
 

  

 إعلان تنظيمي 

 هاسوق أبوظبي العالمي ُتغرم شركة إشارة كابيتال لخرقلدى سلطة تنظيم الخدمات المالية  

 التقارير المالية  متطلبات

: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى ، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة2019أبريل  16

على شركة إشارة كابيتال المحدودة ورئيسها سوق أبوظبي العالمي عن فرض عقوبات مالية 

لمتطلبات المالية والتنظيمية للسوق. وقد كانت ي أليكساندر ديفيد جاي وذلك لخرق الشركة لالتنفيذ 

لمزاولة أنشطتها  2016في عام شركة إشارة قد حصلت على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية 

 في سوق أبوظبي العالمي.

تنظيم الخدمات المالية أن شركة إشارة لم تلتزم بتسليم تقارير التدقيق المطلوبة لقد وجدت سلطة 

نظراً لخرق و. ذلك بدون وجود أي عذر سلطة ضمن الإطار الزمني المحدد ووالعائدات التنظيمية لل

ن متطلبات الأساسية المتعلقة بالتقارير المالية والتنظيمية لفترة طويلة من الزمن، لم تتمكللالشركة 

سلطة تنظيم الخدمات المالية من الوصول إلى معلومات حول أنشطة الشركة ومواردها المالية. إن 

فإن  وبالتاليأي مخالفة لقواعد وقوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية تترتب عليها عواقب تأديبية، 

إشارة وغرامة  آلاف دولار على شركة 10سلطة تنظيم الخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 

نه التزام شركة إشارة بمتطلبات التقارير اآلاف دولار على السيد جاي لعدم ضم 10مالية قدرها 

 الازمة.

إن سلطة تنظيم الخدمات المالية تسعى إلى الحفاظ على منصة أعمال تتميز بالشفافية بما يضمن 

يين للشركات، يتوجب عليهم مصداقية بيئة الأعمال. وإن الأشخاص المسؤولين، كالرؤساء التنفيذ

تقارير التدقيق والعائدات التنظيمية إلى جانب متطلبات أخرى وذلك ضمان التزام شركاتهم بتقديم 

  ضمن الإطار الزمني المحدد من قبل السلطة. 

يمكنكم الاطلاع على نسخة من الإشعارات والتحذيرات التي أرسلتها سلطة تنظيم الخدمات المالية 

  .هنامن رة وإلى السيد أليكسندر ديفيد جاي إلى شركة إشا

 -انتهى-

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر  21الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع 2015من عام 

المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه 

استراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال ال

ومن خلال  .والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، 

أطر تنظيمية ذات ضمن العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق  .مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام

أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة 
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الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد 

ات حول للمزيد من المعلوم .من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا لاحتياجات السوق

 :للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع www.adgm.com سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني
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