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Welcome note
Welcome to the fifth edition
and the first The DFSA in
Action, for this year. I am
reminded of the quotation
by John F Kennedy which has
relevance given the current
crisis facing the world:
“When written in Chinese the
word crisis is composed of two
characters. One represents
danger, and the other
represents opportunity”.
Constant vigilance, strengthening relations,
improving processes and increased training best
describes the priorities, for the DFSA, since June
2009.
It is clear that the turmoil of the world’s
financial markets has highlighted weaknesses
in several areas of regulation and that the
financial services system needs to be effective
and robust to protect investors and for us, as
regulators, to protect the reputation of the Dubai
International Financial Centre. Keeping abreast
of developments, whether they be product
development, new sales techniques, technological
advancement or the ever evolving world of
financial crime requires vigilance and training. I will
discuss what we have done, in this regard, in more
detail below.
On a more personal level, 2009 has been a very
busy year for me adjusting to a new business
environment and climate! My first year as Chief
Executive has flown by and already I am focusing
my efforts on identifying our key business drivers,
risks and challenges for the years ahead.

Five years of progress

In November 2009, the DFSA celebrated the fifth
anniversary of its formation as an independent
statutory authority. In that time, I believe the
DFSA has established a recognised and credible
track record of regulation and high standards of
transparency. Indeed, we have managed to build
international confidence not only in the regulatory
standards that we administer, but also in our
people. Today, we are regulating more than 320
entities, employing more than 110 executives who
hail from over 20 countries.
To ensure we carried out the proper conduct
of business oversight and detection of business
trends and risks impacting the Centre, we
implemented a number of key initiatives and
improvements, in 2009. These are designed to
ensure that the DFSA’s risk-based regulation
can respond in the best way to our changing
circumstances. I want to summarise some of
the work undertaken, in this publication, to
demonstrate the importance that we place on
responding to risk with proportionate solutions
that avoid placing unnecessary burdens on our
Firms.

Above all, I want to reassure our Firms that our
recent experiences and changing circumstances
have not undermined the need to continue
to develop the core financial markets, so as to
promote sustainable economic growth. As a
regulator in a new and small jurisdiction, we need
to reinforce our commitment to the market that
we are aware of the dangers of overreaction.
There is the old maxim of design in haste and
repent at leisure – I do not like undue delay
but I do want our regulatory response to be
proportionate. Accordingly, the DFSA has taken
measures to act in a pro-commercial manner
and help stimulate our business environment
and I want to give a brief overview of some
initiatives where we have been actively engaged
in. The first example of this is the review of
our Collective Investments Funds regime. I felt
it appropriate to assess whether the regime
required any modifications and improvements
and as such an independent panel of experts was
established in July 2009, tasked to collect industry
input and present their recommendations to
the DFSA. In September 2009, a comprehensive
report detailing ten key issues were identified
as impeding the growth of the funds industry
in the DIFC. In line with our regulatory aim of
transparency, we released the report for public
consultation in October 2009 and provided
an Outreach session inviting Firms to hear the
proposals. The DFSA expects to bring forward
detailed proposals for changes to its Laws and
Rules, early this year.

Effective supervision and control of
risk

Our response throughout 2009, has been to be as
pro-active as possible. By that I mean, we stepped
up our on-site visits and tested more transactions
as well as increasing the number of thematic
reviews, including outsourcing procedures by
Firms as well as AML. As well as co-ordinating
thematic review, the new Special Surveillance
Unit is a team dedicated to rapid response. The
team plays a key role in arranging visits to Firms, at
short notice, on specific issues.
It is our belief that a positive regulatory response
to the crisis is to actually intensify supervision
rather than create more rules and regulations.
In addition, we have set-up a task force with
the Central Bank of the UAE to address issues
of mutual benefit such as product design and
misselling.

Active Regulatory Engagement and
International Co-operation

The need to co-operate, assist and share
information remains essential, especially where
regulators have Authorised Firms in common.
Earlier in the year, I was very pleased to sign an
MoU with the Central Bank of the UAE, thereby
enhancing and defining earlier informal meetings.
This agreement, to improve co-operation and

co-ordination, marked the strengthening of the
quality of regulatory standards, reinforced a
commitment to ensuring financial stability and
provided a regulatory support to promoting
sound economic growth in the DIFC and the
UAE. This became our 10th regional MoU.
Today, we have expanded our international
network of regulatory co-operation by signing
46 bi-lateral MoUs with regulators of strategic
importance to the DIFC including China, Hong
Kong, the United Kingdom, Germany, France, the
United States, Singapore, Malaysia and India.
In addition, we have also extended our
involvement with the international standard
setters. We became a full member of the
Islamic Financial Services Board and joined
the International Forum of Independent Audit
Regulators. Additionally, in November 2009, I
attended my first meeting in my capacity on the
Advisory Board of our Federal counterpart, the
Emirates Securities and Commodities Authority.
Another very significant step for us occurred in
September 2009 when the DFSA was invited by
the Chairman of the Basel Committee on Banking
Supervision, to join the Committee’s International
Liaison Group. Earlier in 2009, my colleague
Michael Zamorski, was invited to sit on the
Accounting and Auditing Board of the Accounting
and Auditing Organisation for Islamic Financial
Institutions.
I want to conclude this welcome note by looking
to the future.

Islamic Finance

I see Islamic finance as an area of competitive
advantage for the DIFC, and one of my ambitions
is to make the DIFC the leading international
centre for Islamic finance. I have taken a strong
personal interest in this area, including giving a
major IFSB lecture in Kuala Lumpur in November
2009. We have increased our international
involvement, and have co-operated with the DIFC
Authority on two new publications, on sukuk and
on infrastructure finance. We also consulted on
proposals to restructure the Islamic parts of our
Rulebook so as to make more accessible to Firms.
Islamic funds are a particularly clear area for
development, given the strength of our funds
regime, and in responding to the panel report
mentioned above, I expect us to be able to
remove some of the obstacles to establishing
Islamic funds in the DIFC, including simplifying
some aspects of Shari’a oversight.
Thank you for your continued support of
the DFSA. Should you have any feedback on
regulatory or non-regulatory matters we would
be delighted to hear from you.
Paul M Koster
Chief Executive

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

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

In discharging its regulatory mandate, the
DFSA has a statutory obligation to pursue
the following objectives:• to foster and maintain fairness,
transparency and efficiency in the
ﬁnancial services industry (namely, the
ﬁnancial services and related activities
carried on) in the DIFC;
• to foster and maintain conﬁdence in the
ﬁnancial services industry in the DIFC;
• to foster and maintain the ﬁnancial
stability of the ﬁnancial services industry
in the DIFC, including the reduction of
systemic risk;
• to prevent, detect and restrain conduct

that causes or may cause damage to
the reputation of the DIFC or the
ﬁnancial services industry in the DIFC,
through appropriate means, including the
imposition of sanctions and monetary
penalties;
• to protect direct and indirect users
and prospective users of the ﬁnancial
services industry in the DIFC;
• to promote public understanding of
the regulation of the ﬁnancial services
industry in the DIFC; and
• to pursue any other objectives as the
Ruler of Dubai may, from time-to-time,
set under DIFC Law.

The DFSA carries out its obligations by
way of functional teams:
• The Policy and Legal Services Division
develops our Rules and Policies, as
approved by the DFSA Board of
Directors and assists in the drafting of
DIFC Laws.
• Under the Supervision Division sits our
Authorisation team, who authorise and
register Firms, Individuals and Ancillary

Service Providers to conduct financial
services in or from the DIFC. Once
authorised, our Supervision Division
conducts regular risk assessments on
all Firms. The scope and frequency of
such assessments are dictated by the
nature of the Firm’s activities and its
perceived risks. From time-to-time, we
carry out thematic reviews inspired by
topical events which have both local and
international relevance.
• The Markets Division licenses and
supervises Authorised Market
Institutions (AMI) in the DIFC. Currently,
these are NASDAQ Dubai and the
Dubai Mercantile Exchange (DME).
The Division also recognises those
financial markets who wish to operate
an exchange or clearing house in the
DIFC without having a physical presence
in the DIFC. Trading and Clearing
members of an AMI who do not have a
physical presence in the DIFC are also
recognised by the Division.
• The Enforcement Division has a range
of powers to enforce the legislation
that we administer, including imposing
penalties.

Supervision and Enforcement to provide coaching to our
Associates.
In May 2009, the TRL team began work on finding secondment
partners to participate in the new 2009 Programme structure
which includes a 4 month secondment to a DIFC-based
Authorised Firm or an Ancillary Service provider. We now have 3
TRL Associates on secondment: one each with Latham & Watkins
LLP; Alpen Capital and Sarasin–Alpen Bank. Each Associate gains
valuable work experience and a new perspective from our
stakeholders.

Tomorrow’s
Regulatory Leaders
New initiatives, new approaches and new people.
In 2009, our new Dean, Emmanuel Givanakis began his work
in earnest on the TRL Curriculum. Part of the Dean’s role is to
ensure that training materials deliver the learning objectives of the
Programme. For Emmanuel Givanakis this meant reading his way
through all the programme modules, making sure that the material
was current and reflected recent changes in the DFSA’s operations
and DIFC’s regulations.
In March 2009, new content to the TRL Programme was finalised
and a new Division, International Relations, joined Policy, Markets,

August saw our new 2009 intake join us after several months of
recruitment. Our new recruits have enthusiastically taken up what,
for many of them, is their first job. This year the DFSA recruited
from Middlesex University, the American University in Dubai and
Zayed University.
In September 2009, the DFSA Board of Directors began a new
initiative to have direct involvement in the TRL Programme. On
30th September J Andrew Spindler and the Hon Apurv Bagri
spent time with our Associates discussing the lessons of the
current financial crisis on the risk management of banks globally
and the development of the metals markets, respectively. And later
that day, our newest set of Managers were officially welcomed
into their new roles in the DFSA at our Annual TRL Awards
ceremony. Contributions by our TRL coaches and trainers were
also recognised at this event, see photo.
2009 was certainly a year of new ideas for the Programme.
“We’re constantly striving to make the TRL Programme better.
Each year we launch new initiatives. We are very open to doing
things differently so as to continue improving the Programme” said
Emmanuel Givanakis, TRL Dean.
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DFSA’s Finance team wins distinguished award
The awards were evaluated on the basis
of the European Foundation for Quality
Management’s Excellence Model, one of the
world’s most highly regarded frameworks for
assessing excellence levels, and consisted of
four categories: The Distinguished Employee,
The Distinguished Department, The
Distinguished Project and The Distinguished
New Employee.
The Governor’s Awards invited submissions
from employees and departments from
all independent entities under the DIFC
umbrella (The DIFC Authority, DFSA,
DIFC Courts and DIFC Investments). The
submissions were rigorously evaluated by
a panel of assessors appointed by DQG as
well as by a panel of external assessors that
included experts in quality management.

From left to right: Amy Fernandes (DFSA); Jan Bladen - Chief Operating
Officer (DFSA); Sameer Sheth (DFSA); Rajesh Kumar (DFSA); Shanev Sinari
(DFSA); and Nazia Afzal (DFSA).
In March 2009, the DIFC, in conjunction
with the Dubai Quality Group (DQG),
launched ‘The Governor’s Awards’. It is an
initiative that aims to recognise and reward
employees, departments and projects that

demonstrate exceptional commitment to
excellence. In addition, the Awards are part
of DIFC’s efforts to enhance organisational
performance and anchoring the culture of
excellence among employees at all levels.

DFSA activity overview

1 June 2009 – 1 January 2010

Licensed entities as at 1 January 2010

NAJD Investments (Dubai) Limited

10 Nov 2009

326

Allianz Risk Transfer AG

12 Nov 2009

Kuwait Turkish Participation Bank (Dubai) Limited

19 Nov 2009

The Bank of Nova Scotia

19 Nov 2009

Euram Bank Asia Limited

25 Nov 2009

IDBI Bank Limited

06 Dec 2009

Punjab National Bank

07 Dec 2009

New Firms authorised
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In recognition of their outstanding
commitment to excellence and contribution
to continuous performance improvement,
the DFSA’s Finance Department were very
proud to win the Distinguished Department
of the Year Award.

