
 

 
 

حول موقغ سلطة تنظیم الخدمات المالیة تصدر تحذيراً 
 إلكتروني احتیالي

 
تنظیم الخدمات المالیة في سوق أبوظبي العالمي في تنبیه مجتمع الخدمات سلطة ترغب 

المالیة وأفراد الجمھور بشأن بعض االدعاءات الكاذبة والمضللة التي قدمتھا كیانات تدعي 
" على مواقعھا اإللكترونیة Ibell Marketsاسم "التداول تحت 

)https://www.ibellmarkets.com وhttps://ibellsfx.com (. 
 :Ibell Marketsأن المواقع اإللكترونیة، سلطة تنظیم الخدمات المالیة  حیث الحظت

تقديم منصة للتداول في العقود اآلجلة والمعادن وسلع الطاقة والعمالت  تزعم •
 المشفرة وعقود الفروقات والمؤشرات والعمالت األجنبیة؛

اإلمارات دولة زعم السماح للمستثمرين المحتملین، بما في ذلك الموجودين في ت •
 العربیة المتحدة، بالتسجیل في حسابات التداول؛ و

القیام بذلك، تعتبر نتیجة وسوق أبوظبي العالمي، بأن مقرھا يقع في باطالً تزعم  •
 .سلطة تنظیم الخدمات المالیةمن قبل خارج نطاق التنظیم  Ibell Marketsشركة 

تبدي سلطة تنظیم الخدمات المالیة قلقھا من أن البیانات الكاذبة التي يتم اإلدالء بھا على 
ضلیل المستثمرين المحتملین والجمھور وحثھم على ھذه المواقع اإللكترونیة قادرة على ت

مرخصة أو مصرح لھا بممارسة األنشطة المنظمة في أو  Ibell Marketsاالعتقاد بأن شركة 
 سوق أبوظبي العالمي، بینما الحقیقة أن ھذه الشركة لم تحصل على أي تراخیص.مقر من 

 :Ibell Marketsشركة الجمھور بأن سلطة تنظیم الخدمات المالیة تنصح ا، لذ
سلطة تنظیم مالیة من قبل الخدمات لتقديم ال، تصريح ، ولم يتم منحھا مطلقاً ال تحمل •

 سوق أبوظبي العالمي؛مقر لممارسة أي نشاط منظم في أو من الخدمات المالیة 
 و

للقیام بأي شكل من قبل سوق أبوظبي العالمي لھا الترخیص أو  ،تأسیسھالم يتم  •
 .سوق أبوظبي العالميمن أشكال األنشطة التجارية في 

القیام باألنشطة سلطة تنظیم الخدمات المالیة فقط يمكن للشركات المرخصة من قبل 
 .ضمن سوق أبوظبي العالميالمنظمة 

لمعرفة ما إذا كان كیان ما قد حصل على التصاريح الالزمة لتوفیر الخدمات المالیة من قبل 
مقر سوق أبوظبي ممارسة األنشطة المنظمة في أو من ولطة تنظیم الخدمات المالیة س

 .لسلطة تنظیم الخدمات المالیةالسجل العام البحث في  م، يمكنكالعالمي
مجتمع الخدمات المالیة وأفراد الجمھور بتوخي الحذر سلطة تنظیم الخدمات المالیة تنصح 
سوق أنه مرخص له للقیام بأنشطة منظمة في بمن أي كیان يزعم  تاتصاالتلقي عند 

الوضع التنظیمي للكیان عن طريق التحقق من السجل يتم التأكد من ، ما لم أبوظبي العالمي
 .لسلطة تنظیم الخدمات المالیةالعام 

 -انتھى  -

https://www.ibellmarkets.com/
https://ibellsfx.com/
https://www.adgm.com/public-registers/fsra

