible for the
regulation and supervision of
all institutions in the banking,
insurance and capital
markets sectors, as well as

for systemic risk oversight
and macro-prudential
surveillance.
At the time of the
announcement on
September 7, Saeb Eigner,
Chairman of the DFSA
Board of Directors, said:
“We deeply appreciate the
constant support of His
Highness Sheikh Maktoum
Bin Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum for the
development of the DFSA.
The appointment of Julie
Dickson and Teo Swee Lian
by His Highness brings

to our Board of Directors
extensive regulatory
experience, connectivity to
North America, Continental
Europe and South East Asia,
and international knowledge
of the banking, capital
markets and insurance
industries.”
Their appointment is
aligned with the vision of His
Highness Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum,
Vice President and Prime
Minister of the UAE and
Ruler of Dubai and founding
President of the DIFC to
develop Dubai as a global
financial hub.
The DFSA supports the
vision of consolidating the
position of the DIFC as the
leading international financial
centre of the region and
one of the world’s principal
international financial
centres. n

Building UAE National Capability
The DFSA maintains
a strong commitment
to the development of
UAE National regulatory
capability. UAE Nationals
are the largest single group
of all nationalities among
all staff (25%) and among
regulatory staff (33%). The
DFSA’s two-year Tomorrow’s
Regulatory Leaders (TRL)
Programme has made a large
contribution to this.
The TRL Programme was
launched by the DFSA in
2006 to train Emirati university
graduates to become leaders
in the field of financial
services regulation. The title of
the Programme is aspirational
and reflects that the journey
to become a fully credible
regulatory leader is a long one.
Regulatory leaders require
strong technical knowledge
to understand and manage
the risks inherent in financial
services and the Programme
builds the foundation for this.

As a TRL Associate, a
graduate undergoes two
years of training and on
job training before taking
up a permanent role in a
regulatory team. Regular
competence assessments
then determine the type
of experiential and off job
development that is required
to build the individual’s
capability.
Since its launch, the TRL
Programme has produced
33 managers with some now
in senior roles across the
organisation. In support of
the more senior roles being
undertaken, and to facilitate
career progression among
more recent graduates,
an externally-provided
leadership qualification has
been introduced and the
first group of participants
will complete their studies in
2017.
The Taqadum Programme
is a customised programme

that develops an individual’s
competencies as either
a people manager or a
technical leader. Partnering
with top business schools
and universities, creating
opportunities to lead and
secondments to local and
overseas organisations are
some of the ways the DFSA
develops its staff.

Furthermore, opportunities
for regional and international
secondments are being
pursued for UAE National staff
to broaden their regulatory
experience. It is also
anticipated that the quality
and scale of contributions
from UAE Nationals will
continue to rise over 2017
and 2018. n

2016 TRL graduates with DFSA Chairman Saeb Eigner
(centre left) and Chief Executive Ian Johnston (centre right)
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Innovation strategy
An introduction by Peter Smith, Managing Director, Policy and Strategy

W

hile FinTech is not a new concept, its
role in the post-crisis era has grown,
and beyond that of a disruptor of
traditional banking models. As a
regulator, we recognise the value that
innovation and technology can bring to financial services
business models, products and services. FinTech can
enhance and improve market efficiency, services and
solutions offered, and importantly, create opportunities for
financial inclusion. According to Accenture, there is only
1% of the more than USD 50 billion in FinTech investment
flows reaching the MENA region since 2010, so there is a
significant opportunity to harness the potential benefits that
FinTech can bring to this region. The DFSA encourages
the development of FinTech and is embracing the latest
advances in its internal processes.
The DFSA’s efforts to foster and promote innovation will be
discussed in the pages ahead and reflects the addition of a
new strategic theme − Innovation – to our strategic priorities.
Our approach remains the same as it is for all financial
services and continues to be risk-based.
The DFSA remains technology neutral in respect to
regulating financial services. We believe that such an
approach will enable businesses to adopt approaches that
best suit their business model and consumer preferences.
In August, we formalised our approach to crowdfunding
platforms, and introduced a bespoke regulatory framework
for loan and investment platforms. We expect the regime will
contribute to the sustainable development of this funding
source for SMEs in Dubai and the UAE broadly. Similarly, our
Innovation Testing Licence (ITL), a restricted financial services
licence launched in May, is designed to allow qualifying

Dubai is well on the way

to being an international
FinTech hub in the same way it
is a hub for many other sectors
FinTech firms to develop and test innovative concepts in
or from the DIFC without being subject to all the regulatory
requirements that normally apply to regulated firms.
In this way, we are also aligning ourselves with the
National Innovation Strategy set out by UAE Vice President,
Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, to create an innovationfriendly ecosystem. We are supportive of Dubai and UAE
initiatives that nurture the latest technology innovations that
demonstrate an opportunity to deliver seamless, quick and
efficient services in the Emirate and the State.
Dubai is well on the way to being an international FinTech
hub in the same way that it is a hub for many other sectors.
The DFSA will continue to work closely with the DIFC
Authority and firms in its accelerator programme the FinTech
Hive@ DIFC, which was announced in early 2017. We will
continue to provide the regulatory infrastructure to support
both start-ups and more established FinTech entities the
opportunity to develop, test and modify their innovations.
The DFSA will also continue to work with the government to
develop the Dubai ecosystem further to help Dubai fulfil its
ambitions. n
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Fostering innovation
DFSA bolsters Dubai’s FinTech proposition with the region’s first framework
for crowdfunding and the launch of its Innovation Testing Licence

A

s a regulator, the
DFSA recognises
the importance
of innovation and
technology to support and enable
financial services business
models, products and services.
Financial Technology, or FinTech,
can enhance and improve the
efficiency of markets and provide
better services and solutions.
The DFSA has encouraged
the development of FinTech
in the sector, as well as being
part of advances in Regulatory
Technology (RegTech1).
The DFSA’s fostering of FinTech,
and use of technology itself, is
reflected in the addition of a new
strategic theme – Innovation – to
the DFSA strategic priorities. In
this way we are aligning ourselves
with the National Innovation
Strategy set out by by the Vice
President and Prime Minister of
the UAE and Ruler of Dubaii, His
Highness Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, to create an
innovation-friendly ecosystem.

The DFSA will also work closely
with applicants to establish which
Rules should apply during the
regulatory testing period. While the
DFSA may give waivers from, and
modifications to, some Rules, there
are some key requirements that
must be met. These include: being
located in the DIFC; complying
with applicable UAE Federal Laws;
and acting with integrity and due
skill, care and diligence.
Since the launch of the ITL,
demand has been high from
FinTech innovators both locally
and globally, looking to become
part of the forward-looking
approach of the DFSA, the DIFC,
Dubai and the UAE. Some of
the areas that we have been
exploring include robo-advice,
data analytics, blockchain, and
mobile payments.

In Dubai, SMEs represent
nearly 95% of all businesses
or enterprises account for
42% of the workforce and
contribute around 40%
to the total value of the
economy

4%

Share of
outstanding
UAE bank
credit that
are loans
to SMEs

Crowdfunding

In line with the goals of the Dubai
Plan 2021, the DFSA announced
new Crowdfunding Rules for equity
and loan-based crowdfunding,
which came into force on 1 August.
Crowdfunding is expected to
become, particularly in the UAE, a
more established form of financing

Innovation
testing licence

On 24 May, the DFSA announced
our Innovation Testing Licence
(ITL). The ITL is a restricted
financial services licence
designed specifically to allow
qualifying FinTech firms to
develop and test innovative
concepts in or from the DIFC,
without being subject to all the
regulatory requirements that
normally apply to regulated firms.
Under an ITL, applicants will
develop a regulatory test plan to
describe the proposed business
model, product or service, and
the details of how it will be tested
to see if it is ready for regulation.
The DFSA is in discussions with
ITL applicants to help them
navigate this process.
RegTech is about using technology to enable
regulators to perform their roles, or to help Authorised
Firms meet their regulatory obligations, in a more
efficient and effective way.

1
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for the important small-to-medium
enterprise (SME) sector.
SMEs are significant contributors
to the UAE economy. In 2014
they made up around 84%
of businesses in the UAE,
contributing nearly 60% of the UAE
GDP and employing 60-65% of
the UAE workforce, according to
the UAE Ministry of Economy. In
Dubai, SMEs represent nearly 95%
of all businesses or enterprises
account for 42% of the workforce
and contribute around 40% to the
total value of the economy.
Data provided by the Khalifa
Fund shows that approximately
50-70% of SMEs have had their
applications for funding from
conventional banks rejected and
loans to SMEs account for 4%
of outstanding bank credit in
the UAE, significantly below the
MENA average of 9.3%.
Conventional lenders are
sometimes unwilling or unable
to support SMEs given their
often limited asset pool or lack
of a proven record of company
operations. The DFSA’s regulatory
framework will contribute to the
sustainable development of this
funding source for SMEs and the
UAE economy.

FinTech Hive @ DIFC
The DIFC’s FinTech Hive
Accelerator, announced on

10 January, is an accelerator
programme that offers both
start-ups and more established
FinTech firms the opportunity to
develop, test and modify their
innovations in collaboration
with seven global and regional
financial institutions. Accenture
was chosen to set up and operate
the programme because of its
experience and expertise in
building and running FinTech
Innovation Labs in London, New
York and Hong Kong.
The programme, which started
on 21 August, will run for a
12-week period. At the end of

USD
2.1
trn

Estimated
size of the
Islamic
finance
sector at
the end of
2016

this programme there will be a
‘demo day’ on 15 November,
where candidates will have
the opportunity to show what
they have learned and pitch to
financial institutions, venture
capitalists, and angel investors.
The DFSA is actively supporting
this programme and meeting with
entities who may wish to apply for
a financial services licence after
the accelerator programme.
Both the ITL and Crowdfunding
initiatives signal the next phase of
the DFSA’s regulatory roadmap to
foster innovation in Dubai. Beyond
these initiatives, the DFSA will

Focus on cloud storage risk
DFSA recently carried out a survey of
Authorised Firms in the DIFC to better
understand the risks arising from the use of
cloud storage and to make
better policy and decisions
surrounding its use.
Cloud storage poses
inherent risks to both
financial institutions and
regulators so it is crucial
to have suitable and
sustainable risk mitigation
measures in place. Many
risks can be mitigated

through appropriate governance systems,
controls and security measures.
The survey primarily examined the
governance systems
and controls used by
Authorised Firms to
maintain and secure
data and information
using cloud storage
services. The DFSA
will shortly publish a
report setting out the
results and findings
of the survey. n
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keep developing its approach
towards emerging FinTech and
will continue to align itself with
Dubai and UAE initiatives, global
regulators and organisations
innovating through FinTech and
RegTech.

How are other
regulators dealing
with FinTech?

With increasing momentum behind
FinTech, regulators globally are
focused on these developments
and how they can be accomm
odated. However, it is a fine
balance for regulators between
discouraging excessive risk-taking
and encouraging innovation. On
balance, most regulators are
looking to encourage innovation
with the establishment of incubator
and accelerator programmes
or ‘regulatory sandboxes’ which
allow businesses to test innovative
products, services, business
models and delivery mechanisms
in the real market, with real
consumers. The first to do this
was the UK Financial Conduct
Authority, followed by others
including the Monetary Authority

of Singapore and Australian
Securities and Investment
Commission.
International standard-setters
such as the Financial Stability
Board, the International Monetary
Fund and the International
Organisation of Securities
Commissions are reviewing the
impact FinTech is having, and
might have in future, on the
financial system and its regulation
and supervision. The DFSA
actively contributes views to
these discussions and to these
organisations.
In order to align the DFSA’s
FinTech approach with others, we
have entered in to cooperation

600

Estimated
number
of islamic
financial
institutions
worldwide

the countries comprising
the Middle East, Africa and
South Asia are among the
fastest-growing markets
in the world, the majority
of which are Muslim, and
70% are unbanked

agreements with the Hong
Kong and Malaysian Securities
Commissions, the latter focused
on Islamic finance. These
agreements allow us to share
information on developments
in our markets and to refer
innovative businesses licenced in
our markets to the other market.

What role does
FinTech play in the
Islamic Finance
Economy?

Innovation is a cornerstone in the
development of Islamic finance
and FinTech helps in terms of
promoting standardisation and
harmonisation of Islamic finance
products and integration while still
maintaining Sharia compliance.
Today, there are over 600
Islamic financial institutions
operating in about 75 countries
across the globe according to
the Malaysia International Islamic
Financial Centre, ranging across
banking, Takaful and capital
markets. At the end of 2016,
the size of the Islamic finance
sector was estimated to be USD
2.1 trillion, according to the
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IFSB. According to a report by
Accenture, of the USD 50 billionplus-worth of investment flows
into FinTech since 2010, only 1%
has gone to the MENA region,
home to 25% of the global Muslim
population.
Taking a broader view, the
countries comprising the Middle
East, Africa and South Asia
are among the fastest-growing
markets in the world, the majority
of which are Muslim, and 70% are
unbanked.
It is clear that Islamic FinTech
can inexpensively bridge this gap,
boosting financial inclusion, a key
enabler of poverty reduction and
prosperity expansion, according
to the World Bank.
There are now approximately
100 Islamic FinTech businesses
across 24 countries carrying out
activities in nine different areas,
the main being crowdfunding
(35%), banking software (18%)
and payments, remittances
and foreign exchange (14%).
The biggest markets for Islamic
FinTech are Malaysia, UK,
Indonesia and the UAE.
The UAE and the DIFC strongly
supports these Islamic Finance
FinTechs. In July, the DIFC and
the Dubai Islamic Economy
Development Centre (DIEDC)
entered into an agreement to
support the development of Islamic
FinTech initiatives. The DIFC has
also added institutions such as
Emirates Islamic Bank, Dubai
Islamic Bank, and Abu Dhabi

DFSA’s framework for loan
and equity Crowdfunding
n The framework came into force on

1 August 2017 – in line with the goals of
the Dubai 2021 strategy.
n While the regime for both is similar,
they account for the
differences between
loan and equity
crowdfunding and the
fact that one service is
facilitating loans and
the other investments.
n The regime focuses
on the activities of the
crowdfunding platform
(that is its service) and
its interaction with its
Islamic Bank, as mentors in the
field of Islamic finance technology
for the firms participating in
FinTech Hive @ DIFC. All of these
actions are part of the DIFC’s
commitment to Islamic finance
under the DIFC 2024 Strategy and
in line with the vision of ‘Dubai: The
Capital of Islamic Economy’.

What is the DFSA
doing in respect of
RegTech?

