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This is my first welcome note as Chief Executive of the DFSA, having being appointed in June 2012.

In this, the 9th edition of our bi-lingual external news publication, we aim to share with you some 
regulatory and non-regulatory information and highlight our achievements since the previous edition. 
I hope that you find it a beneficial read and should you have any questions, please do get in touch.

In 2006, I left the Hong Kong Securities and Futures Commission and joined the DFSA where I have 
been its Deputy Chief Executive since 2009 (for full corporate biography refer to the DFSA website/
about us/who we are/Board of Directors). As Chief Executive, I am privileged to say that I have 
taken over a regulatory body that is operating well; our legislation is recognised internationally, our 
co-operative arrangements with our counterparts are strong and our Firms are further embedding 
their business activities in the region from the Centre. 

I’ve been asked by many people about changes I foresee since taking up the role of Chief Executive 
and my top priorities going forward. Simply put, my response is that I see this as more of a natural 
evolution and not a revolution! Our overall strategy will not change, but areas of emphasis will shift 
as the DFSA and the DIFC continue to evolve and mature.

My focus will very much be on our core business of regulating and supervising financial services in 
the DIFC. The regulatory agenda is increasingly set at a global level and the DFSA is well represented 
on all three standard-setting bodies – the Basel Committee, International Organisation of Securities 
Commissions (IOSCO) and the International Association of Insurance Supervisors (IAIS). These 
bodies have updated their core principles and, as such, we must update our rules and practices as 

well. This will be discussed in more detail on pages 3 to 5. However, a key part of my focus is to ensure that international standards 
are implemented in a way that works in the DIFC. As always, our changes will be subject to wide consultation. 

Concurrently, I will look at getting the right balance in terms of our resourcing. We have a good stock of experienced regulators but 
it is increasingly important for regulators to understand product development and distribution methods, as well as understanding 
trends in financial services globally. Our future recruitment will include attracting people from the private sector who can add these 
skill sets to our team.

I am a firm believer that regulators should have strong enforcement powers, as long as those powers are used wisely. Where there 
is an outbreak of bad behaviour, it is often in the interest of the industry and the consumer for the regulator to take strong but 
appropriate enforcement action rather than respond by adding more layers of regulation due to the mistake of one.

Finally, I wish to recognise the work of my predecessor, Paul M Koster. Paul joined the DFSA at a time of extreme turbulence and 
challenge, globally, to an extent that many of us have not before witnessed.  During Paul’s time here, the DFSA managed to remain 
a stable and effective financial services regulator, focusing much of our resources and time on trying to understand the impacts of, 
and learn from, the aftermath of the global financial crisis. 

The job of a regulator is to create an environment where companies can do good business and where investors have confidence 
and are protected. The DFSA will continue to ensure that such an environment exists within the DIFC. 

Ian Johnston
Chief Executive

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



The DFSA in Action 1

About the DFSA

DFSA said goodbye to Paul M Koster and 
Peter Casey

Paul M Koster

Peter Casey

Peter Casey
joined the DIFC Regulatory Authority (later to become the DFSA) in 2002 as Director, Insurance. 
He moved into a policy role in 2007, and over time his responsibilities were extended to cover Policy, 
Strategy and Islamic finance. He completed his tenure as Senior Director, Policy and Strategy, and 
Head of Islamic Finance in June 2012.
 
Peter’s retirement takes him back to England where he will enjoy spending time with his family and 
pursuing his many hobbies, especially choral singing. The DFSA is sad to say goodbye to its longest 
serving member of staff and wishes him all the very best in his retirement.

Paul M Koster
was appointed Chief Executive of the DFSA in December 2008 and completed his tenure on 15 June 
2012, handing over the reins to Ian Johnston.

During that time, Paul was appointed a member of an advisory board to two key international 
accounting bodies, the International Auditing and Assurance Standards Board and the International 
Ethics Standards Board of Accountants, as well as joining the Advisory Board of the Emirates 
Securities and Commodities Authority. The DFSA also expanded its bi-lateral and multi-lateral 
regulatory co-operation from 70 Memoranda of Understanding (MoU) in December 2008 to 116 
MoUs in June 2012. In September 2010, Paul won the ‘CEO of the Year for Financial Services’ award 
and was voted one of the most influential expatriates living and working in the region today.

The DFSA wishes Paul and his family all the very best with his future endeavours.

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

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

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

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

• to foster and maintain the financial stability 
of the financial services industry in the DIFC,

 including the reduction of systemic risk;

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

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

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

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

is responsible for policy advice and 
formulation and is also responsible for 
developing and maintaining the DFSA 
Laws and Rules, for which the DFSA is 
responsible.

•  The Supervision Division’s primary 
responsibility is to assess, monitor and 
mitigate risk in Authorised Firms and 

Ancillary Service Providers and Registered 
Auditors. The DFSA’s Supervision Division 
conducts a thorough analysis of new 
licence applications to ensure proper 
screening and checks and balances in 
decision-making. 

• The Markets Division is responsible for 
the licensing and ongoing supervision 
of exchanges and clearing houses based 
in the DIFC. It also recognises licensed 
entities seeking Recognition status, either 
to operate as exchanges in the DIFC as 
well as members of exchanges located 
in the DIFC. It also regulates the offers 
of securities in or from the DIFC and 
supervises Reporting Entities. 

• The Enforcement Division enforces the 
Laws and Rules of the DIFC administered 
by DFSA. The Division also proactively 
tries to prevent misconduct through 
education and outreach programmes. Its 
overarching objective is to prevent, detect 
and restrain conduct that causes or may 
cause damage to the reputation of the 
DIFC.
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DFSA welcomes Peter Smith and

welcomes back Errol Hoopmann
Peter Smith

Errol Hoopmann

Peter Smith
joined the DFSA in June 2012 as Head of Policy, in the Policy and Legal Services Division, to lead the 
further development of the DFSA’s policy framework.

Peter has over 20 years of regulatory experience. Most recently, he was Head of the Investments Policy 
Department at the UK Financial Services Authority. Earlier roles in the UK covered a range of policy 
areas, supervision, internal audit and risk management. Peter has also spent four years at the European 
Commission in Brussels, working on issues including banking, the supervision of financial groups, and the 
development of supervisory structures within the European Union.

Errol Hoopmann
joined the DFSA in March 2003 as Director, Enforcement responsible for enforcement policy formulation 
and the detection and prevention of misconduct. In 2007, he was appointed Director, Legal Services with 
primary responsibility for managing legal service delivery including advising and legislative drafting.
 
In 2009, Errol was appointed General Counsel and Secretary to the Board.
 
In July 2011, Errol returned to Brisbane, Australia to take a short career break before returning to the 
DFSA in September 2012 as Managing Director, Policy and Legal Services.

The Policy and Legal Services team

Policy and Legal Services in action
The past twelve months have been an 
extremely busy period for the DFSA’s Policy 
and Legal Services (P&L) Division. In addition 
to providing support services to the business 
units of the DFSA, the P&L team has also 
been heavily involved in various projects 
which are outlined below. 

Litigation and Appeal Work
The Legal Team has been engaged in a 
number of matters before the Regulatory 
Appeals Committee (RAC), Financial Markets 
Tribunal (FMT) and the DIFC Courts. 

The RAC has decided a number of matters 
recently and these can be viewed on the 
DFSA Website/Public Register/Regulatory 
Appeals Committee: http://www.dfsa.
ae/Pages/RegulatoryAppealsCommittee.
aspx. Notably, the FMT has issued its 
first decision http://www.dfsa.ae/Pages/
FinancialMarketsTribunal.aspx, which 
addressed, inter alia, the issue of whether 
its hearing of a matter should be in public. 
This decision was appealed to the DIFC 
Courts. The DIFC Courts confirmed the 
FMT decision and the DFSA’s position with 
respect to the hearing being held in public 
and publication of the FMT’s decision https://
difccourts.visionhall.eu/?Start=search#:2

Legislative and Policy Development
Some of the major policy and legislative 
reviews which were led, or significantly 

contributed to, by the P&L team include:

• The revamping of the Markets Regime to 
better align with the European Union’s 
regime.  This resulted in the introduction 

of a new Markets Law and Markets Rules 
(MKT) Module in July 2012;

• The development of the Corporate 
Governance regime to align the governance 
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requirements applicable to Authorised 
Firms with the enhancements made by the 
international standard-setters, particularly 
Basel and IAIS;

• The enhancing of the requirements 
applicable to Controllers of Authorised 
Persons, so that the DFSA powers to deal 
with such Controllers is commensurate 
with the powers available to regulators in 
comparable jurisdictions; 

• The determination of policy proposals and 
drafting of the prudential requirements to 
implement the Basel II and III framework;

• The introduction of a regulatory regime for 
Credit Rating Agencies; and

• The enhancing of Sharia’a Governance 
requirements.

For a complete list of Consultation Papers, 
Rulebook Amendments, Law Amendments 
and  Waiver Notices please refer to the 
DFSA Website/Legal Framework.

DFSA Requirements Against 
International Standards
The DFSA has been notified it will be 
assessed in early 2013 as part of the Financial 
Sector Assessment Programme (FSAP). FSAP 
assessments are the joint responsibility of the 
International Monetary Fund and the World 
Bank. In preparation for this assessment, the 
P&L Division has been part of a project team 
conducting a self-assessment against Basel, 
IOSCO and IAIS standards. This work also 
entailed peer review of all self-assessments 
relating to IOSCO and IAIS. 

International tax evasion is high on the 
agenda of political leaders, and the need to 
tackle cross- border tax evasion has been 
emphasised by international organisations 
such as the Organisation for Economic Co-
Operation and Development (OECD) and 
the Financial Stability Board. Members of the 
P&L team have undertaken significant work 
as part of their participation in a working 
group led by the Federal Ministry of Finance 

in response to an assessment of the UAE by 
the OECD Global Forum on Transparency 
and the Exchange of Information for Tax 
Purposes.  

Contribution to International Standard-
Setting Bodies
The P&L team continue to play a pivotal 
role in the DFSA’s contribution to, and 
participation in, international standard-
setting work undertaken by the international 
standard- setters.

Ian Johnston, in his role as a member of the 
Technical Committee of the IAIS, took a 
leadership role in the development of the 
IAIS core principles (which were finalised 
and adopted at the end of 2011).  His role 
also involved shaping the development of 
the Common Framework (ComFrame) 
for the supervision of Internationally Active 
Insurance Groups (IAIGs).  This is a project 
which has attracted significant international 
prominence given the significant impact 
IAIGs have on the global financial services.  
The work is still continuing and currently 
going through the public consultation 
process.

P&L also provides the Chair of the 
Governance and Compliance subcommittee 
of the Technical Committee of IAIS.  This 
subcommittee anchors the governance 
and compliance aspects of the IAIS Core 
Principles and the governance aspects of the 
ComFrame. The Chair of this subcommittee, 
contributed significantly to the development 
of the IAIS core principle on corporate 
governance, and also the development 
of the governance related aspects of the 
ComFrame.   

The Islamic Financial Services Board (IFSB) 
has commenced work on establishing 
liquidity and stress-testing standards for 
Islamic institutions. A member of P&L 
team participated in the relevant working 
group and contributed to the process of 
development of those standards.

Collaboration with UAE Regulators
The P&L team has been, and will continue to 
be, heavily involved in engaging with Federal 
regulators concerning, for example, proposed 
changes to, or new, legislation. The P&L team 
also provided comments on draft Federal 
and Dubai laws such as the ‘twin peaks’ 
model of Financial Services regulation being 
considered for adoption in the UAE. The P&L 
team continues to liaise closely with the Legal 
Affairs Department of the Rulers Court 
(Dubai) on a number of matters.

Support of Business Units
In the past year, the Legal team has provided 
a variety of legal opinions to assist the 
business units in all aspects of their dealings 
with applicants for licenses, Authorised 
Firms and Authorised Market Institutions to 
name but a few. Such advice mainly involves 
interpretation of legislation and advice on 
evidence concerning law and rule breaches.

The P&L team manages two DFSA 
Committees namely the Rules and Waivers 
Committee and the Regulatory Policy 
Committee and participates in other DFSA 
Committees such as the Markets Committee 
and the Supervision and Authorisation 
Committee. 

Major Public Developments on the 
Horizon
As mentioned previously, the international 
standards-setters are involved in upgrading 
their principles and requirements and this 
will result in review work to ensure that 
the DFSA’s regime remains consistent with 
such enhanced principles and requirements. 
In this regard, a review of the Anti-Money 
Laundering regime is currently being 
undertaken to ensure the requirements 
remain in line with the Financial Action Task 
Force and other appropriate international 
standards. 

A review of the PIN module is scheduled for 
late 2013 following the implementation of 
Solvency II.

Supervision in action - performing our core 
business activity
Licensing Activity
As of 1 September 2012 there were 281 
Authorised Firms, 50 Registered Ancillary 
Service Providers, 16 Registered Auditors, 2 
Authorised Market Institutions, 58 Recognised 
Members and 8 Recognised Bodies.

Applications for authorisation have increased 
in 2012 as compared with the same period 
in 2011.  The growth drivers continue to 
be financial institutions from the GCC and 

from South and East Asia.  These applicant 
firms are attempting to establish global and 
regional footprints, through the DIFC, to 
offer products and services to businesses 
and professional clients in the areas of trade 
finance, reinsurance, wholesale broking and 
wealth management.  Fund marketing activity 
continues to grow in international funds being 
marketed in and from the Centre.  As with 
previous years, the main trend has come from 
designated funds though interest is now being 

shown from the expanded categories of funds 
via our more flexible fund regime introduced 
in late 2010.

