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 خبر صحفي  
 

بابار عباس   تمنع السيدسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي 

 عاًما  15أي مناصب قيادية لمدة  توليمن 

 السيد ليا" ويألف دوالر على شركة "إ 155 غتبلتفرض غرامة مالية و

 بابار عباس 

مخالفتين،   مؤخرا  سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي التي اتخذتها  اإلجراءات تكشف •

الوحيد  المالك  السيد بابار عباس مضلل صادر عن مالي بيان  إرسال التداول االحتيالي وتشمالن 

 .  2020الشركات لعام  عمل  تنظيملقواعد مخالفة في   شركة "إيليا"ل

ترخيصها المحدود التي حصلت عليه  نطاق  تقد تجاوز  "إيلياوجدت سلطة التسجيل أن شركة " •

 .2015لعام تنظيم الرخص التجارية  قواعد مخالفتين فيما تخص   فيسوق أبوظبي العالمي  من 

المتحدة،   العربية  اإلمارات  سلطة    :2022  أكتوبر  04أبوظبي،  أعلنت 
العالمي،التسجيل   أبوظبي  إيليا  المتخذة ضد شركة  جراءات  اإل  إتمام  في سوق 

  والمدير السابق لشركة  لالوحيد    المالكبابار عباس،  السيد  لالستثمارات المحدودة و
 .لها
 

 مخالفتين، تضمنتا أنشطة احتيال  فيقد شارك  بابار عباس   السيد وقد تبين أن  
و عمل المخالفة  تجارية  تنظيم  لعام    لقواعد  وكذلك  2020الشركات  بيان  إرسال  ، 

سلطة التسجيل في سوق  ، فرضت  وبناء عليه.  سلطة التسجيلإلى  مالي مضلل  
بابار عباس    السيد  دوالر أمريكي على ألف    100قدرها  مالية  غرامة  أبوظبي العالمي  

إلرساله بيان ا  دوالر أمريكي  ألف    25غرامة مالية أخرى قدرها  و   ة االحتياليألنشطته  
  تولي من  عباس  بابار  السيد  بحرمان  قرار ا  سلطة التسجل  ، اتخذت  كما.  مالي ا مضلال  

  عام ا  15لمدة  أي مناصب قيادية ألي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي  
 .وهي أقصى مدة مسموح بها

 
  ، أنه بابار عباس  السيد   ضدسلطة التسجيل  التي اتخذتها  جراءات  اإلوقد كشفت  

احتيالية مما أدى إلى    جارية قد استخدم شركة إيليا كوسيلة لممارسة أنشطة ت 
على  ضحاياه  من  مبالغ مالية  وحصل على  طالب  حيث  .  لعمالء الشركةكبيرة    خسائر 

  وقد أخفقت شركة .  إجراء صفقات تمويليةبزعم    " ليايإشركة "شكل "ودائع" طلبتها  
استخدام  عباس  بابار  أساء السيد  بينما    ،به  تفي توفير التمويل الذي وعد"إيليا"  

   معظم "الودائع". 
 

محدود من سوق أبوظبي العالمي    على ترخيصوكانت شركة "إيليا" قد حصلت  
ة  وقد انتهت صالحي  ،"ذات األغراض الخاصةشركة  " أنشطة  ممارسة  حصر ا  يتيح لها  

تنظيم    قواعد   مخالفة  تبين أن الشركة قد تجاوزت نطاق ترخيصها  كما  .  هذا الترخيص
  30 الحد األقصى والبالغةما عرضها لغرامة في حالتين   2015لعام   ةالتجاريالرخص 

 ألف دوالر أمريكي.
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  السيد  مخالفات   ضح يويمكن االطالع على القرار النهائي لسلطة التسجيل الذي  
يمكن االطالع على  كما    ،التاليعبر الضغط على الرابط    عباس وفرض الغراماتبابار  