The increasing use of technology
by both regulators and market
participants is becoming a key
way for regulators to facilitate

1%

clients who include the borrower/issuer
and lender/investor.
n The requirements are wide ranging
but cover, for example, prudential
requirements (including
capital); conduct of
business requirements
(such as operational
transparency
and appropriate
safeguarding and
segregation of client
money), anti-money
laundering checks,
financial promotions,
systems and controls. n

Proportion
of FinTech
investment
since 2010
that has
reached
MENA

their own activities as well as
market participants to meet
their regulatory requirements.
Commonly referred to as
RegTech, this can bring increased
efficiency to operational flows
for both regulators and market
participants.
We have made significant
inroads in RegTech during the
past 18 months, including the
introduction of our online forms
during the third quarter of 2017.
During the same period, we
also made significant efficiency
gains via the introduction of
the common enquiry portal,
which is now used by over 50%
of the firms in the Centre. This
portal allows firms to place all
their enquiries with DFSA in an
automated fashion and provides
a date and time stamped trail
for DFSA to track each enquiry
throughout their processing.
Our RegTech initiative, which
goes into how the DFSA develops
and rolls out technology to
improve operational efficiencies,
will be extended further with
the introduction of additional
technology-driven solutions
during the upcoming months.
The advances we made in this
area allow us to process data in
a timely manner, to identify key
issues more easily, and to focus
on emerging regulatory issues in a
more efficient way than in the past.
We are also looking at ways to
accommodate how firms utilise
technology to meet DFSA’s
regulatory requirements and will
continue to work with the industry to
achieve efficiencies in this area. n
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Growth set to continue
A look at the current state of the global economy and prospects for the future
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T

he recovery in global
economic growth
observed through late
2016 has continued
largely unabated by the third
quarter of 2017. This is evident
in recent national accounts
estimates in the larger economies
as well as more timely measures
of activity such as industrial
production. In aggregate, such
measures are broadly consistent
with a recovery in global growth
towards a level slightly below its
longer-term average. Much of
the improvement in growth and
prospects for future growth are
broad-based, with improving
activity indicators in the large
advanced economies and
recovery across many emerging
markets.
In the major advanced
economies, growth has largely
been supported by extraordinarily
loose monetary conditions,
rising consumer and business
sentiment and rising consumption
expenditure. In the US, this
recovery was evident with yearon-year GDP growth recently
expanding at its fastest annual
pace since 2015. Underpinning
US economic activity has been
solid growth of private household
consumption, coupled with
government spending turning
moderately positive and stronger
non-residential investment. Growth
reverting towards its longer-run
average has fueled solid labour
demand. Employment continues
to grow at a solid rate and the
unemployment rate remains low.
The labour market is tightening
and there is some evidence of
difﬁculties for employers ﬁlling
new positions, with job openings
accounting for a greater share of
the labour market than new hires.
Despite evidence of a
tightening labour market, wage
inﬂation remains soft with various
measures of wage inﬂation
remaining below their pre-crisis
levels. Unsurprisingly then, core
inﬂation remains weak and still
below the FOMC’s (Federal Open
Market Committee) target of 2%.

United States

Source: Thomson Reuters

Given the lack of acceleration in
core inﬂation, markets expect a
tightenting of future interest rate.
In the eurozone, June quarter
national accounts data revealed
that the economy grew at its
fastest rate since 2011. The
improvement in eurozone growth
is broad-based, with strong
growth recorded in Central and
Eastern Europe while the larger
economies of Germany, France,
Italy and Spain also recorded
a solid expansion. Supporting
the eurozone economies has
been a notable improvement
in the consumer sector while
manufacturing output has also
been solid over recent months.
Easy monetary conditions have
supported credit demand, and
labour market conditions have
improved in line with the other
major advanced economies.
As with the US, recent bullish
outcomes in activity data and

3.2%

Predicted
2016 global
growth

Frankfurt: The eurozone has seen solid expansion

the labour market have exerted
little inﬂationary pressure. With
this in mind, the ECB continues
to maintain an accommodative
monetary policy stance.
Consistent with the other large
advanced economies, Japanese
economic activity has also
exhibited solid momentum, with
GDP accelerating at its fastest
pace since 2014. Japanese
economic activity has now
expanded for six consecutive
quarters, the longest sustained
expansion in activity in decades.
Recent growth has been
supported by solid household
consumption and the mediumterm outlook is boosted by
infrastructure investment ahead
of the 2020 Olympics. Monetary
policy remains extraordinarily
loose, however, as improving
activity has done little to drive up
wages and inﬂation.
Aggregate growth in emerging
markets has improved through
2017 with growth momentum
consolidating in recent months.
Emerging markets have been
supported by a number of related
factors including stronger growth
in the large advanced economies
and China, benign global ﬁnancial
conditions, higher commodities
prices and a stabilisation of
external positions. As a result
of stronger growth, emerging
markets have become increasingly
popular as an investment
destination, attracting solid
investment ﬂows through 2017.
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In China, the economy has just
emerged from a very strong ﬁrst
half of the year. Growth has been
underpinned by an expansionary
ﬁscal stance and accommodative
monetary conditions. Such
settings have supported
residential investment and the
consumer sector. The external
sector, supported by stronger
demand in the US and Europe,
have also supported a number of
manufacturing sectors. Despite
a strong economic outcome,
vulnerabilities have continued
to build with credit growth
remaining strong. This build-up of
debt is likely to act as a longerterm constraint on growth as
authorities seek to tighten credit
conditions.
In India, the impact of
demonetisation had largely
washed through by mid-year,
as a range of macroeconomic
indicators point to a bounce back
in economic activity. The recent
introduction of the Goods and
Services Tax (GST), however,
has caused further short-term
disruption. Manufacturing and
services activity has fallen
sharply following the introduction
of the GST. Consistent with
other jurisdictions when such
taxes are implemented, this
type of disruption should only
be temporary. Medium-term
expectations for the Indian
economy are positive and
improving agriculture production
bode well for recovery following
this disruption. Furthermore,
inﬂation is under control, giving
the Reserve Bank of India
sufﬁcient policy space should
conditions deteriorate.
In the other major emerging
markets, conditions are divergent
but the general trend is for
stronger growth than recorded
through 2016. In Brazil, the
economy emerged from recession
through the ﬁrst half the year,
supported by stronger consumer
spending and an improved trade
balance. An improved external
position has supported the
Russian and Turkish economies.
In South Africa, the economy
has recently emerged from
recession. Despite a difﬁcult
outlook, prospects have improved
due to better agricultural and
mining production, the latter also
supported by higher commodities
prices. Recent developments,
however, have dragged down
sentiment.

Sao Paulo: The Brazilian economy emerged from recession in the first half of 2017
IMF forecasts suggest that
the recent increase in growth
momentum is expected to
continue, with global growth
of 3.6% predicted in 2017 and
3.7% in 2018. This compares to
a growth rate of 3.2% estimated
in 2016. The improved aggregate
outlook appears broad-based,
with an acceleration in growth
expected in both advanced
economies and emerging
markets. Near-term risks to such
an outlook appear balanced,
given the synchronous nature
of the recent uplift in growth.
Medium-term risks, however,
are negatively skewed. Policy
uncertainty pervades the outlook,
tighter monetary policy could
dampen growth and productivity
growth remains weak. With this in
mind, one shouldn’t expect recent
trends to continue indeﬁnitely.
In the GCC, economic
conditions in 2016 were
very challenging as regional
governments struggled to grapple
with the new reality in global oil
markets. Fiscal deﬁcits were
funded via domestic markets,
squeezing banking sector
liquidity, while sharp cuts in
government expenditure and
project delays had signiﬁcant
ﬂow-on effects for the broader
economy. Stability returned in
late 2016 as governments sought
to fund deﬁcits via international
markets and volatility in ﬁscal
policy dissipated, reducing
the risk of a sharp regional
slowdown. This helped stabilise
economic growth, though the
pace of growth is signiﬁcantly
lower than that experienced
when oil prices were higher. As
to the outlook, the adjustment

3.7%

Predicted
2018 global
growth

process is set to continue.
Further ﬁscal consolidation is
necessary which will weigh on the
non-oil economy. Such reform is
necessary to ensure longer-term
stability for regional economies.
This is partially offset by regional
development plans, which include
sizeable outlays for capital
investment, ensuring that non-oil
growth continues at a reasonable
pace. Aggregate economic
activity in the near-term, however,
is likely to be weighed down
further by the impact of OPECrelated production cuts which,
given the sizeable share of oil
production in regional GDP,
imply signiﬁcantly weaker
growth in 2017. Weaker growth
within the GCC does not imply
that opportunities are scarce.
Regional development plans have
a heavy focus on diversiﬁcation
and development of SMEs has
become a priority for a number
of governments. The ﬁnancial
services sector will have a key
role to play in the diversiﬁcation
push while recent government
debt issuance could help deepen
local capital markets. n
Disclaimer. The material contained in
the Global Economic Update is intended
as general commentary. Any views
expressed are those of the authors
of the Global Economic Update and
do not represent those of the DFSA.
This document has been prepared on
the basis of available economic data
and market news. The DFSA does not
make any representations or warranty,
express or implied, as to the accuracy,
completeness or correctness of the
information or views expressed. The
DFSA does not accept any liability for any
loss or damage arising from any errors,
omissions or reliance on any information
or views contained in this document.
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Activity overview

T

he DIFC has seen
continued growth in
Authorised Firms over
the last five years
(Fig 1). The banking sector
continues to dominate but asset
management activities and
reinsurance are becoming more
prevalent (Fig 3).
In addition to the Authorised
Firms, the DFSA has oversight
of 119 DNFBPs, 62 Recognised
Members, 16 Registered
Auditors, 34 Reporting Entities
and two Authorised Market
Institutions (Fig 4).

Fig 1: Authorised
Firms By Legal Status
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Fig 3: Number Of Authorised

Fig 4: Number of
Regulated
Entities
Number of regulated
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T

he Centre places
special focus
on improving
integration between
Asian and Middle Eastern
banks to boost regional trade,
project finance, and asset
managers’ engagement
across the wider region.
Trade between China, the
Middle East and much of
Africa is now being financed
through Dubai. Chinese,
Japanese and Indian banks
now occupy the top slots in
the DIFC in terms of assets.
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INTERNATIONAL COOPERATION

I

nformation sharing and
mutual cooperation
with other regulators is
essential for effective
oversight of international
firms and to facilitate crossborder activity. The DFSA has
established a network of local,
regional and international
multi-lateral and bi-lateral
Memoranda of Understanding
(MoUs) in order to support
its strategic objectives and to
facilitate innovation. The DFSA
had entered into five new
agreements in 2017 by
30 September.
European Securities
and Markets
Authority (ESMA)
The DFSA entered into
a MoU with ESMA on 22
February. The MoU puts in
place information sharing and
cooperation arrangements

concerning DIFC-based
CCPs compliance with
conditions set out in the
European Union’s Market
Infrastructure Regulation.
International Forum
of Independent Audit
Regulators (IFIAR)
The DFSA signed the
International Forum of
Independent Audit Regulators
(IFIAR) MMoU on April 4. In so
doing, the DFSA joined 21 of
the world’s leading regulators
of auditors in an agreement
to increase cooperation
in the oversight of audit
professionals.
Securities and
Futures Commission
(SFC), Hong Kong
The DFSA and the Hong
Kong SFC entered into an
agreement on August 28

Rulebook amendments

n On 23 May 2017 the DFSA repealed

and replaced the following Modules of
the DFSA Rulebook:
General Module (GEN) (Guidance
Instrument No. 11 of 2017)
n On 19 April 2017 the DFSA repealed
and replaced the following Modules of
the DFSA Rulebook (with effect from
1 January 2018):
Fees Module (FER) (Rule-Making
Instrument No. 197 of 2017, with effect
from 1 January 2018)
Prudential – Investment, Insurance
Intermediation and Banking Module
(PIB) (Rule-Making Instrument No. 198
of 2017)
Prudential – Insurance Business
Module (PIN) (Rule-Making Instrument
No. 199 of 2017)
Recognition Module (REC) (RuleMaking Instrument No. 200 of 2017)
n On 14 June 2017 the DFSA repealed
and replaced the following Modules of
the DFSA Rulebook:
General Module (GEN) (Rule-Making
Instrument No. 201 of 2017)
Conduct of Business Module (COB)
(Rule-Making Instrument No. 202 of 2017)
Prudential – Investment, Insurance
Intermediation and Banking Module (PIB)
(Rule-Making Instrument No. 203 of 2017)
Fees Module (FER) (Rule-Making
Instrument No. 204 of 2017)
Glossary Module (GLO) (Rule-Making

to establish a framework
of cooperation on FinTech
innovation.
Under the agreement,
both authorities will share
information on developments
and innovations in FinTech
in their respective markets.
The agreement also intends
to encourage both regulators
to refer innovative firms to
one another’s markets and to
provide them with regulatory
guidance.
Securities Commission
(SC), Malaysia
On 7 September, the
DFSA also entered into an
agreement with the SC of
Malaysia to cooperate on
the development of FinTech
innovation. Under the
agreement, the authorities
will share information
on developments and

Instrument No. 205 of 2017)
Markets Rules Module (MKT) (RuleMaking Instrument No. 206 of 2017)
Code of Market Conduct (CMC)
(Guidance Instrument No. 12 of 2017)
Fees Module (FER) (Rule-Making
Instrument No. 207 of 2017, with effect
from 1 January 2018)
Prudential – Investment, Insurance
Intermediation and Banking Module (PIB)
(Rule-Making Instrument No. 208 of 2017,
with effect from 1 January 2018)

innovations in FinTech.
The agreement also sets
out a referral mechanism,
which will enable the
authorities to refer innovative
businesses to their respective
markets and to provide them
with regulatory guidance.
The two authorities
also intend to consider
participating in joint
innovation projects on
the application of novel
approaches to FinTech in
each market, particularly
around Islamic finance.
Capital Markets
Association
(CMA), Lebanon
The DFSA entered into
a MoU with Lebanon’s
CMA on 18 September to
enhance information sharing
and cooperation around
supervisory issues. n

issued the February 2017 Edition of
the Regulatory Policy and Process
(RPP) Module of the DFSA Sourcebook
repealing the February 2016 Edition.

AUT CORE: Applying for Authorisation Core Information Form
SUP 4: Applying to vary a Licence
SUP 5: Application to request an
endorsement on the Licence of a new
applicant firm or add or remove an
endorsement on the Licence of an
existing firm
DNF1: Designated Non-Financial
Business or Profession – Registration
Form
DNF 2: Designated Non-Financial
Business or Profession – Changes to
registration details
n 1 August 2017 the following DFSA
forms were updated:
AUT CF: Applying for Authorisation –
Crowdfunding Supplement
AML: Annual AML Return

New/Amended Forms
On 1 February 2017 the following DFSA
forms were updated:

Waiver/Modification Notices
28 waiver/modification notices issued
from 1 January to 30 September 2017. n

Sourcebook amendments

n On 1 February 2017 the DFSA

Consultation Papers
n Consultation Paper No.114 Liquidity

Requirements Review

n Consultation Paper No.113 Capital

Requirements Review

n Consultation Paper No.112 Testing

Fintech Innovations in the DIFC

n Consultation Paper No.111

Crowdfunding: SME Financing
Through Investing
n Consultation Paper No.110 DFSA
Fees (+ Feedback Statement on
CP110 DFSA Fees)
n Consultation Paper No. 109
Crowdfunding: SME Financing
Through Lending
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نظرة عامة على النشاط

التعاون الدولي
تبادل املعلومات والتعاون املتبادل
مع املنظمني اآلخرين أمر أساسي
لفعالية الرقابة على الشركات
العاملية الدولية ولتسهيل األنشطة
عرب احلدود .أبرمت سلطة دبي
للخدمات املالية شبكة من مذكرات
التفاهم الثنائية و مذكرات متعددة
األطراف على مستو حملي و دويل،
وذلك لدعم أهدافها اإلسرتاتيجية
فضالً عن تسهيل االبتكار .و كانت
قد أبرمت السلطة خمسة اتفاقيات
بنهاية شهر سبتمرب من هذا العام.