Supervision of Licensed Entities
We continue to refine and our risk-based 
supervision processes for the number and 
types of regulated entities operating in the 
DIFC, along with the products and services 
they are offering.  We are focusing our 
supervisory resources on the entities with 
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the highest impact and systemic importance 
on the Centre as a whole, as well as those 
entities with the highest risk factors in the 
following areas:  business model, corporate 
governance, financial risk, operational risks, 
business conduct and illicit finance.  We plan 
to complete over 130 risk assessments of 
Authorised Firms in 2012, in addition to 
continuous monitoring of financial data and 
watching for emerging risks.

Co-operation between home and host 
supervisory authorities remains high on our 
agenda.  We continue to actively work on 
enhancing the role of colleges in co-ordinating 
supervisory activities and decisions, as well 
as enhancing the exchange of information 
between relevant authorities.  Supervisory 
Colleges remain an important tool for global 
regulators and their importance continues 
to grow given the ongoing global financial 
crisis.  We remain active with these events and 
we continue to receive invitations from new 
Supervisory Colleges which is testament to 
the maturity of the Centre and its growing 
influence.

The DFSA has embarked on a review 
of auditor’s reports required under Gen 
Module 8.6.1 (c) to (f).  These reports are 
specialist reports solely for the use of the 
DFSA covering matters such as prudential 
returns and regulatory capital reconciliations, 
client money etc., as opposed to the normal 
statutory auditor’s reports. The purpose of the 
review is to gather information on registered 
auditor’s procedures when undertaking work 
for the issuance of these reports. All registered 
auditors will be reviewed. The DFSA has 
completed the review of 4 registered auditors 
and intends to issue a final report detailing 
the outcome from this review covering 
deficiencies and best practices.

We are continuously making improvements 
to this supervisory process for our regime to 
ensure we are focused on the highest risks, 
and for consistency with the rapidly changing 
international financial sector standards.  We 
are also focusing our hiring and training efforts 
on the products and services most prevalent 
in the Centre.  Earlier this year, we sent an 
SEO letter to Firms sharing findings from our 
external Chant Link survey.  This is the second 
time Chant Link had undertaken a survey; the 
first being in 2008 before the global financial 
crisis and when the number of Firms in the 
DIFC were smaller.  In this survey, various 
stakeholders identified some opportunities 
for improvement, which we are now 
implementing.  For example, we are trying to 
ensure continuity of Relationship Managers.

Thematic Reviews
During the first half of 2012, the Supervision 

Division conducted a thematic review on 
“Client Acceptance and Client Take-on 
Processes” including the client’s suitability 
for products and services.  We looked at 
the processes used to determine a client’s 
classification as retail, professional or as 
a market counterparty; the analysis and 
documentation surrounding the client’s 
suitability for products and services, as 
required by Conduct of Business Rules; 
and the processes used for customer due 
diligence such as source of wealth and 
source of funds, as required by Anti-Money 
Laundering Rules.  The results of this review 
identified elements of improvements needed 
in systems and controls, which will be 
highlighted in a future letter to all Firms in the 
Centre.  

Improving our Regulatory Environment
We are undertaking several, major projects 
this year, as nearly all of the financial sector 
standard-setters have updated their core 
principles in the wake of the financial crisis. 
To this end, we must update our rules and 
practices as well.  We have highlighted a few 
of the major projects below.

• IMF Financial Sector Assessment    
  Programme 

The IMF is scheduled to undertake an 
assessment of the UAE’s observance 
of international standards for regulation 
under its FSAP initiative. This assessment 
will include a review of the DFSA’s overall 
regulatory framework and supervisory 
approach.  Our preparations for this 
review are well advanced, including a 
comprehensive self-assessment against 
the revised principles of the three main 
standard-setting bodies.  We have initiated 
steps, where appropriate, to address any 
identified gaps in our regulatory regime. 
Many of these initiatives have already been 
published through consultative papers and 
rule changes. It is clear that the FSAP will be 
challenging, not least because the standard-
setters have become more prescriptive in 
their requirements and additional principles 
have been introduced post 2008 financial 
crisis widening the scope under review.  We 
know that the emphasis will be on evidence 
of implementation rather than merely 
having laws and rules in place.  We have 
sought to engage our fellow UAE regulators 
to facilitate co-ordination and information 
sharing as the IMF visit approaches.

• Enhanced Approach to Assessing       
  Jurisdiction Risk

The DFSA is enhancing its risk management 
approach to country risk, as we seek to 
make our supervisory approach more 

effective and efficient, particularly in relation 
to how we may deal with applications from 
jurisdictions that are less familiar to us.  We 
will publish further details of our operational 
approach in this area in due course. 

• PIB Module Review
We have completed a review of our 
prudential rules, aimed at enhancing our 
prudential framework for all Authorised 
Firms, except the insurers.  The result of 
this review was made public in early May of 
this year through a Consultative Paper.  The 
revisions to the PIB module include a more 
risk-sensitive application of capital adequacy 
requirements, implementation of new Basel 
capital adequacy standards, introduction 
of requirements for operational risk, as 
well as enhancement of risk management 
systems and controls.  This comprehensive 
exercise ensures that our implementation is 
appropriate for our context as well as in line 
with international standards.  The prudential 
framework for insurers addressed in the 
PIN module of our Rulebook is scheduled 
for revision in 2013.

Anti-Money Laundering (AML) Module 
Review

The DFSA has now assumed responsibility 
for combating the financing of terrorism 
(CFT) and AML for “Designated Non-
Financial Businesses and Professions” or 
DNFBPs from the DIFC Authority (DIFCA).  
The DFSA intends to manage the transition 
of these responsibilities in a manner that 
takes into account that many DNFBPs might 
be unaccustomed to being supervised.  Each 
category of DNFBP is being contacted by the 
DFSA and educated on AML/CFT transition 
and their responsibilities.  The DFSA has 
published a Guide and will also produce 
tailored information circulars that take into 
account the specific risks faced by the distinct 
DNFBP categories.  As part of this new 
supervision regime all DNFBPs have been 
required to register with the DFSA since May 
2012.

The DFSA has also been conducting an AML 
Module review to ensure that our AML laws 
and rules remained up-to-date and in line 
with international developments such as 
the new Financial Action Task Force (FATF) 
recommendations.  While still in progress, a 
number of improvement opportunities have 
been identified including a re-emphasis on the 
risk-based approach and the consolidation 
of all AML related provisions into a single 
rulebook module.  It is anticipated that public 
consultation on the new AML Module will 
take place in the fourth quarter of 2012.
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Regulation and Supervision of Credit 
Rating Agencies

The DFSA has been active in the design 
and implementation of new rules for Credit 
Rating Agencies, as now mandated by the 
IOSCO principles.  We are also looking to 
co-operate with many of our regulatory 
counterparts in this area, including those in 
the EU, Australia and Singapore.  We intend 
to have this new regulatory regime in effect in 
the third quarter of this year.

Co-operating with Local, Regional and 
International Regulators and Standard-
Setters

A cornerstone of our regime has been 
proactive engagement with local, regional 
and international groups and organisations.  
The following highlights a few of our ongoing 
efforts.

UAE Regulatory Bodies

The DFSA is only one of several regulatory 
bodies in the UAE; all with a common goal of 
improving the UAE’s financial sector.  We co-
operate closely and communicate often with 
the UAE Central Bank and its Anti-Money 
Laundering Suspicious Cases Unit (AMLSCU), 
the UAE Securities and Commodities 
Authority and the UAE Insurance Authority.  
We also work with a wide range of other 
bodies dealing with the financial sector and 
ancillary services affecting the financial sector 
such as the Ministry of Economy with regard 
to auditing.

• DIFC Authority

DFSA and DIFCA continue to engage 
actively with one another, meeting on a 
regular basis to consider issues impacting 
the Centre. 

• Basel Committee on Banking     
  Supervision

The DFSA continued its ongoing, active 
participation in meetings of the Basel 
Consultative Group (BCG).  The BCG 
membership includes more than 20 
jurisdictions, and is designed to facilitate 
broad supervisory dialogue with non-
Member countries on various Basel 
Committee initiatives.  In addition, the 
Basel Committee decided soon after the 
financial crisis began to ease that a revision 
of the Core Principles was necessary 
to address certain of the causes of the 
financial crisis.  The DFSA participated in 
an 18-month working group to revise the 
Core Principles to address issues such as: 
macro-prudential supervision; supervision 
of systemically important banks; enhanced 
supervisory powers; more intensive risk-
based supervision; improving corporate 
governance; and, financial reporting.  The 
revised “Basel Core Principles for Effective 
Banking Supervision” was submitted to the 
full Basel Committee in June.  

IOSCO

During the past year we have reviewed 
and / or provided responses to various 
IOSCO papers, including suitability and the 
impact of Money Market Funds on Shadow 

Banking.  One of these focused on our 
proactive involvement with Emerging Markets 
Consultation – with our annual response to 
the Emerging Markets 5th Annual survey.  

• IAIS 

In October 2011, the IAIS published 
updated Insurance Core Principles (ICPs), 
corresponding standards and guidance 
material. The DFSA reviewed the finalised 
ICPs and associated material and undertook 
a review of our rulebook to identify areas 
to improve. A number of amendments to 
the DFSA rulebook are proposed as part 
of consultation paper no 84. The DFSA 
participation in the IAIS has a specific focus 
on assisting the development of ComFrame 
for the Supervision of Internationally Active 
Insurance Groups.  The IAIS published a 
consultation paper on ComFrame on 2nd July. 

Communicating with Stakeholders 
through Outreach Initiatives

The DFSA provided an outreach session 
during March 2012 focusing on the nature 
and impact of international sanctions.  In 
addition to addressing sanctions from a 
DFSA perspective, other speakers included 
a representative from the AMLSCU.  During 
the past year, the DFSA also hosted a 
presentation from Adam Subbing of the US 
Office of Foreign Asset Control on new 
US legislation that might affect Firms in the 
Centre.  Both events were well attended 
given these very topical issues.  A further 
outreach session is planned to cover findings 
from our thematic reviews mentioned above 
and other topical areas.

1 September 2011 - 1 September 2012DFSA activity overview
Licensed entities as at 1 September 2012

347

New Firms authorised

RGA Reinsurance Company Middle East Limited 28 Sep 2011

Liongate Capital Management Limited 09 Oct 2011

Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 09 Oct 2011

Principal Global Investors LLC 09 Oct 2011

Bank Vontobel (Middle East) Limited 10 Oct 2011

Russell Investments Limited 11 Oct 2011

Aviva Investors Global Services Limited 19 Oct 2011

EME Capital LLP 25 Oct 2011

The Family Office Co. BSC (c) 30 Oct 2011

Robeco Institutional Asset Management B.V. 09 Nov 2011

Jefferies International Limited 16 Nov 2011

Investbridge Capital Limited 21 Nov 2011

Attijariwafa Bank (Middle East) Limited 28 Nov 2011

BNP Paribas Wealth Management (DIFC) Limited 29 Nov 2011

Institutional Cash Distributors Limited 05 Dec 2011

Western Asset Management Company Limited 22 Dec 2011

Moelis & Company UK LLP, DIFC Branch 02 Jan 2012

Affiliated Managers Group Limited 31 Jan 2012

NBE (DIFC) Limited 31 Jan 2012

Cerberus Middle East Capital Advisors Limited 06 Feb 2012

Coutts & Company 12 Feb 2012

Swiss Re Corporate Solutions Limited 28 Mar 2012

Fulcrum Capital (Dubai) Limited 11 Apr 2012

NBAD Investment Management (DIFC) Limited 18 Apr 2012

ICAP Securities Limited 22 Apr 2012

NJ GlobalInvest Limited 09 May 2012

Asiya Investments (Dubai) Limited 14 May 2012

Eagle Investments Limited 19 Jun 2012
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Probus Middle East Limited 24 Jun 2012

Stonehage Trust Holdings (Jersey) Limited 28 Jun 2012

CIMD (Dubai) Limited 01 Jul 2012

Ajeej Capital (DIFC) Limited 04 Jul 2012

Swissquote Bank MEA Limited 16 Jul 2012

3 Capital Limited 19 Jul 2012

Simmons and Company International Limited 16 Aug 2012

New Ancillary Service Providers registered

Dechert LLP 01 May 2012

Addleshaw Goddard (Middle East) LLP 02 May 2012

Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral (UAE) Limited 03 May 2012

New Auditors registered

Baker Tilly Meralis Auditing Office 02 Apr 2012

Sangani & Company 16 Jul 2012

Licence upgrades and variation of scope

KBC Aldini Capital Limited 05 Oct 2011

MENA FINANCIAL GROUP LIMITED 13 Oct 2011

ATA Invest (GCC) Limited 03 Nov 2011

Eastspring Investments Limited 21 Nov 2011

ACWA Power Reinsurance Co. Limited 21 Nov 2011

Nomura International plc 28 Nov 2011

Merrill Lynch International 12 Dec 2011

Carlyle MENA Investment Advisors Limited 15 Dec 2011

UBS AG 16 Jan 2012

SEI Investments (Europe) Limited 23 Jan 2012

VTB Capital plc 22 Feb 2012

Barclays Bank PLC 27 Feb 2012

NATIXIS 12 Apr 2012

Now Health International Limited 15 Apr 2012

Emirates NBD Capital Limited 26 Apr 2012

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 29 Apr 2012

Investbridge Capital Limited 03 May 2012

Guggenheim Securities LLC 22 May 2012

Dar Al Mal Limited 19 Jun 2012

NASDAQ Dubai recognised member status 
awarded

National Bank of Abu Dhabi PJSC 24 Oct 2011

Mena Corp Financial Services LLC 22 Mar 2012

NASDAQ Dubai withdrawn members

WafaFinancial Services LLC 22 Mar 2012

Al Futtaim HC Securities Company LLC 19 Mar 2012

Susquehanna International Securities Ltd 06 May 2012

Al AwaelSecurities LLC    06 May 2012 06 May 2012

DME recognised member status awarded
BNP Paribas Prime Brokerage Inc. 01 Oct 2011

PhibroLLC 28 Oct 2010

Reliance Industries Limited 18 Jan  2012

MarexNorth America 22 Apr 2012

DME withdrawn members
Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) 08 Sep 2011

Flow Traders B.V. 18 Sep 2011

CheironTrading LLC 02 Oct 2011

BNP Paribas Commodities Futures, Inc 01 Oct  2011

MF Global Inc. 19 Mar 2012

International co-operation
• International Regulators: The DFSA entered into three important 

agreements with international regulators from Cyprus, United 
States and China. In each case, the relevant MoU binds the DFSA 
and its counterpart regulator to information sharing and co-
operation in the supervision of financial institutions.
China Banking Regulatory Commission (CBRC): The DFSA entered 
into an MoU with CBRC (16 May 2012).
The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB): The 
DFSA entered into a Statement of Protocol with PCAOB (29 
January 2012).
The Central Bank of Cyprus (CBC): The DFSA entered into an 
MoU with the CBC (5 December 2011).

