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 بيان تنظيمي 

 

فرض تسوق أبوظبي العالمي في  سلطة تنظيم الخدمات المالية
شركة على أمريكي دوالر    4,763,596 إلىيصل مجموعها   غرامات مالية

 الوحيد    ومالكها "لالستثمارات المحدودةإيليا "
 

 االئتمان خدمات  أعمال    زاولتقد    شركة "إيليا"  أن  وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي •
نشرت كما  ،  ماليةخدمات  تقديم    على تصريححول حصولها  خاطئة  قامت بادعاءات    ، كمابدون أن يتم ترخيضها لذلك

 .خص أنشطتهايفيما  وخاطئةبيانات مضللة 
السابق    إيليا والمديرلشركة    الوحيدالمالك  أن  أيًضا    سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالميوجدت   •

إلى سلطة تنظيم  ومضللة    خاطئة، كما قام بتقديم معلومات  "ممارسات شركة "إيليا  قام بإدارة   ،السيد بابار عباس  لها
 .التحقيقاتالخدمات المالية أثناء 

 

في سوق  سلطة تنظيم الخدمات المالية  أعلنت    :2022نوفمبر    8اإلمارات العربية المتحدة،دولة  أبوظبي،  
العالمي المتخذة ضد شركة  ،  أبوظبي  اإلجراءات  المحدودة"االنتهاء من  لالستثمارات  بابر عباس   و  " إيليا    ، السيد 

 والمدير السابق لها. الوحيد المالك

  
 :ليا" إي"أن شركة أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية   التي التحقيقاتوأثبتت 

خالل  تها المضللة بكونها شركة مرخصة لتقديم خدمات ائتمان في سوق أبوظبي العالمي،  اءدعاإواصلت   •

 من دون حصولها على ترخيض لذلك.    2021شهر يونيو إلى  2019شهر يوليو من   تقريباً الفترة الممتدة 

 و  ،بشأن أنشطتهاوخاطئة نشرت الشركة بيانات مضللة    •

 مالية. الخدمات التقديم يخوّلها  احً ي صرا تمتلك تأنهادعت  •
 

  ، في سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظيم الخدمات المالية  قبل  مرخصة من  ليست  والواقع هو، أن شركة "إيليا"  

تنظيم الخدمات المالية  سلطة  رقابة  تنظيم واألنشطة الخاضعة لمارسة أي شكل من أشكال  ملم يتم منحها تصريح  و
 . سوق أبوظبي العالميفي 

 
فاقيات ائتمان مع أربعة ات وقامت بعمل    هابأنشطة غير مصرح  قامت بممارسة  "  يلياشركة "إ أن  ات  تحقيقالأفادت  و

من هذه  بموجب كل    منحهأنها قادرة على  االئتمان الذي زعمت  بتقديم  لتزم  لم تالشركة    كما أنعلى األقل.  عمالء  
ذلك،  .االتفاقيات من  دفعات    على  الحصول"إيليا"  شركة  طلبت    رغم  االتفاق  العمالءمقدمة  هذه  ثم    ،اتيبموجب 

 . بعمالئها المتضررين  لحقتأ التيو مالية خسائر وقوع فيمما تسبب   تلك المبالغأخفقت في إعادة غالبية 

 
المالية    على ذلك، فرضت  وبناءً  الخدمات  تنظيم  "إيلياسلطة  المحدودة   على شركة  مالية  عقوبة  "،  لالستثمارات 

 غرامة ماليةإلضافة إلى  ا، ب على سبيل التعويضأمريكي  دوالر    1,881,798دوالر أمريكي، تتضمن    2,381,798بقيمة  
 .  أمريكي دوالر 500,000بقيمة  

 

التي أجرتها  كما   التحقيقات  الماليةوجدت  ممارسات شركة   قام بإدارةعباس    السيدأن    ،سلطة تنظيم الخدمات 
 الشخصية. لمصالحه "إيليا" شركة م األموال التي جمعتها ا استخدقام ب هأنتبين  و ،يليا" "إ