األطراف املقابلة املركزية املوجودة
يف سلطة دبي للخدمات املالية
للشروط الواردة يف تنظيم البنية
التحتية ألسواق االحتاد األوروبي.
املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق
املستقلني
وقعت سلطة دبي للخدمات املالية
مذكرة تفاهم متعددة األطراف مع
املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق
املستقلني يف  4إبريل ،لتنضم
ً
ً
تنظيمية
جهة
السلطة بذلك إىل 21
رائد ًة يف جمال التدقيق يف العامل يف
اتفاق لزيادة التعاون بشأن اإلشراف
على املهنيني العاملني يف قطاع
التدقيق.

املستقبلية يف هونغ كونغ اتفاقية
يف  28أغسطس لوضع إطار عمل
للتعاون بشأن االبتكار يف جمال
التكنولوجيا املالية.
وستتشارك اجلهتان مبوجب
االتفاقية املعلومات بشأن
التطورات واالبتكارات يف جمال
التكنولوجيا املالية يف أسواقهما.
كما تهدف االتفاقية إىل تشجيع
اجلهتني التنظيميتني على إحالة
الشركات االبتكارية إىل أسواق كل
منهما وتقدمي اإلرشاد التنظيمي
إليها.

أبرمت سلطة دبي للخدمات املالية
مذكرة تفاهم مع هيئة األوراق
املالية واألسواق األوروبية يف 22
فرباير .وتضع مذكرة التفاهم
الرتتيبات اخلاصة مبشاركة
املعلومات والتعاون بشأن امتثال

لجنة األوراق المالية
والعقود المستقبلية،
هونغ كونغ

أبرمت سلطة دبي للخدمات املالية
أيضًا يف  7سبتمرب اتفاقية مع جلنة
األوراق املالية يف ماليزيا للتعاون
بشأن االبتكار يف جمال التكنولوجيا
املالية .وستتشارك اجلهتان
مبوجب االتفاقية املعلومات

هيئة األوراق المالية
واألسواق األوروبية

تعديالت كتيب القواعد

أبرمت سلطة دبي للخدمات املالية
وجلنة األوراق املالية والعقود

 nيف  23مايو  ،2017ألغت سلطة دبي للخدمات
املالية واستبدلت النماذج التالية من كتيب قواعد
سلطة دبي للخدمات املالية:
النموذج العام (املستند التوجيهي رقم  11لعام
)2017
 nيف  19أبريل  ،2017ألغت سلطة دبي للخدمات
املالية واستبدلت النماذج التالية من كتيب قواعد
سلطة دبي للخدمات املالية (والتي تسري اعتبارًا
من  1يناير :)2018
منوذج الرسوم (مستند إعداد القواعد رقم
 197لعام  ،2017والذي يسري اعتبارًا من  1يناير
)2018
حتوطي – وحدة االستثمار ووساطة التأمني
واألعمال املصرفية (مستند إعداد القواعد رقم
 198لعام )2017
حتوطي – وحدة أعمال التأمني (مستند إعداد
القواعد رقم  199لعام )2017
منوذج اإلقرار (مستند إعداد القواعد رقم 200
لعام )2017
 nيف  14يونيو  ،2017ألغت سلطة دبي للخدمات
املالية واستبدلت النماذج التالية لكتيب قواعد
سلطة دبي للخدمات املالية:
النموذج العام (مستند إعداد القواعد رقم
 201لعام )2017
منوذج سلوكيات األعمال (مستند إعداد
القواعد رقم  202لعام )2017
حتوطي – منوذج االستثمار ووساطة التأمني
واألعمال املصرفية (مستند إعداد القواعد رقم
 203لعام )2017
منوذج الرسوم (مستند إعداد القواعد رقم
 204لعام )2017
منوذج املصطلحات (مستند إعداد القواعد
رقم  205لعام )2017
منوذج قواعد األسواق (مستند إعداد القواعد
رقم  206لعام )2017

لجنة األوراق المالية،
ماليزيا

مدونة قواعد سلوك السوق (مستند توجيهي
رقم  12لعام )2017
منوذج الرسوم (مستند إعداد القواعد رقم
 2017لعام  ،2017والذي يسري اعتبارًا من  1يناير
)2018
حتوطي – منوذج االستثمار ووساطة التأمني
واألعمال املصرفية (مستند إعداد القواعد رقم
 208لعام  ،2017والذي يسري اعتبارًا من  1يناير
)2018

تعديالت الكتيب المرجعي
 nيف  1فرباير  ،2017أصدرت سلطة دبي للخدمات
املالية طبعة فرباير  2017من منوذج اإلجراءات
والسياسات التنظيمية للكتيب املرجعي لسلطة
دبي للخدمات املالية التي تلغي طبعة فرباير
.2016

النماذج الجديدة /المعدلة
يف  1فرباير  ،2017مت حتديث مناذج سلطة دبي

بشأن التطورات واالبتكارات يف جمال
التكنولوجيا املالية .كما تضع
االتفاقية آلية إحالة من شأنها
متكني اجلهتني من إحالة الشركات
االبتكارية إىل أسواق كل منهما
وتقدمي اإلرشاد التنظيمي إليها.
وتعتزم اجلهتان كذلك أن تأخذ
بعني االعتبار املشاركة يف مشروعات
ابتكارية مشرتكة بشأن تطبيق
مناهج جديدة يف جمال التكنولوجيا
ً
وخاصة
املالية يف كل سوق،
تلك التي تتمحور حول التمويل
اإلسالمي.

هيئة األسواق المالية،
لبنان
أبرمت سلطة دبي للخدمات املالية
مذكرة تفاهم مع هيئة األسواق
املالية اللبنانية يف  18سبتمرب لتعزيز
مشاركة املعلومات والتعاون حول
القضايا اإلشرافيةn .

للخدمات املالية:
التقدم للحصول على الرتخيص – منوذج
املعلومات األساسية AUT CORE
التقدم بطلب لتغيري الرخصة SUP 4
طلب احلصول على تصديق على رخصة للشركة
املتقدمة بطلب جديد أو إضافة أو إزالة توقيع
من على رخصة شركة قائمة . SUP 5
منوذج تسجيل – املهن أو األعمال غري املالية
احملددة DNF1
إجراء تعديالت على بيانات التسجيل – املهن أو
األعمال غري املالية احملددة DNF 2
 nيف  1أغسطس  ،2017مت حتديث مناذج سلطة
دبي للخدمات املالية:
التقدم بطلب للحصول على التصريح – ملحق
التمويل اجلماعي AUT CF
العائد السنوي ملكافحة غسيل األموال AML

إخطاراات التنازل /التعديل
 28إخطار تنازل /تعديل صادر يف الفرتة من  1يناير
إىل  30سبتمرب n .2017

األوراق االستشارية
 nورقة التشاور رقم  114مراجعة متطلبات
السيولة
 nورقة التشاور رقم  113مراجعة متطلبات
رأس املال
 nورقة التشاور رقم  112اختبار ابتكارات
التكنولوجيا املالية يف مركز دبي املايل العاملي
 nورقة التشاور رقم  111التمويل اجلماعي:
متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة من

خالل االستثمار
 nورقة التشاور رقم  110رسوم سلطة دبي
للخدمات املالية ( +بيان التعليقات بشأن
ورقة التشاور رقم  110رسوم سلطة دبي
للخدمات املالية)
 nورقة التشاور رقم  109التمويل اجلماعي:
متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة من
خالل اإلقراض

اإلصدار  14نوفمبر 19 | 2017
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نظرة عامة على النشاط
اﻟشﻜﻞ  :1اﻟشﺮﻛات اﻟﻤﺮﺧﺼة
ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻬا اﻟﻘاﻧﻮﻧﻲ

شهد مركز دبي املايل العاملي منوًا مستمر
يف عدد الشركات املرخصة على مدار األعوام
اخلمسة املاضية (الشكل  .)1ويواصل
القطاع املصريف السيطرة غري أن أنشطة إدارة
األصول وإعادة التأمني يف طريقها لتكون األكﱶ
انتشارًا (الشكل  .)3وباإلضافة إىل الشركات
املرخصة ،تشرف سلطة دبي للخدمات املالية
على  119شركة ومهني غري مايل معني و 62
عضوًا معرتف بهم و 16مدققًا مسجالً و34
جهة إعداد تقارير ومﺆسستني سوقيتني
مرخصتني (الشكل .)4

اﻟشﻜﻞ  :2ﺻاﻓﻲ إﺟﻤاﻟﻲ
اﻟشﺮﻛات اﻟﻤﺮﺧﺼة

اﻹﺟﻤاﻟﻲ457 :

592

39%

578

319

521

اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

144:

اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

144:

اﻟﻔروع /اﻟمﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺘمﺜﻴﻠﻴﺔ

169:

461

اﻹﺟﻤاﻟﻲ293 :
اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

76:

اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

105:

اﻟﻔروع /اﻟمﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺘمﺜﻴﻠﻴﺔ

112:

2012
2012

*2017
2017
YTD

430

394

*2017

2015

2016

2014

2012

2013

@ As at 30 September 2017

* كما يف  30سبتمرب2017

* كما يف  30سبتمرب2017

ﺷﻜﻞ  :4ﻋﺪد اﻟﺠﻬات اﻟﺨاﺿﻌة
ﻟﻠتﻨﻈﻴﻢNumber
of regulated entities

اﻟشﻜﻞ  :3ﻋﺪد اﻟشﺮﻛات اﻟﻤﺮﺧﺼة

Number of authorised
ﻧﻮعfirms
by type
of activity conducted
اﻟﻨشاط
ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻜﻨوﻟوﺟﻴﺎ

AF = Authorised Firms
اﻟمﺎﻟﻴﺔ1 :
AMI = Authorised
Market Institution
اﻟمﻜﺎﺗﺐ
DNFBP = Designated
اﻟﺘداول فﻲ
اﻟﺘمﺜﻴﻠﻴﺔ63 :
Non-Financial Businesses
اﻟمﻠﻜﻴﺔ14 :
 and Professionalsاﻟﺸرﻛﺎت
 RA = Registered Auditorsاﻟمرﺧﺼﺔ457 :
RE = Reporting Entity
وﺳﺎﻃﺔ
RM = Recognised Member
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ56 :

اﻟﺘرﺗﻴﺐ
وﺗﻘدﻳﻢ
اﻟﺨدﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ:

أﻋﻀﺎء
ﻣﻌﺘرف
ﺑﻬﻢ62 :

اﻟمدﻗﻘون
اﻟمﺴﺠﻠون:
16

اﻷﻋمﺎل
واﻟمﻬﻦ
ﻏﻴر اﻟمﺎﻟﻴﺔ
اﻟمﺤددة119 :

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ20 :

155

ﺟﻬﺎت إﻋداد
اﻟﺘﻘﺎرﻳر34 :

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴوق
اﻟمرﺧﺼﺔ2 :

اﻟﺨدﻣﺎت اﻟمﺼرفﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ34 :
إدارة اﻷصول111 :

يويل املركز تركيزًا خاصًا
لتحسني التكامل فيما
بني البنوك األسيوية
والشرق أوسطية لتعزيز
التجارة اإلقليمية ومتويل
املشروعات وإشراك مديري
األصول عرب منطقة أوسع
نطاقًا.
ويجري يف الوقت احلايل
متويل التجارة القائمة بني
الصني ومنطقة الشرق
األوسﻂ وجزء كبري من قارة
أفريقيا من خالل دبي.
وحتتل البنوك الصينية
واليابانية والهندية حاليًا
أعلى املراكز يف مركز دبي
املايل العاملي من حيث
األصول.

وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻻﺋﺘمﺎنﻲ3 :

ﺷﻜﻞ  :5اﻟشﺮﻛات اﻟﻤﺮﺧﺼة
2012 of
اﻟﻤﻨشﺄ
ﺑﺤﺴﺐ
Number
regulated
entities
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﻴﺎ
واﻟمﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ:
11%

17%

اﻟممﻠﻜﺔ
اﻟمﺘﺤدة:

ﻣﻨﻄﻘﺔ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ3% :

5%

اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟمﺘﺤدة:
11%

12%

19%

ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧرى:

ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﺳﻴﺎ
واﻟمﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ:

اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟمﺘﺤدة:

أوروﺑﺎ:

اﻟﺸرق اﻷوﺳﻂ
وأفرﻳﻘﻴﺎ3% :

ﺷﻜﻞ  :6اﻟشﺮﻛات اﻟﻤﺮﺧﺼة
اﻟﻤﻨشﺄ*2017of
ﺑﺤﺴﺐ
Number
regulated
entities

13%

اإلﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻴﺔ
اﻟمﺘﺤدة29% :

اﻟممﻠﻜﺔ
اﻟمﺘﺤدة:

أوروﺑﺎ:
16%

15%

ﻣﻨﻄﻘﺔ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ6% :
اﻟﺸرق اﻷوﺳﻂ
وأفرﻳﻘﻴﺎ5% :
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧرى:

اإلﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻴﺔ
اﻟمﺘﺤدة:
32%

4%

* كما يف  30سبتمرب2017
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ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ 2017

ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ
ﻗﺒﻞ دورة اﻟﻌﺎب اوﳌﺒﻴﺔ  .2020إﻻ أﻧﻪ
ﺗﻈﻞ إﺟﺮاءات ﺗﻴﺴ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺳﺎرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺣﺪث
اﻟﻨﺸﺎط اàﺧﺬ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺗﺄﺛ Ôﻃﻔﻴﻔ
زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﺟﻮر واﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺷﻬﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ اﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﲢﺴﻨ ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻇﻞ وﺟﻮد زﺧﻢ
أﻛ Æﻟﻠﻨﻤﻮ اﺷﻬﺮ اﺧة .ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ
اﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻛﺬﻟﻚ دﻋﻤ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜÆى و اﻟﺼﲔ
اوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ إ Äﺟﺎﻧﺐ
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺮار
اوﺿﺎع اﳋﺎرﺟﻴﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻘﻮي ،ﺗﺸﻬﺪ اﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ رواﺟ
ﻣﺘﺰاﻳﺪ Ôﺑﲔ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺧﻼل
ﻋﺎم .2017
و اﻟﺼﲔ ،ﺧﺮج اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﻮه ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻋﺎم أول ﻗﻮي ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﻋﻮﻣ
ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ® ﺗﻮﺳﻌﻲ وأوﺿﺎع ﻧﻘﺪﻳﺔ
ُﻣﻴﺴﺮة ،وﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻗﻄﺎع ا¡ﺳﻜﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎع اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎرﺟﻲ ،اﳌﺪﻋﻮم ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ ،ﻓﻘﺪ
دﻋﻢ ﻫﻮ اàﺧﺮ ﻋﺪد Ôﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻨﺎﰋ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﻮاﺻﻠﺖ أوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻊ ﺛﺒﺎت
ﻗﻮة ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ
أن ﻳﺘﺤﻮل ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻦ إ Äﻋﺎﺋﻖ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ
اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻧﻈﺮ Ôﻟﺴﻌﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻧﺤﻮ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻻﺋﺘﻤﺎن.
و اﻟﻬﻨﺪ ،اﺧﺘﻔﻰ ﺗﺄﺛ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ
اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒة وﺻﻮﻻ ً
إ Äﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ ﺗُﺸ ﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻌﺎف
ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ إÄ
ٍ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﻏ أن ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﺆﺧﺮ Ôأﺣﺪث ﻣﺰﻳﺪ Ôﻣﻦ
اﻻﺿﻄﺮاب ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ .وﺗﺮاﺟﻌﺖ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺸﺪة ﺑﻌﺪ
ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ،وﻫﻮ
اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔèض أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺆﻗﺘ ﻗﻴﺎﺳ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﺧﺮى اﻟﺘﻲ

ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻨﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ و اﻟﺘﺤﺴﻦ ا¡ﻧﺘﺎج اﻟﺰارﻋﻲ ﻛﺎن
ﺟﻴﺪ Ôﺑﺤﺪوث اﻟﺘﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺿﻄﺮاب.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﲢﺖ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﳑﺎ ﳝﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻬﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ
ﺣﺎل ﺗﺪﻫﻮر اوﺿﺎع.
وﺗﺸﻬﺪ اﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻜÆى اﺧﺮى
أوﺿﺎﻋ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﺑﻴﺪ أن اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم
ﻳﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ أﻗﻮى ﳑﺎ ﻛﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم  .2016ﻓﻔﻲ اﻟÆازﻳﻞ،
اﺳﺘﻔﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻲ
أﺻﺎﺑﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
ﻣﺪﻋﻮﻣ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
وﲢﺴﻦ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري .وﻗﺪ أدى ﲢﺴﻦ
اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎرﺟﻲ إ Äدﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻟèﻛﻴﺔ .أﻣﺎ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺆﺧﺮ Ôﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻲ أﳌﺖ ﺑﻪ .ورﻏﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﺷﻬﺪت اàﻓﺎق ﲢﺴﻨ ﺑﺴﺒﺐ
ﲢﺴﻦ ﻛﻤﻴﺎت ا¡ﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻲ،
ﻛﻤﺎ أدى ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ إ Äزﻳﺎدة
ﻛﻤﻴﺔ ا¡ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻲ .وﻗﺪ أﺛﺮت اﻟﺘﻄﻮارات
اﺧة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ.
وﺗﺸ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪو®
إ Äاﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع زﺧﻢ اﻟﻨﻤﻮ اوﻧﺔ
اﺧة ،وذﻟﻚ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ  3.6%ﻋﺎم
 2017و 3.7%ﻋﺎم  .2018وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﶈﻘﻖ ﻋﺎم
 2016اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻧﺴﺒﺔ .3.2%
وﻳﺒﺪو أن ﲢﺴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ا¡ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﻇﻞ ﺗﺴﺎرع اﻟﻨﻤﻮ
اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
واﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪو اìﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﻮازﻧﺔ،
ﻧﻈﺮ Ôﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﻤﻮ
اوﻧﺔ اﺧة .إﻻ أن اìﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺳﻠﺒﻲ .ﻛﻤﺎ
ﺗﺨﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إ Äﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ
وﺑﺎﻟﺘﺎ® ﻳﻈﻞ ﳕﻮ ا¡ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔ .وﻣﻊ

3.7%

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
2018

وﺿﻊ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺮء أن
ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﲡﺎﻫﺎت اﺧة ﺟﻞ ﻏ
ﻣﺴﻤﻰ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ دول ﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﺷﻬﺪ ﻋﺎم  2016أوﺿﺎﻋ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺄزﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ واﺟﻬﺖ
اﳊﻜﻮﻣﺎت ا¡ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ
ﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﺟﺮى ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎ® ﻣﻦ اﺳﻮاق
اﶈﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻣﺮ اﻟﺬي أﺿﺎف ﺑﺪوره
ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﳌﺼﺮ  ،ﺣﲔ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳊﺎدة
ا¡ﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ وﺗﺄﺧات اﳌﺸﺎرﻳﻊ
آﺛﺎر ﻋَ َﺮﺿﻴﺔ ﻛﺒة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اوﺳﻊ
ﻧﻄﺎﻗ .وﻋﺎد اﻻﺳﺘﻘﺮار أواﺧﺮ ﻋﺎم
 ،2016ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت إ Äﲤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﺠﺰ ﻋ Æاﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪدت
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﻣﺮ اﻟﺬي
ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺣﺎد ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،رﻏﻢ زﻳﺎدة
ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗة اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺗة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻮق وﻗﺖ ارﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت،
ﻓﻤﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ إﺟﺮاءات ﺗﻌﺪﻳﻞ
اوﺿﺎع .وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﻘﺸﻒ اﳌﺎ® اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏ اﻟﻨﻔﻄﻲ .وﻳﻌﺪ ﻫﺬا
ا¡ﺻﻼح ﺿﺮورﻳ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻃﻮﻳﻞ
اﺟﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات ا¡ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .وﻳﻘﺎﺑﻞ
ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا¡ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻔﻘﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺮأﺳﻤﺎ® ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ ﻏ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻮﺗة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .ﻏ أﻧﻪ ﻣﻦ
اﳌﺮﺟﺢ زﻳﺎدة ﺣﺪة ﻫﺒﻮط ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻧﻈﺮÔ
ﻟØﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ﺧﻔﺾ ا¡ﻧﺘﺎج اﳌﺮﺗﺒﻂ
ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑﻚ(
ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﺪة ﻋﺎم
 2017ﻧﻈﺮ Ôﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺣﺼﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ا¡ﺟﻤﺎ® ا¡ﻗﻠﻴﻤﻲ.
وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ دول ﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ أن اﻟﻔﺮص ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺤﻴﺤﺔ.
ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﻌﻄﻲ
أوﻟﻮﻳﺔ ﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا¡ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .وﺳﻴﻀﻄﻠﻊ ﻗﻄﺎع
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪور رﺋﻴﺴﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ
اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ،ﺣﲔ أن إﺻﺪار اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻣﺆﺧﺮ Ôﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻮاق رأس
اﳌﺎل اﶈﻠﻴﺔn .

إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ :اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳌﺎدة
اﻟﻮاردة "ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﳌﻲ“ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم .وﺗﻌﺪ أي آراء
واردة ﻫﻲ آراء ﻣﻌﺪي ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻻ ﲤﺜﻞ آراء ﺳﻠﻄﺔ
دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ أُﻋﺪت ﻫﺬه
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳌﺘﺎﺣﺔ وأﺧﺒﺎر اﻟﺴﻮق .وﻻ ﺗﻘﺪم ﺳﻠﻄﺔ
دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أي ﺗﻌﻬﺪات أو
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن دﻗﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اàراء اﻟﻮاردة أو اﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ أو
ﺻﺤﺘﻬﺎ .وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة
أو ﺿﺮر ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ أي أﺧﻄﺎء أو ﺳﻬﻮ أو
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو آراء واردة
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ
ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وآﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
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اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ

س

ﺷﻬﺪ ﻋﺎم  2017ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش
اﻟﻜÆى اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
أواﺧﺮ ﻋﺎم  2016ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع .وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﺧة
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜÆى ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺪاﺑ
اﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﺨﺬة اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ
ا¡ﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺗﺘﺴﻖ ﻫﺬه
اﻟﺘﺪاﺑ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻌﺎش
اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى أدﻧﻰ ﻗﻠﻴﻼً ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺬي ﺷﻬﺪه ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ .وﺗﺄﺗﻲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻛ Æﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﻮ وآﻓﺎق
ﻣﺴﺘﻮ واﺳﻊ
اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ٍ
اﻟﻨﻄﺎق ﺑﻔﻀﻞ ﲢﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺒة واﻻﻧﺘﻌﺎش
اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻛﺎن
اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺪﻋﻮﻣ إ Äﺣﺪ ﻛﺒ ﺑﺘﻴﺴ اوﺿﺎع
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﳑﺎ أﺳﻬﻢ
رﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎت إÄ
ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎدة ا¡ﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ .وﺑﺮز ﻫﺬا
اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻔﻀﻞ زﻳﺎدة
ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ا¡ﺟﻤﺎ® ﻋﻞ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي ﻟﻴﺼﻞ اوﻧﺔ اﺧة إ Äأﺳﺮع
ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮه اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2015
وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻣﻛﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺒة ﳕﻮ اﺳﺘﻬﻼك
اﺳﺮ اﳋﺎﺻﺔ إ Äﺟﺎﻧﺐ ا¡ﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺬي ﲢﻮل إ Äاﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏ ﺳﻜﻨﻴﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وأﻗﻮى .وﻗﺪ أدى ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
اﳌﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻋﻠﻰ
اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ إ Äزﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻳﺪي
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﶈﻘﻖ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﺣﲔ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻌﺪل
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀ .وﻳﺸﻬﺪ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺰﻳﺪ Ôﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﺋﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ أﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺟﺪﻳﺪة ،وذﻟﻚ
ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻏﺮة
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﺟﻮر ﺿﻌﻴﻔ
ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ðﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ
اﺟﻮر أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ازﻣﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮب اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺑﻘﺎﺋﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺪف
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  .2%وﻧﻈﺮ Ôﻟﻌﺪم ﺗﺴﺎرع ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﻀﺨﻢ اﺳﺎﺳﻲ ،ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺳﻮاق ارﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺑﻊ
ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2011
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺴﻦ ﳕﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت
ﳕﻮ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

Synchronous
growth
ﺗﺰاﻣﻦG3
economies
اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول
 inﻓﻲ
اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﳌﺼﺪر :ﺗﻮﻣﺴﻮن روﻳèز

واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ أﻳﻀ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻛ Æأﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ارﺗﻔﺎﻋ ﻛﺒ Ôاﻟﻨﻤﻮ .وﻗﺪ أﺣﺪث دﻋﻢ
اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﲢﺴﻨ ﻣﻠﺤﻮﻇ
ﻗﻄﺎع اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﻨﺎﰋ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﻮﻳ أﻳﻀ ﺧﻼل اﺷﻬﺮ اﺧة.
ودﻋﻢ ﺗﻴﺴ اوﺿﺎع اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﲢﺴﻦ أوﺿﺎع ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺴﻘ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜÆى اﺧﺮى .وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﺆﺧﺮ Ôﺑﻴﺎﻧﺎت اﻧﺸﻄﺔ
وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﺿﺎﻓﺖ ﺿﻐﻮﻃ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ

3.2%

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
2016

ﻃﻔﻴﻔﺔ .وﻣﻊ أﺧﺬ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻳﻮاﺻﻞ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اوروﺑﻲ ﺳه ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﺷﻬﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻴﺎﺑﺎ ،íﻣﺜﻠﻪ
ﻣﺜﻞ ﻏه ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻜÆى ،زﺧﻤ ﻗﻮﻳ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ ا¡ﺟﻤﺎ® ارﺗﻔﺎﻋ ﺑﺄﺳﺮع وﺗة ﻟﻪ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2014وزاد اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻴﺎﺑﺎ íﻟﺴﺘﺔ أرﺑﺎع ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻃﻮل اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد.
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﻤﻮ اﺧ ﻣﺪﻋﻮﻣ ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﺒة
اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺮـ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ دﻋﻤ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت :ﻟﺪى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﻮﺳﻊ ﻗﻮي
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نظام التمويل الجماعي بسلطة دبي
للخدماتالمالية
 nدخل النظام حيز السريان في  1أغسطس 2017
تماشيًا مع أهداف استراتيجية دبي لعام .2021

 nبينما تتشابه األنظمة ،فإنها توضح االختالفات
بين القروض والتمويل الجماعي لألسهم والحقيقة
المتمثلة في أن خدمة واحدة تسهل القروض
واالستثمارات األخرى.
 nيركز النظام على أنشطة منصة التمويل
الجماعي (أي الخدمة المتعلقة به) وتفاعله مع
عمالئها الذين يتضمنون المقترض /جهة اإلصدار
والمقرض /المستثمر.
 nتتعلق المتطلبات بالعديد من المسائل ولكن
تشمل ،على سبيل المثال ،المتطلبات التحوطية
(بما في ذلك رأس المال)؛ ومتطلبات أداء األعمال
(مثل الشفافية التشغيلية والحماية المالئمة

المتحدة وإندونيسيا و اإلمارات هي كبرى
أسواق التكنولوجيا المالية اإلسالمية.
وتدعم اإلمارات ومركز دبي المالي
العالمي بقوة التكنولوجيا المالية المتعلقة
بالتمويل اإلسالمي ،حيث أبرم مركز دبي
المالي العالمي ،في شهر يوليو ،اتفاقًا
مع مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي
لدعم تطوير مبادرات التكنولوجيا المالية
اإلسالمية .كما دفع مركز دبي المالي
العالمي ببعض المؤسسات مثل بنك
اإلمارات اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي
ومصرف أبوظبي اإلسالمي ،كونها جهات
توجيهية في مجال تكنولوجيا التمويل
اإلسالمي للشركات المشاركة في فينتك
هايف في مركز دبي المالي العالمي .وقد
جاءت جميع هذه الخطى في إطار التزام

1%

وفصل أموال العميل) ،وفحوصات مكافحة غسل
األموال والعروض الترويجية المالية واألنظمة
والضوابط.

نسبة االستثمارات
في مجال
التكنولوجيا المالية
منذ عام 2010
والتي وصلت إلى
منطقة الشرق
األوسط وشمال
أفريقيا

مركز دبي المالي العالمي بدعم التمويل
اإلسالمي في إطار استراتيجية مركز دبي
المالي العالمي  ،2024وتماشيًا مع رؤية
“دبي :عاصمة االقتصاد اإلسالمي”.

ما هي اإلجراءات التي تتخدها
سلطة دبي للخدمات المالية
فيما يتعلق بالتكنولوجيا
التنظيمية؟
أصبح تزايد استخدام التكنولوجيا من
جانب الجهات التنظيمية والمشاركين في
السوق وسيلة أساسية للجهات التنظيمية
لتسهيل األنشطة التي تقوم بها وكذلك
للمشاركين في السوق من أجل الوفاء
بمتطلباتهم التنظيمية ،وهو ما يمكن

أن يزيد من كفاءة التدفقات التشغيلية
لكل من الجهات التنظيمية والمشاركين
ٍ
في السوق ضمن إطار ما ُيعرف بوجه عام
باسم التكنولوجيا التنظيمية.
وقد تمكنا من تحقيق نجاحات ملموسة
على صعيد التكنولوجيا التنظيمية
خالل الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وشملت هذه النجاحات استحداث نماذجنا
المتاحة عبر اإلنترنت خالل الربع الثالث من
 ،2017وهي الفترة نفسها التي شهدت
قيامنا بتحقيق مكاسب كبيرة فيما
يتعلق بالكفاءة من خالل توفير بوابة
لإلستفسارات العامة ،والذي تستعين
بها في الوقت الحالي  50من الشركات
في المركز .وتتيح هذه البوابة للشركات
تقديم جميع استفساراتها لدى سلطة
دبي للخدمات المالية بشكل تلقائي
وتوفر لسلطة دبي للخدمات المالية
مسارًا محددًا بتاريخ وتوقيت محدد
لمتابعة كل استفسار من خالل عملية
مباشرة إجراءاتها.
وسيزداد اتساع نطاق مبادرة
التكنولوجيا التنظيمية التي أطلقناها،
والتي تتناول السبل التي تسلكها
سلطة دبي للخدمات المالية لتطوير
التكنولوجيا ونشرها في سبيل تحسين
الكفاءات التشغيلية ،مع تقديم حلول
إضافية قائمة على التكنولوجيا خالل
األشهر القادمة .فالتطورات التي أحرزناها
في هذا المجال تمكننا من معالجة
البيانات في الموعد المحدد وتحديد
المشكالت الرئيسية بشكل أكثر سهولة
والتركيز على المشكالت التنظيمية
الناشئة بطريقة أكثر كفاء ًة عن ذي قبل.
كما نسعى إليجاد طرق الستيعاب
كيفية استخدام الشركات للتكنولوجيا
من أجل الوفاء بالمتطلبات التنظيمية
لسلطة دبي للخدمات المالية ،وسنواصل
العمل مع القطاع لتحقيق أوجه كفاءة في
هذا الصددn .
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التكنولوجيا