IDM (MENA) Limited

03 Jun 2009

Palma Capital Limited

03 Jun 2009

Zurich Insurance Company Ltd

04 Jun 2009

Burj Global Capital Limited

23 Jun 2009

D.E. Shaw & Co. MENA, Ltd.

30 Jun 2009

Bloomberg Tradebook Europe Limited

02 Aug 2009

Underwriting Risk Services (Middle East) Ltd

10 Aug 2009

Reliance Capital Asset Management (UK) PLC

11 Aug 2009

Gulfmena Alternative Investments Limited

11 Aug 2009

Liongate Capital Management (Dubai) Limited

20 Aug 2009

Morgan Stanley Private Wealth Management Limited

31 Aug 2009

OANDA Middle East Corporation Ltd.

02 Sep 2009

GMG (Dubai) Limited

29 Sep 2009

Recognised member status awarded

TVM Capital (MENA) Limited

30 Sep 2009

Al Awael Securities LLC (NASDAQ Dubai)

27 Aug 2009

H.K. Advisory Services Limited

18 Oct 2009

Goldman Sachs International (NASDAQ Dubai)

8 Sep 2009

MAS ClearSight Limited

27 Oct 2009

Emirates International Sec, LLC (NASDAQ Dubai)

9 Sep 2009

Akbank (Dubai) Limited

08 Nov 2009

Al Futtaim HC Securities Company, LLC (NASDAQ Dubai)

16 Nov 2009

New ancillary service providers registered
Veris Delta International Limited

03 Jun 2009

Clyde & Co LLP

02 Aug 2009

Stibbe Dubai B.V.

13 Sep 2009

Recognised body
NYSE Liffe US LLC

20 Oct 2009

Local and international co-operation

• International Regulators: The DFSA entered into two important
agreements with two international regulators from South Africa
and India. 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.
Securities and Exchange Board of India (SEBI): The DFSA entered
into an MoU with SEBI (28 October 2009).
South African Reserve Bank: The DFSA entered into an MoU with
the Reserve Bank (13 August 2009).

Consultation papers

• Consultation Paper No. 66 - Enhancing Clarity and Accessibility of
Islamic Finance Rules, issued on 6 October 2009, is closed on 10
December 2009.
• Consultation Paper No. 65 - DIFC Representative Office Regime,
issued on 6 October 2009, closed on 4 November 2009.
• Consultation Paper No. 64 - Enhancements to the Fees Module,
issued on 6 October 2009, closed on 4 November 2009.
• Consultation Paper No. 63 - Changes to the DIFC Insider Dealing
Regime, issued on 6 October 2009, closed on 4 November 2009.
• Consultation Paper No. 62 - Proposed Changes to the Markets
Law in Relation to Powers of the DFSA to Maintain an Official List
of Securities, closed 2 September 2009.

Rulebook amendments

• 24 December 2009 - Notice of Amendments to the Rulebook
relating to Consultation Paper 65, DIFC Representative Office
Regime Rules Instrument (No.68) 2009.

• DFSA Congratulates UAE National Graduates (1 October 2009).
• DFSA Forms Panel to Review its Funds Regime (13 July 2009).

Publications

• DFSA publishes Complaints leaflet in English and Arabic (8
November 2009).

Public statements and censure notifications

• Administrative censure imposed against Mr Samir Madison-Jammal
(8 December 2009).
• Damas International Limited (13 October 2009).
• SAAD Financial Advisory Services Limited in the DIFC (29
September 2009).

Events, outreach and other announcements

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the 3rd IFSB
Public Lecture, in Kuala Lumpur (23 November 2009).
• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the DIFC
road show seminar entitled ‘The GCC and the City of London:
Partnerships and Priorities for a Post-Crisis World’, in London (14
November 2009).
• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the DIFC road
show seminar entitled ‘Partnerships and Priorities for a Post-Crisis
World’, in London (12 November 2009).
• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the CCL Seminar
entitled ‘Hedge Funds and the DIFC’, in London (11 November
2009).
• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the Hawkamah
OECD Fourth Annual Conference, in Dubai (9 November 2009).

• 25 November 2009 - Notice of Amendments to the Rulebook
relating to Consultation Paper 64, encompassing changes to FER.

• The DFSA hosted and presented a Policy and Legal update in
November.

• 1 August 2009 - Notice of Amendments to the Rulebook relating
to Consultation Papers 60 and 61, encompassing changes to AUT,
COB, GEN and GLO.

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the DIFC road
show seminar entitled ‘The India-UAE Partnership: Investments,
Opportunities and Synergies’, in Mumbai (29 October 2009).

Waiver/modification notices

• The DFSA hosted a Compliance Officer Networking Group
(CONG) meeting in October.

Dear SEO letters

• DFSA’s Paul Koster was appointed to the Advisory Board of two
key international accounting bodies, the International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) and the International Ethics
Standards Board of Accountants (IESBA) (5 July 2009).

• 95 Waiver/modification notices issued since 1 June 2009
• SEO Letter on the Outcome of DFSA’s Controls Questionnaire
2009 (20 December 2009).
• SEO Letter on the Outcome of the Theme Review – Outsourcing
of Functions (16 September 2009).
• SEO Letter on the Importance of UN Security Council Sanctions
and Customer Due Diligence (23 June 2009).

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the IFSB Summit
on Emerging Financial Stability Framework, in London (1 July
2009).

• SEO Letter on Enhancements to our Supervisory Programme for
Authorised Firms (11 June 2009).

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the DIFC
Knowledge Series 5, in Dubai (24 June 2009).

Media releases

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the Compliance
Networking Group Seminar, in Dubai (23 June 2009).

• DFSA Strengthens Ties with Securities and Exchange Board of
India (29 October 2009).
• DFSA Grants Recognition to NYSE Liffe US LLC (28 October
2009)
• DFSA Seeks Public Comment on Review of Funds Regime in the
DIFC (19 October 2009).

• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the British
Business Group breakfast meeting, in Dubai (17 June 2009).
• Paul M Koster, DFSA Chief Executive, Speech at the Mudara
Institute of Directors (IOD) breakfast meeting, in Dubai (16 June
2009).

• DFSA Consults on Islamic Finance Rules in the DIFC
(12 October 2009).
• DFSA Consults on Representative Office Regime for the DIFC (6
October 2009).

Please refer to the DFSA website for further information and to
subscribe to regular news updates.
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DFSA to host 2010 IAIS annual conference in Dubai
27-29 OCTOBER 2010
The DFSA is proud to host the 17th Annual
Conference of the International Association
of Insurance Supervisors (IAIS) in Dubai, in
October 2010.
In October 2006, the DFSA won the bid
to host the 2010 IAIS Triannual and 17th
Annual Conference in Dubai. The IAIS
Annual Conference is the most prestigious
event in the IAIS calendar and provides the
regular forum for IAIS Members, observers
as well as insurance professionals from all
over the world an opportunity to meet
and exchange views and experiences on
topical issues affecting the safe and effective
operation of the insurance sector.
Established in 1994, the IAIS represents
insurance regulators and supervisors
of some 190 jurisdictions in nearly 140
countries, constituting 97% of the world’s
insurance premiums. It also has more than
120 observers. Its objectives are to:
• Co-operate to contribute to improved

supervision of the insurance industry on
a domestic as well as on an international
level in order to maintain efficient, fair,
safe and stable insurance markets for the
benefit and protection of policyholders;
• Promote the development of wellregulated insurance markets; and
• Contribute to global financial stability.
The DFSA has been an active member of
the IAIS since 2004 and participates actively
in a number of committees. In February
2007, the DFSA successfully hosted the IAIS
quarterly meetings in Dubai.
The annual event is held over a six day
period from 24th to 29th October 2010,
this includes:
• Working Party and Triannual Meetings
(24th to 26th October)
• The Annual Conference (27th and 28th
October)
• The Annual General Meeting (29th
October)
The conference holds significant
opportunities to showcase the city of
Dubai as the leading regional financial hub
with access to a market of outstanding
potential for regional and overseas

companies. The event is expected to
attract some 600 of the world’s leading
supervisors and market practitioners to
Dubai.
The theme of the conference will be “The
Gateway to Trust in the Insurance Industry”
and potential participants are encouraged
to visit the IAIS 2010 website - www.
iais2010.org which contains information
about the event, and packages available to
companies interested in sponsoring the
event.
As the event draws closer, the website will
open for registrations and provide a secure
log-in area for members to view details of
their registration, other participants and the
programme of events and speakers. The
website also allows potential participants
to pre-register for the event and receive
electronic updates on key information.
The DFSA looks forward to welcoming
IAIS and industry colleagues to Dubai.
For further information regarding
sponsorship opportunities and delegate
participation, please contact the IAIS Event
Management Team on Tel: 04 362 1595 or
Email: info@iais2010.org.

Supervision in action
Structural Changes
During 2009, the Authorisation and
Supervision teams were merged under the
Supervision Division. A Special Surveillance
Unit was also established to co-ordinate and
lead the Supervision Division’s resources in
relation to thematic reviews, the supervision
of Ancillary Service Providers (ASPs) and
Registered Auditors. and the intensive
supervision of Firms on specific issues.
Thematic Reviews
Our thematic reviews have continued with
a comprehensive review of Outsourcing
of Compliance Officers. Thematic reviews
continue to be an effective method of
on-site visits to Firms, allowing the findings
4

to be shared comprehensively with all
Authorised Firms (Firms), and where
appropriate ASPs. In addition, our system of
publishing our Dear SEO Letters on the
website accords well with our approach to
transparency.
A second thematic review has been
completed in quarter 4 of 2009 which
revisits the subject of Anti-Money
Laundering and Counter Terrorist Financing.
Theme Review: Outsourcing of
Compliance Officers
During the second quarter of 2009, the
DFSA conducted a thematic review of the
outsourcing of compliance officers by Firms.

A representative crosssection of Firms were
reviewed, numbering 15 in total.
There has been a marked increase during
the past two years of Firms choosing to
outsource their compliance and Anti-Money
Laundering reporting functions. The review
concluded that Firms needed to improve
their compliance with DFSA’s requirements
relating to outsourcing. Specifically, the
review disclosed that Firms had a number of
improvement opportunities. For example:
• Undertaking due diligence;
• Supervision of the service provider;
• Outsourcing agreements/engagement
letters should consider best practice such

as the guiding principles for outsourcing
issued by the Joint Forum; and
• Compliance Officers acting for more
than one Firm leading to resource
stretch.
Ultimately, the Compliance function must
be adequately monitored and controlled
by the Firm’s Governing Body and Senior
Management.
Firms were reminded of their obligations
via a Dear SEO Letter published 16
September. In particular, it reminded Firms
that the outsourcing of functions does not
absolve managerial or Board responsibility
and accountability for ensuring proper
administration and execution of these
functions. One can delegate a function but
never a responsibility.
Annual Controls Questionnaire
As part of the DFSA’s response to the
global financial crisis, and to reflect the
profile of the Firms we supervise, the
DFSA has introduced an annual controls
questionnaire, to be completed by all
Category 4 Firms. The questionnaire
asks for a self-evaluation in aspects of
management and control within a Firm
that the DFSA views as critical. As such,
the questionnaire assists a Firm to identify
action that it may need to take to meet
regulatory requirements. The questionnaire
also enhances the DFSA’s efficiency in
allocating supervisory resources. The first
questionnaire was issued in June 2009, and
Firms have been selected for visits based on
the responses received. The DFSA has also
introduced an annual controls questionnaire
for Category 3 Firms.
Registered Auditors
Registered Auditors During the fourth
quarter of 2009, Supervision, with the
assistance of the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales,
conducted on-site reviews of Registered
Auditor Firms as part of its oversight
programme for Registered Auditors.
Licensing
We implemented a new suite of application
forms in 2009. The forms aim to be
focused on risk and aligned to the DFSA’s
risk tolerance. We also introduced a notes
booklet for applicants which provides helpful
information for applicants. The forms have
been well received by applicants and their
advisers. We have implemented the new risk
assessment matrix in assessing applications.
In response to market developments
we have heightened our due diligence in

