
 

 إجراء تنظيم  

 

كة    سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظب   العالم  يغرم شر
كابيتال ماركتس المحدودة   أي ت 

 السلوك بسبب سوء 

  اتخاذ إجراءات تنظيمية علنت سلطة تنظيم الخدمات املالية لدى سوق أبوظبي العاملي عن أ ، أبوظبي:2019 ديسمبر17 

كابيتال ماركتس املحدودة، باإلضافة إلى فرض غرامة  أي تي  شركة  دوالر أمريكي تجاه 320,000قدرها مالية  وفرض غرامات

 وي. دوالر أمريكي على رئيسها التنفيذي، السيد/ راين تس  40,000مالية قدرها 

جاءت هذه الخطوة بعد عملية تحقيق واستقصاء قامت به سلطة تنظيم الخدمات املالية حول أنشطة الشركة، حيث أظهرت  

باشرة  من خالل املخالفت متطلبات سلطة تنظيم الخدمات املالية املحدودة كابيتال ماركتس  أي تي التحقيقات أن شركة

والتعامل مع عمالء   الالزمة الخدمات املالية قبل الحصول على موافقة نشطة عمل تتوجب اإلشراف التنظيمي بالقيام بأ

 التجزئة رغم كون الشركة ممنوعة من تعامالت كهذه.   

وإدارة األنظمة وعمليات   وجدت سلطة تنظيم الخدمات املالية أن الشركة لم تلتزم بمعايير الحوكمة ،ء هذا السلوكوفي ضو

كابيتال ماركتس السلطة بمعلومات   أي تي تصنيف العمالء وإجراءات مكافحة غسيل األموال، باإلضافة إلى تزويد شركة

مغلوطة ومضضلة حول طبيعة ونطاق عمل الشركة، هذا كما لم تقم الشركة بإعالم سلطة تنظيم الخدمات املالية بوجود  

 قبل أحد موظفي الشركة.  حالة سوء سلوك محتملة من 

  / كون السيد/ راين تسوي، الرئيس التنفيذي للشركة هو املسؤول عن سير األعمال بشكل يومي، فقد أظهر التحقيق أن السيدو 

كابيتال   أي تي شركة  التزام ن يشارك باألنشطة الغير مرخصة للشركة، وأنه لم يتخذ اإلجراءات الالزمة التي تضمن تسوي كا 

باملتطلبات التنظيمية. وكما أن السيد/ تسوي قد زود سلطة تنظيم الخدمات املالية بمعلومات مغلوطة  ودة ماركتس املحد

 ومضضلة.

  أي تي شركةلقد وافقت 
ً
قات سلطة  تحقي النتهاء كابيتال ماركتس املحدودة والسيد/ تسوي على تسوية األمر، وذلك استنادا

 ملالية كإشعار أخير متفق عليه.  وقد فرضت الغرامات اتنظيم الخدمات املالية. 

كابيتال ماركتس املحدودة ووافق السيد/ تسوي عن تنازله عن  أي تي وقد أوقفت سلطة تنظيم الخدمات املالية رخصة شركة  

 منصابه كرئيس تنفيذي والرئيس املرخص للشركة. 

 الروابط التالية:  عن سلطة تنظيم الخدمات املالية بحق الشركة على  تصدر  لتي ا ةاألخير  ات تجدون نسخة من اإلشعار 

•  001-17122019-notice-https://www.adgm.com/regulator 

•  002-17122019-notice-https://www.adgm.com/regulator 

 

https://www.adgm.com/regulator-notice-17122019-001
https://www.adgm.com/regulator-notice-17122019-002


 انتىه

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

 له، في    سوق أبوظبيافُتتح 
ً
. وتأّسس 2015أكتوبر  21العاملي، املركز املالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا

سهم في ترسيخ مكانة أبوظبي  
ُ
السوق املالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

ستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا  ا ٍل كمركز عاملي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وص 

 وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم. 

ستراتيجية سوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات  اترتكز و 

املالي واالستدامة. ويضم سوق   وتداول املشتقات املالية والسلع واالبتكاراملصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول 

العاملي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العاملي وسلطة تنظيم الخدمات املالية وسلطة التسجيل كما   أبوظبي 

 على إدارة جزيرة املاريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ اليشرف 
ً
 دوليا

ً
 ماليا

ً
 114سوق باعتباره مركزا

 كلم مربع(. 14.1هكتار )

ظبي العاملي بدعم وتمكين املؤسسات املالية وغير املالية والشركات والكيانات املسجلة في السوق ملواصلة  ويلتزم سوق أبو 

العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة  

 ملبادراته ومساهماته الفاعلة  "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشم
ً
ال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا

 في القطاع املالي وأسواق رأس املال في املنطقة.* 

أو متابعة صفحاته على   www.adgm.comملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني 

 Abu Dhabi Global Market@و"لينكد إن":  adglobalmarket@ستجرام":  منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إن

(ADGM). 

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* املصدر: جوائز 

 ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع: 

 راوند القاض ي 

Rawand.alqadi@adgm.com 
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