طاع
المي

ية
نهاية
و 2.1
مريكي

وسبل التأقلم معها ومواكبتها .غير أنها
تشكل محورًا للتوازن الدقيق بالنسبة
للجهات التنظيمية بين تثبيط المغاالة
في المجازفة والمخاطرة وتشجيع االبتكار.
فمع مراعاة جميع الجوانب ،تتطلع معظم
الجهات التنظيمية إلى تشجيع االبتكار
من خالل إنشاء برامج الحتضان المشاريع
وتسريع نموها أو “بيئات اختبار تنظيمية”،
والتي تتيح للشركات اختبار المنتجات
والخدمات المبتكرة ونماذج العمل وآليات
التسليم في السوق الحقيقي مع وجود
مستهلكين فعليين .وكانت هيئة اإلدارة
المالية البريطانية هي أول من قامت بهذه
اإلجراءات ،وتبعتها في ذلك هيئات أخرى،
من بينها هيئة النقد في سنغافورة
والمفوضية األسترالية لألوراق المالية
واالستثمار.
وتراجع جهات وضع المعايير الدولية،
مثل مجلس االستقرار المالي وصندوق
النقد الدولي والمنظمة الدولية للجان
األوراق المالية ،األثر الذي تحدثه التكنولوجيا
المالية في الوقت الحالي ،واألثر المحتمل
لها في المستقبل ،على النظام المالي
وتنظيمه واإلشراف عليه .وتشارك سلطة
دبي للخدمات المالية مشاركةً فعالةً من
خالل طرح أرائها خالل هذه المناقشات
وعلى هذه المنظمات.
وفي سبيل المواءمة بين منهج
التكنولوجيا المالية لدى سلطة دبي
للخدمات المالية وغيره من المناهج ،أبرمنا
اتفاقيات تعاون مع هيئات أسواق المال في
هونج كونج وماليزيا ،حيث تركز اتفاقيات
التعاون مع أسواق المال في ماليزيا على

600

مؤسسة مالية
إسالمية تزاول
أعمالها في قرابة
 75دولة حول العالم

التمويل اإلسالمي .وتتيح لنا هذه االتفاقيات
مشاركة المعلومات بشأن التطورات
الطارئة على أسواقنا ونقل المشاريع
االبتكارية المرخصة لدى أسواقنا إلى
األسواق األخرى.

ما هو الدور الذي تلعبه
التكنولوجيا المالية في
اقتصاد التمويل اإلسالمي؟
يمثل االبتكار حجر األساس في تطوير
التمويل اإلسالمي ،وتساعد التكنولوجيا
المالية في تعزيز توحيد معايير منتجات
التمويل اإلسالمي وموائمتها وتكاملها،
مع الحفاظ في الوقت نفسه على االمتثال
ألحكام الشريعة.
واليوم ،يوجد أكثر من  600مؤسسة
مالية إسالمية تزاول أعمالها في قرابة
 75دولة حول العالم وفقًا للمركز المالي

الدول التي تشكل مناطق الشرق األوسط
وأفريقيا وجنوب آسيا تعد ضمن األسواق
األسرع نموًا على مستوى العالم ،وغالبية
سكان هذه الدول من المسلمين .وتبلغ
نسبة األشخاص الذين ال يستخدمون
الخدمات المصرفية  70%من سكان هذه
المناطق.

اإلسالمي العالمي بماليزيا .وتتنوع أنشطة
هذه المؤسسات فيما بين األعمال
المصرفية والتكافل وأسواق المالُ .
وقدر
حجم قطاع التمويل اإلسالمي وفقًا لمجلس
الخدمات المالية اإلسالمية في نهاية عام
 2016بنحو  2.1ترليون دوالر أمريكي .ووفقًا
لما ورد بتقرير شركة أكسنتشر ،كانت
نسبة  1%فقط من تدفقات االستثمارات
في التكنولوجيا المالية التي تقدر بأكثر
من  50مليار دوالر أمريكي منذ عام
 2010من نصيب منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا موطن  25%من السكان
المسلمين على مستوى العالم.
فإذا ما نظرنا بشكل أوسع نطاقًا ،نجد
أن الدول التي تشكل مناطق الشرق
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تعد ضمن
األسواق األسرع نموًا على مستوى العالم،
وغالبية سكان هذه الدول من المسلمين.
وتبلغ نسبة األشخاص الذين ال يستخدمون
الخدمات المصرفية  70%من سكان هذه
المناطق.
ووفقًا للبنك الدولي ،يبدو جليًا أنه
بمقدور التكنولوجيا المالية اإلسالمية سد
هذه الفجوة بأقل التكاليف وهو ما يعزز
الشمول المالي الذي يشكل عام ً
ال رئيسيًا
في الحد من الفقر والتوسع في االزدهار.
ويوجد في الوقت الحالي  100شركة
تقريبًا من شركات التكنولوجيا المالية
اإلسالمية في  24دولة تزاول أعمالها في
تسع مجاالت مختلفة ،وعلى رأسها التمويل
الجماعي ( )35%والبرمجيات المصرفية
( )18%والمدفوعات والحواالت والصرف
األجنبي ( .)14%وتعد ماليزيا والمملكة
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من جميع الشركات أو المؤسسات في
اإلمارة ،لتساهم بنسبة  42%من القوة
العاملة وبنحو  40%من إجمالي قيمة
االقتصاد في دبي.
وتوضح البيانات المقدمة من صندوق
خليفة أن نحو  70-50%من المشاريع
الصغيرة والمتوسطة تلقت رفضًا من
البنوك التقليدية على طلباتها للتمويل،
وتمثل القروض المقدمة لهذه المشاريع
نسبة  4%من االئتمان المصرفي
المستحق السداد في اإلمارات ،لتكون
بذلك أدنى بشكل كبير من متوسط
نسبتها في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وهو  9.3%وفي بعض
األحيان ال يرغب المقرضون التقليديون
في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أو ال يقدرون على ذلك نظرًا لمحدودية
مجموعة أصولهم في الغالب أو عدم
وجود سجل مثبت لعمليات المشاريع.
وسيساهم اإلطار التنظيمي لسلطة دبي
للخدمات المالية في التنمية المستدامة
لمصدر التمويل هذا للمشاريع الصغيرة و
المتوسطة واالقتصاد اإلماراتي.

مسرع التكنولوجيا المالية -
فينتك هايف في مركز دبي
المالي العالمي
مسرع التكنولوجيا المالية فينتك هايف
في مركز دبي المالي العالمي ،والذي
ُأعلن عنه في  10يناير ،هو برنامج مسرع
يقدم للشركات الناشئة والشركات القائمة
األكثر خبرة العاملة في مجال التكنولوجيا
المالية الفرصة لتطوير ابتكاراتها واختبارها
وإدخال تعديالت عليها بالتعاون مع سبع
مؤسسات مالية عالمية وإقليمية .وقد
وقع االختيار على شركة اكسينتشر إلعداد
البرنامج وتشغيله نظرًا لخبرتها في إنشاء

2.1

ترليون دوالر
أمريكي
ُقدر حجم قطاع
التمويل اإلسالمي
وفقًا لمجلس
الخدمات المالية
اإلسالمية في نهاية
عام 2016

وإدارة معامل ابتكارات التكنولوجيا المالية
في لندن ونيويورك وهونج كونج.
ويستمر البرنامج ،الذي بدأ في 21
أغسطس ،لمدة  12أسبوعًا .ويكون في
نهايته “يوم لتقديم العروض التوضيحية”
بتاريخ  15نوفمبر ،حيث يقوم المرشحين
بعرض ما تعلموه وطرحه على المؤسسات
المالية وممولي المشاريع والمستثمرين
الرعاة .وتدعم سلطة دبي للخدمات
المالية هذا البرنامج وتعقد اجتماعات
بشكل نشط مع الجهات التي قد ترغب
في التقدم بطلب للحصول على رخصة
الخدمات المالية بعد برنامج المسرع.
وتشير مبادرتا رخصة اختبار االبتكار
والتمويل الجماعي إلى المرحلة القادمة
من خارطة الطريق التنظيمي لسلطة
دبي للخدمات المالية لدعم االبتكار في

دبي .وفيما بعد هاتين المبادرتين،
ستستمر سلطة دبي للخدمات المالية
في تطوير منهجها إزاء التكنولوجيا
المالية الناشئة وستستمر في مواءمة
نفسها مع المباردات التي تُطلق في
دبي واإلمارات ،ومع الجهات التنظيمية
والمؤسسات الدولية التي تقدم ابتكارات
من خالل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا
التنظيمية.

كيف تتعامل الجهات
التنظيمية األخرى مع
التكنولوجيا المالية؟
مع تزايد الدافع وراء استخدام التكنولوجيا
المالية ،تركز الجهات التنظيمية على
مستوى العالم على هذه التطورات

التركيز على مخاطر التخزين السحابي
أجرت سلطة دبي للخدمات المالية استبيانًا مؤخرًا
للشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي
لتحسين فهم المخاطر الناشئة عن استخدام
التخزين السحابي ولتحسين
عملية إعداد السياسات
وإتخاذ القرارات فيما يتعلق
باستخدامه.
ويفرض التخزين السحابي
مخاطر متأصلة على كل من
المؤسسات المالية والجهات
التنظيمية ،ومن ثم فمن
الضروري إيجاد وتطبيق
تدابير مالئمة ومستدامة

للحد من المخاطر .ويمكن الحد من العديد من
المخاطر من خالل نظم الحوكمة والضوابط
والتدابير األمنية المالئمة.
ويتناول االستبيان بشكل
رئيسي نظم الحوكمة
والضوابط التي تستخدمها
الشركات المرخصة للحفاظ على
البيانات والمعلومات وتأمينها
باستخدام خدمات التخزين
السحابي .وستنشر سلطة دبي
للخدمات المالية قريبًا تقريرًا
يبرز النتائج والمعلومات التي
توصل لها االستبيان.
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دعم االبتكار
سلطة دبي للخدمات المالية تدعم العرض المقترح للتكنولوجيا المالية في دبي باطار عمل
للتمويل الجماعي األول من نوعه في المنطقة وباطالق رخصة اختبار االبتكار
تدرك سلطة دبي للخدمات المالية،
بوصفها جهة تنظيمية ،أهمية االبتكار
والتكنولوجيا لدعم وتمكين نماذج أعمال
الخدمات المالية ومنتجاتها وخدماتها.
ويمكن للتكنولوجيا المالية ،أو فينتك،
تعزيز كفاءة األسواق وتحسينها وتقديم
خدمات وحلول أفضل .وقد شجعت سلطة
دبي للخدمات المالية تطوير التكنولوجيا
المالية في القطاع ،إلى جانب كونها جزء
من التطورات الحاصلة في التكنولوجيا
التنظيمية (.)RegTech
وتنعكس إضافة فكرة استراتيجية
جديدة – وهي االبتكار -إلى األولويات
االستراتيجية لسلطة دبي للخدمات المالية
في دعم السلطة للتكنولوجيا المالية
واستخدام التكنولوجيا نفسها .ونكون
بهذه الطريقة ملتزمين باستراتيجية
االبتكار الوطنية التي وضعها نائب رئيس
الدولة ،ورئيس الوزراء وحاكم دبي ،صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
لخلق نظام بيئي مالئم لالبتكار.
ما هي األعمال التي تقوم بها سلطة
دبي للخدمات المالية؟

رخصة اختبار االبتكار

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية في
 24مايو عن رخصة اختبار االبتكار ،وهي
عبارة عن رخصة محدودة للخدمات المالية
مصممة خصيصًا إلتاحة تأهيل شركات
التكنولوجيا المالية لوضع مفاهيم مبتكرة
في مركز دبي المالي العالمي أو منه
واختبارها ،وذلك بدون أن تخضع لجميع
الشروط التنظيمية التي تُطبق عاد ًة على
الشركات الخاضعة للتنظيم.
وبموجب رخصة اختبار االبتكار ،ستضع
الجهات الطالبة لها خطة اختبار تنظيمية
لوصف مقترحات نموذج األعمال أو المنتج
أو الخدمة والتفاصيل الخاصة بالكيفية
التي ستخضع بها لالختبار لمعرفة إذا ما
كانت جاهزة للخضوع للتنظيم .وتجري
سلطة دبي للخدمات المالية مناقشات مع
الجهات المتقدمة للحصول على رخصة
اختبار االبتكار لمساعدتها على إدارة هذه
العملية ،كما ستعمل معها عن كثب
لتحديد القواعد التي يجب تطبيقها خالل
فترة االختبار التنظيمية .وبينما يمكن
لسلطة دبي للخدمات المالية تقديم
اعفاءات من بعض القواعد ،أو إدخال
تعديالت عليها ،فهناك بعض الشروط
الرئيسية التي يجب توافرها ،والتي تتضمن
التواجد في مركز دبي المالي العالمي،
واالمتثال للقوانين االتحادية اإلماراتية

المعمول بها ،والعمل بنزاهة وبالمهارة
المطلوبة وإيالء االهتمام الالزم والعناية
الواجبة.
ومنذ إطالق رخصة اختبار االبتكار ،زاد
الطلب من مبتكري التكنولوجيا المالية
على كل من المستويين المحلي والعالمي،
والذين يتطلعون إلى أن يسهموا في
المنهج التطلعي لسلطة دبي للخدمات
المالية ومركز دبي المالي العالمي وإمارة
دبي واإلمارات العربية المتحدة بصفة
عامة .وتتضمن بعض المجاالت التي كنا
نستكشفها االستشارات اآللية وتحليالت
البيانات وسلسلة الكتل ()blockchain
وسداد المدفوعات عبر الهاتف المتحرك.