relation to business viability, financial
projections, and competence and capability
of the senior management. This enhanced
due diligence may mean we have taken
longer to process applications in 2009.
However, our paramount aim is to make
the right regulatory decision. The nature of
applications received has evolved with more
applicants originating from GCC countries
and of a ’start-up’ nature.
Change in Control
The DFSA has seen an increasing volume in
applications for change in control. Where a
significant or majority change in Controller
is contemplated, the DFSA conducts a level
of regulatory due diligence (regarding
background checks and financial capacity)
as applied at the Authorisation stage.
The proposed Controller will have to
demonstrate to the DFSA that it is fit and
proper to hold the financial services licence.
These same high standards apply whether
the proposed new controller is an individual
or a corporate entity. Some of the key
considerations would be:
• Material changes to the Firm’s regulatory
business plan: strategic vision and
rationale;
• Financial resources: capital adequacy
(independently assessed) and source of
funds;
• Risk Management and compliance;
• Controllers and close links;
• Corporate Governance, composition of
Board and Authorised Individuals;
• Anti-Money Laundering and Counter
Terrorist Financing policies; and
• Transitional arrangements, for example,
a change of name and impact on any
Service Level Agreements.
AML/CTF in the Spotlight
On 23 June 2009, the DFSA held a joint
press conference with the United Arab
Emirates Central Bank (UAE CB) and the
Emirates Securities and Commodities
Authority (SCA). Representing the DFSA
were our Chief Executive, Paul Koster
and Bryan Stirewalt, a Director in the
Supervision Division who co-ordinates
the Anti-Money Laundering activity for
the DFSA. Executive Director Banking
Supervision and Examination Department,
Saeed Abdulla Al-Hamiz represented the
UAE CB and Dr Ryan Lemand, Advisor
to the SCA CEO and Head of Risk
Management, represented the SCA. more
than 20 members of the media covered the
event, indicating the widespread interest
in this area. The press conference, with
a lengthy question and answer session,

covered a wide range of topics from UN
Sanctions to suspicious activity reports to
overall trends in the DIFC and in the greater
UAE. Moreover, this event highlighted the
close co-operation and co-ordination
between key regulatory bodies in the
UAE. Local, regional and international
cooperation and communication is critical to
the fight against economic crime.
In the same topic area, during the first
week of September 2009, the DFSA’s
Mr. Stirewalt participated in the 27th
Cambridge (UK) International Symposium

on Economic Crime. This Symposium
annually attracts nearly 1000 speakers
and participants who represent a wide
range of economic crime expertise in
academic, practitioner and enforcement
fields from across the globe. The variety
of topics covered at the Symposium can
be seen on the following web site: www.
crimesymposium.org. Bryan delivered
a presentation on “Politically Exposed
Persons” or PEP’s. As shown by the UAE
CB’s recent “Notice to All Banks in the UAE
Regarding Politically Exposed Persons”,
dated 2 August 2009, this is a heightened
area of interest for regulators in the region.
This topic is of particular interest for
jurisdictions like the DIFC that focus on
high net worth clients. Firms in the DIFC
should be mindful of the unique risks that
PEP’s and their associates represent, and the
due diligence requirements associated with
account opening and monitoring of PEP’s
that is required by DFSA Rules. The topic of
PEP’s is likely to receive increased attention
in the coming months through inspections
and thematic reviews.
The DFSA will continue to highlight the risks
of AML/CTF to regulated entities through
various forms of communications and in
meetings with Compliance Officers. Our
inspectors will continue to focus on this
area through on-site inspections, analysis
and various thematic reviews. Please do
not hesitate to contact your Relationship
Manager if you have any questions on this
topic.
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Enforcement in action
As part of the DFSA’s Outreach programme, Enforcement delivered
a paper and presentation to the Banking Outlook (Middle East)
conference under the theme -The Need for Regulatory and
Supervisory Reform. The theme specifically focused on the changing
global regulatory landscape that has emerged as a consequence
of the financial crisis. The paper and presentation addressed the
key reform proposals to macro and micro prudential regulatory
frameworks and identified the relevant standard-setting bodies that
will be leading the reform agenda.
In October 2009, Enforcement shared its experiences with national
financial services regulators, who are members of the International
Organisations of Securities Commissions (IOSCO), at a training
programme in Madrid. The programme was designed to share
information with member states of emerging jurisdictions on how
best to regulate, investigate and successfully litigate conduct involving
insider trading and market manipulation.

Referrals
The Enforcement Division receives formal and informal referrals from
other DFSA Divisions and particularly from the DFSA’s two frontline
supervision Divisions, namely - Supervision and Markets.
When Enforcement receives a formal referral, the Enforcement team
assesses whether or not an investigation should be commenced.
In circumstances where Enforcement receives an informal referral,
it works constructively with the frontline Division to resolve the
issue. If during this process, possible contraventions of DFSA Laws
and Rules are identified then the matter will be formally referred to
Enforcement.
In the past six months, Enforcement has received 4 formal
referrals and 11 informal referrals. Formal investigations have been
commenced in respect of 5 of those referrals.

Mutual Assistance and Working Relationships
Enforcement continueds to liaise with both regional and international
regulatory agencies by way of Requests for Assistance (Requests). The
Requests are usually made in accordance with either:
• The IOSCO multi-lateral MoU to which both the DFSA and other
regulatory agencies are signatories; or
• A bi-lateral MoU directly between the DFSA and the other
regulatory agency.
Enforcement received 13 Requests from, and made 16 Requests
to, its fellow regulatory agencies. International agencies which
Enforcement has dealt with include the Australian Securities and
Investments Commission, the UK’s Financial Services Authority and
the Securities and Exchange Commission of the US. Enforcement
has also worked closely with our UAE co-regulators, the Central
Bank and the Emirates Securities and Commodities Authority, on
enforcement issues of mutual concern.

TRL’ers in Enforcement
Since the launch of the TRL programme in 2006, Enforcement has
had 18 TRL Associates trained as part of the team. During their
rotation in Enforcement, the 18 TRL Associates are involved in all
Enforcement activity including reviewing and assessing allegations and
complaints, drafting investigation proposals, gathering information and
evidence, interviewing witnesses and drafting affidavits.
Upon graduation of the second TRL intake in October 2009, Miss
Shaima Badri joined Enforcement permanently as a Manager. Shaima
chose to be part of the Enforcement team because she believes
it is “a unique field in the financial industry, a field that is essential
in today’s environment to sustain continuous growth by ensuring
transparency and credibility in the system”.

Complaints
The DFSA encourages members of the public to complain to the
DFSA if they are aggrieved by the services and products they receive
from licensed Firms, Individuals or Ancillary Service Providers.
Complaints lodged with the DFSA must be in writing. Complaints
can be submitted by completing the online Complaints form available
from the DFSA Complaints Portal on the DFSA website www.dfsa.ae.
Complainants who do not have access to a computer can send their
complaint to the DFSA at PO Box 75850, Dubai, UAE.
The DFSA deals with and is, therefore, interested in receiving
complaints about:
• Misconduct by or dissatisfaction with an Authorised Firm,
Authorised Individual, Ancillary Service Provider, Authorised
Market Institution or Fund;
• Any contravention of a Law or Rule administered by the DFSA; and
• Any conduct that causes or may cause damage to the reputation
of the DIFC services industry in the DIFC.
Examples of the types of complaints the DFSA deals with include:
• Offers of unlicensed financial services in the DIFC;
• The making of false or misleading statements or representations to
Clients when providing financial services;
• Offers of securities that are not in compliance with DIFC Laws
and Rules;
• Breaches of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorist
Financing obligations;
• Selling of financial products that are unsuitable; and
• Breakdowns in the systems and controls of Authorised Firms,
Ancillary Service Providers, Authorised Market Institutions or
Funds.

The DFSA commenced 4 investigations since June 2009. The
investigations covered a range of alleged misconduct including:

The DFSA responds to all complaints within 24 hours of receipt and
assesses all complaints received. The DFSA strives to deal with all
complaints expeditiously and aims to deal with all complaints within
twenty eight (28) calendar days.

• Providing unlicensed financial services in the DIFC;
• Insider dealing;

In the past six months the DFSA has received a total of 32 complaints
and finalised 39.

Investigations
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• Fraud and market manipulation;
• Breaches of licence conditions; and
• Providing false and misleading information to the DFSA.

التنفيذ في العمل
كجزء من برنامج توعية �سلطة دبي للخدمات
املالية ،قدم ق�سم التنفيذ ورقة وعر�ضا مل�ؤمتر
التوقعات امل�رصفية (ال�رشق االو�سط) حتت مو�ضوع
احلاجة �إىل ا�صالح تنظيمي ورقابي .ركز املو�ضوع
حتديدا على امل�شهد التنظيمي العاملي املتغري الذي
برز نتيجة أ
للزمة املالية .طرحت الورقة والعر�ض
أ
مقرتحات اال�صالح الرئي�سية لطر العمل التنظيمية
التحوطية الكربى وال�صغرى ،وحددا الهيئات املعنية
بو�ضع املعايري التي �ستقود جدول اال�صالح.
يف �أكتوبر � ،2009شارك ق�سم التنفيذ منظمي
اخلدمات املالية الوطنية �أع�ضاء اللجان العاملية
لتنظيم أ
الوراق املالية خرباته يف برنامج تدريبي
يف �إ�سبانيا .مت ت�صميم هذا الربنامج لتبادل املعلومات
مع الدول أ
الع�ضاء يف املناطق النا�شئة حول �أف�ضل
الطرق لتنظيم ال�سلوك الذي ي�شمل التداول يف ال�سوق
من الداخل والتالعب بال�سوق ،والتحقيق فيه و
مقا�ضاته.
إالحاالت
يتلقى ق�سم التنفيذ بانتظام �إحاالت غري ر�سمية
من �أق�سام �أخرى يف �سلطة دبي للخدمات املالية،
وخا�صة من الق�سمني الذين يتوليا اخلطوط أ
الوىل
لعملية الرقابة يف �سلطة دبي للخدمات املالية؛ وهما
ق�سم الرقابة وق�سم أ
ال�سواق.

تلقى ق�سم التنفيذ  13طلبا من هيئات التنظيم
العاملة يف نف�س املجال وقدم  16طلبا �إىل تلك
الهيئات .من الهيئات الدولية التي تعامل معها
ق�سم التنفيذ اللجنة اال�سرتالية أ
للوراق املالية
واال�ستثمار ،هيئة اخلدمات املالية الربيطانية،
الوراق املالية والتداوالت أ
وهيئة أ
المريكية .عمل
ق�سم التنفيذ عن قرب �أي�ضا مع منظمينا امل�شاركني
المارات العربية املتحدة؛ امل�رصف املركزي
يف إ
وهيئة أ
المارات العربية
الوراق املالية وال�سلع يف إ
املتحدة.
التحريات
بد�أت �سلطة دبي للخدمات املالية  4عملية حتر منذ
يونيو .2009غطت عمليات التحري جمموعة من
�إ�ساءة الت�رصف املزعوم مبا يف ذلك:
•
•
•
•
•

تقدمي خدمات مالية غري مرخ�صة يف مركز دبي
املايل العاملي؛
التداول يف ال�سوق من الداخل؛
التالعب بال�سوق؛
الخالل ب�رشوط الرتاخي�ص؛ و
إ
تقدمي معلومات خاطئة وم�ضللة ل�سلطة دبي
للخدمات املالية.

حني يتلقى ق�سم التنفيذ �إحالة ر�سمية يقيم فريقه ما
�إذا كان من الواجب البدء باجراءات التحري �أم ال.

