
 

 خبر صحفي  

رخصة مزورة عائدة  بخصوص  ار  يتصدر تحذ في سوق أبوظبي العامليالتسجيل سلطة 

   شركة اإلمارات التجارية للتأمين ذ.م.مل
 

املتحدة،   العربية  اإلمارات  دولة  سلطة  :  2022نوفمبر    23أبوظبي،  تحذيًرا  التسجيل  أصدرت  العاملي  أبوظبي  سوق  في 

بشأن  ل األ  استخداملجمهور  من  لمجموعة  مزورة    ةص رخشخاص  اسم  تجارية  للتأمين   شركةتحمل  التجارية  اإلمارات 

نجحت السلطة  دوق، التسجيلن سلطة ع يستخدموها صادرةالتي   التجارية املزورة أن الرخصة  هؤالء زعمحيث ي. ذ.م.م

 .املشبوهةدير تلك األعمال ت هوّية هذه املجموعة التي في الكشف عن 

 

 
ّ

منحها  شركة اإلمارات التجارية للتأمين ش.م.م لدى سوق أبوظبي العاملي أو  بتسجيل  ها لم تقم  أن التسجيل  د سلطة  وتؤك

التي  التجارية املزورة   ةالرخص  عمليات احتيال قد وقعت باستخدام هذه يبدو أن و أنشطة في السوق. مارسة  مل أي ترخيص 

سلطة   اسم  و التسجيلتحمل  قد  ،  ه 
ّ
عمليات  أن من  كجزء  استخدامها  عنهايقد  احتيال  تم  كبيرة    نتج  مالية  خسائر 

 . الذي تعاملوا مع هذه الشركة دون حذرلألشخاص 

 

ا خطيًرا لتشريعات السوق.  الشركات  االدعاء بتسجيل وترخيص    ويعّد 
ً
وهو  ملمارسة أعمال في سوق أبوظبي العاملي انتهاك

  . وهي املخالفات التي  كل مخالفةعن  دوالر أمريكي    15000تصل إلى    اتغرام ه  يمرتكب   رتب علىتياالنتهاك الذي يمكن أن  

 على نشر ادعاءات كاذبة  ت
ً
عقود مادية  أو  اإلنترنت  على  املزعومة  لجمهور من خالل موقع الشركة  لالحتيال على ا نطوي عادة

 املستندات.هذه النوعية من  أو نموذج اشتراك مستثمر أو غيرها من  

 

التعامل مع مثل هذه الوثائق املزورة، والتي تهدف إلى تضليل  عند يطة والحذر حالجمهور بأخذ البسلطة التسجيل حذر وت

سوق  جزئي من  على ترخيص    اء حصولهدعاااألفراد لالستثمار في شركات غير مسجلة في سوق أبوظبي العاملي من خالل  

ترخيص كامل ملزاولة أنشطة  والحصول على    سوق أبوظبي العامليدى  لإتمام عملية التسجيل  على وشك    اأنه و أبوظبي العاملي  

ف  وهو سلوك قد ي .  هاأو من خاللالسوق معينة في  
ّ
حيث من    ،دوالر أمريكي  50000تصل إلى  مالية قد  غرامات ه  ي مرتكبكل

التعامل مع تلك    دالذين لم يتخذوا الحيطة والحذر عنضرر مالي كبير للشركات واألفراد  إحداث  أن يتسبب في  املمكن  

 النوعية من اإلدعاءات املضللة بغرض االحتيال.  

 

لسلطة  وتؤكد   دعوتها  واملستثمرين  التسجيل  أخذ  بلجمهور  وذلك  أهمية  ادعاء،  كل  من  والتثّبت  والحذر  عبر  الحيطة 

العامليمراجعة   أبوظبي  لسوق  اإللكتروني  املسجلة    www.registration.adgm.com  املوقع  الشركات  أسماء  من  للتأكد 

 سوق. الواملرخصة على قوائم  

 

املسجلة  شركات  باستخدام خاصية "البحث عن شركة" على املوقع اإللكتروني، يمكنكم دائًما عرض تفاصيل جميع الف

ومن بينها الشركات املسجلة والفروع املسجلة للشركات األجنبية في سوق أبوظبي العاملي.    تي تم سحب تسجيلها الكما تلك  

 . اإللكتروني وهي خدمة متوفر مجاًنا على موقع سوق أبوظبي العاملي

 

والحذر  توخي الحيطة  املحتلمين    وتوجه سلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي دعوتها للجمهور واملستثمرين

 لحصول على ترخيص منلتسجيل وتأسيس  لاعمل على إتمام عملية  ي  دعي أنه ي  كيانأي    ي ممثلتواصل مع  دائًما عند ال

https://www.registration.adgm.com/


 

في األعمال  ملمارسة  العاملي  أبوظبي  خالل  هسوق  من  وقبل  هأو  هذهالتعامل  .  الحرص  الشركات،    مع  اتباع  يتوجب  على 

األنشطة  سيتعامل معه ونطاق    للكيان الذي لتأكد من الوضع الحالي  رأسها اعلى  الخطوات التي تضمن سالمة اإلجراءات، و 

صة
ّ

 في سوق أبوظبي العاملي.عبر التحقق من سجل الشركات ممارستها  له املرخ

 -انتهى -
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  املتحدةاملركز املالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية  هو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةكما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ، كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال 

 العالم. 

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  ق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملهايتولى سو 

 التطبيق املباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 

  

في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا املالية في منطقة الشرق   ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية

 في العالم يوفر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة  
ً
 وشموال

ً
تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية  األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

العاملي واألسواق العاملية  لعاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي  ا

 األخرى.

  
أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   www.adgm.comملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

 

-  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
mailto:simon.hailes@edelmansmithfield
mailto:media@adgm.com