التمويل الجماعي

تماشيًا مع أهداف خطة دبي  ،2021أعلنت
سلطة دبي للخدمات المالية عن قواعد
جديدة للتمويل الجماعي وذلك للتمويل
الجماعي القائم على األسهم والقروض،
والتي تم تطبيقها في  1أغسطس
من هذا العام .ومن المتوقع أن يصبح
التمويل الجماعي الشكل األكثر رسوخًا
للتمويل المقدم لقطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وخاصةً في دولة اإلمارات

تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في دبي نسبة  95%تقريبًا من
جميع الشركات أو المؤسسات في
اإلمارة ،لتساهم بنسبة  42%من
القوة العاملة وبنحو  40%من إجمالي
قيمة االقتصاد في دبي

4%

تمثل القروض
المقدمة لهذه
المشاريع نسبة
 4%من االئتمان
المصرفي
المستحق السداد
في اإلمارات

العربية المتحدة.
وتساهم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة بشكل كبير في االقتصاد
اإلماراتي ،ففي عام  ،2014شكلت المشاريع
الصغيرة والمتوسطة نحو  84%من
الشركات في اإلمارات ،لتساهم بنحو 60%
في الناتج المحلي اإلجمالي اإلماراتي وتوفر
فرص عمل لنسبة  60-65%من القوة
العاملة اإلماراتية ،وذلك وفقًا لوزارة االقتصاد
اإلماراتية .وتمثل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في دبي نسبة  95%تقريبًا

 1تتمحور التكنولوجيا التنظيمية حول استخدام التكنولوجيا
لتمكين الجهات التنظيمية من أداء مهامها ،أو مساعدة
الشركات المرخصة على أداء التزاماتها التنظيمية ،وذلك بشكل
أكثر فعاليةً وكفاءةً.
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استراتيجية االبتكار
مقدمة من بيتر سميث مدير عام و رئيس قسم السياسات و االستراتيجيات

في حين أن التكنولوجيا المالية ال تمثل مفهومًا جديدًا ،تنامى دورها
في مرحلة ما بعد األزمة وبعد ذلك كأحد العوامل المعرقلة التي تعيد
تنظيم النماذج المصرفية التقليدية .تدرك سلطة دبي للخدمات
المالية بوصفها جهة تنظيمية أهمية االبتكار والتكنولوجيا في دعم
وتمكين نماذج أعمال الخدمات المالية ومنتجاتها وخدماتها .ويمكن
للتكنولوجيا المالية (فينتك) تعزيز وتحسين كفاءة األسواق والخدمات
والحلول واألهم من ذلك خلق فرص لإلدماج المالي .ووفقًا ألكسنتشر
 1%فقط من أكثر من  50مليار دوالر أمريكي ،في التدفقات االستثمارية
التي تصل إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ عام ، 2010
ولذلك تظل هناك فرصة كبيرة لتسخير المزايا المحتملة التي يمكن أن
تقدمها التكنولوجيا المالية في المنطقة .وتشجع سلطة دبي للخدمات
المالية تطويرالتكنولوجيا المالية ،فض ً
ال عن تبنيها ألحدث التطورات في
عملياتها الداخلية.
وستتم مناقشة الجهود التي تبذلها سلطة دبي للخدمات المالية
لتبني وتعزيز االبتكار في الصفحات المقبلة والتي تعكس إضافة
موضوع استراتيجي جديد – اال وهو االبتكار إلى أولوياتنا االستراتيجية.
ويظل منهجهنا ثابتًا ال يتغير بالنسبة لجميع الخدمات المالية إذ يستند
إلى المخاطر.
وال تزال سلطة دبي للخدمات المالية محايدة من حيث استخدام
التكنولوجيا فيما يتعلق بتنظيم الخدمات المالية .ونرى أن مثل ذلك
المنهج سيمكن الشركات من اعتماد مناهج تناسب نماذج أعمالها
وتفضيالت عمالئها على النحو األفضل .ففي شهر أغسطس ،أضفنا
الصفة الرسمية على منهجنا ذي الصلة بمنصات التمويل الجماعي،
وقدمنا إطارًا تنظيميًا مخصصًا لمنصات القروض واالستثمار .ونتوقع أن
يسهم هذا النظام في التنمية المستدامة لمصدر التمويل للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة في دبي واإلمارات العربية المتحدة على نطاق
أوسع .وبالمثلُ ،صممت رخصة اختبار االبتكار ،وهي رخصة مقيدة
للخدمات المالية تم إطالقها في شهر مايو ،للسماح بتأهيل شركات

إن دبي في طريقها إلى أن تصبح مركزًا دوليًا
للتكنولوجيا المالية كما هو الحال لعديد من
القطاعات األخرى
التكنولوجيا المالية لتطوير واختبار المفاهيم االبتكارية داخل أو من
مركز دبي المالي العالمي دون الخضوع لجميع المتطلبات التنظيمية
التي تسري عاد ًة على الشركات الخاضعة لتنظيم السلطة.
وبهذا األسلوب ،فإننا نعمل على مواءمة أنفسنا مع االستراتيجية
الوطنية لالبتكار التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء وحاكم
دبي ،إلنشاء نظام بيئي يدعم االبتكار .ونحن ندعم مبادرات دبي ودولة
اإلمارات التي تعزز أحدث ابتكارات التكنولوجيا التي تبرز الفرصة لتقديم
خدمات سلسة وسريعة وفعالة في اإلمارة ودولة اإلمارات.
وتسير دبي بخطى ثابتة لتكون مركزًا دوليًا للتكنولوجيا المالية كما
هي محورًا لكثير من القطاعات األخرى .وستواصل سلطة دبي للخدمات
المالية العمل عن كثب مع سلطة مركز دبي المالي العالمي والشركات
في مسرعها فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي الذي ُأعلن عنه
في أوائل عام  .2017وسنواصل تقديم البنية التحتية التنظيمية لدعم
كل من الشركات الناشئة وكيانات التكنولوجيا المالية األكثر تقدمًا
لنوفر لها الفرصة لتطوير واختبار وتعديل ابتكاراتها .كما ستواصل
سلطة دبي للخدمات المالية كذلك العمل مع الحكومة لتعزيز تطوير
النظام البيئي في دبي لمساعدة اإلمارة على تحقيق طموحاتهاn .
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األخبار

الشيﺦ مكتوم بن مﺤمد يعين عضوتين جديدتين
بمجلﺲ إدارة سلطة دبي للخدمات المالية
شهدت سلطة دبي للخدمات املالية
تعيني عضوتني جديدتني مبجلس
إدارة سلطة دبي للخدمات املالية
من قبل سمو الشيخ مكتوم بن
حممد بن راشد آل مكتوم ،نائب
حاكم دبي ورئيس مركز دبي املايل
العاملي.
انضمتا كل من السيدة /ديكسون
والسيدة /تيو إىل جملس إدارة سلطة
دبي للخدمات املالية يف سبتمرب ،حيث
جتلبان أكرث من  60عامًا من اخلربة
يف جمال اخلدمات املالية وتنظيم
أسواق رأس املال.
وعملت السيدة /ديكسون مؤخرًا
لدى البنك املركزي األوروبي ،وتولت
اإلشراف على مهام الرقابة املصرفية
وشغلت منصب عضو اجمللس
اإلشرايف آللية الرقابة املوحدة .كما
شغلت السيدة /ديكسون ،قبل
عملها لدى البنك املركزي األوروبي،
منصب رئيس مكتب الرقابة على
املؤسسات املالية يف كندا ،فضالً عن

ستﻀيﻒ كل من السيدة /ديكسون
والسيدة /تيو مجتمعتين أكﺜر من  60عامﴼ
من الخبرة في مجال الخدمات المالية وتنظيﻢ
أسواق رأس المال

عملها لدى وزارة املالية الكندية ملدة
 15عامًا ،والتي كان يرتكز عملها
خالل هذه الفرتة يف األساس على
سياسة املؤسسات املالية.
وانضمت السيدة /تيو للعمل
مبجلس اإلدارة بعد أن قضت 27
عامًا يف العمل لدى هيئة النقد يف
سنغافورة .وكان منصب نائب العضو
املنتدب املسؤول عن الرقابة املالية
هو أخر منصب تنفيذي شغلته

السيدة /تيو ،إذ تولت بحكم منصبها
هذا املسؤولية عن تنظيم جميع
املؤسسات يف القطاع املصريف
وقطاعات التأمني وأسواق رأس
املال واإلشراف عليها ،فضالً عن
دورها املتمثل يف مراقبة اخملاطر
النظامية والرقابة التحوطية الكلية.
وعلق صائب أيغﲊ ،رئيس جملس
إدارة سلطة دبي للخدمات املالية،
قائالً“ :نقدر ببالغ التقدير الدعم

بناء قدرات المواﻃنين اإلماراتيين
تواصل سلطة دبي للخدمات
املالية التزامها الشديد بتطوير
القدرات التنظيمية للمواطنني
اإلماراتيني .ويشكل املواطنون
اإلماراتيون أكرب جمموعة مقارنة
بجنسيات جميع املوظفني اآلخرين
(بواقع  )25%ومقارنة بجنسيات
املوظفني التنظيميني (بواقع
 .)33%وقد ساهم برنامج قادة الغد
التنظيميون الذي أطلقته سلطة
دبي للخدمات املالية واملنعقد
ملدة سنتني مساهمة كبرية يف هذا
اخلصوص.
وأطلقت سلطة دبي للخدمات
املالية برنامج قادة الغد
التنظيميون يف  2006من أجل تدريب
خريجي اجلامعات اإلماراتية ليكونوا
قادة يف جمال تنظيم اخلدمات
املالية ،فاسم الربنامج ميثل إلهامًا
ويعكس مدى طول املسرية
التي يجب على القائد التنظيمى
اجلدير بالثقة أن يسلكها .ويلزم
القادة التنظيمون التمتع مبعارف
تقنية قوية لفهم وإدارة اخملاطر
املتأصلة يف اخلدمات املالية ،وهو
ما يبني أساسًا قويًا للربنامج.
ويخضع اخلريج ،بوصفه مشاركًا
يف برنامج قادة الغد التنظيميون،
لعامني من التدريب والتدريب أثناء
العمل قبل االضطالع بدور دائم
ضمن أحد الفرق التنظيمية ،وحتدد
تقييمات الكفاءة التي يتم عملها

بشكل منتظم نوع التطوير التجريبي
والتطوير خارج الوظيفة املطلوب
لبناء إمكانات الفرد.
وجنح برنامج قادة الغد
التنظيميون ،منذ إطالقه ،يف
تخريج  33مديرًا .ويتوىل بعضهم،
يف الوقت احلايل ،مناصب إدارية
عليا يف السلطة .ولدعم املناصب
العليا التي يتم توليها ولتسهيل

التقدم الوظيفي بني اخلريجني
اجلدد ،أُدخلت مؤهالت خارجية يف
جمال القيادة ،حيث ستكمل أول
جمموعة من املشاركني دراستها
تقـــدم هو برنامج
يف  .2017وبرنامج
َُ
جرى تصميمه خصيصًا لتطوير
كفاءات األفراد ليصبحوا مدراء أو
قادة فنيني .وتتبنى سلطة دبي
للخدمات املالية بعض الوسائل

املستمر من سمو الشيخ مكتوم
بن حممد بن راشد آل مكتوم من
أجل تطوير سلطة دبي للخدمات
املالية .ويضيف تعيني سموه جلويل
ديكسون وتيو سوي ليان إىل جملس
اإلدارة خربة تنظيمية واسعة النطاق
ويعزز سبل التواصل مع أمريكا
الشمالية وقارة أوروبا وجنوب شرق
آسيا ،وذلك إىل جانب اخلربة العاملية
يف القطاعات املصرفية وأسواق رأس
املال والتأمني”.
ويأتي هذا التعيني متاشيًا مع
رؤية سمو الشيخ حممد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ورئيس
جملس الوزراء وحاكم دبي والرئيس
املؤسس ملركز دبي املايل العاملي
بتطوير دبي لتكون مركزًا ماليًا عامليًا.
وتدعم سلطة دبي للخدمات املالية
الرؤية الرامية إىل ترسيخ مكانة مركز
دبي املايل العاملي بوصفه املركز
املايل العاملي الرائد باملنطقة وأحد
املراكز املالية العاملية الرئيسية على
مستوى العاملn .

لتطوير موظفيها ،ومن بينها
إبرام الشراكات مع كربى املعاهد
واجلامعات التجارية وخلق فرص
للقيادة وفرص اإلعارة للمنظمات
اإلقليمية والدولية.
وفضالً عن ذلك ،يجري البحث
عن فرص إعارة إقليمية ودولية
للموظفني اإلماراتيني ،وذلك لدعم
توسيع نطاق جتربتهم التنظيمية.
ومن املتوقع استمرار حتسن جودة
وحجم املساهمات املقدمة من
املواطنني اإلماراتيني خالل العامني
 2017وn .2018

ﺧريجي برنامﺞ قادة الﻐد التنظيميون لعام  2016مﻊ رئيﺲ مجلﺲ اإلدارة ﺻائﺐ أيﻐنر )وسط يسار(
والرئيﺲ التنﻔيﺬي إيان جونستن )وسط يمين(
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نمو حجم التداول في بورصة
ناسداك دبي وبورصة دبي للطاقة
ارتفعت قيم التداول يف بورصة
ناسداك دبي خالل األشهر الستة
األوىل من عام  2017بنسبة 26٪
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام
املاضي لتصل إىل  758.3مليون
دوالرأمريكي ،بينما ارتفع حجم
التداول بنسبة  190٪ليصل إىل
 159.5مليون سهم .واستفادت
ناسداك دبي من إعادة إطالق
سوق املشتقات بنجاح يف سبتمرب
 2016يف ظل املشاركة القوية من
جانب املؤسسات املالية اخلاضغة
لتنظيم سلطة دبي للخدمات
املالية وهيئة األوراق املالية
والسلع اإلماراتية.
كما حصلت البورصة أيضًا يف 29
مارس  2017على اعرتاف هيئة
األوراق املالية واألسواق األوروبية
باعتبارها غرفة تقاص لطرف مقابل
مركزي يف بلد ثالث مبوجب الفصل
الرابع من الباب الثالث من الئحة
البنية التحتية للسوق األوروبية.
ويفتح هذا االعرتاف الباب أمام
أعضاء املقاصة باالحتاد األوروبي
للمشاركة مبزيد من الفعالية يف
ناسداك دبي وي ُرسل إشارة إيجابية
إىل السوق على مستوى التنظيم يف
مركز دبي املايل العاملي.
وارتفعت قيمة التداول للعقود
املستقبلية يف بورصة دبي للطاقة
خالل األشهر الستة األوىل من عام
 2017بنسبة  12.5٪مقارنة باألشهر

يﻔتﺢ ﻫﺬا اﻻعتراف الباب أمام أعﻀاء المقاﺻة
باﻻتحاد األوروبي للمشاركة بمزيد من الﻔعالية
في ناسداك دبي و ﹸيرسل إشارة إيجابية إلﻰ
السوق علﻰ مستوى التنظيﻢ في مركز دبي
المالي العالمي
الستة األوىل من عام  2016لتصل
إىل  41.8مليار دوالر أمريكي ،بينما
انخفض حجم التداول يف بورصة
دبي للطاقة بنسبة  12٪ليصل
إىل  807,071عقدًا .وقد شهدت
بورصة دبي للطاقة أحجام وقيم
تداول يف عقود التنفيذ الفعلي
الرئيسية والعقود املستقبلية
الرئيسية ،فضالً عن تداول العقود
لعمان مبا يتماشى
املستقبلية ُ
مع االجتاهات التاريخية .باإلضافة
إىل ذلك ،بدأ التداول يف عقدين من
العقود املالية (عقد خام برنت
مقابل خام دبي ونفط خام دبي
(بالتس)) اللذين أدرجتهما بورصة
دبي للطاقة مؤخرًا يف ظل مشاركة
واعدة من الشركات املالية وشركات
السلع التجارية الدولية.

ومنذ عام  ،2015تبذل بورصة
دبي للطاقة أيضًا جهودًا فعالة
لرتويج منصة املزادات اخلاصة
بها للنفط اخلام املادي .ولقد
كانت حكومة عُمان تستخدم هذه
املنصة يف املاضي لبيع فائض
اإلنتاج بأسعار أفضل من خالل
املزادات .كما جنحت شركة النفط
الوطنية العراقية خالل األشهر
الستة األوىل من عام  2017يف
استخدام منصة بورصة دبي للطاقة
لبيع ثمانية ماليني برميل من
خالل املزادات .وعلى الرغم من أن
تلك املنصة ليست خدمة مالية،
إال أنها تضيف إىل القيمة املقرتحة
لبورصة دبي للطاقة باعتبارها إحدى
اجلهات املزودة لﻸسعار املرجعية
املوثوقةn .