قادة الغد التنظيميني يف ق�سم التنفيذ
منذ �إطالق برنامج قادة الغد التنظيميني يف عام
 2006حظي ق�سم التنفيذ بـ  18م�شارك من قادة الغد
التنظيميني املدربني للعمل كجزء من الفريق� .ساهم
امل�شاركون خالل تعاقبهم يف ق�سم التنفيذ ،يف كافة
ن�شاطات ق�سم التنفيذ مبا يف ذلك مراجعة االدعاءات
وال�شكاوى وتقييمها و�إعداد مقرتحات التحري وجمع
املعلومات أ
الفادات
والدلة ومقابلة ال�شهود و�إعداد إ
امل�شفوعة باليمني.

يف ال�شهور ال�ستة املا�ضية تلقى ق�سم التنفيذ 4

ان�ضمت آ
الن�سة� /شيماء بدري �إىل ق�سم التنفيذ ب�شكل
دائم بعد تخرجها من برنامج قادة الغد التنظيميني
يف �أكتوبر 2009لتتوىل من�صب مدير.وقد اختارت
�شيماء �أن تكون جزءا من فريق ق�سم التنفيذ؛ ألنها
تعتقد �أنه “حقل متفرد يف املجال املايل يتميز
ب أ�همية كبرية يف بيئة اليوم للحفاظ على النمو
الدائم من خالل �ضمان ال�شفافية وامل�صداقية يف
النظام”.

حني يتلقى ق�سم التنفيذ �إحالة غري ر�سمية ف إ�نه
يعمل مع الق�سم الذي يتوىل اخلطوط أ
الوىل ب�شكل
بناء حلل الق�ضية� .إذا مت التقرير �أن هناك احتمال
وقوع خمالفات لقانون �سلطة دبي للخدمات املالية
و�أحكامها خالل هذه العملية ،تتم �إحالة امل�س أ�لة
ر�سميا �إىل ق�سم التنفيذ.
�إحاالت ر�سمية و� 11إحالة غري ر�سمية .مت البدء
الحاالت املذكورة.
بالتحري الر�سمي بـ  5من إ
امل�ساعدة املتبادلة وعالقات العمل
ا�ستمر ق�سم التنفيذ يف التوا�صل بانتظام مع هيئات
تنظيمية دولية وحملية عن طريق طلبات امل�ساعدة.
يتم عادة تقدمي الطلبات وفقا ألي مما يلي:
•
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•

مذكرة تفاهم ثنائية أ
الطراف مبا�رشة بني �سلطة
دبي للخدمات املالية والهيئة التنظيمية أ
الخرى.

مذكرة تفاهم اللجان العاملية لتنظيم أ
الوراق
املالية متعددة أ
الطراف التي وقعت عليها �سلطة
دبي للخدمات املالية والهيئات التنظيمية
أ
الخرى؛ �أو

ال�شكاوى
أ
ت�شجع �سلطة دبي للخدمات املالية كافة �فراد
اجلمهور على تقدمي ال�شكاوى ل�سلطة دبي للخدمات
املالية �إذا حلق بهم ال�رضر من �أية خدمات ومنتجات

تقدمها لهم ال�رشكات �أو أ
الفراد �أو مزودو اخلدمات
امل�ساعدة املرخ�صني.
يجب �أن تكون كافة ال�شكاوى املقدمة ل�سلطة دبي
للخدمات املالية خطية .ميكن تقدمي ال�شكاوى عن
طريق ملء منوذج ال�شكاوى املتوفر عرب االنرتنت
على موقع �شكاوى �سلطة دبي للخدمات املالية
� .www.dfsa.aeأما �أ�صحاب ال�شكاوى الذين ال
ميلكون �إمكانية الدخول ال�ستخدام احلا�سوب
فيمكنهم �إر�سال �شكاويهم �إىل �سلطة دبي للخدمات
املالية على العنوان التايل� :صندوق الربيد ،75850
المارات العربية املتحدة.
دبي ،إ
تتعامل �سلطة دبي للخدمات املالية مع املخالفات
التالية ،وبالتايل يهمها ا�ستالم ال�شكاوى بخ�صو�ص:
•	�إ�ساءة الت�رصف من ال�رشكة املفو�ضة �أو الفرد
املفو�ض �أو مزود اخلدمات امل�ساعدة �أو �أية
م�ؤ�س�سة �أو �صندوق يف ال�سوق �أو عدم الر�ضا عن
�أي من ذلك؛
•	�أية خمالفة لقانون �أو نظام ت�ضعه �سلطة دبي
للخدمات املالية؛ و
•	�أي �سلوك ي�سبب �أو ميكن �أن ي�سبب �رضرا ل�سمعة
خدمات مركز دبي املايل العاملي يف �سلطة دبي
للخدمات املالية.
من أ
المثلة على �أمناط ال�شكاوى التي تتعامل
معها �سلطة دبي للخدمات املالية ما يلي:
• عر�ض خدمات مالية غري مرخ�صة يف مركز دبي
املايل العاملي؛
أ
أ
العالنات اخلاطئة �و امل�ضللة
الفادات �و إ
• تقدمي إ
للعمالء عند تقدمي اخلدمات املالية لهم؛
• عر�ض أ
الوراق املالية التي ال تتوافق مع قوانني
أ
مركز دبي املايل العاملي و�نظمته؛
الخالل بواجبات مكافحة غ�سل أ
الموال
• إ
الرهاب؛
متويل
ومكافحة
إ
• بيع املنتجات املالية غري املالئمة و
•	�أعطال أ
النظمة وال�ضوابط يف ال�رشكات
املرخ�صة ،ولدى مزودي اخلدمات امل�ساعدة
وم�ؤ�س�سات �أو �صناديق ال�سوق املرخ�صة.
ت�ستجيب �سلطة دبي للخدمات املالية ألية �شكوى
خالل � 24ساعة من ا�ستالمها وتعمل على تقييم
كافة ال�شكاوى امل�ستلمة .ت�سعى �سلطة دبي للخدمات
املالية للتعامل مع كافة ال�شكاوى على وجه ال�رسعة
وتهدف للتعامل مع كافة ال�شكاوى خالل ثمانية
وع�رشين ( )28يوما.
يف ال�شهور ال�ستة املا�ضية ا�ستلمت �سلطة دبي
للخدمات املالية � 32شكوى و �أنهت  39منها.

•	�إجراء عمليات التحريات امل�سبقة؛
• الرقابة على مزودي اخلدمات؛
• وجوب مراعاة اتفاقيات التعهيد/خطابات
التعيني �أف�ضل املمار�سات مثل املبادئ
الر�شادية للتعهيد ال�صادرة عن املنتدى
إ
امل�شرتك؛ و
• قيام موظفي االلتزام بالقوانني بتمثيل �أكرث
من �رشكة مما ي�ؤدي �إىل ات�ساع املوارد.
يف النهاية ،يجب مراقبة مهام وظيفة االلتزام
بالقوانني و�ضبطها ب�شكل منا�سب من قبل اجلزء
والدارة العليا.
املنظم يف ال�رشكة إ
مت تذكري ال�رشكات بالتزاماتها بوا�سطة ر�سائلنا �إىل
كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني التي مت ن�رشها بتاريخ
� 16سبتمرب .ذكّ رت تلك الر�سائل ال�رشكات حتديدا
الدارية
ب أ�ن تعهيد الوظائف ال يعفي من امل�س�ؤولية إ
الدارة والتنفيذ ال�سليمني
وحما�سبة املجل�س ل�ضمان إ
لتلك الوظائف .ميكن �أن يفو�ض ال�شخ�ص غريه
بالقيام مبهمة ما ولكنه ال ي�ستطيع �أن يفو�ض غريه
بامل�س�ؤولية التي تقع على عاتقه.
ا�ستبيان ال�ضوابط ال�سنوي
قدمت �سلطة دبي للخدمات املالية كجزء من
ا�ستجابتها للبيئة التنظيمية امل�شددة ولبيان ملحة
عن ال�رشكات التي ن�رشف عليها ،ا�ستبيان ال�ضوابط
ال�سنوي الذي يتعني مل�ؤه من قبل كافة �رشكات فئة
الدارة
 .4يطلب اال�ستبيان تقييما ذاتيا من جانب إ
والرقابة يف ال�رشكة التي تراها �سلطة دبي للخدمات
املالية مهمة .بذلك ،ي�ساعد اال�ستبيان ال�رشكة على
الجراءات التي قد حتتاج التخاذها للوفاء
حتديد إ
باملتطلبات التنظيمية .كما يعزز اال�ستبيان من
كفاءة �سلطة دبي للخدمات املالية يف تخ�صي�ص
املوارد الرقابية.وقد �صدر اال�ستطالع أ
الول يف
يونيو ،ومت اختيار ال�رشكات التي �ستتم زيارتها بناء
على الردود امل�ستلمة .كما طرحت ال�سلطة ا�ستبيان
�ضوابط �سنوي لل�رشكات فئة .3
املدققني امل�سجلني
خالل الربع الرابع من عام  ، 2009قام ق�سم الرقابة
مب�ساعدة من معهد املحا�سبني القانونيني يف انكلرتا
وويلز  ،با�ستعرا�ضات ميدانية ملدققني م�سجلني
كجزء من برناجمه الرقابي للمدققني امل�سجلني.
الرتخي�ص
لقد نفذنا جمموعة جديدة من مناذج التطبيقات يف
عام  .2009تهدف النماذج للرتكيز على املخاطر
وتتنا�سب مع امل�ستوى املقبول من املخاطر لدى
�سلطة دبي للخدمات املالية .قدمنا كذلك كتيب
مالحظات ملقدمي الطلبات يقدم معلومات مفيدة
لهم .تقبل مقدمو الطلبات وم�ست�شاروهم النماذج
ب�شكل جيد.
نفذنا م�صفوفة تقييم املخاطر اجلديدة يف تقييم
الطلبات� .شددنا التحريات امل�سبقة اخلا�صة بنا،
وذلك للتما�شي مع تطورات ال�سوق ،فيما يتعلق
بجدوى أ
العمال والتوقعات املالية والتناف�س
الدارة العليا.
وقدرات إ

