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 خبر صحفي  

 

أمريكي  ألف دوالر  39مالية تصل إلى  غرامةسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العاملي تفرض 

 ومدير حسابها السابق " ميكوربآعلى شركة "
 

إجراءات ضد شركة  سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العاملي  ت  اتخذ:  2023مارس    14أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة،  

وضد    العاملي،من سوق أبوظبي    زّودي خدمات الشركاتم، الحاصلة على ترخيص  )آميكورب) املحدودةآميكورب االستشارية 

سلطة    التي تديرها  لألنظمةالرتكاب العديد من االنتهاكات    وذلك،  السابق  حسابها   مدير،  (  شتوري)  شتوري-جهامنا  دانيشتا

 التسجيل لدى سوق أبوظبي العاملي. 

 

إلى سلطة التسجيل في    مزور   مستندشركة آميكورب ومن خالل مدير حسابها السابق شتوري قد قدمت  أن  تبين  حيث  

ترتيبات واألنظمة  لل  االمتثالفي    ، فشلت آميكوربكما طلب التأسيس نيابة عن العميل.  خالل عملية  سوق أبوظبي العاملي  

 .ن لديهاوظفياملتابعة ما يتعلق بم فياملطلوبة  والضوابط

 

بتزوير املستند املقدم إلى سلطة التسجيل   تقام اآميكورب وتبين أنهلدى  ةعمل موظف  تتلك الفترة خالل و  شتوري  توكان

مضللة معلومات  تقدمكما  ،هاات دليل أساس ي بمجرد أن بدأت سلطة التسجيل تحقيق ت في سوق أبوظبي العاملي، وحذف

 . خالل إجراءات التحقيق إلى سلطة التسجيل

 

 املالية التالية:  الغرامات وبناء على ذلك، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي 

بقيمة   - مالية  معلومات    18غرامة  لتقديم  آميكورب  شركة  على  أمريكي  دوالر  التسجيل    خاطئةألف  لسلطة 

 ، والخدمات" شركات  زّوديمرخصة " ب الخاصةالشروط  خالفة  مو 

لسلطة التسجيل واتالف مستند    خاطئة لتقديم معلومات    شتوري  ألف دوالر أمريكي على    21غرامة مالية بقيمة   -

 سلطة التسجيل. محققو   فرضهاالتي  متطلبات بتتعلق  مضللةمعلومات   وتقديمبالتحقيق يتعلق 

 

تجاه  محددة  التزامات ومسؤوليات    ينتج عنه " في سوق أبوظبي العاملي    زّودي خدمات الشركات م  الحصول على ترخيص "   إن 

املرخص لهم    ”زّودي خدمات الشركاتم   "   من    سلطة التسجيل وعمالء تلك الفئة من الشركات. تتوقع سلطة التسجيل  

باإلضافة  سلطة ، الإلى التي يقدمونها املعلومات ضمان صحة ودقة  ، آمي كوربشركة مثل   ،سوق أبوظبي العامليالعمل في 

عالوة على  و . سلطة التسجيلمستندات مزورة  إلى تقديم   لتفاديناسبة املضوابط  النظمة و تتوافر لديهم األ ضرورة أن إلى 

  عند التعامل    موظفيهمصداقية  متعاون و    التي تضمن  اتخاذ جميع الخطوات  "    زّودي خدمات الشركات م  "ذلك، يجب على  

   . سلطة التسجيلمع 

 

التسجيل التنفيذيالرئيس  وقال   العاملي لسلطة  أبوظبي  سوق  املزروعي   ,في  صياح  خدمات  يلعب      :حمد  "مزّودي 

سوق    في تعزيز ثقة املستثمرين والحفاظ على سمعة دورا رئيسيا لعمل في سوق أبوظبي العامليلالشركات" املرخص لهم  

 ذلك  يعديعتبر مخالفة النظمة و قوانين سوق أبوظبي العاملي و  تقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل      .أبوظبي العاملي

تعديالت   سوق أبوظبي العاملي, أصدر  2023فبراير    23في      .من مزودي خدمات الشركات وموظفيهمتوقع  دون املستوى امل
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 .سوق أبوظبي العاملي  قوي لخدمات الشركات في  على االطار التنظيمي ملزودي خدمات الشركات لتعزيز و الحفاظ على نظام  

ال سلطة  الكامل  ستواصل  االمتثال  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  جميع  اتخاذ  زّودي  مب  الخاص   التنظيمي  باإلطارتسجيل 

الذي  ي    . الشركاتخدمات   اإلجراء  هذا  أهمية دور ؤكد  السلطة على  أبوظبي  زّودي خدمات  م   اتخذته  في سوق  الشركات 

 ."العاملي

 

  هنا   املالية التي فرضت عليهاوالغرامة  شركة آميكورب  الذي يصف انتهاكات  النهائي  ر  شعااإل يمكن االطالع على نسخة من  

 . هنا  شاتوري- دانيشتا جهامنابـ النهائي الخاص ر شعااإل و 

 

 -انتهى -

 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

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

كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا ،  مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال

 أنحاء العالم. وكافةوجنوب آسيا 

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي   حوكمة جزيرة املاريه بأكملهايتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة  

 دولي قائم على التطبيق املباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 

  

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

 في العالم يوفر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل مت
 
 وشموال

 
طورة وشاملة تجتذب  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

ظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع  املؤسسات املالية وغير املالية العاملية، ويتيح سوق أبو 

 بين سوق أبوظبي العاملي واألسواق العاملية األخرى.

  

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

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

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز 

 رئيس منطقة الشرق األوسط

 فيلد شركة إدملان سميث 

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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