تحذير تنظيم

العالم تحذر من عمليات تضليل من قبل مجموعة
أبوظب
سلطة تنظيم الخدمات المالية يف سوق
ي
ي
ر
ميكز" وشكاتها الفرعية
"ماركت ر
 18أغسطس  ،2019أبوظب ،دولة اإلمارات العربية المتحدة :حذرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق
ميكز" ر
وشكاتها الفرعية
العالم المجتمع
أبوظب
المال وأفراد الجمهور من عمليات تضليل تقوم بها مجموعة "ماركت ر
ي
ي
ي
ر
عي المواقع اإللكيونية التالية:
▪

;www.mmihub.com

▪

;www.mmigasia.com

▪

www.marketmakerhub.com

توفي منصة لتداول األسهم والسلع والعمالت والعقود مقابل الفروقات ،كما تدىع إتاحة الفرصة
وتزعم المجموعة ر
للمستثمرين -بما فيهم المتواجدرين بدولة اإلمارات العربية المتحدة -للتسجيل يف حسابات التداول لدى المجموعة.
ً
العالم ،األمر
أبوظب
تشي إل أن لدى المجموعة مكتبا يف سوق
هذا وتحتوي المواقع المدرجة أعاله عىل إفادة كاذبة ر
ي
ي
ر
العالم.
أبوظب
الذي أدى إل اعتقاد المستثمرين والجمهور بأن المجموعة وشكاتها مرخصة للعمل يف سوق
ي
ي
تغيي
وتجدر اإلشارة إل أن المجموعة لم تستجب لتحذيرات ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الداعية إل ر
اإلفادة المنشورة عىل مواقع المجموعة المتعددة.
ميكز" ر
غي مرخصة من
وشكاتها الفرعية كافة ر
وبدورها ،تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية عىل أن مجموعة "ماركت ر
ً
ر
العالم ولم يتم ترخيصها سابقا لممارسة أنشطة مالية منظمة ،حيث إن الشكات المرخصة من قبل
أبوظب
قبل سوق
ي
ي
ً
ر
للمعايي التنظيمية لسلطة تنظيم
العالم وذلك وفقا
أبوظب
الب بإمكانها ممارسة نشاطاتها يف سوق
ر
ي
ي
ه الوحيدة ي
السوق ي
الخدمات المالية.
تدعو سلطة تنظيم الخدمات المالية المستثمرين إل التأكد من مصداقية ر
الشكة قبل التعامل معها وحصولها عىل
ر
الياخيص الالزمة لممارسة نشاطاتها ف السوق .لمعرفة ر
العالم ،تفضلوا
أبوظب
الشكات المرخصة للعمل يف سوق
ي
ي
ي
التال:
بزيارة الرابط
ي
https://www.adgm.com/doing-business/financial-services-regulatory-authority/fsra-publicregister/

العالم حول أي موقع أو رشكة تدىع
أبوظب
وللتواصل مع مكتب السجل العام لدى سلطة التسجيل يف سوق
ي
ي
التال
العالم ،زوروا الرابط
أبوظب
التسجيل أو العمل يف سوق
ي
ي
ي
https://www.adgm.com/doing-business/registration-authority/

انتىه

نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي:
فتح سوق أبو ظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  21أكتوبر
من عام  . 2015وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع
كل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال موقعه
المالي العالمي .كما يش ّ
الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال
والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا .ومن خلال
سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي
العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وضمن أطر تنظيمية ذات
مستوي ات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام .وينشط سوق
أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،وإدارة
الأصول ،علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت،
وفقا لاحتياجات السوق  .للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني
www.adgm.com
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