ات الذي  النهائي  التسجيل  خذته  القرار  يقضي  سلطة  بابار    السيد  بحرمان والذي 
العالمي    ألي قياديمنصب    ي أتولي  من  عباس   أبوظبي  عبر  شركة في سوق 

 التالي. الضغط على الرابط 
 

النهائي   القرار  على  االطالع  الذي  لويمكن  التسجيل  مخالفات    يستعرضسلطة 
 . هناشركة "إيليا" 

 
المهيري ظاهر  بن  ظاهر  التسجيل   وقال  لسلطة  التنفيذي  الرئيس 

التنحي ال   تبعث: "العالمي سوق أبوظبي  في المفروض    غرامات الكبيرة، وأمر 
مفادها أن األفراد    ، وواضحة  عباس لسلوكه االحتيالي برسالة قوية بابار  السيد  على  
تم محاسبتهم  تس  لقانون التجاري لسوق أبوظبي العالميل  رتكبون مخالفاتالذين ي
على سمعة  و.  أفعالهمعلى   العالميللحفاظ  أبوظبي  غرامات  ،  سوق  سنفرض 

رادعة   أفراد مثل  وعقوبات  عند    "إيليا"كشركة  عباس وشركات  بابار  السيد  على 
 ." سوق أبوظبي العالميجسيمة لتشريعات انتهاكات ب  قيامهم

 
  سوق أبوظبي العالمي لدى  سلطة التسجيل  ، فإن  الحالة  هفي هذ  واضحوكما هو  

 : الشركات التي تراقب وتتابع عن كثب 
 حصلت عليه من سوق أبوظبي العالمي  ذي التجاوز نطاق الترخيص ت ▪
 سوق أبوظبي العالمي في   ةتجاريأنشطة  لمزاولة  ةمرخص  ا ا أنهكذب   تدعي  ▪
التجارية    تشريعاتلل  المخالفات عمليات احتيالية أو غيرها من  ممارسة  ب  تقوم  ▪

 لسوق أبوظبي العالمي.
 

العالمي   أبوظبي  المهتمينويدعو سوق  المحتملين    كافة    لالطالع والمستثمرين 
ال ل سجل  على  العالمي  لشركات  العام  أبوظبي  سوق  في    زيارة عبر  المسجلة 
الترخيص    ،www.registration.adgm.com  الموقع  نطاق  عن  االستعالم  وكذلك 

الكيانات المسجلة وغير المسجلة  اإلطالع على  يمكن  و.  بالشركاتالتجاري الخاص  
بينها  في   ومن  األجنبيةالسوق،  الشركات  وفروع  المدرجة  باستخدام    ،الشركات 

 .للسوق  في الموقع اإللكتروني"بحث عن الشركة" خاصية 
 

أبوظبي العالمي  سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق    تشكر  سلطة التسجيل  
 .تعاونها في التحقيقعلى 

 -انتهى -
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  المركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة هو  سوق أبوظبي العالمي،  

،  ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمالساهم سوق أبوظبي العالمي في    2015
 وكافة كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا  

 أنحاء العالم. 
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بأكملها الماريه  جزيرة  حوكمة  مهمة  العالمي  أبوظبي  سوق  المنطق  يتولى  تشمل  إلمارة  التي  الحرة  المالية  ة 
العموم   لقانون  المباشر  التطبيق  على  قائم  دولي  تنظيمي  إطار  ضمن  العالمي  أبوظبي  سوق  ويعمل  أبوظبي، 

 اإلنجليزي. 
  

ُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم  

للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية  اختياره كأكبر مركز  
تطورا  وشموال  في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير  

السوق االستفادة من خصائص الشمول،    المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في
 والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخرى. 

  
أو متابعة صفحاته    www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

و"إنستجرام":   "تويتر"  االجتماعي  التواصل  إن":  adglobalmarket@على منصات   Abu Dhabi Global@و"لينكد 

Market (ADGM) . 
 

 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية:

 سيمون هيلز 
 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدلمان سميث فيلد 

 1173 973 50 971+جوال: 
 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 
 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي 
 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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