قد تعني هذه التحريات امل�سبقة �أننا احتجنا لوقت
�أطول يف التطبيق يف عام  .2009اال �أن هدفنا
الرئي�سي هو اتخاذ القرارات التنظيمية ال�صحيحة.
تطورت طبيعة الطلبات امل�ستلمة مع بروز املزيد من
مقدمي الطلبات من دول جمل�س التعاون اخلليجي،
و�أ�صبحت الطلبات ت أ��سي�سية “ابتدائية”.
التغري يف الرقابة
الحظت �سلطة دبي للخدمات املالية ميال متزايد
نحو تغيريات الرقابة .وحيث �أنه من املتوقع حدوث
تغيري كبري لدى �أغلبية املراقبني ،تقوم ال�سلطة
بتحريات تنظيمية فيما يتعلق بالقدرات املالية و
التحريات اخللفية .يتم تذكري ال�رشكات ب أ�ن �سلطة
دبي للخدمات املالية ترى �أن ذلك يعادل التحريات
امل�سبقة التنظيمية يف امل�ستوى من حيث تطبيقها
يف مرحلة الرتخي�ص .وبالتايل يجب على املراقب
املقرتح �أن يثبت ل�سلطة دبي للخدمات املالية
�أهليته ومالءمته للح�صول على ترخي�ص اخلدمات
املالية .تنطبق هذه املعايري العالية نف�سها �سواء كان
املراقب اجلديد املقرتح فردا �أو �رشكة .من االعتبارات
الرئي�سية ما يلي:
• التغريات اجلوهرية يف خطة العمل التنظيمية
ال�سرتاتيجية واملنطق وراءها؛
لل�رشكة ،الر�ؤية إ
• املوارد املالية :كفاية ر�أ�س املال (بتقييم
م�ستقل) وم�صدر التمويل؛
•	�إدارة املخاطر وااللتزام بالقوانني؛
• املراقبون والروابط الوثيقة؛
• حوكمة ال�رشكات وت�شكيل املجل�س أ
والفراد
املفو�ضني؛
• �سيا�سات مكافحة غ�سل أ
الموال ومتويل
الرهاب؛ و
إ
• الرتتيبات االنتقالية ،على �سبيل املثال تغيري
اال�سم و�أثره على �أي من اتفاقيات م�ستوى
اخلدمات.
�سيا�سات مكافحة غ�سل أالموال ومتويل إالرهاب يف
دائرة ال�ضوء
عقدت �سلطة دبي للخدمات املالية يف  23يونيو
 2009م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع امل�رصف املركزي
المارات العربية املتحدة وهيئة أ
الوراق املالية
يف إ
وال�سلع .م ّثل �سلطة دبي للخدمات املالية يف هذا
امل�ؤمتر رئي�سها التنفيذي ،بول كو�سرت ،و برايان
�ستريوالت مدير م�س�ؤول يف ق�سم الرقابة ،املن�سق
لن�شاط مكافحة غ�سل أ
الموال ل�سلطة دبي للخدمات
املالية .وم ّثل �سعيد عبد اهلل احلامز ،املدير التنفيذي
لدائرة الرقابة والتفتي�ش على امل�صارف ،امل�رصف
المارات العربية املتحدة ،ومثل هيئة
املركزي لدولة إ
أ
الوراق املالية وال�سلع الدكتور/راين ليماند ،م�ست�شار
أ
الرئي�س التنفيذي لهيئة الوراق املالية وال�سلع ورئي�س
�إدارة املخاطر .غطى ما يزيد عن � 20إعالميا هذا
احلدث ،مما ي�شري �إىل االهتمام الوا�سع بهذا املجال.
غطى امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �ضم جل�سة مطولة من
ال�سئلة أ
أ
والجوبة جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع التي
تراوحت من عقوبات أ
المم املتحدة ،وتقارير الن�شاط
امل�شبوه� ،إىل امليول العامة يف مركز دبي املايل
المارات العربية املتحدة ككل .ركز هذا
العاملي ويف إ

احلدث �أي�ضا على التعاون والتن�سيق عن قرب بني
المارات العربية
الهيئات التنظيمية الرئي�سية يف إ
املتحدة .للتعاون والتوا�صل على امل�ستوى املحلي
والقليمي والدويل �أهمية كربى يف حماربة اجلرائم
إ
االقت�صادية.
ال�سبوع أ
يف املو�ضوع نف�سه وخالل أ
الول من
�سبتمرب � ،2009شارك برايان �ستريوالت من �سلطة
دبي للخدمات املالية يف ندوة كامربيدج الدولية
(اململكة املتحدة) ال�سابعة والع�رشين حول اجلرائم
االقت�صادية .جتذب هذه الندوة �سنويا قرابة 1000
متحدث وم�شارك ميثلون جمموعة وا�سعة من خرباء
اجلرائم االقت�صادية يف احلقول أالكادميية وحقول
املمار�سة والتطبيق من كافة �أنحاء العامل .ميكن
االطالع على املوا�ضيع املتنوعة التي غطتها الندوة
على املوقع االلكرتوين .www.crimesymposium.org
قدم بريان عر�ضا حول أ
“ال�شخا�ص املتعاملني

بال�سيا�سة” .ووفقا ملا �أظهره �إ�شعار امل�رصف
المارات العربية املتحدة م�ؤخرا
املركزي يف إ
المارات العربية
يف
امل�صارف
كافة
“�إ�شعار �إىل
إ
أ
املتحدة بخ�صو�ص ال�شخا�ص املتعاملني ال�سيا�سة”
بتاريخ � 2أغ�سط�س  ،2009ف إ�ن هذا املجال جمال
اهتمام بارز للمنظمني يف املنطقة .يهم هذا ملو�ضوع
ب�شكل خا�ص مناطق االخت�صا�ص مثل مركز دبي
املايل العاملي ،التي تركز على كبار �أ�صحاب الرثوات.
ال بد �أن تكون ال�رشكات يف مركز دبي املايل
العاملي ملمة باملخاطر الفريدة املرتبطة أ
بال�شخا�ص
املتعاملني بال�سيا�سة والعاملني معهم ،ومبتطلبات
التحريات امل�سبقة امل�صاحبة لفتح ح�سابات
أ
لل�شخا�ص املتعاملني بال�سيا�سة ومراقبتهم ،ح�سب
متطلبات قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية .من
املرجح �أن يلقى مو�ضوع أ
ال�شخا�ص املتعاملني
بال�سيا�سة اهتماما مرتفعا يف ال�شهور القادمة من
خالل عمليات التفتي�ش واملراجعات ح�سب املو�ضوع.
�ست�ستمر �سلطة دبي للخدمات املالية يف الرتكيز
على خماطر غ�سل أ
الرهاب بالن�سبة
الموال ومتويل إ
لل�رشكات املنظمة من خالل مناذج متنوعة من
االت�صاالت واجتماعات مع موظفي االلتزام
بالقوانني .و�سي�ستمر مفت�شونا بالرتكيز على هذا
املجال من خالل التفتي�ش امليداين والتحليل
واملراجعات ح�سب املوا�ضيع املختلفة .نرجو عدم
الرتدد باالت�صال مبدير عالقاتكم �إذا كانت لديكم �أية
�أ�سئلة حول هذا املو�ضوع.
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سلطة دبي للخدمات املالية تستضيف مؤمتر الرابطة الدولية
ملراقبي التأمني ()2010
مراقبا� .إن �أهداف الرابطة الدولية ملراقبي الت أ�مني
هي:
•

27-29 OCTOBER 2010

تفخر �سلطة دبي للخدمات املالية با�ست�ضافة
امل�ؤمتر ال�سنوي الـ 17للرابطة الدولية ملراقبي
الت أ�مني ( )IAISيف دبي يف �أكتوبر .2010
يف �أكتوبر  2006ر�ست على �سلطة دبي للخدمات
املالية ا�ست�ضافة امل�ؤمتر ال�سنوي الـ .17وهذا امل�ؤمتر
الذي يعقد مرة كل ثالث �سنوات �سيعقد يف دبي
يف �أكتوبر  .2010امل�ؤمتر ال�سنوي للرابطة الدولية
ملراقبي الت أ�مني هو احلدث أ
الكرث متيزا يف �أحداث
�أعمال الرابطة الدولية ملراقبي الت أ�مني فهو ميثل
منتدى منتظما ألع�ضاء الرابطة الدولية ملراقبي
الت أ�مني ومراقبيها و متخ�ص�صي الت أ�مني من كافة
�أنحاء العامل ،ويعطيهم الفر�صة لالجتماع وتبادل
آ
الراء واخلربات حول الق�ضايا املو�ضوعية التي ت�ؤثر
أ
آ
على الت�شغيل المن والفعال لقطاع الت�مني.
ت أ��س�ست الرابطة الدولية ملراقبي الت أ�مني يف �سنة
 ،1994وهي متثل منظمي الت أ�مني وم�رشفيه يف
حوايل  190منطقة اخت�صا�ص ،يف  140دولة
تقريبا ،كما متثل  97%من رواد الت أ�مني يف العامل.
لدى الرابطة الدولية ملراقبي الت أ�مني �أكرث من 120

•
•

التعاون و امل�ساهمة يف �إ�رشاف حم�سن على
جمال الت أ�مني على امل�ستويني املحلي والدويل؛
للحفاظ على �أ�سواق ت أ�مني فعالة وعادلة
و�آمنة وم�ستقرة ل�صالح حملة وثائق الت أ�مني
وحمايتهم؛
الرتويج لتنمية �أ�سواق الت أ�مني املنظمة تنظيما
جيدا؛
امل�ساهمة يف اال�ستقرار املايل العاملي.

�سلطة دبي للخدمات املالية هي ع�ضو ن�شط ومرموق
يف الرابطة الدولية ملراقبي الت أ�مني منذ ،2004
وت�شارك ب�شكل ن�شط يف عدد من اللجان .يف فرباير
 ،2007ا�ست�ضافت �سلطة دبي للخدمات املالية
بنجاح االجتماع ربع ال�سنوي للرابطة يف دبي.
ينعقد احلدث ال�سنوي ملدة �ستة �أيام ابتداء من � 24إىل
� 29أكتوبر  ،2010وي�شمل ما يلي:
•
•
•

حفل عمل واجتماعا يعقد كل ثالث �سنوات (من
� 24إىل � 26أكتوبر).
أ
امل�ؤمتر ال�سنوي (يف  27و� 28كتوبر).
اجلمعية العمومية ال�سنوية (يف � 29أكتوبر).

يحمل امل�ؤمتر فر�صا مهمة لعر�ض مدينة دبي كمحور
مايل حملي رائد ،مع �إمكانية دخول �رشكات حملية و

عاملية �إىل �سوق ذات امكانيات بارزة� .سيجذب هذا
احلدث �إىل دبي حوايل  600مراقب من رواد املراقبني
واملمار�سني يف ال�سوق يف العامل.
�سيكون مو�ضوع امل�ؤمتر “املدخل �إىل الثقة  -يف
جمال الت أ�مني” ،وي�شجع امل�شاركون املحتملون على
زيارة املوقع االلكرتوين للرابطة الدولية ملراقبي
الت أ�مني ( )IAIS 2010-www.iais2010.orgالذي
يت�ضمن معلومات عن احلدث.
باقرتاب موعد احلدث �سيتم افتتاح املوقع للت�سجيل
ولتقدمي م�ساحة دخول �آمنة أ
للع�ضاء ال�ستعرا�ض
تفا�صيل ت�سجيلهم واالطالع على امل�شاركني آ
الخرين
وبرنامج أ
الحداث واملتحدثني .ي�سمح املوقع
االلكرتوين للم�شاركني املحتملني كذلك بالت�سجيل
م�سبقا للحدث وا�ستالم حتديثات الكرتونية حول
املعلومات الهامة.
تتطلع �سلطة دبي للخدمات املالية للرتحيب بالرابطة
الدولية ملراقبي الت أ�مني والزمالء العاملني يف هذا
املجال يف دبي.
ملزيد من املعلومات حول فر�ص الرعاية وم�شاركة
املندوبني ،يرجى االت�صال بفريق �إدارة حدث م�ؤمتر
الرابطة الدولية ملراقبي الت أ�مني على رقم الهاتف:
 04 362 1595وعلى الربيد االلكرتوين:
.info@iais2010.org

الرقابة في العمل
التغيريات الهيكلية
مت دمج فريقي الرتخي�ص والرقابة يف 2009حتت
بال�ضافة �إىل ذلك مت ت أ��سي�س وحدة
ق�سم الرقابة .إ
املراقبة اخلا�صة لتن�سيق موارد ق�سم الرقابة و
قيادتها فيما يتعلق باملراجعات ح�سب املو�ضوع
و�رشكات اخلدمات امل�ساعدة و املدققون امل�سجلون
والرقابة امل�شددة لل�رشكات على ق�ضايا حمددة.
املراجعات ح�سب املو�ضوع
ا�ستمرت مراجعاتنا ح�سب املو�ضوع باملراجعة
ال�شاملة لتعهيد موظفي االلتزام بالقوانني .ت�ستمر
املراجعات ح�سب املو�ضوع لتكون طريقة رائجة
وفعالة من حيث الوقت والتكلفة للزيارات امليدانية
4

لل�رشكات ،مما يتيح اطالع كافة ال�رشكات املرخ�صة
على النتائج ب�شكل �شامل ،وحيثما �أمكن ،اطالع
مزودي اخلدمات امل�ساعدة عليها� .إ�ضافة �إىل ذلك،
تتفق ر�سائلنا �إىل كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني التي
يتم نشرها على املوقع االلكرتوين ب�شكل جيد مع
منهجنا نحو ال�شفافية.
بد�أت مراجعة مو�ضوعية ثانية للربع الرابع والتي
تعيد طرح مو�ضوع مكافحة غ�سل أ
الموال ومكافحة
الرهاب.
متويل إ
املراجعة ح�سب املو�ضوع  :3تعهيد موظفي االلتزام
بالقوانني
خالل الربع الثاين من عام � 2009أجرت �سلطة دبي

