
 

                                                         

 ةهيئة تنظيم مركز قطر للمال تحّذر المستهلكين بتفادي شرك

Portable Fund  وPortable Revenue System 
 
 

داً إلى مشدأصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم تحذيراً : 3102يوليو  01األربعاء الدوحة، قطر، 

من برج تورنادو الكائن في الدوحة، عي العمل المستثمرين والمستهلكين من اللجوء إلى صندوق استثماري يد  

 قطر.

 

و  ”Portable Fund“ باسممع شركة  توقد أوعزت هيئة التنظيم بشدة بتفادي أي نوع من التعامال

“Portable Revenue System” اهب، وأي شخص مرتبط. 

 

 ثالثة ادعاءات باطلة وزائفة هي:  rtablefund.comwww.poشركة على موقعها االلكتروني ال تزعمو

  زائفأنها تملك تصريحاً بمزاولة األعمال من هيئة التنظيم، وهذا 

  زائف، وهذا 7002أنها ُمنحت ترخيصاً بالعمل من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 

  زائفأنها تملك مكتباً في برج تورنادو في الدوحة، وهذا 

 

ليست  Portable Revenue System و  Portable Fundكز قطر للمال أن شركة هيئة تنظيم مروتؤكد 

جزءاً من مركز قطر للمال وال تخضع لرقابة هيئة التنظيم. ويعني ذلك أن عمالء الشركة المذكورة ليسوا 

 في مركز قطر للمال. ةمحميين بتشريعات حماية المستهلك المطبق

 

يذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال في هذا اإلطار أن "الشركة قد زعمت الرئيس التنفالسيد مايكل راين، وقال 
وتشكل هذه ادعاءات زائفة بكونها تملك تصريحًا وترخيصًا بمزاولة األعمال المالية في مركز قطر للمال. 

 االدعاءات إشارة تحذيرية واضحة بوجوب تفادي هذه الشركة".
 

 زائفةذ كافة اإلجراءات المتوفرة لها للطلب من الشركة سحب بياناتها الإلى أن هيئة التنظيم تأخ وأشار السيد راين
 بخصوص وضعها التنظيمي.

 
في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أنه إذا ُعرض على المستهلك خدمات أو استشارات مالية من قبل شركة 

زم لمزاولة الخدمات المالية وأنه لتأكيد على أن الشركة خاضعة للتنظيم الالأن يطلب المستهلك امعينة، من المهم 
سيستفيد من إجراءات الحماية المتوفرة للمستهلكين. وتكون الشركات الخاضعة للتنظيم والرقابة والصحيحين قادرة 
على إثبات ذلك من خالل دعوة المستهلك إلى االطالع على السجالت العامة للجهة الرقابية التي توفر مثل هذه 

 المعلومات للعامة.
 
يمكن للمستهلكين تأكيد ذلك من خالل االطالع على ند ادعاء شركة بأنها خاضعة لرقابة هيئة التنظيم، ع

http://www.qfcra.com/en-السجالت العامة لهيئة التنظيم على الرابط التالي: 

er/Pages/default.aspxus/publicregist.   

http://www.portablefund.com/
http://www.qfcra.com/en-us/publicregister/Pages/default.aspx
http://www.qfcra.com/en-us/publicregister/Pages/default.aspx
http://www.qfcra.com/en-us/publicregister/Pages/default.aspx


 

                                                         

 
 ويمكن االطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بالشركات المرخصة من هيئة مركز قطر للمال على الرابط التالي:

2.aspx-register-US/public-http://www.qfc.com.qa/en 

 
 

 #انتهى#
 

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
 قسم االتصاالت المؤسسيةرئيسة  –هولمز -ة فيليسيتي غلينيالسيد

 +514 4459 6127هاتف: 

  +514 1172 4955جوال: 
  holmes@qfcra.com-f.glennie البريد االلكتروني

http://www.qfc.com.qa/en-US/public-register-2.aspx
http://www.qfc.com.qa/en-US/public-register-2.aspx
mailto:f.glennie-holmes@qfcra.com


 

                                                         

 
 

 يم مركز قطر للماللمحة عن هيئة تنظ
( لقانون مركز قطر 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

م الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه.  وتملك الهيئة  للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقد 
وتقوم بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية 

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  ني التالي:للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكترو المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

www.qfcra.com  
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
ه الدوحة. تم إنشاء المركز  إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقر 

نسيات وبهدف تشجيع المشاركة في بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الج
سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير 
عالمية ويوف ر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه. تم  إنشاء مركز قطر للمال 

هيئة مركز قطر    .5002مايو  1( لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 7للمال رقم ) بموجب قانون مركز قطر
قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب  للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز

ة على والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائم المؤسسات الدولية للخدمات المالية
للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.  إرساء شراكة

 www.qfc.com.qa  التالي:
 
 

http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
http://www.qfc.com.qa/