Consultation papers
• Consultation Paper No. 84 – Proposed Enhancements to the DFSA 

Rulebook to meet International Best Practice Standards, issued on 
14 June 2012, closed on 15 July 2012.

• Consultation Paper No. 83 – Proposed Changes to the PIB Module 
of the Rulebook, issued on 3 May 2012, closed on 1 August 2012.

• Consultation Paper No. 82 – Proposals to Regulate Credit Rating 
Agencies, issued on 3 May 2012, closed on 12 June 2012. 

• Consultation Paper No. 81 – The Exercise of Regulatory Powers, 
Enhancements to the Regulatory Law 2004 and RPP Sourcebook, 

issued on 12 December 2011, closed on 21 January 2012. 

• Consultation Paper No. 80 – Proposals Relating to Controllers and 
Legal Forms of Authorised Persons, issued on 9 October 2011, 
closed on 8 December 2011. 

• Consultation Paper No. 79 – Shari’a Governance and Accounting 
and Auditing Standards for Islamic Firms and Securities, issued on 6 
October 2011, closed on 25 November 2011. 

• Consultation Paper No. 78 – Proposed DFSA Listing Rules, issued 
on 6 October 2011, closed on 15 November 2011.

Rulebook amendments
• On 1 October 2011 the DFSA:

1. repealed and replaced the following modules of the DFSA 
Rulebook:
• Offered Securities Rules (OSR) module (Offered Securities 

Rules (OSR) Instrument No. 80 of 2011). 
• On 27 December 2011 the DFSA:

1. repealed and replaced the following modules of the DFSA 
Rulebook:
• Glossary (GLO) module (Glossary (GLO) Instrument No. 78 

of 2011.
2. introduced a new module of the DFSA Rulebook namely the 

Designated Non-Financial Business and Professions (DNF) 
module (Instrument No. 79 of 2011.
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• On 16 August 2012 the DFSA:

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

• General (GEN) module (General (GEN) Instrument No. 96 of 
2012);

• Conduct of Business (COB) module (Conduct of Business 
(COB) Instrument No. 97 of 2012);  

• Prudential – Investment, Insurance Intermediation and 
Banking (PIB) module (Prudential – Investment, Insurance 
Intermediation and Banking (PIB) Instrument No. 98 of 2012);

• Prudential – Insurance Business (PIN) module (Prudential – 
Insurance Business (PIN) Instrument No. 99 of 2012); 

• Fees (FER) module (Fees (FER) Instrument No. 100 of 2012); 

• Markets Rules (MKT) module (Markets Rules (MKT) 
Instrument No. 101 of 2012);

• Authorised Market Institutions (AMI) module (Authorised 
Market Institutions (AMI) Instrument No. 102 of 2012); 

• Anti-Money Laundering (AML) module (Anti-Money 
Laundering (AML) Instrument No. 103 of 2012; and

• Glossary (GLO) module (Glossary (GLO) Instrument No. 104 
of 2012).

• On 5 July 2012 the DFSA:

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

• Fees (FER) module (Fees (FER) Instrument No. 83 of 2011); 

• Takeover Rules (TKO) module (Takeover Rules (TKO) 
Instrument No. 87 of 2012); 

• Representative Office (REP) module (Representative Office 
(REP) Instrument No. 88 of 2012); 

• Price Stabilisation (PRS) module (Price Stabilisation (PRS) 
Instrument No. 89 of 2012); 

• Recognition (REC) module (Recognition (REC) Instrument 
No. 90 of 2012);

• Glossary (GLO) module (Glossary (GLO) Instrument No. 91 
of 2012);

• Authorised Market Institutions (AMI) module (Authorised 
Market Institutions (AMI) Instrument No. 92 of 2012);

• Collective Investment Rules (CIR) module (Collective 
Investment Rules (CIR) Instrument No. 93 of 2012); 

• Islamic Finance Rules (IFR) module (Islamic Finance Rules (IFR) 
Instrument No. 94 of 2012); and

• General (GEN) module (General (GEN) Instrument No. 95 of 
2012).

2. introduced a new module of the DFSA Rulebook namely the 
Markets Rules (MKT) module (rule making instrument (No. 
81) of 2011 and repealed without replacement the Offered 
Securities Rules (OSR) module.

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

capacity as Ruler of Dubai, on 29 November 2011 enacted the 
Regulatory Law Amendment (No. 2) Law of 2011 which came into 
force on 27 December 2011. 

• His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, in his 
capacity as Ruler of Dubai, on 7 June 2012 enacted the Markets 
Law, DIFC Law No. 1 of 2012 and the Regulatory Law Amendment 
Law, DIFC Law No. 2 of 2012 which both came into force on 5th 
July 2012.

New and amended forms
• 16 August 2012 – the following DFSA forms were introduced: 

AUT CRA – Applying for Authorisation as a Credit Rating Agency; 

DNF – Designated Non-Financial Businesses and Professions 
Registration Form; 

MKT1 – Application for Prospectus Approval;

MKT2 – Application for admission of Securities to the Official List 
of Securities of the DFSA;

MKT3 – Sponsor’s Declaration; and 

MKT4 – Application for a Waiver and Modification Form.

• 16 August 2012 - the following DFSA forms were amended:
AUT NOTES – Applying for Authorisation – Notes for Applicants;
AUT CORE – Applying for Authorisation – Core Information Form; 
CIR – Notification for the marketing and selling of funds; and
REC – Application for Recognised Member status.

Waiver notices
• 55 Waiver notices issued since 1 September 2011 to 1 September 

2012. 

SEO letters

• SEO letter on Client Acceptance and Take-On Processes (13 March 
2012).

• SEO letter on DFSA Stakeholder Survey – 2011 (8 February 
2012).

Media releases

• DFSA’s Regulatory Appeals Committee upholds DFSA’s de-listing 
of IIG Funding (8 July 2012).

• DFSA Introduces New Markets Law and Amendments to the 
Regulatory Law (20 June 2012).  

• DFSA Meets Finance Leaders in Hong Kong and Singapore (23 
May 2012).

• DFSA Enters into Agreement with China’s Banking Supervisor (16 
May 2012).  

• DFSA Board Announces Appointment of the Next Chief Executive 
(2 May 2012).

• DFSA Wins First Contest Case before Regulatory Appeals 
Committee (22 April 2012).  

• DFSA Continues to Develop Emirati Regulatory Talent (20 
February 2012).

• DFSA Receives Delegation of Powers from the DIFC Registrar of 
Companies (15 February 2012).

• DFSA Announces its Chief Executive to Step Down Later This Year 
(9 February 2012).

• DFSA Announces Stakeholder Survey Results (8 February 2012).
• DFSA Enters into Statement of Protocol with US Audit Regulator 

(29 January 2012).  
• DFSA Introduces New Regime for Designated Non-Financial 

Businesses and Professionals (15 January 2012).
• DFSA Enters into Memorandum of Understanding with Central 

Bank of Cyprus (5 December 2011). 
• The UAE Ministry of Economy and the DFSA Hosted Regional 

Audit Conference (29 November 2011).
• DFSA Withdraws Licence of Siraj Capital (Dubai) Limited (18 

October 2011).  
• DFSA Fines Licensed Directors for Failing to Inform the DFSA (9 

October 2011).
• DFSA and NASDAQ Dubai Announce the Transfer of the Official 

List of Securities (13 September 2011).
• Appointment of DFSA Chairman and Board (7 September 2011).
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Publications
• DFSA published a Guide to Listing in the DIFC (2 August 2012).
• DFSA published a Guide to Making a Complaint to the DFSA in 

Arabic (14 June 2012). 
• DFSA published a Guide to Making a Complaint to the DFSA in 

English (7 June 2012). 
• DFSA published its 2011 Annual Report in Arabic and English (25 

April 2012).
• DFSA published a Guide to the DIFC Promotions Prohibition (5 

March 2012).
• DFSA published a leaflet on the Tomorrow’s Regulatory 

Programme (22 January 2012).
• DFSA published a leaflet on Applying for Authorisation in English 

and Arabic (6 December 2011).
• DFSA published The DFSA in Action, Volume 8, in English and 

Arabic (28 September 2011).
• DFSA published the Markets Brief – Issue No 1 in English (22 

January 2012).
• DFSA published the Markets Brief – Issue No 1 in Arabic (7 

February 2012).
• DFSA published the Markets Brief – Issue No 2 in English (5 March 

2012).
• DFSA published the Markets Brief – Issue No 2 in Arabic (28 

March 2012).

Consumer alerts
• DFSA Issues Alert on False, Misleading and Deceptive Information 

(22 August 2012).
• DFSA Issues Public Notice on MF Global Bankruptcy Case (2 

August 2012).
• DFSA Issues Identity Theft and Advance Fee Scam Alert Scams (23 

July 2012).
• DFSA Issues Consumer Alert on Email Scams Using DIFC Scams 

(31 May 2012).
• DFSA Issues Alert Regarding Alma Investment LLC Scams (29 April 

2012).

• DFSA Issues Consumer Alert on Email Scams Impersonating the 
Governor of the DIFC Scams (26 March 2012).

• DFSA Issues Consumer Alert on Email Scams using DIFC Scams 
(25 January 2012).

• DFSA Issues Alert on E-mail Scams using DIFC’s Name Scams (25 
January 2012).

• DFSA Issues Alert Regarding DIFC Investment Bank Limited Scams 
(8 January 2012).

• DFSA Issues Alert Regarding Arab-Anglo Finance Scams (22 
December 2011).

• DFSA Issues Consumer Alert on Email Scams using DIFC Scams 
(28 November 2011).

• DFSA Issues Identity Theft and Advance Fee Scam Alert (12 
September 2011).

Events and outreach 
• DFSA and ICAEW Middle East held a Breakfast Briefing on “The 

Importance of Professional Accounting Bodies” (18 September 
2011).

• DFSA hosted a Round Table Session on the new Listings Regime 
(20 October 2011).

• DFSA hosted the Regional Audit Conference on “Professional 
Scepticism: Raising the bar” (22 - 23 November 2011).

• DFSA hosted an Outreach session on STRs with guest speakers 
from the US Department Homeland Security (13 October 2011).

• DFSA hosted an Outreach session on Designated Non-Financial 
Businesses and Professions (DNFBP) (16 April 2012).

• DFSA and ICAEW held a Breakfast Briefing on “Detection of 
Fraud: Whose role is it?” (26 March 2012).

• DFSA’s Supervision and Enforcement Divisions hosted an Outreach 
session on Sanctions from the DFSA Perspective; Companies Law 
Delegation and New RPP Sourcebook Chapters (14 March 2012).

• DFSA hosted an Outreach session on Audit monitoring findings 
and outcome of the visits carried under Gen 8.6.1 (c) to (f), 
Rules applicable to Registered Auditors and recent regulatory 
developments focus for 2012 (27 February 2012).

His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE  Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai, visited 
the DFSA and met with the full DFSA Board on 14 February 2012.



زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، �سلطة دبي للخدمات املالية والتقى �سموه مبجل�س اإدارتها 

يف 14 فرباير 2012.

مركز دبي املايل العاملي باللغتني العربية والإجنليزية (5 مار�س 2012).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية دليل حول برنامج قادة الغد التنظيميون       
(22 يناير 2012).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية دليل حول تقدمي طلب للح�سول على ترخي�س 
من ال�سلطة باللغتني الإجنليزية والعربية (6 دي�سمرب 2011).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية العدد الثامن من “اإجنازات �سلطة دبي للخدمات 
املالية” باللغتني الإجنليزية والعربية (28 �سبتمرب 2011).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية الإ�سدار الأول من موجوز الأ�سوق باللغة 
الإجنليزية (22 يناير 2012).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية الإ�سدار الأول من موجوز الأ�سواق باللغة 
العربية العربية (7 فرباير 2012).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية الإ�سدار الثاين من موجوز الأ�سوق باللغة 
الإجنليزية (5 مار�س 2012).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية الإ�سدار الثاين من موجوز الأ�سوق باللغة 
العربية (28 مار�س 2012).