للخدمات املالية مراجعة ملو�ضوع تعهيد موظفي
االلتزام بالقوانني �إىل �رشكات مرخ�صة .مت النظر
الجمايل 15
يف �رشيحة من ال�رشكات يبلغ عددها إ
�رشكة .كانت هناك زيادة ملحوظة خالل العامني
املا�ضيني وذلك ب�سبب اختيار ال�رشكات تعهيد
والبالغ عن احلاالت
وظائف االلتزام بالقوانني إ
املتعلقة مبكافحة غ�سل أ
الموال .بعد الدرا�سة مت
التو�صل �إىل حاجة ال�رشكات �إىل حت�سني التزامها
مبتطلبات �سلطة دبي للخدمات املالية املتعلقة
بالتعهيد.
حتديدا ،ك�شفت املراجعة �أن هناك عدد من فر�ص
التح�سني متاحة لل�رشكات ،و تت�ضمن تلك الفر�ص:

التعاون املحلي و الدويل

• املنظمون الدوليون :وقعت �سلطة دبي للخدمات املالية مذكرتني تفاهم مع
نظريتيها يف جنوب افريقيا و الهند .يف كل حالة تلزم املذكرة ال�سلطة و
نظريتها لتبادل املعلومات و التعاون يف مراقبة امل�ؤ�س�سات املالية.
جمل�س أالوراق املالية والبور�صة يف الهند :وقعت �سلطة دبي للخدمات املالية
مذكرة تفاهم مع جمل�س أ
الوراق املالية والبور�صة يف الهند (� 28أكتوبر .)2009
البنك االحتياطي جلنوب �أفريقيا :وقعت �سلطة دبي للخدمات املالية مذكرة
تفاهم مع البنك االحتياطي جلنوب �أفريقيا ( 13اغ�سط�س .)2009

أالوراق اال�ست�شارية

•

تت�شاور �سلطة دبي للخدمات املالية حول نظام مكاتب التمثيل يف مركز
دبي املايل العاملي (� 6أكتوبر .)2009
المارات العربية
تهنئ �سلطة دبي للخدمات املالية خريجيها من �أبناء إ
املتحدة (� 1أكتوبر .)2009

•

ت�شكل �سلطة دبي للخدمات املالية جلنة ملراجعة نظام �صناديقها املالية
( 13يونيو .)2009

•

املن�شورات
•

النكليزية و العربية
ن�رشت �سلطة دبي للخدمات املالية دليل �شكاوى باللغة إ
( 8نوفمرب .)2009

•

ورقة العمل اال�ست�شارية رقم  66 -تعزيز الو�ضوح و�سهولة الو�صول �إيل قواعد
ال�سالمي ،وال�صادرة بتاريخ � 6أكتوبر  ،2009و التي انتهت بتاريخ
التمويل إ
 10دي�سمرب .2009

•

ورقة العمل اال�ست�شارية رقم  65 -نظام مكاتب التمثيل يف مركز دبي املايل
العاملي ،وال�صادرة بتاريخ � 6أكتوبر  ،2009و التي انتهت بتاريخ  4نوفمرب
.2009

•

•

ورقة العمل اال�ست�شارية رقم � 64 -إدخال تعديالت على منوذج الر�سوم،
وال�صادرة بتاريخ � 6أكتوبر  ،2009و التي انتهت بتاريخ  4نوفمرب .2009

أالحداث ،التوا�صل و ت�رصيحات �أخرى

•

ورقة العمل اال�ست�شارية رقم  63 -تعديالت على نظام التداول الداخلي،
وال�صادرة بتاريخ � 6أكتوبر  ،2009و التي انتهت بتاريخ  4نوفمرب .2009
ورقة العمل اال�ست�شارية رقم  62 -اقرتاح تعديالت على قانون أال�سواق فيما
يتعلق ب�سلطة دبي للخدمات املالية للحفاظ على قائمة ر�سمية أ
للوراق
املالية نظام التداول الداخلي ،انتهت بتاريخ � 2سبتمرب .2009

•

الت�رصيحات العامة

• توبيخ �إداري �ضد ال�سيد �سمري مادي�سون جمال ( 8دي�سمرب .)2009
• داما�س العاملية املحدودة (� 13أكتوبر .)2009

•

•

 25نوفمرب  - 2009بيان للتعديالت الواردة على كتيب القوانني و املتعلقة
بورقة العمل  64و التي حتتوي على التغريات الواردة على منوذج .FER:

•

 1اغ�سط�س  - 2009بيان للتعديالت الواردة على كتيب القوانني و املتعلقة
ب أ�وراق العمل ذات أالرقام  60و 61و التي حتتوي على التغريات الواردة على
النماذج التالية.AUT, COB, GEN,GLO :

�إ�شعارات تنازل/تعديل

•
•

ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف م�ؤمتر مركز دبي
املايل العاملي يف لندن بعنوان “دول جمل�س التعاون و مدينة لندن”
( 14نوفمرب .)2009

•

ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف م�ؤمتر مركز
دبي املايل العاملي يف لندن بعنوان “ال�رشاكات و أالولويات بعد أالزمة
العاملية” يف لندن ( 12نوفمرب .)2009

•

ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف م�ؤمتر ا�ست�شاري
االلتزام بعنوان “�صناديق التحوط يف مركز دبي املايل العاملي” يف لندن
( 11نوفمرب .)2009

•

ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف م�ؤمتر ال�سنوي
الرابع حلوكمة يف دبي ( 9نوفمرب .)2009

•

ا�ست�ضافت ال�سلطة وقدمت معلومات حديثة عن ال�سيا�سات و القوانني يف
نوفمرب.

•

ال�سيد بوكو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى حما�رضة فىم�ؤمتر مركز
دبي املايل العاملي بعنوان �رشاكة هندية �إماراتية :فر�ص ا�ستثمارية يف
مومباي (� 29أكتوبر )2009
ا�ست�ضافت ال�سلطة اجتماع جمموعة االلتزام بالقانون يف �أكتوبر.

•

مت تعيني ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة يف جمموعات
ا�ست�شارية مهمة يف جمل�س معايري الت أ�مني والتدقيق العاملية ويف جمل�س
املعايري أ
والخالقيات العاملية للمحا�سبني ( 5يونيو .)2009
ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف م�ؤمتر جمل�س
ال�سالمية يف لندن حول �إطار اال�ستقرار املايل النا�شئ
اخلدمات املالية إ
( 1يوليو .)2009

• ا�صدرت �سلطة دبي للخدمات املالية  95بيان تنازل/تعديل منذ  1يونيو .2009

ر�سائل �إىل كبار التنفيذيني

.)2009

ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف حما�رضة جمل�س
ال�سالمية يف كوال ملبور ( 23نوفمرب .)2009
اخلدمات املالية إ

تعديالت على كتيب القوانني:

 24دي�سمرب  - 2009بيان للتعديالت الواردة على كتيب القوانني و املتعلقة
بورقة العمل  65و التي حتتوي على نظام مكاتب التمثيل يف مركز دبي
املايل العاملي (رقم .2009 )68

�سعد ال�ست�شارات اخلدمات املالية يف مركز دبي املايل العاملي (� 29سبتمرب

•

•

ر�سالة �إىل كبار التنفيذيني فيما يتعلق بنتائج ا�ستبيان ال�ضوابط
( 20دي�سمرب .)2009

•

ر�سالة �إىل كبار التنفيذيني فيما يتعلق بنتائج مراجعات وظائف التعهدات
(� 16سبتمرب .)2009
ر�سالة �إىل كبار التنفيذيني فيما يتعلق ب أ�همية عقوبات جمل�س أالمن و
التحريات ( 23يونيو .)2009

•

•

ر�سالة �إىل كبار التنفيذيني فيما يتعلق بتح�سني برناجمنا الرقابي لل�رشكات
املرخ�صة ( 11يونيو .)2009

•

ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف حلقة املعرفة 5
يف مركز دبي املايل العاملي ( 24يونيو .)2009

•

ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف ندوة جمموعة
االلتزام بالقانون يف دبي ( 23يونيو .)2009

•

ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف ندوة املجموعة
الربيطانية أ
للعمال يف دبي ( 17يونيو .)2009
ال�سيد بول كو�سرت الرئي�س التنفيذي لل�سلطة ،القى كلمة يف اجتماع �أقامه
معهد مدراء يف دبي ( 16يونيو .)2009

•

بيانات �إعالمية
•

تعزز �سلطة دبي للخدمات امللية عالقاتها مع جمل�س أالوراق املالية
والبور�صة يف الهند (� 29أكتوبر .)2009

•

متنح �سلطة دبي للخدمات املالية �سوق “ناي�سي ليف �إل �إل �سي” و�ضع
“هيئة معرتف بها” (� 28أكتوبر .)2009

•

جتري �سلطة دبي للخدمات املالية ا�ستطالعا عاما حول مراجعة نظام
ال�صناديق املالية يف مركز دبي املايل العاملي (� 19أكتوبر .)2009

•

ال�سالمي يف مركز
تت�شاور �سلطة دبي للخدمات املالية حول قواعد التمويل إ
دبي املايل العاملي (� 12أكتوبر .)2009

•

يرجى الرجوع �إىل املوقع االلكرتوين ل�سلطة دبي للخدمات املالية للح�صول
على املزيد من املعلومات و اال�شرتاك بخدمة التحديث.
إجنازات سلطة دبي للخدمات املالية 3

يفوز قسم الشؤون املالية لسلطة دبي للخدمات املالية بجائزة التميز
الداري
مت تقييم اجلوائز على �أ�سا�س منوذج التميز إ
للم�ؤ�س�سة أ
الوروبية للجودة� ،إحدى �أكرث امل�ؤ�س�سات

تقديرا يف العامل لتقييم م�ستويات التميز ،وتت أ�لف
من �أربع فئات هي  :املوظف املتميز ،الق�سم املتميز،
وامل�رشوع املتميز واملوظف اجلديد املتميز.
دعت “جوائز احلاكم” جميع الكيانات امل�ستقلة حتت
مظلة مركز دبي املايل العاملي مظلة (�سلطة مركز
دبي املايل العاملي� ،سلطة دبي خدمات املالية،
حماكم مركز دبي املايل العاملي ومركز دبي املايل
العاملي لال�ستثمار) للم�شاركة .مت تقييم امل�شاركات
ب�شكل جدي من قبل جلنة من امل�ست�شارين املعينني
بال�ضافة �إىل فريق
من قبل جمموعة دبي للجودة إ
من امل�ساعدين اخلارجيني الذي ي�ضم خرباء يف
�أطلق مركز دبي املايل العاملي يف �آذار /مار�س
 ،2009جنبا �إىل جنب مع جمموعة دبي للجودة،
�أطلق ‘جائزة املحافظ’ .وهي مبادرة تهدف �إىل
تكرمي ومكاف أ�ة املوظفني أ
والق�سام وامل�شاريع التي

بال�ضافة �إىل ذلك،
تبدي التزاما ا�ستثنائية للتميز .إ
هي جزء من جهود مركز دبي املايل العاملي الرامية
�إىل تعزيز أ
الداء امل�ؤ�س�سي وتر�سيخ ثقافة التميز بني
املوظفني على جميع امل�ستويات.

جمال �إدارة اجلودة .اعرتافا بالتزامهم بالتميز
وم�ساهمتهم يف التح�سن امل�ستمر أ
للداء ،ح�صل بخفر
ق�سم ال�ش�ؤون املالية ل�سلطة دبي للخدمات املالية
على جائزة الق�سم املتميز لل�سنة.