ملخﺺاألخبار
أنﻈمة وضوابﻂ مكافﺤة ﻏسل
األموال
استمرت سلطة دبي للخدمات
المالية في اﺗخاذ اجراءات لﻀمان
ﺗنﻔيﺬ الﺸرﻛات وحﻔاﻇها علﻰ
ﺗطبيﻖ أنظمة وضوابﻂ مناسبة
لمﻜافﺤة ﻏﺴﻞ اﻷموال.
ﻗبلﺖ سلطة دبي للخدمات
المالية ﺗعهدﴽ واجﺐ التنﻔيﺬ من
ﺷرﻛة بتبدﻳد مخاوف سلطة دبي
للخدمات المالية فيما ﻳتعلﻖ بﺄنظمة
وضوابﻂ مﻜافﺤة ﻏﺴﻞ اﻷموال
لدﻳها وما إن ﻛانﺖ ﻗدمﺖ الخدمات
المالية المتمﺜلة في ﺗوفير ﺧدمات
العهد لعمﻼئها عندما لم ﻳﻜن
ﹸ
لدﻳها ﺗرﺧيﺺ بﻔعﻞ ذلﻚ .ووافﻘﺖ
الﺸرﻛة علﻰ ﺗﺼﺤيﺢ اﻷنظمة
والﻀوابﻂ التي ﺗﺜير مخاوف سلطة
دبي للخدمات المالية إلﻰ جانﺐ دفﻊ
ﻏرامة مالية.
سلوكيات خاﻃﺌة ومضللة
فرضﺖ سلطة دبي للخدمات
المالية ﻏرامة ﻗدرﻫا  25،000دوﻻر
أمرﻳﻜي علﻰ موﻇﻒ سابﻖ في
ﺷرﻛة معتمدة لتﺰوﻳد سلطة دبي
للخدمات المالية بمعلومات ﺧاﻃﺌة
ومعلومات مﻀللة.
وفي ﻗﻀية منﻔﺼلة ،وجهﺖ
سلطة دبي للخدمات المالية اللوم
لﺸخﺺ ﻗدم معلومات ﺧاﻃﺌة
ومﻀللة إلﻰ سلطة دبي للخدمات
المالية أﺛناء مﻘابلة.
مستجدات بوابة الشكاوى لدى
سلطة دبي للخدمات المالية
حﻘﻘﺖ سلطة دبي للخدمات
المالية في  79ﺷﻜوى ﹸﻗدمﺖ من
ﺧﻼل بوابتها للﺸﻜاوى في .2017
وﻳعود الﺴبﺐ في ﺗراجﻊ عدد
المدﺧلة
الﺸﻜاوى إلﻰ التﺤﺴينات ﹸ
علﻰ آليات الترﺷيﺢ في بوابة
الﺸﻜاوى التابعة للموﻗﻊ اإللﻜتروني
لﺴلطة دبي للخدمات المالية.
عمليات االحتيال والتنبيهات
للمستهلكين
ﺗنﺸر سلطة دبي للخدمات المالية
بانتظام ﺗنبيهات علﻰ موﻗعها
اإللﻜتروني حول أحدث عمليات
اﻻحتيال التي ﺗﺆﺛر علﻰ مرﻛﺰ دبي
المالي العالمي والمﺴتﺜمرﻳن.
وأصدرت سلطة دبي للخدمات
المالية  11ﺗنبيهﴼ للمﺴتهلﻜين منﺬ
 1ﻳناﻳر .2017
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اتخاذ إجراءات ضد وسطاء التأمين
يتمثل الهدف الشامل ألنشطة
سلطة دبي للخدمات املالية يف منع
أي تصرف يسبب أو قد يسبب الضرر
لسمعة مركز دبي املايل العاملي
والكشف عن مثل ذلك التصرف واحلد
منه .وتعمل سلطة دبي للخدمات
املالية بشكل استباقي قدر اإلمكان
من أجل إيجاد حل للمسائل
التنظيمية عرب اتخاذ إجراءات
تصحيحية إلعادة التزام الشركات
ضمن نظامها القانوين والتنظيمي.
وستتخذ سلطة دبي للخدمات
املالية إجراءات جربية عندما ال تسفر
اإلجراءات التصحيحية عن النتيجة
املرجوة.
منذ بداية هذه السنة وحتى
تاريخه ،اتخذت سلطة دبي للخدمات
املالية إجراءات ضد شركة وفردين
يعمالن يف جمال الوساطة التأمينية،
حيث فرضت سلطة دبي للخدمات
املالية غرامة على تلك الشركة
ملزاولة أنشطة تأمينية ممنوعة
باخملالفة لقواعد سلطة دبي
للخدمات املالية .ومت منع الشركة

مبوجب قواعد سلطة دبي للخدمات
املالية من القيام بأعمال الوساطة
يف عقود التأمني على اخملاطر بدولة
اإلمارات العربية املتحدة إال إذا كانت
تلك اخملاطر واقعة يف مركز دبي
املايل العاملي أو كان العقد أحد
عقود إعادة التأمني.
وتبني من خالل التحقيق الذي
أجرته سلطة دبي للخدمات املالية
أن الشركة قدمت خدمات وساطة
تأمينية حمظورة ومل توفر أنظمة
وضوابط كافية للكشف عن هذه
األنشطة ورصدها ومنعها.
كما فرضت سلطة دبي للخدمات
املالية غرامة على فرد الضطالعه
بدور يف تقدمي الشركة خلدمات
الوساطة التأمينية احملظورة،
ومنعت هذا الفرد من أداء أي وظيفة
تتعلق بتقدمي اخلدمات املالية من
مركز دبي املايل العاملي أو إليه.
وبشكل منفصل ،قبلت سلطة
دبي للخدمات املالية تعهدًا واجب
التنفيذ من فرد بتبديد خماوف
سلطة دبي للخدمات املالية

تعمل سلطة دبي للخدمات المالية بشكل
استباقي قدر اإلمكان من أجل إيجاد حل
للمسائل التنظيمية عبر اتخاذ إجراءات
تصحيحية إلعادة التزام الشركات ضمن
نظامها القانوني والتنظيمي
املتمثلة يف أن كبري املسؤولني
التنفيذيني بالشركة مل يقم مبا يلي:
 nإعداد غطاء إعادة التأمني وفقًا
لتعليمات العميل ،وسمح بتقدمي
معلومات غري صحيحة للعميل عن
غطائه التأميني؛
 nااللتزام بشرط سلطة دبي
للخدمات املالية بأن يكون كبري
املسؤولني التنفيذيني مقيمًا يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة؛

 nالتأكد من أن البيانات املالية
للشركة للسنة املالية  2014تظهر
بدقة املركز املايل للشركة؛
 nوضمان امتالك الشركة ألنظمة
وضوابط كافية للقيام بأعمال
الوساطة التأمينية.
وافق الفرد على ترك منصبه ككبري
املسؤولني التنفيذيني بالشركة
ودفع غرامة مالية إىل سلطة دبي
للخدمات املاليةn .

إصدار 'خطاب كبار التنفيذيين' حول المنتجات
الممولة باإلقراض للمستثمرين األفراد
RastoS / Shutterstock.com

أصدرت سلطة دبي للخدمات
املايل يف  24يوليو خطابًا إىل جميع
الشركات التي تزاول أعمالها يف مركز
دبي املايل العاملي حتدد فيها
توقعات إشراك الشركات املرخصة
للعمالء األفراد للتعامل يف عقود
الفروقات وعقود تداول العمالت
األجنبية الفورية وعقود اخليارات
الثنائية (ي ُشار إليها جمتمعة باسم”
املشتقات املالية املتداولة خارج
البورصة”).
قد وضعت سلطة دبي للخدمات
املالية هذه التوقعات ،التي تعكس
مساهمات العديد من أصحاب
املصلحة الرئيسيني ،لتوفري حماية
إضافية للعمالء األفراد ،الذين قد ال
يكونوا على دراية تامة باخلصائص
واخملاطر التي تنطوي عليها هذه
املنتجات غري القياسية بشكل عام،
وملالءمة نظامنًا بشكل وثيق مع
النهج اخملصصة لتنظيم هذه
السوق واملتبعة يف بلدان كربى
أخرى.
ويتمثل أحد أهم توقعات سلطة
دبي للخدمات املالية يف القيود
املفروضة على التمويل باإلقراض
املمنوح للعمالء األفراد وتعزيز
اعتبارات املالءمة وحوكمة املنتجات

فضالً عن القيود املفروضة على
العروض الرتويجية والقدرة على
متويل احلسابات عرب بطاقات

االئتمان ومعايري اإلفصاح األكرث
ً
صرامة .وتعتزم سلطة دبي
للخدمات املالية أن تتبع هذا اخلطاب

مبشاورات عامة رسمية بهدف دمج
اجلوانب الرئيسية لهذه التوقعات يف
مناذج كتيب القواعدn .
اإلصدار  14نوفمبر 7 | 2017
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مركز دبي المالي العالمي :أحد المراكز
الرائدة في إدارجات الصكوك
يواصل مركز دبي املايل العاملي بناء
سمعته كأحد املراكز الرائدة يف إدراجات
الصكوك على مستوى العامل يف ظل
استمرار تزايد عدد إدراجات الصكوك ،إذ
بلغ عدد إدراجات الصكوك حتى شهر
أغسطس  2017تسع إدارجات بقيمة
تبلغ نحو  8.5مليار دوالر أمركي .وتبلغ
القيمة اإلجمالية للصكوك املدرجة
يف بورصة ناسداك دبي حوايل 49.1
مليار دوالر أمريكي ،مما يجعل مركز
دبي املايل العاملي أحد املراكز الرائدة
عامليًا يف إدراجات الصكوك .وباإلضافة
إىل ذلك ،تستمر مبادرة “دبي عاصمة
االقتصاد اإلسالمي” التي أطلقها

سمو الشيخ حممد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة رئيس جملس الوزراء
حاكم دبي ،يف جذب عدد من إصدارات
صكوك الشركات رفيعة املستوى.
وال تزال قائمة املعامالت املعتمدة
تُظهر منوًا يف عمليات ربط أسواق رأس
املال بني دبي واألسواق الدولية األخرى
مثل هونغ كونغ وإندونيسيا والكويت
واململكة العربية السعودية .ويشري
ذلك أيضًا إىل تواصل االهتمام من جانب
اجلهات السيادية واملنظمات فوق
الوطنية مثل البنك اإلسالمي للتنمية.
وواصلت أعداد إصدارات الصكوك

السيادية ارتفاعها ،حيث أدرجت
جمهورية إندونيسيا إصدارات صكوك
بقيمة  3مليارات دوالر أمريكي فضالً
عن قيام حكومة هونغ كونغ بإدراج
صكوك بقيمة مليار دوالر أمريكي.
ويف الوقت نفسه ،ميثل إدراج بنك
دبي اإلسالمي لصكوك بقيمة مليار
دوالر أمريكي أكرب إصدار للصكوك
من جانب مؤسسة مالية إماراتية يف
بورصة ناسداك دبي هذا العام.

دعم صيني إلدراجات
الديون التقليدية

يتواصل االهتمام بإدراج الديون

التقليدية يف ظل االهتمام املتزايد
من جانب الصني ،حيث قدمت
الصني أربعة إدراجات إلصدارات
ديون تقليدية والتي شملت إصدارًا
بقيمة  1.2مليار دوالر أمريكي من
جانب بنك التعمري الصيني وإصدارين
بقيمة  700مليون دوالر أمريكي
وبقيمة  500مليون يورو ( 595
مليون دوالر أمريكي) من جانب
البنك الصناعي والتجاري الصيني.
كما اقرتحت إمارة الشارقة ،التي
أدرجت صكوكًا يف بورصة ناسداك
دبي ،إصدار سندات مقومة
بالرمنينبي يف الصني.

عمليات إدراج األسهم
والخدمات االستشارية

قدمت سلطة دبي للخدمات املالية
توجيهات تنظيمية بشأن عدد من
معامالت إدراجات األسهم وطلبات
الشركات الراعية .ونتيجة لظروف
السوق الصعبة ،مت تعليق العديد
من هذه املعامالت .إال أنه مت إجناز
إحدى إدراجات األسهم فضالً عن
طرح عام أويل؛ حيث أُد ِر َجت اإلمارات
دبي الوطني ريت ،وهي صندوق
استثمار عقاري ُمدرَج متوافق
مع الشريعة اإلسالمية ،واع ُت ِمدَ ت
للتداول يف بورصة ناسداك دبي يف
شهر مارس من هذا العام .كما
نشهد أيضًا يف الوقت احلايل اهتمامًا
من جهات اإلصدار التي ترغب يف إجراء
إدراجات ثانوية يف بورصة ناسداك
دبي .وميكن أن تتضمن اإلجراءات
يف هذا الصدد إجراء تقييم ملدى
ُظهر االهتمام املبدى
التكافؤ .وي ِ
تزايد احتمالية إقامة عمليات ربط
بني دبي وعدد من أسوق رأس املال
مثل مصر والكويت .وجدي ٌر بالذكر أن
سلطة دبي للخدمات املالية ت ُ ِّ
نظم
حاليًا  36كيانًا من الكيانات التي
تلتزم بتقدمي التقارير بقيمة سوقية
جممعة تبلغ  102مليار دوالر
أمريكيn .

سلطة دبي للخدمات المالية تبدأ تشغيل
البوابة اإللكترونية
عقب فرتة من إجراء تطويرات
ضخمة ،يعد التقرير السنوي املعدل
ملكافحة غسل األموال الصادر من
سلطة دبي للخدمات املالية هو
األول ضمن سلسلة من التقارير
التي يدور موضوعها حول احللول
املبتكرة اجلديدة جلمع املعلومات

وحتليلها .وستتبع هذه التقارير
بعض طلبات الرتخيص قبل نهاية
العام بهدف تبسيط عملياتنا وإيجاد
املزيد من الكفاءات.
وعقب التطبيق الناجح لنظام
إدارة األنشطة املركزي من قبل
فريق اإلشراف اجملمع ،قامت سلطة

دبي للخدمات املالية بتطبيق نظام
اإلدارة املركزية على جميع التقارير
التنظيمية عرب البوابة ذاتها .وال يغري
هذا نظام إدارة عالقات الشركات،
ولكنه يبسط جميع عمليات تقدمي
التقارير من خالل إطار رصد مشرتك
أثبت فعاليته بالنسبة جلميع

الشركات اخلاضعة حاليًا لإلشراف
“اجملمع” .ويسمح ذلك باخلتم
الزمني اآليل جملموعة متنوعة
من التقارير وتسجيلها ،وهو أمر
بالغ األهمية لتحقيق قدر أكرب من
الكفاءة يف عالقات أصحاب املصلحة
واحلد من العبء التنظيميn .
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مصرف لبنان املركزي وحمافظ مركز
دبي املايل العاملي .وشارك يف هذه
الفعالية ما يزيد على  200مشارك،
من بينهم نحو  45ممثالً من لبنان
يأتي على رأسهم كبار التنفيذيني
باملصرف املركزي وخمتلف السلطات
التنظيمية بالبالد .وكشفت الفعالية
النقاب عن إمكانات التطبيقات
احملتملة من لبنان ،والتي ستزيد
من انتشار مركز دبي املايل العاملي
يف املنطقة.
وباإلضافة إىل هذه الفعاليات،
شاركت سلطة دبي للخدمات املالية
يف عدد من الفعاليات التي تركز على
التدقيق ،والتي عُقد العديد منها
بالتعاون مع معهد احملاسبني
القانونيني يف إجنلرتا وويلز.
وعلى هامش اجتماعات
جمموعات عمل جملس اخلدمات
املالية اإلسالمية التي انعقدت يف
مركز دبي املايل العاملي،
استضافت سلطة دبي للخدمات
املالية ندوة بالتعاون مع جملس
اخلدمات املالية اإلسالمية .وقد
قدمت هذه الندوة منصة ملناقشة
استخدام السلع األخرى لتسهيل
عمليات التحويل املتوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية يف إطار
املرابحةn .

