
 

 

 بیان صادر عن ھیئة تنظیم مركز قطر للمال بشأن 
 بنك أبوظبي األول ش.م.ع.  (بفرعھ المسّجل في مركز قطرللمال)

 
 

عن بنك أبوظبي األول، ش.م.ع. في : بعد االّطالع على البیان األخیر الصادر 2019یونیو  20الدوحة، قطر، 
توضیح ھیئة تنظیم مركز قطر للمال ("ھیئة التنظیم") أو منھ، یھّم  مركز قطر للمالبأعمالھ القائمة في ما یتعلق 

  ما یلي:
 

إّن بنك أبو ظبي األول ش.م.ع یملك حالیاً تصریحاً من ھیئة تنظیم مركز قطر للمال بمزاولة فئة محددة من 
رفیة وغیرھا من أنشطة الخدمات المالیة المنظمة، من خالل فرعھ المسجل في مركز قطر للمال األعمال المص

، أصدرت ھیئة التنظیم إخطارین رقابیین إلى بنك 2019یونیو  9و 2019مارس  14). بتاریخ 00098(رقم 
 ھذه اإلجراءات تنظیمال ھیئة اتّخذت وقدأبو ظبي األول بفرض قیود على أنشطة فرع البنك المسّجل في المركز. 

 عن ةالصادر وامراأل إلى البنك إلى جانب عدم امتثال لناحیة األھلیّة والنزاھةنشوء مخاوف لدیھا  إلى نظراً 
التي تلزمھ بتزوید ھیئة التنظیم بمعلومات مرتبطة بالتحقیق الرقابي  للمال قطر بمركز والتجاریة المدنیة المحكمة

المحكمة نفسھا بنك أبو ظبي األول بالتقّدم بإقرار أوامر  تلزمحول االشتباه باحتمالیة التالعب باللایر القطري. كما 
 یلتزم بقرارات المحكمة.  رسمي بقیامھ بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقیق الرقابي. إال أن بنك أبو ظبي األول لم

 
والنزاھة والثقة في مركز  الشفافیةإن ھیئة التنظیم حریصة تماماً على االلتزام بمبادئھا الھادفة إلى تعزیز معاییر 

قطر للمال والمحافظة علیھا. وعلیھ، یبنغي على أي شركة مصّرح لھا تسعى إلى االنسحاب من مركز قطر للمال 
ع متطلبات االنسحاب القانونیة والرقابیة المعمول بھا في المركز، وذلك لضمان تطبیق أن تقوم بذلك بالتوافق م

اإلجراءات الالزمة بصورة منّظمة وآمنة لحمایة مصالح عمالء مركز قطر للمال والمتعاملین معھ. أما بالنسبة 
المفروضة على أعمالھ القیود وإلى وضع بنك أبو ظبي األول كشركة مصّرح لھا في مركز قطر للمال فمستمّر، 

، وذلك إلى أن تستلم ھیئة التنظیم وتوافق على طلب بنك أبو ظبي األول سحب مستمّرة في مركز قطر للمال
تصریحھ. وإلى ذلك الحین، یُتوقّع من بنك أبو ظبي األول، بصفتھ شركة مصّرح لھا في مركز قطر للمال، 

 االلتزام بواجباتھ القانونیة والرقابیة. 
 

 
 ى##انتھ

 
  



 

 

 
 

 مالحظات لعنایة المحّررین:
 

یمكن االطالع على قرار دائرة االستئناف في المحكمة المدنیة والتجاریة بمركز قطر للمال من خالل الرابط 
 التالي: 

https://www.qicdrc.com.qa/sites/default/files/s3/judgments/english/ca
se_no_2_of_2019_pta_judgment_13_may_2019.pdf 

 
 على قرارات المحكمة االبتدائیة في المحكمة المدنیة والتجاریة بمركز قطر للمال من خالل: یمكن االطالع 

s/s3/judgments/english/ctfhttps://www.qicdrc.com.qa/sites/default/file
ic10092018_judgment_18_november_2018.pdf 

 
es/s3/judgments/english/cahttps://www.qicdrc.com.qa/sites/default/fil

se_no_ctfic10092018_reasons_for_judgment_of_17_feb_2019.pdf 
  

 ببنك أبو ظبي األول، یمكن زیارة: لالطالع على البیانات الصحفیة السابقة الصادرة عن ھیئة التنظیم في ما یتعلق
 

http://www.qfcra.com/en-
us/MediaCentre/ENF_PR_DOCs/EN_14_03_2019.pdf 
 
http://www.qfcra.com/en-us/MediaCentre/PressReleases/ENG_09_06_19.pdf 

 
 
 

  
 

 للمزید من المعلومات الرجاء االتصال بـ:
 رئیس إدارة االتصاالت المؤسسیة –السیدة بتسي ریتشمان 

 +974 4495 6772ھاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبرید االلكتروني 
 
 

 ھیئة تنظیم مركز قطر للماللمحة عن 
بموجب المادة  2005في العام تم تأسیسھ  ھیئة تنظیم مركز قطر للمال كیان رقابي مستقلّ إن 

) من قانون مركز قطر للمال. تقوم الھیئة بتنظیم الشركات التي تقّدم الخدمات المالیة في 8رقم (
مركز قطر للمال أو منھ. وتملك ھیئة التنظیم مجموعة كبیرة من السلطات التنظیمیة بالتصریح 

ھیئة التنظیم أعمالھا وتمارس للشركات واألفراد واإلشراف علیھا ومعاقبتھا عند الضرورة. 
ت صیاغتھا عن قرب وفقاً لنماذج القوانین المعتمدة في وفقاً لمعاییر قانونیة عالمیة، تمّ الرقابیة 

  :للمزید من المعلومات یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي مراكز مالیة بارزة أخرى.
 www.qfcra.com 
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