
 

 تنبيه تنظيمي

 
 تنبيه من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي 

 Para Holdings من شركة بارا القابضة  إدعاءات مضللة
 

المتحدة،  أبوظبي العربية  المالية في  تود سلطة  :  2022أبريل    13  اإلمارات  الخدمات  تنظيم 
االدعاءات   بشأن  الجمهور  وأفراد  المالية  الخدمات  مجتمع  تنبيه  العالمي  أبوظبي  الكاذبة  سوق 

التي  و القابضة"  شركة  نشرتها  المضللة  اإللكتروني    Para Holdings"بارا  موقعها  على 
) https://para.global(    االجتماعي التواصل  وسائل  حسابات  بعض  لها  وعلى  واألطراف  التابعة 

 . يوتيوب وتويتر وتيليجراممنصات التواصل االجتماعي ومن بينها المرتبطة بها، 
 

وتدرك سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أن شركة بارا القابضة ومؤسسها  
 : ليس لها أساس من الصحة من بينها  األيام الماضية بنشر إدعاءاتخالل ما  قد قا

 
تزعم بارا القابضة أنه سيتم تسجيلها ومنحها ترخيصاً أو اعتماداً في سوق أبوظبي العالمي   •

 في المستقبل القريب.  
في    عملة مشفرة  سيكون أولها  وأن  ، رمزاً يخص عملة مشفرة  ها أصدرتأن بارا القابضة  تزعم   •

   العالمي.ستتوفر للتداول و/أو البيع والشراء في سوق أبوظبي و دولة اإلمارات
 

 وتلك إدعاءات ومزاعم باطلة وليس لها أي أساس.  
 

 باه إلى ما يلي: توتنصح سلطة تنظيم الخدمات المالية الجمهور االن
 

للقيام بأي أنشطة    سلطة تنظيم الخدمات الماليةلم تحصل شركة بارا القابضة على تصريح   •
 من طرف سوق أبوظبي العالمي.  معتمدة ومنظمة 

  ، ولم يتم منحها ترخيص ليست جزءاً من مجتمع سوق أبوظبي العالمي   شركة بارا القابضة، •
    لمزاولة أي نشاط تجاري في سوق أبوظبي العالمي.

 
المنظمة   باألنشطة  القيام  المالية  الخدمات  المرخصة من قبل سلطة تنظيم  يمكن فقط للشركات 

 .أبوظبي العالميضمن سوق 
 

لمعرفة ما إذا كان كيان ما قد حصل على التصاريح الالزمة لتوفير الخدمات المالية من قبل سلطة  
تنظيم الخدمات المالية وممارسة األنشطة المنظمة في أو من مقر سوق أبوظبي العالمي، يمكنكم  

 السجل العام لسلطة تنظيم الخدمات المالية.البحث في 
 

تنصح سلطة تنظيم الخدمات المالية مجتمع الخدمات المالية وأفراد الجمهور بتوخي الحذر عند تلقي  
ظبي العالمي، ما لم  اتصاالت من أي كيان يزعم بأنه مرخص له للقيام بأنشطة منظمة في سوق أبو 

يتم التأكد من الوضع التنظيمي للكيان عن طريق التحقق من السجل العام لسلطة تنظيم الخدمات  
 . المالية

 - انتهى-
 

https://para.global/
https://www.adgm.com/public-registers/fsra