 
سلطة تنظيم  إلى  ومضللة     خاطئةقام بتقديم معلومات    عباسبابار    السيد   تبين أن لقد  وباإلضافة إلى ما سبق،  

   .خالل التحقيقاتالخدمات المالية 

 
دوالر أمريكي،    2,381,798بقيمة  اس،  السيد عبعلى  عقوبة مالية  سلطة تنظيم الخدمات المالية  ، فرضت  عليه     و

  واختتمت نتائج .  أمريكي  دوالر  500,000على سبيل التعويض وغرامة مالية بقيمة  أمريكي  دوالر   1,881,798تتضمن 
أنشطة  أي  لممارسة  شخًصا الئًقا ومناسبًا  ال يعد  عباس  بابار  السيد  إلى أن  سلطة تنظيم الخدمات المالية    اتتحقيق

 . سمىمإلى أجل غير   أبوظبي العالمي سوقفي  أنشطة  ةممارسة أيومنعته من في القطاع 
 

سوق   جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى  إيمانويل  وتعقيبًا على ذلك، قال

العالمي  المالية  ستتخذ  "  :أبوظبي  الخدمات  تنظيم  كل  سلطة  العالمي  أبوظبي  الالزمة  في سوق  اإلجراءات 
ينخرطون في أنشطة    الذين  ذلكويشمل    .التنظيمية قواعد  الو  وائحللاينتهكون  واألفراد الذين  والمناسبة ضد الكيانات  

 . العمالء تضليلبهدف أنهم مرخصين   ون بشكل مضللفي سوق أبوظبي العالمي أو الذين يزعمغير مرخصة 
  

بجمع دفعات  قام  ، حيث  مرخصةأنشطة غير    مالكها فيوالشركة  كل من   وقد انخرط    ، ا السلوك خطير للغايةهذيعتبر  

  خاطئة باس قد تقدم بمعلومات  عكما تبين أن السيد    .في رد معظمهاو أخفق  ،  المتضررين العمالء  مالية مسبقة من  
التحقيقات سير  وأثناء  استجوابه  مراحل  خالل  المالية  الخدمات  تنظيم  تعتبر    ،لسلطة  خطيرة والتي    ممارسات 
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في  أي نشاط    المفروض على السيد عباس لمنعه من ممارسة  حظرال باإلضافة إلى  صارمة    غرامات  ضفرستدعي  ت
 " أبوظبي العالمي.سوق 

 
على تعاونها سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي  بالشكر والتقدير إلى  تتوجه سلطة تنظيم الخدمات المالية  

 هذه المسألة. في 

 
 هنا شركة "إيليا" وبابار عباس من ضد كل  ةالصادر  اإلشعاراتيمكن اإلطالع على 

 

 -انتهى-
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدةالمركز المالي  هو  سوق أبوظبي العالمي،  
كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا  ،  مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال

 أنحاء العالم.  وكافةآسيا   وجنوب

  
التي تشمل المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار   يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها 

 تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم اإلنجليزي.
  

واحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة  ُصنف سوق أبوظبي العالمي ك

جتذب المؤسسات  شاملة تالشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشموالً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة و
التنوع بين سوق أبوظبي  المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، و

 العالمي واألسواق العالمية األخرى. 
  

اإللكتروني   الموقع  زيارة  العالمي، يرجى  أبوظبي  المعلومات عن سوق  "تويتر"    www.adgm.comلمزيد من  التواصل االجتماعي  أو متابعة صفحاته على منصات 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@و"إنستجرام": 
 

 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: 

 
 

 

 
 

https://www.adgm.com/operating-in-adgm/additional-obligations-of-financial-services-entities/enforcement/regulatory-actions
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
mailto:simon.hailes@edelmansmithfield
mailto:media@adgm.com