تنبيهات العمالء

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه للعمالء بخ�سو�س البيانات الزائفة 
وامل�سللة واملخادعة (22 اأغ�سط�س 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر اإ�سعار للعامة بخ�سو�س اإفال�س �رشكة اأم اف 
جلوبال (2 اأغ�سط�س 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س عملية انتحال ال�سخ�سيات 
والر�سوم املدفوعة م�سبقا (23 يوليو 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س عمليات احتيال ت�ستخدم الربيد 
الإلكرتوين اخلا�س مبركز دبي املايل العاملي (31 مايو 2012). 

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س عملية احتيال من قبل اأملا 
لال�ستثمار ال ال �سي (29 اأبريل 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س عملية احتيال ت�ستخدم الربيد 
الإلكرتوين اخلا�س مبحافظ مركز دبي املايل العاملي (26 مار�س 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س عملية احتيال ت�ستخدم الربيد 
الإلكرتوين اخلا�س مبركز دبي املايل العاملي (25 يناير 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س عملية احتيال ت�ستخدم مركز 

دبي املايل العاملي (25 يناير 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س بنك مركز دبي املايل العاملي 
لال�ستثمار ليمتد (8 يناير 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س عملية احتيال مالية    اأجنلو-
عربية (22 دي�سمرب 2011).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س عملية احتيال ت�ستخدم الربيد 
الإلكرتوين اخلا�س مبركز دبي املايل العاملي (28 نوفمرب 2011). 

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سدر تنبيه بخ�سو�س انتحال ال�سخ�سية والر�سوم 
املدفوعة م�سبقا (12 �سبتمرب 2011).

الأحداث والتوعية

• �سلطة دبي للخدمات املالية بالتعاون مع معهد املحا�سبني القانونيني يف اإجنلرتا 
وويلز يف ال�رشق الأو�سط ا�ست�سافت جل�سة �سباحية حول “اأهمية هيئات املحا�سبة 

املهنية” (18 �سبتمرب 2011).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ا�ست�سافت جل�سة حول نظام الإدراج اجلديد              
(20 اأكتوبر 2011).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ا�ست�سافت موؤمتر التدقيق الإقليمي حول “ال�سك املهني: 
رفع املعايري” (22 - 23 نوفمرب 2011).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ا�ست�سافت جل�سة توا�سل حول تقاريراملعامالت 
امل�سبوهة مع �سيوف متحدثني من املكتب الأمريكي مُلراقبة الأ�سول الأجنبية   

(13 اأكتوبر 2011).
• �سلطة دبي للخدمات املالية ا�ست�سافت جل�سة توا�سل حول الأعمال واملهن غري  

املالية (16 اأبريل 2012). 

• �سلطة دبي للخدمات املالية بالتعاون مع معهد املحا�سبني القانونيني يف اإجنلرتا 
وويلز يف ال�رشق الأو�سط ا�ست�سافت جل�سة �سباحية حول “الك�سف عن الحتيال: 

دور من يكون؟” (26 مار�س 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية مب�ساركة ق�سمي الرقابة والتنفيذ ا�ست�سافت جل�سة 
توا�سل حول العقوبات من منظور ال�سلطة وتفوي�س قانون ال�رشكات و ف�سول 

جديدة من كتاب م�سادرال�سيا�سات والإجراءات التنظيمية  (14 مار�س 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ا�ست�سافت جل�سة توا�سل حول ر�سد نتائج عمليات 
التدقيق ونتائج الزيارات املقام بها يف اإطار النموذج العام 8.6.1 (ج) اإىل (و) ، 

والقواعد املطبقة على املدققني امل�سجلني والنقاط الرئي�سية يف التطورات التنظيمية 

الأخرية لعام 2012 (27 فرباير 2012).
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اإجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية

• منوذج الر�سوم ( الآلية 100 2012).

• منوذج قواعد الأ�سواق (الآلية 101 2012).

• منوذج موؤ�س�سات ال�سوق املرخ�سة (الآلية 102 2012).

• منوذج مكافحة غ�سل الأموال (الآلية 103 2012).

• منوذج امل�سطلحات (الآلية 104 2012).

• يف 5 يوليو 2012 قامت �سلطة دبي للخدمات املايل: 
1. باإلغاء وا�ستبدال النماذج التالية من كتيب القواعد:   

• منوذج الر�سوم (الآلية 83 2011). 

• منوذج قواعد ال�ستحواذ (الآلية 87 2012).

• منوذج مكاتب التمثيل (الآلية 88 2012).

• منوذج ا�ستقرارالأ�سعار (الآلية 89 2012).

• منوذج العرتاف (الآلية 90 2012).

• منوذج امل�سطلحات (الآلية 91 2012).

• منوذج موؤ�س�سات ال�سوق املرخ�سة (الآلية 92 2012).

• منوذج قواعد ال�ستثمار اجلماعي (الآلية 93 2012).

• منوذج قواعد التمويل الإ�سالمي (الآلية 94 2012).

• النموذج العام (الآلية 95 2012).

2. اقرتحت منوذج جديد ُيعرف بقواعد الأ�سواق )الآلية 81 2012( واألغت بدون     

    ا�ستبدال قواعد طرح الأوراق املالية.

تعديالت القانون

•  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، ب�سفته حاكم دبي، ا�سدرالقانون 
التنظيمي (رقم 2) ل�سنة 2011 يف 29 نوفمرب 2011 والذي دخل حيز النفاذ يف 27 

دي�سمرب 2011.

• �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، ب�سفته حاكم دبي، ا�سدر قانون 
الأ�سواق يف 7 يونيو 2012 - قانون مركز دبي املايل العاملي القانون رقم 1 ل�سنة 

2012 وقانون تعديل القانون التنظيمي - قانون مركز دبي املايل العاملي رقم 2، 

وقد دخل كليهما قيد النفاذ يف 5 يوليو 2012.

النماذج اجلديدة واملعدلة

• 16 اأغ�سط�س 2012 - مت اإدخال النماذج التالية: 

منوذج ترخي�س وكالة الت�سنيف الئتماين- تقدمي طلب ترخي�س ب�سفة وكالة 

ت�سنيف ائتمانية؛

منوذج ت�سجيل الأعمال واملهن غرياملالية املحددة ؛ الأعمال واملهن غرياملالية

منوذج الأ�سواق 1 - طلب املوافقة على ن�رشة الكتتاب؛ 

منوذج الأ�سواق 2 - قبول الأوراق املالية يف القائمة الر�سمية لالأوراق املالية؛ 

منوذج الأ�سواق 3 - اإعالن الراعي؛

منوذج الأ�سواق 4 - طلب ح�سول على تنازل ومنوذج للتعديالت .  

• 16 اأغ�سط�س 2012 - مت اإدخال النماذج التالية:

مالحظات ملقدمي الطلبات مالحظات الرتخي�س - تقدمي طلب الرتخي�س؛

  منوذج الرتخي�س الرئي�سي - تقدمي طلب ح�سول على ترخي�س؛

اإخطار ت�سويق وبيع ال�سناديق املالية؛ 

منوذج العرتاف - طلبات احل�سول على �سفة ع�سو “معرتف به”.

اإ�سعارات تنازل 

• �سدر 55 ا�سعار تنازل منذ 1 �سبتمرب 2011 حتى 1 �سبتمرب 2012.

خطابات اإىل كبار التنفيذيني

• اخلطاب املوجه اإىل كبار التنفيذيني بخ�سو�س اإجراءات قبول العميل واملوافقة على 
العميل (13 مار�س 2012).

• اخلطاب املوجه اإىل كبار التنفيذيني بخ�سو�س ا�ستبيان اأ�سحاب امل�سالح - 2011، 
الذي اأجرته �سلطة دبي للخدمات املالية (8 فرباير 2012).

البيانات الإعالمية

• جلنة الطعون التنظيمي يف �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سطب �رشكة اأي اأي جي 
فندنيج من القائمة (8 يوليو 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية تطرح قانوًنا جديًدا لالأ�سواق وتعديالت للقانون 
التنظيمي (20 يونيو 2012). 

• �سلطة دبي للخدمات املالية  تلتقي مع وزراء املالية يف هونغ كونغ و�سنغافورة 
(23 مايو 2012)

• �سلطة دبي للخدمات املالية تربم مذكرة تفاهم مع امل�رشف امل�رشيف يف ال�سني   
(16 مايو 2012).

• جمل�س اإدارة �سلطة دبي للخدمات املالية يعلن عن تعيني الرئي�س التنفيذي القادم 
(2 مايو 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية تفوز باأول ق�سية اأمام جلنة الطعون التنظيمية        
(22 اأبريل 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية توا�سل تنميتها للقدرات الإماراتية يف جمال التنظيم 
(20 فرباير 2012).

ل �رشكات مركز  • �سلطة دبي للخدمات املالية مُتنح تفوي�س ببع�س �سالحيات ُم�سِجّ
دبي املايل العاملي (15 فرباير 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية تعلن اعتزام رئي�سها التنفيذي ترك من�سبه يف وقٍت 
لحق من العام احلايل (9 فرباير 2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية تعلن نتائج ا�ستبيان اأ�سحاب امل�سالح (8 فرباير 2012). 

• �سلطة دبي للخدمات املالية ُتوقع معاهدة بروتوكول مع جهاز التدقيق الأمريكي 
(29 يناير  2012).

• �سلطة دبي للخدمات املالية تتبنى نظاًما جديًدا لالأعمال واملهن غري املالية          
(15 يناير 2012). 

• �سلطة دبي للخدمات املالية تربم مذ كرة تفاهم مع البنك املركزي القرب�سي        
(5 دي�سمرب 2011). 

• �سلطة دبي للخدمات املالية ا�ست�سافت مع وزارة الإقت�ساد املوؤمتر الإقليمي 
للتدقيق يف دولة الإمارات (29 نوفمرب 2011).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ت�سحب رخ�سة �رشكة �رشاج كابيتال )دبي( ليمتد     
(18 اأكتوبر 2011). 

• �سلطة دبي للخدمات املالية ُتغرم مديرين مرخ�سني لعدم اإف�ساحهم عن معلومات 
جوهرية لل�سلطة (9 اأكتوبر 2011).

• �سلطة دبي للخدمات املالية ونا�سداك دبي تعلنان نقل القائمة الر�سمية لالأوراق 
املالية (13 �سبتمرب 2011).

• �سلطة دبي للخدمات املالية تعلن تعيني رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة (7 �سبتمرب 
  .(2011

املن�سورات 

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية دليل حول الإدراج يف مركز دبي املايل العاملي 
(2 اأغ�سط�س 2012).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية دليل حول تقدمي ال�سكاوى اإىل ال�سلطة باللغة 
العربية (14 يونيو 2012).

•  ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية دليل حول تقدمي ال�سكاوى اإىل ال�سلطة باللغة 
الإجنليزية (7 يونيو 2012).

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية تقريرها ال�سنوي باللغتني العربية والإجنليزية 
)25 اأبريل 2012(.

• ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية دليل حول حظر عمليات الرتويج املالية يف 
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التعاون الدويل

 • املنظمون الدوليون: اأبرمت �سلطة دبي للخدمات املالية ثالث اتفاقيات هامة مع 

منظمني دوليني من قرب�س والوليات الأمريكية املتحدة وال�سني. يف كل حالة 

تلزم مذكرة التفاهم ذات العالقة �سلطة دبي للخدمات املالية ونظريها املنظم 

بتبادل املعلومات والتعاون يف الرقابة على املوؤ�س�سات املالية.

هيئة تنظيم البنوك ال�سينية: اأبرمت �سلطة دبي للخدمات املالية مذكرة تفاهم هيئة 

تنظيم البنوك ال�سينية (16 مايو 2012).

جهاز التدقيق الأمريكي: اأبرمت �سلطة دبي للخدمات املالية معاهدة بروتوكول مع 

جهاز التدقيق الأمريكي (29 يناير 2012). 

البنك املركزي القرب�سي: اأبرمت �سلطة دبي للخدمات املالية مذكرة تفاهم مع البنك 

املركزي القرب�سي (5 دي�سمرب2011).

الأوراق ال�ست�سارية

• الورقة ال�ست�سارية رقم 84 - التح�سينات املقرتحة على كتيب قواعد �سلطة دبي 
للخدمات املالية لتلبية اأف�سل معايري املمار�سات الدولية، �سدرت بتاريخ 14 يونيو 

2012 واأغلقت بتاريخ 15 يوليو 2012.

• الورقة ال�ست�سارية رقم 83 - التغيريات املقرتحة على منوذج الإ�ستثمار و و�ساطة 
التاأمني واخلدمات امل�رشفية يف كتيب قواعد �سلطة دبي للخدمات املالية، �سدرت 

بتاريخ 3 مايو 2012 واأغلقت بتاريخ 1 اأغ�سط�س 2012.