نظرة عامة على نشاطات سلطة دبي للخدمات املالية
الهيئات املرخصة لغاية  1يناير 2009
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الشركات املرخصة اجلديدة

�أي دي �إم مينا ليمتد
باملا كابيتال ليمتد
زيورخ ان�شوران�س كمباين ليمتد
برج جلوبال كابيتال ليمتد
دي �إي �شو اند كمباين مينا ليمتد
بلومبريج تريد بوك يوروب ليمتد
اندريتنج ري�سك �سريف�سيز ميدل اي�ست ملتد
ريليان�س كابيتال ا�سيت منجمنت (يو كاي) بي �إل �سي
جلف مينا الرتنتيف انف�ستمنت�س ليمتد
ليون جيت كبيتال منجمنت (دبي) ليمتد
مورجان �ستانلي بريفيت ويلث منجمنت ليمتد
اواند ميدل اي�ست كوربري�شن ليمتد
جي �إم جي (دبي) ليمتد
تيفي �إم كبيتال مينا ليمتد
ايت�ش كاي ادفيزري �سريفي�سيز ليمتد
�إم �إي �إ�س كلري�سيت ليمتد
اكبنك (دبي) ليمتد
2
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جند �إنف�ستمنت�س (دبي) ليمتد
االيانز ري�سك تران�سفري �إي جي
كويت تركي�ش بارتي�سبي�شن بنك (دبي) ليمتد
دا بنك اوف نوفا �سكو�شا
يورام بنك ا�سيا ليمتد
�أي دي بي �أي بنك ليمتد
بنجاب ن�شينال بنك

شركات اخلدمات املساعدة اجلديدة
فري�س ديلتا انرتن�شينال ليمتد
كليد اند كو �إل �إل بي
�ستيب دبي بي يف

 10نوفمر
 12نوفمر
 19نوفمر
 19نوفمر
 25نوفمر
 06دي�سمرب
 07دي�سمرب

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

 03يونيو 2009

� 02أغ�سط�س 2009
� 13سبتمرب 2009

الهيئات املعترف بها
ناي�سي ليف يو �إ�س �إل �إل �سي

� 20أكتوبر 2009

أالول �سيكيورتيز �إل �إل �سي (نا�سدك دبي)
جولدمن �ساك�س انرتن�شنال (نا�سداك دبي)
اميريت�س انرتن�شنال �سيك �إل �إل �سي (نا�سداك دبي)
الفطيم ات�ش �سي �سيكيورتيز كمباين �إل �إل �سي (نا�سدك دبي)

� 27أغ�سط�س 2009

األعضاء املعترف بهم

� 08سبتمرب 2009
� 09سبتمرب 2009

 16نوفمر

2009

حول سلطة دبي للخدمات املالية
تعترب �سلطة دبي للخدمات املالية اجلهة املنظمة
امل�ستقلة لكافة اخلدمات املالية واخلدمات امل�ساعدة
التي تتم ممار�ستها يف �أو من مركز دبي املايل العاملي،
وهو منطقة حرة مالية متخ�ص�صة �أن� أش�ت يف �إمارة
دبي .يغطي التكليف التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات
املالية �إدارة أال�صول والعمليات امل�رصفية واالئتمانية
أ
والوراق املالية و�صناديق اال�ستثمار اجلماعية
ال�سالمي
واالجتار بال�سلع امل�ستقبلية والتمويل إ
والت أ�مني وبور�صة أال�سهم العاملية وبور�صة م�شتقات
ال�سلع العاملية.

يف �أداء تكليفها التنظيمي ،تلتزم �سلطة دبي
للخدمات املالية قانونيا بال�سعي لتحقيق
أالهداف التالية:
•

رعاية و�ضمان العدل وال�شفافية والفاعلية يف
�صناعة اخلدمات املالية (حتديدا ،اخلدمات املالية
والن�شاطات ذات العالقة التي تتم مزاولتها) يف
مركز دبي املايل العاملي.

•

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

•

رعاية اال�ستقرار املايل ل�صناعة اخلدمات املالية
يف مركز دبي املايل العاملي ،مبا يف ذلك التقليل
من املخاطر النظامية ،واملحافظة على ذلك
اال�ستقرار.
جتنب �أي �سلوك من � أش�نه �أن ي�سبب �رضرا ب�سمعة

•

مركز دبي املايل العاملي �أو �صناعة اخلدمات املالية
يف املركز ،ومنع ذلك ال�سلوك والك�شف عنه من
خالل و�سائل منا�سبة مبا يف ذلك فر�ض العقوبات
و املمار�سات النقدية.

•

بعد الرتخي�ص يجري ق�سم الرقابة تقييما منتظما
للمخاطر جلميع ال�رشكات .يحدد نطاق التقييم و
عدد املرات التي يتم فيها التقييم ح�سب طبيعة
ن�شاطات ال�رشكة و املخاطر املتوقع �أن تنتج عنها.
من وقت ألخر نقوم بعمليات تعديل مو�ضعية
متليها �أهم أالحداث التي يكون لها �أثر على
امل�ستوين املحلي و العاملي .كما يت�ضمن ا�رشافنا
جانبا هاما يتعلق مبراقبة عوائد التحوط.
كما تتناول الرقابة التغريات يف نطاق الرتاخي�ص
مما ي�ضمن ا�ستمرارية العالقة بني ال�سلطة املنظمة
و من تنظمهم.

•

حماية امل�ستخدمني املبا�رشين وغري املبا�رشين
وامل�ستخدمني املرتقبني ل�صناعة اخلدمات املالية
يف مركز دبي املايل العاملي.

•

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

•

•

ال�سعي لتحقيق �أية �أهداف �أخرى ح�سبما يحددها
احلاكم ،من حني آلخر ،مبوجب قانون مركز دبي
املايل العاملي.

•

تعمل �سلطة دبي للخدمات املالية يف عدد
من الن�شاطات الرئي�سية من خالل �أق�سامها
املتخ�ص�صة:
•

يعمل ق�سم ال�سيا�سات و اخلدمات القانونية على
تطوير �سيا�ستنا و قوانيننا ،ح�سبما يقرها جمل�س
�إدارة �سلطة دبي للخدمات املالية .و ت�ساعد �سلطة
دبي للخدمات املالية يف �صياغة قوانيني مركز
دبي املايل العاملي.

•

يعمل فريق عمل الرتخي�ص لدينا على ترخي�ص و
ت�سجيل ال�رشكات و أالفراد و مزودو اخلدمات
امل�ساعدة.

•

يرخ�ص ق�سم أال�سواق لدينا م�ؤ�س�سات ال�سوق
املرخ�صة يف مركز دبي املايل العاملي و ي�رشف
عليها و هي حاليا نا�سداك دبي وبور�صة دبي
للطاقة .كما يعرتف ق�سم أال�سواق �أي�ضا أ
بال�سواق
املالية التي ترغب بت�شغيل بور�صة �أو غرفة
مقا�صة يف مركز دبي املايل العاملي دون �أن
يكون لها وجود فعلي يف املركز .كما يعرتف ق�سم
أال�سواق ب أ�ع�ضاء التداول و املقا�صة مل�ؤ�س�سات
ال�سوق املرخ�صة الذين ال يكون لهم وجود فعلي يف
مركز دبي املايل العاملي.
يتمتع ق�سم تنفيذ القوانني بعدد من ال�صالحيات
لتنفيذ الت�رشيعات التي يتم تطبيقها حتت �سلطتنا.

يف هيكل الربنامج اجلديد ل�سنة  2009الذي ي�ضم آ
الن �أربعة �أ�شهر �إعارة �إىل
�رشكات مرخ�صة يف مركز دبي املايل العاملي.
لدينا آ
الن ثالث من امل�شاركني يف الربنامج يتدربون يف �رشكات �إعارة:
الثام اند واتكينز �إل �إل بي� ،ألبني كابيتال ،وبنك �سارا�سني �ألبني البنك.
�سيح�صل كل م�شارك منهم على خربة عمل قيمة ومنظور جديد.
يف �أغ�سط�س ،الدفعة الرابعة ل�سنة  2009ان�ضمت �إىل �سلطة دبي للخدمات
املالية بعد عدة �شهور من حملة التوظيف .هذا وقد ا�ستقطبت ال�سلطة املعينني
من جامعة ميدل�سك�س ،و اجلامعة أ
المريكية يف دبي وجامعة زايد.

قادة الغد التنظيميني
مبادرات جديدة ،ومناهج جديدة و�شخ�صيات جديدة.

يف  2009رحب الربنامج بالعميد اجلديد� ،إميانويل جيفانكي�س ،الذي بد�أ
العمل ،ب�شكل جدي ،على املنهاج .جزء من دور العميد هو الت أ�كد من �أن
تكون املواد التدريبية توفر أ
الهداف التعليمية للربنامج .بالن�سبة إلميانويل
أ
جيفاناكي�س،عني هذا الت أ�كد من �ن تكون املواد حالية وتعك�س التغيريات يف
عمليات �سلطة دبي للخدمات املالية و يف لوائح مركز دبي املايل العاملي.
يف مار�س  ،2009مت و�ضع اللم�سات أ
الخرية على تفا�صيل �إ�ضافة حمتوى
جديد للربنامج وا�شرتاك ق�سم العالقات الدولية يف تقدمي التدريب للم�شاركني.
يف مايو  ،2009بد�أ فريق عمل الربنامج البحث على �رشكاء �إعارة للم�شاركة

وقد بد�أ يف �سبتمرب  ،2009جمل�س �إدارة ال�سلطة مبادرة جديدة للتوا�صل
املبا�رش مع امل�شاركني يف الربنامج .حيث ق�ضى �أندرو �سبيندلر و ذا هون
ابرف بجري وقتا مع امل�شاركني ملناق�شة درو�س أ
الزمة املالية احلالية على
أ
�إدارة املخاطر يف امل�صارف على ال�صعيد العاملي و تطورات ��سواق املعادن .و
يف نف�س اليوم رحبت ال�سلطة مبجموعة جديدة من املديرين ر�سميا يف �أدوارهم
اجلديدة يف ال�سلطة يف حفل جوائز “برنامج قادة الغد التنظيميني” ال�سنوي.
بال�ضافة �إىل تقدير امل�ساهمات من جميع املدربني .انظر ال�صورة.
إ
كان عام  2009بالت أ�كيد �سنة من أ
الفكار اجلديدة للربنامج.
و يقول �إميانويل جيفانكي�س عميد الربنامج �إننا ن�سعى با�ستمرار لتقدمي
برنامج �أف�ضل .و نقوم كل عام باطالق مبادرات جديدة .فنحنو منفتحون
جدا لعمل أ
ال�شياء بطريقة خمتلفة وذلك ملوا�صلة حت�سني برنامج قادة الغد
التنظيميني.
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رسالة ترحيبية
نرحب بكم يف اال�صدار اخلام�س و أالول
لهذه ال�سنة من “�سلطة دبي للخدمات
املالية يف حركة د�ؤوبة” .يح�رضين يف
هذا املقام قول جون اف كنيدي الذي
ال بد و�أن يتذكره املرء يف ظل الظروف
االقت�صادية ال�سائدة يف العامل.
“حني تكتب كلمة �أزمة باللغة ال�صينية
ف إ�نها تت أ�لف من جزئني جزء يعني
اخلطر واجلزء آ
الخر يعني الفر�صة”.
الوعي الدائم وتقوية العالقات وحت�سني
التعامالت والتدريب املتزايد هي خري و�صف ألولويات �سلطة
دبي للخدمات املالية منذ يونيو .2009
من الوا�ضح �أن أالزمة التي متر بها �أ�سواق املال العاملية قد
ك�شفت عن نواحي عدة من ال�ضعف يف عدة جماالت تنظيمية
وعن حاجة نظام اخلدمات املالية ألن يكون فعاال وقويا
حلماية امل�ستثمرين ول�صاحلنا نحن كمنظمني ،حلماية �سمعة
مركز دبي املايل العاملي .يتطلب اللحاق بالتطورات �سواء
كانت تطورات يف املنتجات �أو يف ابتكار تقنيات مبيعات
حديثة �أو يف ادخال عمليات حتديث تكنولوجية �أو يف عامل
اجلرائم املالية الدائم النمو ،وعيا وتدريبا� .س أ�حتدث فيما يلي
عن ما قمنا باتخاذه بهذا ال�صدد بتف�صيل �أكرب.
على م�ستوى �شخ�صي �أكرث ،كانت �سنة � 2009سنة حافلة
للغاية بالن�سبة يل حيث �أم�ضيتها بالتعود على بيئة عمل
ومناخ عمل جديدين .لقد انق�ضت �سنتي أالوىل كرئي�س
تنفيذي وبت آ
الن �أركز جهودي على حتديد دوافع العمل
الرئي�سية بالن�سبة لنا واملخاطر والتحديات التي �سنواجهها
على مر ال�سنوات القادمة.