الجلسة السنوية لسلطة دبي للخدمات المالية حول الرقابة

المراجعة الموضوعية حول مالءمة وتصنيفات
العمالء من جانب الشركات المرخصة
انتهت سلطة دبي للخدمات املالية
من مراجعة تصنيف ومالئمة
العمالء ،بشكل خاص على كيفية
قيام الشركات بتصنيف العمالء يف
مرحلة جمع املعلومات عنهم
وإىل أي مدى تضمن هذه الشركات
مالءمة املشورة والقرارات التقديرية
لعمالئها.
وقد عرضنا النتائج األولية يف

جلسة التواصل حول الرقابة املالية
املنعقدة يف مايو ،ومن املقرر
إصدار التقرير النهائي يف الربع الرابع
لعام .2017
وقد حددت املراجعة بعض
التحسينات يف الطريقة التي جتري
بها الشركات تصنيف العمالء مقارنة
بنتائج املراجعة املوضوعية
السابقة؛ غري أننا الحظنا بعض

مزيد من
اجملاالت التي حتتاج إىل
ٍ
التحسينات.
وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
 nمل تقم بعض الشركات بإجراء
كاف لتقييم العمالء فيما
توثيق ِ
يتعلق مبعرفة العمالء وخرباتهم؛
 nويف كثري من احلاالت ،مل تسجل
الشركات الفئة الفرعية لتصنيف
العمالء املهنيني والتي مت

تخصيصه للعمالء وفقًا للقسم 2

من منوذج مزاولة األعمال بكتيب
القواعد؛
 nويفرض عدد كبري من الشركات
قيودًا على تطبيق شروط املالءمة
اخلاصة بسلطة دبي للخدمات
املالية بنا ًء على تصنيف العمالء ،إال
أنهم ال يقدمون أي إخطار كتابي
مسبق للعمالء املتأثرينn .

اإلنتهاء من عمليات
المراجعة الموضوعية حول
الجرائم المالية
على نحو مماثل ،انتهت سلطة دبي
للخدمات املالية مؤخرًا من عمليات
املراجعة املوضوعية للجرائم
املالية بشأن عدد من الشركات
اخملتارة العاملة يف مركز دبي املايل
العاملي .ونُوقشت أيضًا نتائج عملية
املراجعة يف اجللسة السنوية
للتواصل حول الرقابة املالية
املنعقدة يف شهر مايو .2017

وركزت هذه املراجعة بوجه عام
على جماالت التحسني التي تشمل
حتديدًا جودة عمليات تقييم خماطر
مكافحة غسل األموال التي تقوم
بها الشركات املرخصة وأطر مراقبة
معامالتها .وتهدف سلطة دبي
للخدمات املالية إىل نشر تقرير
نهائي خالل الربع الرابع من هذا
العامn .

اإلصدار  14نوفمبر 5 | 2017
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سلطة دبي للخدمات المالية تناقش أهم
القضايا والتطورات الرئيسية في القطاع
ّ
ميثل االنخراط مع اجملتمع املنظم
والشركاء االسرتاتيجيني واألطراف
املقابلة الدولية واإلقليمية
اخلاضعني لتنظيم سلطة دبي
للخدمات املالية جزءًا رئيسيًا من
اسرتاتيجية السلطة .وقد استخدمت
سلطة دبي للخدمات املالية على
مدار العام حتى تاريخه عددًا من
القنوات على الصعيدين الداخلي
واخلارجي ملناقشة القضايا
والتطورات الرئيسية التي تواجه
القطاع.
 nيف الفرتة من  5إلى  6فبراير
استضافت سلطة دبي للخدمات
املالية بالتعاون مع شركة تومسون
رويرتز القمة احلادية عشر للهيئات
التنظيمية يف دول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .وجدير بالذكر أن
القمة قد جذبت ما يزيد على 500
مشارك من خرباء االمتثال والشؤون
القانونية باإلضافة إىل الهيئات
التنظيمية يف جميع أنحاء املنطقة.
وقد شارك أعضاء من اإلدارة
التنفيذية بسلطة دبي للخدمات
املالية يف عدد من حلقات النقاش.
وتناولت موضوعات النقاش يف القمة
آخر التطورات بشأن أثر التطورات
االقتصادية الكلية الراهنة ،ورفع
العقوبات االقتصادية ،واجتاهات
اجلرائم املالية الدولية ،والتأثري على
السلوك والثقافة ،والتهديدات التي
يواجهها األمن اإللكرتوين والتحول
الرقمي للخدمات املالية.
 nيف  3مايو عقدت سلطة دبي
للخدمات املالية بالتعاون مع
جمموعة شبكة مسؤويل االلتزام
وسلطة مركز دبي املايل العاملي
وجمعية مركز دبي املايل العاملي
للتأمني جلسة التواصل السنوية
الثالثة حول الرقابة املالية .وقد
جذبت جلسة التواصل ما يزيد على
 250مشاركًا من خرباء االمتثال
والشؤون القانونية .وقد قدم
متحدثون من سلطة دبي للخدمات
املالية واإلدارة التنفيذية للسلطة

القمة الحادية عشرة للهيئات التنظيمية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
عددًا من العروض التقدميية
وشاركوا يف جلسات نقاش .وقد
مث ّلت الفعالية فرصة لسلطة دبي
للخدمات املالية لتقدمي أحدث
التطورات بشأن جدول أعمال
السياسات احلالية واملستقبلية
واجتاهات أحدث اإلجراءات التنظيمية
والقضايا املتعلقة مبكافحة
اجلرائم املالية واإلبالغ عن األنشطة
املشبوهة واخملاطر والقضايا

التعاون التنظيمي
واصلت سلطة دبي للخدمات
املالية التعاون مع الهيئات
التنظيمية اإلقليمية والدولية بشأن
ما جتريه من حتقيقات وأنشطة
تنفيذ .فعلى الصعيد اإلقليمي،
تعاونت سلطة دبي للخدمات
املالية مع هيئة األوراق املالية
والسلع اإلماراتية وهيئة التأمني

اإلماراتية ومصرف اإلمارات العربية
املتحدة املركزي وشرطة دبي.
وحتقيقًا لهذه الغاية ،استضافت
سلطة دبي للخدمات املالية يف مايو
 2017اجتماعًا للهيئات التنظيمية
احمللية لتبادل األفكار بشأن كيفية
قيام الهيئات التنظيمية بتعزيز
التعاون التنظيمي .وقد استعرض

احلالية يف قطاعات إدارة الرثوات
والوساطة واخلدمات املصرفية
والتأمني .كما مك ّنت هذه الفعالية
املشاركني من مناقشة الفرص
والتحديات التي متثلها التكنولوجيا
املالية مبا يشمل اإلطار التنظيمي
لسلطة دبي للخدمات املالية
للتمويل اجلماعي والنظام البيئي
للتكنوجليا املالية بدبي اآلخذ يف
التطور.

االجتماع دراسة حالة وناقش
على وجه التحديد كيفية قيام
الهيئات التنظيمية بالتفاعل وتبادل
املعلومات .ومن املقرر عقد
اجتماعات دورية يف املستقبل.
وعلى الصعيد الدويل ،شاركت
سلطة دبي للخدمات املالية
املعلومات والشواغل التنظيمية
مع هيئات تنظيمية أخرى من
أوروبا وأمريكا وآسيا ،فضالً
عن قيامها بتنسيق اإلجراءات
التنظيميةn .

وحتقيقًا لهذه الغاية ،نظمت
سلطة دبي للخدمات املالية أيضًا
فعالية تواصل خمصصة يف 8
مايو بالتعاون مع برنامج فينتك
هايف يف مركز دبي املايل العاملي
ومعهد حوكمة وجمعية عالقات
املستثمرين يف الشرق األوسط،
ملناقشة التكنولوجيا املالية وأثرها
على جمع رؤوس األموال يف الشرق
األوسط .وضمت الفعالية متحدثني
من سلطة دبي للخدمات املالية
وبرنامج فينتك هايف يف مركز دبي
املايل العاملي ومعهد حوكمة
باإلضافة إىل جمموعة من اجلهات
املعنية بالقطاع وخرباء حوكمة
الشركات .وحضر ما يزيد على 120
مندوبًا هذه الفعالية الداخلية،
والتي تلقت تعقيبات إيجابية.
 nيف  14مايو استضافت سلطة
مركز دبي املايل العاملي فعالية
“يوم املصارف اللبنانية يف مركز دبي
املايل العاملي” .وهذه الفعالية
هي األوىل التي يستضيفها مركز
دبي املايل العاملي والتي تركز على
املوحدة .وعُقدت هذه
السوق
ّ
الفعالية حتت رعاية وحضور حاكم

 | 4إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية | www.dfsa.ae

14/11/2017 11:02

032-037_DFSA_Oct17.indd 9

رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ
ﻧﻘﺪم إﻟﻴﻜﻢ ﺑﻜﻞ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ”إﻧﺠﺎزات ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ“ .وﻧﻬﺪف
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
ﺑﺸﺄن أﻫﻢ أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ ﺣﺘﻰ ان ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻧﺴﺘﻌﺮض اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮر وﻧﻤﻮ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ
إﺻﺪار  45رﺧﺼﺔً ﺟﺪﻳﺪ ًة وﻗﺒﻮل  59ﻃﻠﺒ،
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .وﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴ  457ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ
وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  16ﻣﺪﻗﻖ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺠﻞ و  119ﻣﻦ اﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة*.
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎ أﻳﻀ ﻧﻤﻮ ±ﻛﺒﻴﺮ ±ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ
ﺑﺮز ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻘﻮة
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮﻛﺰ´ ±ﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ±ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﻪ
اﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ
اﻻﻛﺘﺘﺎب ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎزال ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ أﺳﻮاق
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ وا´ﻗﻠﻴﻤﻲ.
وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،ﻛﺎن ﻣﻦ داوﻋﻲ ﺳﺮورﻧﺎ أن ﻧﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋ ﻣﻠﺤﻮﻇ
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت إدارة اﺻﻮل ،ﺣﻴﺚ زاد ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ زﻳﺎد ًة ﻛﺒﻴﺮ ًة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ´ﺟﺮاءات إﺟﻤﺎﻟﻲ  11ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺣﺘﻰ ان ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم .وﻗﺪ ﺟﺬب ﻧﻈﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﺪل
اﻟﻨﺸﺎط اﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪد ﺧﻤﺴﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ،ﻳﻠﻴﻪ ﻋﺪد أرﺑﻌﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﻔﺎة
وﺻﻨﺪوﻗﺎن ﻋﺎﻣﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻨﺪوق اﺋﺘﻤﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺎري ﻣﺪرج
ﻓﻲ ﻧﺎﺳﺪاك دﺑﻲ .وﻣ ﱠﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري أﻛﺒﺮ ﻓﺌﺔ أﺻﻮل ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮي
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ .وﻧﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﺗﺴﺎع اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻧﺸﻬﺪ أﻳﻀ إﻗﺒﺎﻻً آﺧﺬ
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ”اﻟﺨﻼﻗﺔ“ ﻣﺜﻞ
ﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻋﻤﻠﺖ ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺎﻫﺪ ًة ﻟﻮﺿﻊ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ،ﻗﺪﻣﻨﺎ رﺧﺼﺔ اﺧﺘﺒﺎر
اﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺒﺘﻜﺮة واﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﺑﺎ´ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات،
واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﻳﻌﻜﺲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ
دﺑﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮﻛﺰ ±ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺪواﺋﺮ
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺧﺮى ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ،ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وا´ﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺴﻮﻗﻨﺎ )اﻟﺼﻔﺤﺔ .(12
وﺗﺒﺮز ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ،أن ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺪ أﺳﺴﺖ ﺳﻤﻌﺔً ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻮي
واﻟﻌﺎدل.
وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ،أﺻﺪرﻧﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ ﻟﻌﺎﻣﻲ ،2018/2017
وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ.
وﻣﺎزاﻟﺖ اﻓﻜﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼث ،وﻫﻲ ا´ﻧﺠﺎز
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ ﻟﻌﺎﻣﻲ  ،2016/2015ﺗﻤﺜﻞ
أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﺳﺘﻈﻞ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ﻋﺎﻣﻲ  2017و .2018
وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻧﺠﺎز ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﻇﺎﺋﻔﻨﺎ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ وﻛﻔﺎءة .وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﻧﻮاﺻﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أوﺟﻪ ﻛﻔﺎءة
أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ .وﺳﻨﻌﻤﻞ أﻳﻀ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ”ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ“ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪد.
وﺗﺸﻴﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ
وﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮر ±إﻳﺠﺎﺑﻴ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
واﺿﺤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس .وﺗﺸﻜﻞ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ ﻟﻌﺎم  2021وﻣﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ا´ﺳﻼﻣﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺰء ±ﻣﻦ ﻫﺬا.
وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا´ﻣﺎراﺗﻴﺔ .وﺧﺮﺟﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎدة اﻟﻐﺪ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻮن ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ  33ﻣﺪﻳﺮ ±ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .وﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻘﺪرات اﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة.
وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وا´ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻬﺎت وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ .وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم ،أﺿﻔﻨﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ
أوروﺑﺎ وﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن.
وﺣﻴﺚ إن ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﻮر ،ﻓﻘﺪ زادت ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إﻟﻰ
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗ .وﻧﻮاﺻﻞ ا´ﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ”اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ“ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺒﺮى
اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻟﻜﻦ أﻳﻀ ﻧﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وا´ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ أﻫﻢ
ﺟﻬﺎت وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ا´ﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﺮﻗﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎ´ﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺳﺘﻘﺮأ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ا´ﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ
دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺼﻴ ً
ﻼ .وﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺧﻄﻮات
ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺌﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻤﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮره ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰ راﺋﺪ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔn .

ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
اﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺤﻤﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

@ ﻛﻤﺎ   30ﺳﺒﺘﻤ2017
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ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻌﺖ ﻟﻀﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪم أي
ﺗﻌﻬﺪات أو ﺿﻤﺎﻧﺎت ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺮﻳﺤﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر
ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ أي أﺧﻄﺎء أو ﻣﺤﺬوﻓﺎت.
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الموقع االلكترونيwww.dfsa.ae :
فاكس+971 4 363 0801 :
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العنوان :الطابق  ،13مبنى البوابة ،مركز دبي المالي العالمي ،صندوق بريد  ، 75850دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

باإلضافة إلى أخبار ومعلومات الشركات المتوفرة على الموقع االلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية ،يمكنكم
االطالع على جميع المنشورات في مكتبة سلطة دبي للخدمات المالية .تتضمن هذه مجموعة كاملة من نشرات
سلطة دبي للخدمات المالية وجميع أعداد إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية
وكذلك خطط عملنا وتقاريرنا السنوية.
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إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية
اإلصدار الرابع عشر ،نوفمبر 2017

دعم االبتكار
سلطة دبي للخدمات المالية تدعم العرض المقترح
للتكنولوجيا المالية في دبي
مستجدات القطاع
أهم القضايا والتطورات الرئيسية
نمو سلطة دبي للخدمات المالية
التعاون الدولي
لمحة عامة
نظرة على الوضع الحالي
لالقتصاد العالمي
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