• الورقة ال�ست�سارية رقم 82 - مقرتحات لتنظيم وكالت الت�سنيف الئتماين، �سدرت 
بتاريخ 3 مايو 2012 واأغلقت بتاريخ 12 يونيو 2012.  

• الورقة ال�ست�سارية رقم 81 - ممار�سة ال�سلطات التنظيمية، حت�سينات على القانون 
التنظيمي  لعام 2004  وكتاب م�سادر ال�سيا�سات والإجراءات التنظيمية، �سدرت 

بتاريخ 12 دي�سمرب 2011 واأغلقت بتاريخ 21 يناير 2012. 

• الورقة ال�ست�سارية رقم 80 - املقرتحات املتعلقة بامل�سئولني وبالنماذج 
القانونية لالأ�سخا�س املرخ�سني، �سدرت بتاريخ 9 اأكتوبر2011 واأغلقت بتاريخ  

8دي�سمرب2011.  

• الورقة ال�ست�سارية رقم 79 - حوكمة ال�رشيعة و معايري التدقيق لل�رشكات والأوراق 
املالية الإ�سالمية، �سدرت بتاريخ 6 اأكتوبر 2011 واأغلقت بتاريخ 25 نوفمرب2011. 

• الورقة ال�ست�سارية رقم 78 - مقرتحات �سلطة دبي للخدمات املالية لالإدراج، 
�سدرت بتاريخ 6 اأكتوبر2011 واأغلقت بتاريخ 15 نوفمرب2011.

تعديالت كتيب القواعد

• يف 1 اأكتوبر 2012 قامت �سلطة دبي للخدمات املايل: 
باإلغاء وا�ستبدال النماذج التالية من كتيب القواعد:  .1

• منوذج قواعد طرح الأوراق املالية (الآلية 80 2011).

• يف 27 دي�سمرب 2011 قامت �سلطة دبي للخدمات املايل: 
باإلغاء وا�ستبدال النماذج التالية من كتيب القواعد:  .1

• منوذج امل�سطلحات (الآلية 78 2011).

2. اقرتحت منوذج جديد يعرف “ بالأعمال واملهن غرياملالية املحددة”

(الآلية 79 2011).

• يف 16 اأغ�سط�س 2011 قامت �سلطة دبي للخدمات املايل: 
1. باإلغاء وا�ستبدال النماذج التالية من كتيب القواعد: 

• النموذج العام (الآلية 96 2012).

• منوذج �سلوك العمل (الآلية 97 2012).

• منوذج الإ�ستثمار و و�ساطة التاأمني واخلدمات امل�رشفية (الآلية 98 2012).

• منوذج اأعمال التاأمني التحوطي (الآلية 99 2012).

مزودو اخلدمات امل�ساعدة اجلدد
2012دي�سريت ال ال بي مايو   01

2012ديل�سو جودارد )ال�رشق الأو�سط( ال ال بي مايو   02

2012كوتي فيفيانت مار�سي�سيو اند لزيريل )الإمارات العربية املتحدة( ليمتد مايو   03

املدققون امل�سجلون اجلدد
2012مكتب بيكر تيلي مريالي�س للتدقيق اأبريل   02

2012�سنجاين اأند كومباين يوليو   16

حت�سينات الرتاخي�ص وتغيري النطاق
2011كيه بي �سي األديني كابيتال ليمتد اأكتوبر   05

2011جمموعة مينا املالية ليمتد اأكتوبر   13

2011اإ يه تي اإيه انف�ست )دول جمل�س التعاون اخلليجي ( ليمتد نوفمرب   03

2011اي�ست �سربينج لال�ستثمارات ليمتد نوفمرب   21

2011طاقة اإيه �سي دبليو اإيه لإعادة التاأمني كو.  ليمتد اأكتوبـر   10

2011نومورا اإنرتنا�سيونال  نوفمرب   28

12 دي�سمرب 2011مرييل لين�س الدولية

15 دي�سمرب 2011كارليل مينا ا�ست�ساري ال�ستثمارات  ليمتد  

2012يو بي ا�س  اإيه جي يناير   16

2012ا�س ايي اأي لال�ستثمارات )اأوروبا( ليمتد يناير   23

2012يف تي بي كابيتال بي ال �سي فرباير   22

2012بنك باركليز  بي ال �سي فرباير   27

2012ناتيك�سي�س اأبريـل   12

2012ناو ال�سحية الدولية ليمتد اأبريـل   15

2012بنك دبي الوطني الإمارات كابيتال ليمتد اأبريـل   26

2012بنك طوكيو ميت�سوبي�سي  يو اإف جي ليمتد اأبريل   29

2012انف�ست بريدج كابيتال   ليمتد مايو   03

2012جوجنهامي لالأوراق املالية ال ال �سي مايو   22

2012دار املال ليمتد    مايو   19

الأع�ساء املعرتف بهم يف بور�سة دبي للطاقة
01 اأكتوبر 2011�رشكة بي ان بي باريبا�س برامي للو�ساطة 

28 اأكتوبر 2010فيربو ال ال �سي 

2012ريالين�س لل�سناعات ليمتد يناير   18

2012الأوائل لالأوراق املالية ال ال �سي    اأبريل   22

الن�سحاب من بور�سة دبي للطاقة
08 �سبتمرب 2011بنك اأبو ظبي التجاري )اإيه دي �سي بي(  

18 �سبتمرب 2011فلوتريدرز بي.يف

2011�سرييون تريدجن  ال ال �سي          اأكتوبر   02

2011بى ان بى  باريبا لل�سلع امل�ستقبلية اأكتوبر   01

2011�رشكة ام اف العاملية    مار�س   19

الأع�ساء املعرتف بهم يف نا�سداك دبي
24 اأكتوبر 2011بنك اأبو ظبي الوطني بي جاي ا�س �سي

22 مار�س 2012مينا كورب للخدمات املالية ال ال �سي 

الن�سحاب من نا�سداك دبي
22 مار�س 2012وفا للخدمات املالية ال ال �سي

19 مار�س 2012�رشكة الفطيم ات�س �سي لالأوراق املالية ال ال �سي

2012�س�سكويهانا الدولية لالأوراق املالية ليمتد  مـايـو   06

2012الأوائل لالأوراق املالية ال ال �سي    مـايو   06
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اإجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية

1 سبتمبر 2011 - 1سبتمبر 2012نظرة عامة على ن�ساطات �سلطة دبي للخدمات املالية

التعاون مع الهيئات التنظيمية املحلية والإقليمية 

ووا�سعي املعايري الدولية 

كانت امل�ساركة الن�سطة مع املجموعات املحلية 

والإقليمية واملنظمات الدولية هي العامل الأ�سا�سي يف 

نظامنا. نربز القليل من جهودنا امل�ستمرة اأدناه.

• الهيئات التنظيمية يف الإمارات العربية املتحدة

�سلطة دبي للخدمات املالية واحدة من عدة هيئات 

تنظيمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة؛ جميعها 

ُت�سارك يف حت�سني القطاع املايل يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. نحن نتعاون ب�سكل وثيق ونتوا�سل 

يف كثري من الأحيان مع م�رشف الإمارات املركزي 

ووحدة مكافحة احلالت امل�ستبهة وهيئة الأوراق 

املالية وال�سلع وهيئة التاأمني. و نعمل اأي�سا مع 

جمموعة وا�سعة من الهيئات الأخرى التي تتعامل 

مع القطاع املايل واخلدمات امل�ساعدة التي توؤثر 

على القطاع املايل مثل وزارة الإقت�ساد يف ما يتعلق 

مبجال التدقيق.

• �سلطة مركز دبي املايل العاملي 

توا�سل كل من �سلطة دبي للخدمات املالية و�سلطة 

مركز دبي املايل العاملي بالنخراط الن�سط مع بع�سها 

املركز. البع�س، وذلك للنظر يف الق�سايا التي توؤثر على

• جلنة بازل للرقابة امل�رصفية

وا�سلت �سلطة دبي للخدمات املالية امل�ساركة الفعالة 

يف اجتماعات جمموعة بازل ال�ست�سارية. وت�سم 

جمموعة بازل ال�ست�سارية يف ع�سويتها اأكرث من 20 

ولية ق�سائية وتهدف اإىل ت�سهيل حوار رقابي وا�سع 

مع الدول غري الأع�ساء يف خمتلف مبادرات جلنة 

بازل. وبالإ�سافة اإىل ذلك، قررت جلنة بازل بعد فرتة 

وجيزة من بدء تراجع الأزمة املالية ، قررت اأن اإعادة 

النظر يف املبادئ الأ�سا�سية عملية �رشورية ملعاجلة 

بع�س الأ�سباب التي اأدت اإىل الأزمة املالية. و�ساركت 

�سلطة دبي للخدمات املالية يف جمموعة العمل ملدة 

18 �سهرا لإعادة النظر يف املبادئ الأ�سا�سية ملعاجلة 

ق�سايا مثل: الرقابة التحوطية الكلية و الإ�رشاف 

على البنوك ذات الأهمية النظامية و تعزيز ال�سلطات 

الرقابية و تعزيز الرقابة القائمة على تقييم املخاطر 

وحت�سني حوكمة ال�رشكات والتقارير املالية. وقد مت 

ت�سليم “مبادئ بازل الأ�سا�سية للرقابة امل�رشفية 

الفعالة” املنقحة  اإىل جلنة بازل يف �سهر يونيو.

• اللجنة الدولية لالأوراق املالية

خالل العام املا�سي قمنا با�ستعرا�س و تقدمي 

الردود على اأوراق خمتلفة من املنظمة الدولية للجان 

الأوراق املالية، مبا يف ذلك مدى مالءمة وتاأثري 

�سناديق �سوق املال على البنوك. وقد ركزت اإحدى 

الأوراق على م�ساركتنا يف امل�ساورة حول الأ�سواق 

- بالإ�سافة اإىل ردنا ال�سنوي على ال�ستبيان           النا�سئة

اخلام�س حول الأ�سواق النا�سئة.

• الرابطة الدولية مُلراقبي التاأمني 

يف اأكتوبر 2011، ن�رشت الرابطة الدولية مُلراقبي 

التاأمني مواد اإر�سادية حول املبادئ الأ�سا�سية للتاأمني 

املحدثة. وقامت �سلطة دبي للخدمات املالية مبراجعة 

املبادئ الأ�سا�سية للتاأمني املحدثة املرتبطة بها 

وذلك لتحديد جمالت التح�سني يف كتيب القواعد 

لديها. وقد مت اقرتاح عدد من التعديالت على كتيب 

القواعد كجزء من ورقة الت�ساور رقم 84. اإن م�ساركة 

�سلطة دبي للخدمات املالية يف الرابطة الدولية 

مُلراقبي التاأمني تركز ب�سكل خا�س على امل�ساعدة يف 

تطوير اإطار العمل الرقابي على جمموعات التاأمني 

النا�سطة دوليا. وقد ن�رشت الرابطة الدولية مُلراقبي 

التاأمني ورقة ت�ساور حول اإطار العمل يف 2 يوليو.

التوا�سل مع اأ�سحاب امل�سالح من خالل مبادرات 

التوعية

قدمت �سلطة دبي للخدمات املالية جل�سة حوار خالل 

مار�س 2012 ركزت فيها على طبيعة واأثار العقوبات 

الدولية. بالإ�سافة اإىل معاجلة العقوبات من منظور 

�سلطة دبي للخدمات املالية. كان من بني املتحدثني 

ممثل عن وحدة مكافحة احلالت امل�ستبهة. و ا�ست�سافت 

�سلطة دبي للخدمات املالية خالل العام املا�سي 

عر�سا اأي�سا قدمه ال�سيد اآدم �سبينج من املكتب 

الأمريكي ملراقبة الأ�سول الأجنبية، وكان العر�س 

حول الت�رشيعات الأمريكية اجلديدة التي قد توؤثرعلى 

ال�رشكات يف املركز. كان احل�سور جيد جدا لكل من 

هذه الفعاليات نظرا اإىل الق�سايا املغطاة بها.ومن 

املقررا�ست�سافة دورة توعوية  لتغطية نتائج املراجعات 

املو�سوعية املذكورة اأعاله وغريها.

22 دي�سمرب 2011�رشكة وي�سرتن لإدارة الأ�سول  ليمتد

2012مويل�س اآند كومباين اململكة املتحدة ال ال بي، فرع مركز دبي املايل العاملي يناير   02

2012جمموعة افيلياتد ماجنرز ليمتد يناير   31

2012البنك الأهلي )مركز دبي املايل العاملي( ليمتد يناير   31

2012�سريبريو�س كابيتال لال�ست�سارات ال�رشق الأو�سط ليمتد فرباير   06

2012كوت�س اآند كومباين فرباير   12

2012�سوي�س ري حللول ال�رشكات ليمتد مار�س   08
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الرقابية امل�سيفة اإحدى الأولويات على جدول اأعمالنا. 

نوا�سل العمل بن�ساط على تعزيز  دور الكليات يف تن�سيق 

الأن�سطة والقرارات الإ�رشافية، ف�سال عن تعزيز تبادل 

املعلومات بني اجلهات ذات العالقة. تبقى الكليات 

الإ�رشافية اأداة هامة للُمنظمني العامليني واأهميتها يف 

ازدياد م�ستمر نظرا لالأزمة املالية العاملية احلالية. 

كما اأننا ن�ستمر يف التفاعل مع هذه الأحداث و يف تلقي 

دعوات من الكليات الإ�رشافية اجلديدة، ال�سيء الذي يدل 

على ن�سج املركز وتاأثريه املتزايد.