خم�س �سنوات من النجاح

يف نوفمرب  ،2009احتفلت �سلطة دبي للخدمات املالية
مبرور خم�س �سنوات على ت أ��سي�سها ك�سلطة تنظيمية م�ستقلة.
يف تلك الفرتة� ،أعتقد �أن �سلطة دبي للخدمات املالية �أر�ست
�سجال حافال وتاريخا يعرتف لها به يف جمال التنظيم
ومعايري عالية يف ال�شفافية .وقد متكنا يف احلقيقة من بناء
الثقة الدولية لي�س فقط يف املعايري التنظيمية التي ن�رشف
على تنفيذها ولكن �أي�ضا يف الهيئات أ
وال�شخا�ص الذين
ننظمهم .واليوم ،نعمل على تنظيم �أكرث من  320هيئة
توظف �أكرث من  110م�س�ؤوال تنفيذيا ينحدرون من �أكرث من
 20دولة.
لتحقيق ال�ضمان ،قمنا باال�رشاف على �سري العمل ب�شكل
منا�سب وبتتبع توجهات العمل وخماطره التي ت�ؤثر على
املركز ،كما قمنا بتنفيذ عدد من املبادرات الرئي�سية
والتطويرات يف عام  . 2009وقد مت ت�صميم تلك املبادرات
والتطويرات ل�ضمان امكانية جتاوب تنظيم �سلطة دبي
للخدمات املالية الذي ي�ستند على تقييم املخاطر مع الظروف
املتغرية ب أ�ف�ضل �شكل ممكن.
�أود آ
الن تلخي�ص بع�ض أالعمال التي قمنا بها لنعر�ض أالهمية
التي نوليها للتجاوب مع املخاطر مع تقدمي حلول جزئية

لالتصال
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الطابق الثالث ع�رش ،مبنى البوابة

جتنبنا فر�ض �أعباء على ال�رشكات املرخ�صة دون �أي لزوم.
بداية وقبل كل �شيء �أود �أن �أطمئن ال�رشكات املرخ�صة ب أ�ن
جتاربنا يف آ
الونة أالخرية والظروف املتغرية مل ت�ؤثر على
أ
احلاجة لال�ستمرار بتطوير ال�سواق املالية الرئي�سية ،بحيث يتم
ترويج النمو االقت�صادي امل�ستدام .كمنظم يف منطقة �صغرية
وجديدة� ،إننا بحاجة لتقوية التزامنا جتاه ال�سوق بالوعي
أ
بالخطار وردود الفعل.
هناك قول معروف يفيد ب أ�ن الت�صميم على عجل يرتك لك
الكثري من الوقت للندم  -ال احب فر�ض �أي ت أ�خري دون لزوم
ولكني �أحب �أن يكون ردنا التنظيمي منا�سبا .وعليه ،فقد
اتخذت ال�سلطة اجراءات للت�رصف ب�شكل م�ساند للتجارة
وللم�ساعدة يف حتفيز بيئة عملنا و�أود �أن �أعطي موجزا
ا�ستعرا�ضيا لبع�ض املبادرات التي انخرطنا بها ب�شكل
فعال� .أول مثال على هذه هي عملية مراجعة نظام �صناديق
اال�ستثمار اجلماعي لدينا .لقد �شعرت �أنه من املنا�سب تقييم
ما اذا كان النظام يتطلب �أية تعديالت وحت�سينات وبالتايل
مت ت�شكيل هيئة م�ستقلة من اخلرباء يف يوليو � 2009أ�سندت
لها مهام جمع املعطيات يف املجال وتقدمي تو�صياتها �إىل
ال�سلطة يف �سبتمرب  ،2009وقد مت تقدمي تقرير تف�صيلي
يبني ع�رش م�شاكل مت حتديدها كعوائق تقف يف وجه منو
جمال ال�صناديق يف مركز دبي املايل العاملي .ان�سجاما مع
ال�شفافية التي تعترب �أهم �أهدافنا التنظيمية ،قمنا بن�رش التقرير
لال�ست�شارة العامة يف �أكتوبر  2009وقدمنا جل�سة توا�صل
دعونا خاللها ال�رشكات ل�سماع االقرتحات .تتوقع ال�سلطة
اقرتحات مف�صلة للتغري يف قوانينها و قواعدها هذه ال�سنة.

الرقابة و اال�رشاف الفعالني على املخاطر

كان رد فعلنا يف  2009هو �أن نكون �شيء على �أكرث قدر
ممكن من التجاوب .و�أعني بذلك �أننا تقدمنا بزياراتنا
امليدانية وقمنا بفح�ص معامالت �أكرث وكذلك بزيادة عدد
عمليات املراجعة املو�ضوعية� ،شاملة اجراءات التعهيد من
قبل ال�رشكات املرخ�صة وكذلك اجراءات مكافحة غ�سل أالموال
وتن�سيق عمليات املراجعة املتخ�ص�صة التي يقوم بها فريق
وحدة املراقبة اخلا�صة وهو فريق مكر�س للتجاوب ال�رسيع.
يلعب الفريق دورا رئي�سيا يف ترتيب الزيارات �إىل ال�رشكات
بعد توجيه ا�شعار ق�صري لها ،حول موا�ضيع حمددة.
نحن نعتقد �أن التجاوب التنظيمي االيجابي مع أالزمة يقوم
يف احلقيقة على تكثيف الرقابة ولي�س على و�ضع املزيد من
القوانني أ
بال�ضافة �إىل ذلك ،قمنا بت�شكيل قوة
والنظمة .إ
المارات العربية املتحدة
مهام مع امل�رصف املركزي لدولة إ
للتعامل مع امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك مثل ت�صميم
املنتجات وطرحها.

التعيني التنظيمي الفعال والتعاون الدويل

تبقى احلاجة للتعاون وامل�ساعدة ولتبادل املعلومات حاجة
�أ�سا�سية ،خا�صة حني يكون لدى املنظمني م�ؤ�س�سات مرخ�صة
م�شرتكة فيما بينهم .يف وقت �سابق من هذا العام� ،رسرت
المارات
بتوقيع مذكرة تفاهم مع امل�رصف املركزي لدولة إ
العربية املتحدة قمنا من خاللها بتعزيز وحتديد اللقاءات
ال�سابقة التي متت ب�شكل غري ر�سمي .وقد �شملت هذه االتفاقية
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التي ترمي �إىل حت�سني التعاون والتن�سيق تقوية جودة املعايري
التنظيمية وقد عملت على تقوية االلتزام ل�ضمان اال�ستقرار
املايل ون�صت على الدعم التنظيمي لرتويج النمو االقت�صادي
المارات
ال�سليم يف مركز دبي املايل العاملي ويف دولة إ
العربية املتحدة ككل .وقد ا�صبحت هذه املذكرة هي مذكرة
التفاهم العا�رشة التي نوقعها يف املنطقة.
وقد عملنا اليوم على تو�سيع �شبكتنا العاملية من التعاون
التنظيمي بتوقيع  46مذكرة تفاهم ثنائية مع منظمني
يتمتعون ب أ�همية ا�سرتاتيجية بالن�سبة ملركز دبي املايل
العاملي مبا فيها ال�صني وهونغ كونغ واململكة املتحدة
و�أملانيا وفرن�سا والواليات املتحدة و�سنغافوره وماليزيا
والهند.
بال�ضافة �إىل ذلك ،قمنا �أي�ضا بتو�سيع نطاق م�شاركتنا
إ
مع وا�ضعي املعايري العاملية .فقد �أ�صبحنا ع�ضوا كامال
ال�سالمي وقد التحقنا بالهيئة
يف جمل�س اخلدمات املالية إ
بال�ضافة �إىل
العاملية ملنظمي عمليات التدقيق امل�ستقلة .إ
ذلك ،يف نوفمرب  2009ح�رضت �أول اجتماع يل ب�صفتي
ع�ضو يف املجل�س اال�ست�شاري لنظريتنا االحتادية ،هيئة
المارات أ
للوراق املالية وال�سلع .كما خطونا خطوة �أخرى
إ
يف غاية أالهمية لنا يف �سبتمرب  2009حني متت دعوة �سلطة
دبي للخدمات املالية من جانب رئي�س جلنة بازل لال�رشاف
امل�رصيف ،لالن�ضمام ملجموعة التن�سيق الدويل للجنة.
ويف وقت �سابق من عام  ،2009متت دعوة زميلي مايكل
زامور�سكي للم�شاركة يف جمل�س املحا�سبة والتدقيق يف
ال�سالمية.
منظمة املحا�سبة و التدقيق للم�ؤ�س�سات املالية إ
و�أختتم هذه الكلمة الرتحيبية بنظرة على امل�ستقبل.

التمويل إال�سالمي

ال�سالمي كمجال للمناف�سة املفيدة
انني �أنظر �إىل التمويل إ
ملركز دبي املايل العاملي ،و�أحد طموحاتي هي جعل مركز
ال�سالمي.
دبي املايل العاملي مركزا رائدا يف جمال التمويل إ
لقد �أوليت �شخ�صيا اهتماما كبريا يف هذا املجال حيث قمت
بالقاء حما�رضة رئي�سية يف  IFSBيف كواالملبور يف نوفمرب
 .2009لقد زدنا م�شاركتنا عامليا وقد تعاونا مع �سلطة
مركز دبي املايل العاملي يف اثنني من املن�شورات اجلديدة
التي تتناول ال�صكوك ومتويل البنية التحتية .كما قمنا بتقدمي
ال�سالمية
اال�ست�شارات حول مقرتحات اعادة هيكلة أالجزاء إ
من كتاب قوانيننا لنجعلها �أكرث �سهولة يف متناول ال�رشكات.
ال�سالمية هي جمال وا�ضح ب�شكل حمدد للتطوير،
ال�صناديق إ
باعتبار القوة التي يتمتع بها نظام �صناديقنا ،وجتاوبا مع
تقرير الهيئة امل�شار اليه �أعاله� ،أتوقع �أن نكون قادرين على
ازالة بع�ض العوائق التي تقف يف طريق تكون ال�صناديق
ال�سالمية يف مركز دبي املايل العاملي ،مبا يف ذلك تب�سيط
إ
بع�ض من عنا�رص ا�رشاف ال�رشيعة.
�أ�شكركم على دعمكم املتوا�صل ل�سلطة دبي للخدمات املالية.
ان كانت لديكم �أية تعليقات حول امل�سائل التنظيمية وغريها
من امل�سائل ي�رسنا �أن ن�سمعها منكم.

بول كو�سرت
الرئي�س التنفيذي

املوقع االلكرتوينwww.dfsa.ae :
الربيد االلكرتوينinfo@dfsa.ae :
المارات العربية املتحدة
�صندوق بريد  ،75850دبي إ

الطالع على هذه الن�رشات على موقع ال�سلطة.
بال�ضافة للمعلومات الوافرة التي يحويها موقع �سلطة دبي للخدمات املالية االلكرتونية ف إ�ن لل�سلطة ن�رشات عديدة متوفرة �أي�ضا .ميكن إ
إ
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إ

