التاريخ 26 :مارس 2018

استنساخ الشركات واألفراد  -إشعار  TeraFXللعمالء

تحذير من الشركات أو األسماء المماثلة
يبحث المحتالون عن طرق جديدة لخداع المستهلكين .والتكتيك الجديد للمحتالين هو استخدام أسماء الشركات ورقم تسجيلها )(FRNوعنوانها واألفراد المرخص

لهم من قبل هيئة الرقابة المالية البريطانية ( ،)FCAوذلك لوهم المستهليكن بأنهم كيان حقيقي .وهذا ما تسميه هيئة ( )FCAبأنه "شركة استنساخ" .ويمكنكم

اإلطالع على المزيد من المعلومات التي تقدمها هيئة ( )FCAفي هذا الصدد عبر هذا الرابط استنساخ الشركات واألفراد ( Clone firms and
.)individuals

تبين الشركات
باإلضافة إلى ذلك ،قد ترغب ً
أيضا في التحقق من قائمة التحذير ( )warning listالخاصة بـهيئة الرقابة المالية البريطانية ( ،)FCAوالتي ّ
بدون
يعملون
تفويضها.
الذين
واألفراد

تحذير بخصوص  Tera FXوTira FX
لقد تم توجيه انتباه  Tera FXإلى أن منصــتها اســتنســخت من قبل شــركة مقرها في المملكة العربية الســعودية اســمها  .Tira FXونعلمكم بأن شــركة  Tera FXهي شــركة
مقرها المملكة المتحدة؛ وليس لديها مكتب في الش ـ ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط .وقامت ش ـ ـ ـ ـ ــركة  Tera FXباإلبالغ عن هذا الحادث بالفعل إلى هيئة الس ـ ـ ـ ـ ــلوك المالي ( (Financial
.Conduct Authority
إن  Tira FXهي كيان قانوني مس ــتقل ،حيث ال تتحمل  Tera FXأي مس ــيولية عن س ــلوك أعمالها ،أو االمتثال للقوانين واللوائح ذات الص ــلة ،أو أي مس ــائل أخرى .مرة

خولة من هيئة الرقابة المالية البريطانية (.)FCA
أخرى ،قم بإجراء التحقق قبل التعامل مع شركات االستثمار التي تدعي أنها م ّ
• إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية لشركة استنساخ يرجى التواصل مع  TeraFXعبر compliance@terafx.co.uk

• يمﮐنك أيضًا تقديم التقارير إلﯽ هيئة ( )FCAعن طريق االتصال بخط مساعدة المستهلك الخاص بـ ــالهيئة من خالل الرقم  6768 111 0800أو لمعرفة المزيد حول
اإلبالغ عن عملية احتيال إلى هيئة (.)FCA

تفاصيل التحقق من :Tera FX
إن  Tera FXهي شركة تحمل تصريح وتخضع لرقابة هيئة السلوك المالي ،برقم تسجيل564741 :

• اسم الشركة –  ،Tera Europe Limitedاالسم التجاري TeraFX -

• العنوان المسجل125 Old Broad Street, EC2N1AR London | UK :
• الشركة مسجلة في إنجلت ار وويلز ،رقم الشركة 07604372

• يمكن التحقق من تفاصيل " "TeraFXالحديثة بما في ذلك االسم التجاري واألطراف ذات الصلة وتفاصيل االتصال والعنوان والمزيد عبر TeraFX FCA Register
details
• تفاصيل TeraFX Companies House
• المواقع الرسمية لـ  TeraFXهي https://terafx.com/ :و https://terafx.co.uk/

لوجو االسم التجاري الرسمي لـ  ،TeraFXالمستخدم في المملكة
المتحدة ( )UKوبولندا ()PL

لوجو شركة  TeraFXالرسمي:

شركة  Tera Europe Limitedتعمل تحت االسم التجاري TeraFX
العنوان المسجل ،125 Old Broad Street, EC2N1AR London | UK :وهي مسجلة في إنجلترا وويلز ،رقم الشركة 07604372
الشركة تحمل تصريح وتخضع لرقابة هيئة السلوك المالي ،برقم ،564741 :رقم التسجيل ZA134509 :ICO