�رشعت �سلطة دبي للخدمات املالية يف مراجعة 

تقارير مدققني احل�سابات املطلوبة مبوجب النموذج 

العام  8.6.1 )ج( اإىل )و(. هذه التقارير متخ�س�سة 

فقط لال�ستخدام من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية، 

حيث تغطي هذه التقارير م�سائل مثل العوائد املالية 

اأموال  وت�سويات راأ�س املال التنظيمي، بالإ�سافة اإىل

العمالء وما اإىل ذلك، على عك�س تقارير مدقق 

احل�سابات القانوين العادي . والغر�س من هذه املراجعة 

يكمن يف جمع معلومات عن الإجراءات التي يقوم بها 

املدقق امل�سجل يف اإعداد واإ�سدار هذه التقارير. و�سيتم 

مراجعة جميع مدققي احل�سابات امل�سجلني. ولقد 

انتهت �سلطة دبي للخدمات املالية من  مراجعة  4 من 

املدققني امل�سجلني. وتعتزم ال�سلطة اإ�سدار تقرير نهائي 

ُيف�سل نتائج هذه املراجعة وتغطي فيه اأوجه الق�سور 

واأف�سل املمار�سات.

كما اأننا  با�ستمرار جنري حت�سينات على هذه الإجراءات 

الإ�رشافية لنظامنا، وذلك للرتكيز على اأعلى املخاطر 

وحتقيق الت�ساق مع املعايري الدولية املتغرية ب�رشعة 

يف القطاع املايل. كما نركز جهودنا التوظيفية 

والتدريبية على املنتجات واخلدمات الأكرث انت�سارا 

يف املركز. يف وقت �سابق من هذا العام، اأر�سلنا 

خطابات اإىل كبار التنفيذيني يف ال�رشكات يف املركز 

لن�ساركهم النتائج من وجهة نظر درا�سة ت�سانت لينك 

اخلارجية. هذه  هي املرة الثانية التي جنري فيها هذه 

الدرا�سة، حيث كنا قد اأجرينا اأول درا�سة يف عام 2008 

قبل اندلع الأزمة املالية العاملية، وعندما كان عدد 

ال�رشكات العاملة يف مركز دبي املايل العاملي اأقل 

من ما هو عليه اليوم. قام عدد من اأ�سحاب امل�سالح 

من خالل هذه الدرا�سة بتحديد بع�س الفر�س للتح�سني 

والتي نقوم بتنفيذها الآن . فعلى �سبيل املثال، نحاول 

�سمان ا�ستمرارية عمل مدراء العالقات.

عمليات املراجعة ح�سب املو�سوع

قام ق�سم الرقابة خالل الن�سف الأول من عام 2012، 

مبراجعة اإجراءات “قبول العميل واعتماد العميل “ 

مبا يف ذلك مدى مالءمة العميل للمنتجات واخلدمات.  

قمنا بالنظر يف الإجراءات امل�ستخدمة لتحديد ت�سنيف 

العميل بعميل جتزئة اأوعميل مهني اأو طرف مقابل 

يف ال�سوق. والتحليل والتوثيق املحيط مبالءمة 

العميل للمنتجات واخلدمات، كما هو مطلوب مبوجب 

قواعد �سلوك العمل والإجراءات امل�ستخدمة يف عملية 

التحريات عن العميل، مثل  م�سادر الرثوات وم�سادر 

الأموال، كما هو مطلوب مبوجب قواعد مكافحة غ�سل 

الأموال. حددت  نتائج هذه املراجعة عوامل من 

التح�سينات املطلوبة يف النظم وال�سوابط والتي �سيتم 

ت�سليط ال�سوء عليها من خالل خطابات ُتر�سل اإىل 

جميع ال�رشكات يف املركز.

حت�سني البيئة التنظيمية 

نقوم بعدة م�ساريع كربى خالل هذا العام، حيث 

قام جميع وا�سعي املعايري يف القطاع املايل 

بتحديث املبادئ الأ�سا�سية لديها يف اأعقاب الأزمة 

املالية. ولهذه الغاية، يجب اأن نقوم بتحديث القواعد 

واملمار�سات لدينا . لقد اأبرزنا عدد من امل�ساريع 

الكربى اأدناه.

• برنامج �سندوق النقد الدويل لتقييم القطاع املايل 

من املقرر اأن يقوم �سندوق النقد الدويل باإجراء 

تقييم امتثال دولة الإمارات العربية املتحدة للمعايري 

الدولية للتنظيم من خالل مبادرة برنامج �سندوق 

النقد الدويل لتقييم القطاع املايل. و�سوف ي�سمل هذا 

التقييم مراجعة اطار العمل التنظيمي والنهج الرقابي 

يف �سلطة دبي للخدمات املالية.

وقد اأ�سبحت ا�ستعداداتنا لهذه املراجعة يف مرحلة 

متقدمة، مبا يف ذلك التقييم الذاتي ال�سامل مبعايري 

املبادئ املنقحة من ثالث هيئات رئي�سية لوا�سعي 

املعايري الدولية. لقد بداأنا بخطوات ح�سب القت�ساء 

للت�سدي لأية ثغرات يف النظام التنظيمي لدينا . 

وبالفعل لقد مت ن�رش العديد من هذه املبادرات من 

خالل اأوراق ا�ست�سارية وتغيريات يف القواعد. من 

الوا�سح اأن برنامج �سندوق النقد الدويل لتقييم 

القطاع املايل �سيكون عامل حتد لنا، لأ�سباب لي�س 

اأقلها اأن متطلبات وا�سعي املعايري اأ�سبحت اأكرث 

اإلزامية يف متطلباتها كما اأنها اأدخلت مبادئ 

اإ�سافية بعد الأزمة املالية  يف 2008 التي بدورها 

و�سعت نطاق املراجعة. نحن على علم باأن الرتكيز 

�سيكون على اأدلة التنفيذ بدل من ايجاد القوانني 

والقواعد . لقد �سعينا اإىل اإ�رشاك اإخواننا امُلنظمني 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة لت�سهيل التن�سيق 

وتبادل املعلومات بينما تقرتب زيارة �سندوق النقد 

الدويل.

• تعزيز نهج تقييم خماطر الخت�سا�س

تقوم �سلطة دبي للخدمات املالية بتعزيز نهج اإدارة 

املخاطر اجتاه خماطر البلد، وت�سعى جلعل النهج 

الرقابي اأكرث فعالية وكفاءة، ول �سيما فيما يتعلق 

بكيفية التعامل مع التطبيقات من الوليات الق�سائية 

غري املاألوفة لنا. �سوف نقوم بن�رش املزيد من التفا�سيل 

حول النهج الت�سغيلي يف هذا املجال يف الوقت 

املنا�سب.

• مراجعة منوذج ال�ستثمار و و�ساطة التاأمني واخلدمات 
امل�رصفية

اأكملنا مراجعة القواعد الحرتازية لدينا الرامية اإىل 

تعزيز الإطار التحوطي جلميع ال�رشكات املرخ�سة 

باإ�ستثناء �رشكات التاأمني. وقد مت الإعالن عن نتائج 

هذه املراجعة خالل �سهرمايو من هذا العام وذلك عرب 

ورقة ا�ست�سارة.

تت�سمن مراجعة منوذج ال�ستثمار و و�ساطة التاأمني 

واخلدمات امل�رشفية خطر اأكرب يف  تطبيق متطلبات 

كفاية راأ�س املال وتنفيذ معايري بازل اجلديدة لكفاية 

راأ�س املال واإدخال متطلبات املخاطر الت�سغيلية، 

بالإ�سافة اإىل تعزيز ُنظم اإدارة املخاطر وال�سوابط. 

ت�سمن هذه العملية ال�ساملة تنفيذا منا�سبا ل�سياق 

ال�سلطة و وفقا للمعايري الدولية. ومن املقرر تناول 

اإطارالعمل الحرتازي ل�رشكات التاأمني يف منوذج 

اأعمال التاأمني يف عام 2013.

مراجعة منوذج مكافحة غ�سل الأموال 

لقد تولت �سلطة دبي للخدمات املالية م�سوؤولية  

مكافحة متويل الإرهاب ومكافحة متويل الأموال  

“لالأعمال واملهن غري املالية املحددة من �سلطة مركز 
دبي املايل العاملي. وتعتزم �سلطة دبي للخدمات 

املالية اإدارة عملية انتقال هذه امل�سوؤوليات بطريقة 

تاأخذ فيها بعني العتبار اأن العديد من هذه ال�رشكات 

قد يكون غري معتاد على اأن يكون حتت الرقابة. ويجري 

الإت�سال بجميع الفئات من قبل ال�سلطة وتثقيفهم 

حول املرحلة النتقالية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

الإرهاب و م�سوؤولياتهم. ن�رشت �سلطة دبي للخدمات 

املالية  دليل و�ستقوم باإعداد معلومات تف�سيلية 

تاأخذ يف العتبار املخاطر املحددة التي تواجهها 

الفئات املختلفة. وكجزء من هذا النظام اجلديد 

ت�سبح “الأعمال واملهن غري املالية املحددة” ُملزمة 

بالت�سجيل مع �سلطة دبي للخدمات املالية منذ مايو 

.2012

كما اأجرت �سلطة دبي للخدمات املالية مراجعة منوذج 

مكافحة غ�سل الأموال ل�سمان حتديث قوانني وقواعد  

مكافحة غ�سل الأموال وات�ساقها مع التطورات الدولية 

اجلديدة مثل تو�سيات فرقة العمل املعنية بالإجراءات 

املالية. يف حني ل تزال عملية املراجعة قيد العمل ، لقد 

مت حتديد عدد من فر�س التح�سينات مبا يف ذلك الرتكيز  

على النهج القائم على تقييم املخاطر وتوحيد جميع 

الأحكام ذات ال�سلة يف مكافحة غ�سل الأموال يف كتيب 

واحد للقواعد. من املتوقع اأن تتم  م�ساورات عامة على 

منوذج مكافحة غ�سل الأموال اجلديد  يف الربع الرابع 

من عام 2012.

التنظيم والرقابة على وكالت الت�سنيف الئتماين

اإن �سلطة دبي للخدمات املالية ن�سطة يف جمال ت�سميم 

وتنفيذ القواعد اجلديدة لوكالت الت�سنيف الئتماين، 

وفقا لتكليف مبادئ اللجنة الدولية لالأوراق املالية. 

كما اأننا نتطلع اأي�سا اإىل التعاون مع العديد من نظرائنا 

التنظيميني يف هذا املجال، مبا يف ذلك الهيئات 

املوجودة يف الإحتاد الأوروبي واأ�سرتاليا و�سنغافورة. 

نعتزم اأن ُنفعل هذا النظام التنظيمي اجلديد يف الربع 

الثالث من هذا العام.
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اإجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية

الرقابة يف العمل - العمل على مهامنا الأ�سا�سية

مُلراقبي التاأمني؛

• حت�سني املتطلبات املطبقة على وحدات حتكم الأفراد 
املرخ�سني لتكون �ُسلطات �سلطة دبي للخدمات 

املالية للتعامل مع وحدات التحكم مت�سقة مع 

ال�ُسلطات املتاحة للمنظمني يف وليات ق�سائية 

مماثلة؛

• حتديد مقرتحات ال�سيا�سات و�سياغة متطلبات 
احليطة املالية لتنفيذ اطار عمل بازل 2 و 3؛

• اإدخال نظام تنظيمي لوكالت الت�سنيف الئتماين؛ 

•  تعزيز متطلبات حوكمة ال�رشيعة.

للح�سول على قائمة كاملة لأوراق الت�ساورو تعديالت 

كتيب القواعد والتعديالت القانونية والتنازلت يرجى 

الرجوع اإىل موقع �سلطة دبي للخدمات املالية/اطار 

العمل القانوين.

متطلبات �سلطة دبي للخدمات املالية مقابل 

املعايريالدولية

لقد مت اإخطار �سلطة دبي للخدمات املالية اأنه �سيتم 

تقييم ال�سلطة كجزء من برنامج تقييم القطاع املايل 

وذلك يف اأول عام 2013. عملية تقييم القطاع املايل 

هي م�سوؤولية م�سرتكة بني �سندوق النقد الدويل 

والبنك الدويل. ا�ستعدادا لهذا التقييم، كان فريق عمل  

ال�سيا�سات واخلدمات املالية جزء من فريق امل�رشوع 

الذي يقوم باإجراء تقييم ذاتي مقارنة مبعايري بازل 

واللجنة الدولية للجان الأوراق املالية والرابطة الدولية 

مُلراقبي التاأمني. و ينطوي هذا العمل اأي�سا على عملية 

مراجعة للُمنظميني الأقران جلميع عمليات التقييم 

الذاتي املتعلقة باللجنة الدولية للجان الأوراق املالية 

املالية والرابطة الدولية مُلراقبي التاأمني.

اإن التهرب ال�رشيبي الدويل هو على راأ�س جدول اأعمال 

القادة ال�سيا�سيني واحلاجة اإىل معاجلة التهرب ال�رشيبي 

عرب احلدود مت التاأكيد عليها من قبل املنظمات الدولية 

مثل منظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية وجمل�س 

ال�ستقرار املايل. وقد اتخذ اأع�ساء فريق عمل ق�سم 

ال�سيا�سات واخلدمات القانونية جزء كبري من العمل 

كجزء من م�ساركتهم يف جمموعة عمل بقيادة وزارة 

املالية الإحتادية ا�ستجابة اإىل اإجراء تقييم لدولة 

الإمارات العربية املتحدة من قبل املنتدى العاملي 

لل�سفافية وتبادل املعلومات لالأغرا�س ال�رشيبية.

