
 

 

   تنظيمي بيان  
 

 سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي  تنبيه من 
 شركة تشينغتاى الدوليةمن بشأن إدعاءات خاطئة  

 

 

  فيلطة تنظيم الخدمات المالية  س  تود:  2022سبتمبر    08 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  
تنبيه العالمي  أبوظبي  الماليةممارسي    سوق  األعمال  الخدمات  الخاطئة  دعاءات  اإل  بشأن  ومجتمع 

 .  dsn.net-https://adgm تم نشرها على الموقع اإللكتروني   التي مضللةالو
 

شعار سوق  من خالل استخدام    سوق أبوظبي العالمييخضع لرقابة  يدعي هذا الموقع اإللكتروني أنه  
،  المزيفاإللكتروني  الموقع  باإلضافة إلى استخدامه كعنوان  ،  رسمي   دون أي تصريحبأبوظبي العالمي  

 . ”adgm“األحرف األولى من اسم سوق أبوظبي العالمي باللغة اإلنجليزية والتي تشمل 
 

سوق أبوظبي العالمي  ب صلة  ي  أه  تربطوتؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية أن هذا الموقع اإللكتروني ال  
اإللكتروني   الموقع  هذا  عن  المسؤولين  يحصلوا  وأن  من  لم  تنظيمي  تصريح  تنظيم  قبل  على  سلطة 

 سوق أبوظبي العالمي.  أو من  في  مالية تخضع لرقابة  أنشطة  أي  للقيام بيخولهم  والذي  الخدمات المالية  
 

اإللكتروني  هذا  يزعم   للمستثمرين  المزيف  الموقع  ويسمح  الرقمية  األصول  لتداول  منصة  يقدم  أنه 
ومن هنا  دولة اإلمارات، بالتسجيل في حسابات التداول وإيداع األموال.  من    عمالءالمحتملين، ومن بينهم  

ادعاءات  هي  الموقع اإللكتروني  هذا  على  ما يقدم  المالية التنبيه بأن   توجب على سلطة تنظيم الخدما
الممكوخاطئة   تضلل  من  أن  والجمهور  ن  المحتملين  أنشطيعتقدون  لالمستثمرين  الموقع  أن  هذا  ة 

 في حين أنها على العكس من ذلك تماماً.  سوق أبوظبي العالمي  مرخصة في  اإللكتروني
 

المالية وتعتقد   الخدمات  تنظيم  مرتبط    سلطة  اإللكتروني  الموقع  الدولية بشركة  أن هذا    تشينغتاى 
Qingtai International Corporation  .  ضحاياهم تحويل  طلبوا من  وذلك ألن مشغلي الموقع اإللكتروني قد

 أموال إلى حساب مصرفي باسم هذه الشركة.  
 

بأن   المالية  الخدمات  تنظيم  سلطة  الدولية  شركة وتوضح   Qingtai International  تشينغتاى 
Corporation  : 

 
، تصريح لتقديم الخدمات المالية من قبل سلطة تنظيم الخدمات  ال تحمل، ولم يتم منحها مطلقاً   •

 . المالية لممارسة اي نشاط منظم في او من مقر سوق ابوظبي العالي 
بأي شكل من أشكال  لم يتم تأسيسها، او الترخيص لها من قبل سوق ابوظبي العالمي للقيام    •

 . األنشطة التجارية في سوق ابوظبي العالمي
 

المالية فقط   الحاصلة على تصريح من سلطة تنظيم الخدمات  ممارسة األنشطة  ل  مصرحاإن الشركات 
 سوق أبوظبي العالمي. أو من النظامية في 

 
سلطة تنظيم    على التصاريح الالزمة لتوفير الخدمات المالية من قبل   حصل قد    ما كيان    ما إذا كان  لمعرفة

، يمكنكم البحث في  سوق أبوظبي العالمي مقر  في أو من    األنشطة المنظمةممارسة  و  الخدمات المالية
 ة. لسلطة تنظيم الخدمات الماليالسجل العام 

 
 -انتهى  -