امل�ساهمة يف هيئات وا�سعي املعايري الدولية

يوا�سل فريق عمل ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 

لعب دورا حموريا يف م�ساهمة �سلطة دبي للخدمات 

املالية وامل�ساركة يف عمل و�سع املعايري الدولية التي 

تعهدت بها الهيئات الدولية لوا�سعي املعايري الدولية.

ايان جون�ستون، وب�سفته ع�سوا يف اللجنة الفنية 

للرابطة الدولية مُلراقبي التاأمني، اتخذ دورا قياديا 

يف تطوير املبادئ الأ�سا�سية للرابطة الدولية مُلراقبي 

التاأمني)مت الإنتهاء من هذا العمل ومت اعتماده يف 

نهاية 2011). كما ت�سمن دوره اأي�سا ت�سكيل عملية 

تطوير اإطار م�سرتك لالإ�رشاف على جمموعات التاأمني 

النا�سطة دوليا. ا�ستقطب هذا امل�رشوع �سهرة عاملية 

كبرية نظرا لتاأثري جمموعات التاأمني النا�سطة دوليا 

على اخلدمات املالية العاملية. ل يزال العمل م�ستمرا 

ويجري حاليا عملية الت�ساور مع اجلمهور.

كما يقدم فريق عمل ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات 

القانونية رئي�س اللجنة الفرعية للحوكمة والمتثال 

- اللجنة الفنية للرابطة الدولية مُلراقبي التاأمني. 

هذه اللجنة الفرعية ُتثبت جوانب احلوكمة والمتثال 

للمبادئ الأ�سا�سية للرابطة الدولية مُلراقبي التاأمني 

بالإ�سافة اإىل جوانب احلوكمة لالإطار امل�سرتك. �ساهم 

رئي�س هذه اللجنة الفرعية ب�سكل كبري يف تطوير 

املبادئ الأ�سا�سية حلوكمة ال�رشكات وتطوير احلوكمة 

فيما يتعلق بالإطار امل�سرتك.

بداأ جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية العمل على 

تاأ�سي�س معايري ال�سيولة ومعايري اختبارات ال�سغط 

للموؤ�س�سات الإ�سالمية. وقد �سارك ع�سو من فريق عمل 

ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية يف جمموعة العمل 

ذات ال�سلة و�ساهم يف عملية تطوير تلك املعايري.

التعاون مع امُلنظمني يف الإمارات العربية املتحدة

�سارك فريق عمل ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 

ول يزال ي�سارك بكثافة يف التعامل مع املنظمني 

الإحتاديني فيما يتعلق باقرتاح تغيريات اأوجتديد يف 

الت�رشيعات. كما قدم الفريق تعليقات على م�رشوع 

قوانني فيدرالية و قوانني دبي مثل منوذج “القمتني 

التواأم” لتنظيم اخلدمات املالية الذي يجري النظر فيه 

لعتماده يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وي�ستمر 

الفريق بالتوا�سل الوثيق مع دائرة ال�سوؤون القانونية 

ملحكام حاكم دبي حول عدد من امل�سائل.

دعم وحدات العمل يف �سلطة دبي للخدمات املالية

يف العام املا�سي، قدم فريق عمل ق�سم ال�سيا�سات 

واخلدمات القانونية جمموعة متنوعة من الآراء 

القانونية مل�ساعدة وحدات العمل يف جميع جوانب 

تعاملهم مع املتقدمني للح�سول على تراخي�س، على 

�سبيل املثال ال�رشكات املرخ�سة وموؤ�س�سات ال�سوق 

املرخ�سة. تنطوي هذه ال�ست�سارة  ب�سكل رئي�سي 

على تف�سري الت�رشيعات ون�سائح حول الأدلة املتعلقة 

باخرتاقات القوانني والقواعد.

يدير فريق عمل ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 

جلنتني يف �سلطة دبي للخدمات املالية هما جلنة 

القواعد والتنازلت وجلنة ال�سيا�سات التنظيمية، كما 

اأنه ي�سارك يف جلان اأخرى ل�سلطة دبي للخدمات املالية 

مثل جلنة الأ�سواق وجلنة الرقابة والرتخي�س.

التطورات الرئي�سية العامة

كما ذكرنا �سابقا، ين�سغل وا�سعي املعايري الدولية 

يف رفع م�ستوى مبادئهم ومتطلباتهم، ال�سيء الذي 

�سيوؤدي اإىل اإجراء مراجعة ل�سمان اأن النظام ل يزال 

يتفق مع مثل هذه املبادئ واملتطلبات املح�سنة. 

ويف هذا ال�سدد، يجري حاليا اإعادة النظر يف نظام 

مكافحة غ�سل الأموال التي يجري اتخاذها ل�سمان اأن 

الحتياجات ل تزال تتما�سى مع فرقة العمل املعنية 

بالإجراءات املالية وغريها من املعايري الدولية 

املنا�سبة.

ومن املقرر اإجراء مراجعة منوذج اأعمال التاأمني 

التحوطي يف اأواخر 2013 تباعا  لتطبيق املالءة 2.

اأن�سطة الرتخي�س

لتاريخ 1 �سبتمرب 2012 مت ترخي�س 281 �رشكة و 

50 مزود للخدمات امل�ساعدة و 15 مدقق م�سجل و 2 

موؤ�س�سات �سوق مرخ�سة و58 ع�سو معرتف به و8 

هيئات معرتف بها.

لقد زادت طلبات احل�سول على الرتاخي�س يف عام 

2012 مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011. ول تزال 

املوؤ�س�سات املالية القادمة من دول جمل�س التعاون 

اخلليجي ومن جنوب و�رشق اآ�سيا هي املحرك الأ�سا�سي 

للنمو . حتاول هذه ال�رشكات اأن توجد ب�سمة عاملية 

واإقليمية من خالل مركز دبي املايل العاملي، وذلك 

لتقدمي منتجات وخدمات لل�رشكات والعمالء املهنيني 

يف جمالت متويل التجارة واإعادة التاأمني والو�ساطة 

باجلملة و اإدارة الرثوات.

ت�ستمر اأن�سطة ترويج ال�سناديق املالية يف النمو من 

من  خالل ال�سناديق الدولية التي يتم تروجيها   يف    و

املركز. كما هو احلال يف ال�سنوات ال�سابقة، متتد 

ال�سناديق املالية من �سناديق مالية معينة ، مع اأننا 

الآن نرى اهتمام من فئات مو�سعة من ال�سناديق 

املالية ، وذلك من خالل نظام ال�سناديق الأكرث مرونة 

والذي مت طرحه اأواخر عام 2010.

 الرقابة على الهيئات املرخ�سة

نوا�سل العمل على حت�سني اإجراءات الرقابة القائمة 

على تقييم املخاطر يف ما يتعلق بعدد من اأنواع من 

الكيانات العاملة واخلا�سعة للتنظيم يف مركز دبي 

املايل العاملي، مع املنتجات واخلدمات التي تقدمها. 

اإننا نركز مواردنا الرقابية على الكيانات الأعلى تاأثري 

واأهمية على املركز ككل، بالإ�سافة اإىل تلك الكيانات 

التي تظهر عوامل خطر عالية  يف املجالت التالية: 

منوذج الأعمال التجارية، حوكمة ال�رشكات، املخاطر 

املالية، املخاطر الت�سغيلية، �سلوك الأعمال غري 

امل�رشوعة. يخطط ق�سم الرقابة لالإنتهاء من اأكرث من 

130 عملية تقييم للمخاطر لل�رشكات املرخ�سة يف عام 

2012، بالإ�سافة اإىل الر�سد امل�ستمر للبيانات املالية 

والنتباه اإىل املخاطر النا�سئة. 

ل تزال عملية التعاون بني ال�ُسلطات الرقابية وال�ُسلطات 
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�سلطة دبي للخدمات املالية ترحب ببيرت �سميث

و ترحب بايرول هومبان
بيرت �سميث

بيرت �سميث

ان�سم اإىل �سلطة دبي للخدمات املالية يف يونيو 2012 لي�سغل من�سب رئي�س ال�سيا�سات، يف ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية 

لقيادة وموا�سلة عملية التطوير يف ال�سيا�سات العامة.

لدى بيرت اأكرث من 20 عاما من اخلربة يف جمال تنظيم اخلدمات املالية. ويف الآونة الأخرية، �سغل من�سب رئي�س ق�سم �سيا�سة 

ال�ستثمارات يف �سلطة اخلدمات املالية الربيطانية. وقد غطت اأدواره يف وقت �سابق جمموعة من جمالت ال�سيا�سات العامة 

والإ�رشاف والتدقيق الداخلي واإدارة املخاطر يف اململكة املتحدة. وقد اأم�سى بيرت اأربع �سنوات يف املفو�سية الأوروبية يف 

بروك�سل، حيث عمل على ق�سايا �سملت الأعمال امل�رشفية والإ�رشاف على املجموعات املالية وتطوير الهياكل الإ�رشافية داخل 

الإحتاد الأوروبي.

ايرول هومبان

ان�سم اإىل �سلطة دبي للخدمات املالية عام 2003، لي�سغل من�سب مدير م�سوؤول يف ق�سم التنفيذ، �سملت م�سوؤولياته �سياغة 

ال�سيا�سات والك�سف عن ومنع �سوء ال�سلوك. مت تعيينه مدير م�سوؤول يف ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية حيث �سملت مهامه 

الرئي�سية اإدارة تقدمي اخلدمات القانونية مبا يف ذلك تقدمي ال�ست�سارة و�سياغة الت�رشيعات.

مت تعيني ايرول امل�ست�سارالعام و�سكريرت جمل�س الإدارة يف 2009.

عاد ايرول اإىل بري�سبا ا�سرتاليا يف عام 2011 لياأخذ ا�سرتاحة مهنية ق�سرية قبل اأن يعود اإىل �سلطة دبي للخدمات املالية يف 

�سبتمرب 2012 لي�سغل من�سب املدير التنفيذي لق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية.

فريق عمل ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية

ال�سيا�سات واخلدمات القانونية يف العمل
ايرول هومبان

�سهد ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية ان�سغال كبري 

خالل فرتة الثني ع�رش �سهرا املا�سية.

بالإ�سافة اإىل توفري خدمات تدعم وحدات العمل يف 

�سلطة دبي للخدمات املالية، عمل فريق عمل ال�سيا�سات 

واخلدمات القانونية ب�سكل مكثف يف خمتلف امل�ساريع 

التي ترد اأدناه.

اأعمال الدعاوى الق�سائية وال�ستئناف

لقد �سارك فريق العمل القانوين يف عدد من الدعاوى 

الق�سائية اأمام جلنة الطعون التنظيمية وهيئة الأ�سواق 

املالية وحماكم مركز دبي املايل العاملي. اأ�سدرت 

جلنة الطعون التنظيمية  قرارات حول عدد من الدعاوى 

الق�سائي، ميكنكم الطالع عليها على الرابط التايل:

http://www.dfsa.ae/Pages/RegulatoryAppealsCommittee.aspx

اجلدير بالذكر اأن هيئة الأ�سواق املالية اأ�سدرت قرارها 

الأول على الرابط التايل:

 http://www.dfsa.ae/Pages/FinancialMarketsTribunal.aspx

الذي تناول ، يف جملة الأمور، م�ساألة اتاحة اجلل�سة 

للعامة. وقد مت ا�ستئناف هذا القرار يف حماكم مركز 

دبي املايل العاملي. اأكدت حماكم مركز دبي املايل 

العاملي قرارهيئة الأ�سواق املالية وموقف �سلطة دبي 

للخدمات يف ما يتعلق باتاحة اجلل�سة للعامة ون�رش 

قرارهيئة الأ�سواق املالية على الرابط التايل:

https://difccourts.visionhall.eu/?Start=search#:2

تطوير الت�رصيعات وال�سيا�سات

ت�سمل بع�س مراجعات ال�سيا�سات والت�رشيعات الرئي�سية 

التي قادها اأو �ساهم بها فريق عمل ق�سم ال�سيا�سات 

واخلدمات املالية ما يلي:

• جتديد نظام الأ�سواق ملواءمة اأف�سل مع نظام الإحتاد 
الأوروبي . مما اأدى اإىل اإدخال قوانني وقواعد جديدة 

على منوذج الأ�سواق يف يونيو 2012؛

• تطوير نظام حوكمة ال�رشكات ملواءمة متطلبات 
احلوكمة املطبقة على ال�رشكات املرخ�سة مع 

التح�سينات املعدة من قبل  وا�سعي املعايري الدولية، 

على وجه اخل�سو�س اتفاقية بازل والرابطة الدولية 
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اإجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية

�سلطة دبي للخدمات املالية ودعت بول كو�سرت 
وبيتري كي�سي

بول كو�سرت

عني رئي�سا تنفيذيا ل�سلطة دبي للخدمات يف دي�سمرب عام 2008 واأكمل فرتة وليته يف 15 يونيو 2012، لي�سلم زمام القيادة 

لل�سيد ايان جون�ستون. 

خالل ذلك الوقت، عني ال�سيد بول كو�سرت ع�سوا يف املجل�س ال�ست�ساري لثنني من هيئات املحا�سبة الدولية الرئي�سية، جمل�س 

معايري التدقيق والتاأكيد الدولية واملجل�س الدويل ملعايرياأخالقيات املحا�سبني، بالإ�سافة اإىل الن�سمام اإىل املجل�س 

ال�ست�ساري لهيئة الأوراق املالية وال�سلع. و�سعت �سلطة دبي للخدمات املالية اأي�سا اإىل تو�سيع اتفاقيات التعاون التنظيمية 

الثنائية ومتعددة الأطراف التنظيمية من 70 مذكرة  تفاهم يف دي�سمرب 2008 اإىل 116 مذكرة تفاهم يف يونيو 2012. يف 

وت له كواحد من  �سبتمرب 2010، فاز ال�سيد بول كو�سرت بجائزة “الرئي�س التنفيذي للعام يف جمال اخلدمات املالية” و قد �سُ

اأكرث املغرتبني نفوذا يف املنطقة اليوم. تتمنى �سلطة دبي للخدمات املالية له ولأ�رشته كل اخلري يف امل�ستقبل.

بيرت كي�سي

ان�سم اإىل �سلطة تنظيم مركز دبي املايل العاملي )فيما بعد �سلطة دبي للخدمات املالية( يف عام 2002 ، حيث �سغل من�سب 

مدير التاأمني. ثم انتقل اإىل لي�سغل دور يف جمال ال�سيا�سات يف عام 2007، ومبرور الوقت مت متديد م�سوؤولياته لتغطية 

ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات والتمويل الإ�سالمي. وقد اأكمل مهامه حيث كان ي�سغل من�سب مدير اأول، ال�سيا�سات وال�سرتاتيجية 

ورئي�س التمويل الإ�سالمي يف يونيو 2012. بعد تقاعده يعود بيرت اإىل اإجنلرتا ليتمتع بق�ساء الوقت مع اأ�رشته ومتابعة العديد 

من هواياته، وب�سكل خا�س الغناء يف الكورال. من املحزن على �سلطة دبي للخدمات املالية اأن تودع واحد من اأقدم املوظفني 

العاملني لديها وتتمنى له كل التوفيق يف تقاعده.

بول كو�سرت

بيرت كي�سي

حول �سلطة دبي للخدمات املالية
�سلطة دبي للخدمات املالية هي املنظم امل�ستقل 

للخدمات املالية وامل�ساعدة التي تتم مزاولتها يف اأو 

من مركز دبي املايل العاملي. يغطي القانون التنظيمي 

ل�سلطة دبي للخدمات املالية اإدارة الأ�سول والأعمال 

امل�رشفية وخدمات الئتمان، والأوراق املالية 

و�سناديق ال�ستثمار اجلماعي وخدمات الئتمان 

والعهدة، وجتارة ال�سلع امل�ستقبلية والتمويل الإ�سالمي 

والتاأمني وبور�سة الأ�سهم العاملية وبور�سة عاملية 

مل�ستقات ال�سلع. 

يف اأداء تكليفها التنظيمي، تلتزم �سلطة دبي 

للخدمات املالية بال�سعي لتحقيق الأهداف 

التالية: 

تعزيز ورعاية العدل وال�سفافية والفاعلية يف   •
�سناعة اخلدمات املالية )حتديدا اخلدمات املالية 

والن�ساطات ذات العالقة التي تتم مزاولتها( يف 

مركز دبي املايل العاملي؛

تعزيز الثقة يف �سناعة اخلدمات املالية لدى مركز   •
دبي املايل العاملي واملحافظة على تلك الثقة؛ 

تعزيز ال�ستقرار املايل ل�سناعة اخلدمات املالية   •
يف مركز دبي املايل العاملي، مبا يف ذلك التقليل 

من املخاطر النظامية، واملحافظة على ذلك 

ال�ستقرار؛ 

جتنب اأي �سلوك ي�سبب اأو قد ي�سبب �رشرا ب�سمعة   •
مركز دبي املايل العاملي اأو �سناعة اخلدمات 

املالية يف املركز، والك�سف عن ذلك ال�سلوك ومنعه 

من خالل و�سائل منا�سبة مبا يف ذلك فر�س 

العقوبات والغرامات املالية؛

حماية امل�ستخدمني املبا�رشين وغري املبا�رشين   •
وامل�ستخدمني املرتقبني ل�سناعة اخلدمات املالية 

يف مركز دبي املايل العاملي؛ و 

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

تعمل �سلطة دبي للخدمات املالية يف عدد 

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

املتخ�س�سة:

اإن ق�سم ال�سيا�سات واخلدمات القانونية م�سوؤول    •
عن ال�ست�سارات املتعلقة بال�سيا�سات وعن �سياغة 

ال�سيا�سات وهو م�سوؤول اأي�سا عن تطوير قوانني 

واأنظمة �سلطة دبي للخدمات املالية التي تعد �سلطة 

دبي للخدمات املالية م�سوؤولة عنها واحلفاظ عليها. 

تتمثل امل�سوؤولية الرئي�سية لق�سم الرقابة يف   •
تقييم املخاطر يف ال�رشكات املرخ�سة ومزودي 

اخلدمات امل�ساعدة ومدققي احل�سابات امل�سجلني 

ورقابتها وتقليلها. يقوم ق�سم الرقابة لدى �سلطة 

دبي للخدمات املالية باإجراء عملية حتليل مكثفة 

لطلبات الرتخي�س اجلديدة ل�سمان عمليات الفح�س 

واملراجعة ال�سحيحة واملوازنة يف اإتخاذ القرار. 

ق�سم الأ�سواق م�سوؤول عن ترخي�س البور�سات ودور   •
املقا�سة يف مركز دبي املايل العاملي ورقابتها 

با�ستمرار. يعرتف الق�سم اأي�سا بال�رشكات املرخ�سة 

التي ت�سعى لالعرتاف بها اإما للعمل كبور�سات يف 

مركز دبي املايل العاملي اأو كاأع�ساء يف بور�سات 

يف مركز دبي املايل العاملي. يقوم ق�سم الأ�سواق 

اأي�سا بتنظيم عرو�س الأوراق املالية يف ومن مركز 

دبي املايل العاملي وبالإ�رشاف على الهيئات التي 

تقدم التقارير.

يقوم ق�سم التنفيذ بتنفيذ قوانني واأنظمة مركز دبي   •
املايل العاملي الذي تديره �سلطة دبي للخدمات 

املالية. ي�سعى الق�سم اأي�سا بفعالية اإىل منع اأي 

�سوء ت�رشف من خالل الربامج التعليمية وبرامج 

التوا�سل. الغر�س ال�سامل لق�سم التنفيذ هو جتنب اأي 

�سلوك ي�سبب اأو قد ي�سبب ال�رشر ل�سمعة مركز دبي 

املايل العاملي والك�سف عنه ومنعه.
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ر�سالة ترحيبية

لالت�سال

بالإ�سافة اإىل اأخبار ومعلومات ال�رشكات املتوفرة على املوقع اللكرتوين ل�سلطة دبي للخدمات املالية، ميكنكم الطالع على جميع املن�سورات من مكتبة �سلطة دبي للخدمات املالية. تت�سمن هذه جمموعة كاملة 

من من�سورات �سلطة دبي للخدمات املالية وجميع اأعداد اإجنازات �سلطة دبي للخدمات املالية وكذلك خطة عملنا وتقريرنا ال�سنوي.

0801 362 4 971+1500 362 4 971+هاتف: www.dfsa.aeاملوقع اللكرتوين:info@dfsa.aeالربيد اللكرتوين:فاك�س:

الطابق الثالث ع�رش، مبنى البوابة، �سندوق بريد 75850، دبي الإمارات العربية املتحدة

هذه هي كلمتي الرتحيبية الأوىل منذ اأن مت تعيني رئي�سا تنفيذيا ل�سلطة دبي للخدمات يف يونيو 2012.

نهدف يف الإ�سدار التا�سع للن�رشة الأخبارية اخلارجية لن�سارككم ببع�س املعلومات التنظيمية وغري التنظيمية وت�سليط 

ال�سوء على الإجنازات التي حققناها منذ الإ�سدار ال�سابق. اأرجو اأن جتدوه مفيدا واأن تتوا�سلوا معنا لأي ا�ستف�سارات 

لديكم.

يف عام 2006 غادرت جلنة هونغ كونغ لالأوراق املالية والعقود الآجلة وان�سممت اإىل �سلطة دبي للخدمات املالية، 

حيث �سغلت من�سب نائب الرئي�س التنفيذي منذ عام 2009 )لل�سرية الذاتية يرجى الرجوع اإىل موقع �سلطة دبي للخدمات 

املالية/عن ال�سلطة/من نحن/جمل�س الإدارة(. 

كرئي�سا تنفيذيا، ي�رشفني اأن اأقول اأنني ا�ستلمت م�سوؤولية هيئة تنظيمية تعمل ب�سكل جيد؛ حيث ك�سبت ت�رشيعاتنا 

اعرتافا دوليا وتو�سلنا اإىل اتفاقيات تعاون وطيدة مع نظرائنا، كما تت�سمن ال�رشكات لدينا مزيد من الأعمال والأن�سطة 

التجارية يف املنطقة من خالل املركز. 

لقد �ُسئلت من قبل العديد من النا�س عن التغيريات املتوقعة منذ اأن توليت من�سب الرئي�س التنفيذي وعن اأولوياتي 

العليا للم�سي قدما، اجلواب بب�ساطة هو اأنني اأرى اأن ال�سلطة بحاجة اإىل قدر اأكرب من التطور الطبيعي ولي�س لثورة! 

ا�سرتاتيجيتنا ال�ساملة لن تتغري، ولكن �ستتغري جمالت الرتكيز مع ا�ستمرار مركز دبي املايل العاملي و�سلطة دبي 

للخدمات يف التطور والن�سج. 

�سيكون تركيزي الأكرب على اأعمالنا الأ�سا�سية للتنظيم والإ�رشاف على اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي. يتم 

حتديد جدول الأعمال التنظيمية على ال�سعيد العاملي ب�سكل متزايد، حيث مُتثل �سلطة دبي للخدمات املالية  جيدا يف 

الهيئات الثالثة لوا�سعي املعايري العاملية - جلنة بازل واللجنة الدولية للجان الأوراق املالية والرابطة الدولية مُلراقبي 

التاأمني. 

وقد حدثت هذه الهيئات املبادئ الأ�سا�سية لديها، ولذلك يتوجب علينا حتديث القواعد واملمار�سات لدينا اأي�سا. و�سيتم بيان ذلك يف مزيد من التفا�سيل يف 

ال�سفحات 3 اإىل 5. ومع ذلك، فاإن جزءا اأ�سا�سيا من تركيزي يكمن يف �سمان تنفيذ املعايري الدولية باأ�سلوب ميكن العمل به يف مركز دبي املايل العاملي. 

وكما هو احلال دائما، �ستخ�سع التغيريات التي جنريها مل�ساورات وا�سعة.

ويف الوقت نف�سه، �ساأنظر يف احل�سول على التوازن ال�سحيح من حيث توفري املوارد لدينا. لدينا خمزون كبري من املنظمني من ذوي اخلربة ولكن من املهم 

للُمنظمني فهم �سبل تطوير وتوزيع املنتجات، ف�سال عن فهم التوجهات يف جمال اخلدمات املالية على م�ستوى العامل. �ست�سمل عملية التوظيف امل�ستقبلية 

لدينا جذب كوادر من القطاع اخلا�س التي ت�ستطيع اإ�سافة مثل هذه املهارات اإىل فريق العمل يف ال�سلطة.

اأنا من اأ�سد املوؤمنني ب�رشورة اأن يكون للُمنظمني �ُسلطات تنفيذية، ما دامت هذه ال�ُسلطات ُت�ستخدم بحكمة. غالبا ما يكون يف م�سلحة ال�سناعة وامل�ستهلك 

اأن يتخذ امُلنظم اإجراءات قوية ومنا�سبة يف حالت التف�سي يف ال�سلوك ال�سيئ، ويكون ذلك بدل من ال�ستجابة باإ�سافة طبقات اأكرث من التنظيم ب�سبب خطاأ 

واحد.

واأخريا، اأود اأن اأ�سيد بعمل ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي ال�سابق . لقد ان�سم ال�سيد بول كو�سرت اإىل �سلطة دبي للخدمات املالية خالل فرتة �سهدت 

ا�سطرابات �سديدة وحتدي على ال�سعيد العاملي اإىل حد مل ي�سهده العديد منا من قبل. خالل فرتة ال�سيد بول كو�سرت يف �سلطة دبي للخدمات املالية، 

ا�ستطاعات ال�سلطة اأن تبقى م�ستقرة وفعالة يف تنظيم اخلدمات املالية، مع الكثري من تركيز مواردها ووقتها على حماولة فهم اآثار واأعقاب الأزمة املالية 

العاملية والتعلم منها.

تكمن مهام امُلنظم يف خلق بيئة حيث ميكن لل�رشكات القيام باأعمال جتارية جيدة وبيئة يجد فيها امل�ستثمرين الثقة واحلماية. �سوف ت�ستمر �سلطة دبي 

للخدمات املالية يف �سمان وجود هذه البيئة يف مركز دبي املايل العاملي.

ايان جون�ستون

الرئي�س التنفيذي
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