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 البیان العام
 

 بیان صادر عن ھیئة تنظیم مركز قطر للمال حول نتائج االجراء التنفیذي والتأدیبي المتخذ بحقّ 
 (قید التصفیة)  Qatar LLC  Guardian Wealth Managementشركة 

 المالیة لمركز قطر للمالبموجب أنظمة الخدمات 
 

 Guardian Wealth Management، وبعد االنتھاء من التحقیق في شؤون شركة 2018ینایر  8في 
Qatar LLC  (قید التصفیة)، أبلغت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال الشركة المذكورة بالقرار المتخذ بحقھا. وقد منحت ھیئة
تصریحاً  بمزاولة أنشطة وساطة التأمین  Guardian Wealth Management Qatar LLCالتنظیم  شركة 

 . 2010ینایر  3، وبدأت الشركة أنشطتھا المنظمة بتاریخ  2009أكتوبر  20بتاریخ 
تنص أنظمة الخدمات المالیة على جواز قیام الشركة بالتظلم من ھذا القرار في خالل فترة تحددھا ھذه األنظمة، إال أنھ وبعد 

لم یعد بإمكان الشركة  القیام بأي تظلم، وعلیھ تصدر ھیئة التنظیم ھذا البیان حول نتائج االجراء التنفیذي  انقضاء ھذه الفترة،
 . Guardian Wealth Management Qatar LLCوالتأدیبي المتخذ بحق شركة 

 
 ھیئة التنظیم القرار اآلتي:  أصدرتو
 

) من أنظمة 59) من المادة (1بموجب البند ( د.أ) 687,000ر.ق ( 2,500,000فرض غرامة مالیة بقیمة  .أ
 . 2010الخدمات المالیة، وذلك نتیجة مخالفة قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب لعام 

 
) من أنظمة 59) من المادة (1د.أ)، بموجب البند ( 300,000ر.ق ( 1,092,000فرض غرامة مالیة بقیمة  .ب

 الفات تنظیمیة عامة. الخدمات المالیة، وذلك نتیجة ارتكاب مخ
 

بدفع التكالیف والنفقات المترتبة  Guardian Wealth Management Qatar LLCإلزام شركة  .ج
 ). 50) من المادة (4على التحقیق، بموجب البند (

 
 وقد اتخذت ھیئة التنظیم ھذا القرار بناء على المعطیات التالیة: 

 
 بمخالفة الشروط التالیة:  Guardian Wealth Managementقیام شركة 

في تقییم الشركة  فشلنتیجة وذلك ،  3.1.2و 3.1.1قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب رقم  .أ
 مخاطر األعمال وتطبیق المقاربة المعتمدة لتقییم التھدیدات بالشكل المطلوب.

 
نتیجة وذلك من قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، 1.2.1رقم المبیّن في القاعدة  1رقم المبدأ  .ب

في ضمان الرقابة على اإلدارة العلیا والمسؤولیة في ما یتعلق بتطبیق السیاسات، واالجراءات الشركة فشل 
 واألنظمة، والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل األموال تمویل اإلرھاب. 

 
الشركة  نتیجة فشلوذلك  ،مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھابمن قواعد ) (أ) 3( 2.1.1قاعدة رقم ال  .ج

باإلضافة إلى ، الالزم في تطویر، وإنشاء، والمحافظة على برنامج مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب
للكشف عن جرائم غسل األموال وتمویل اإلرھاب  المطلوبةالسیاسات وضوابط النظمة، واألجراءات، واإل

  ا. ومنعھ
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من قوعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وذلك نتیجة  1.2.2المبین في القاعدة رقم  2رقم المبدأ  .د

 فشل الشركة في اعتماد المنھج المرتكز إلى المخاطر في مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.
 

نتیجة وذلك  ،وتمویل اإلرھاب مكافحة غسل األموالمن قواعد  1.2.3قاعدة رقم الالمبین في  3رقم المبدأ  .ه
 .لى العمالءإالواجبة للتعرف تزامات لاالبعدم الوفاء بشكل كاف 

 
نتیجة  من قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وذلك 1.2.6المبین في القاعدة رقم  6رقم المبدأ  .و

 الشركة في حفظ وتوفیر الوثائق التي تثبت التزامھا بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. فشل
 

، وذلك نتیجة إخفاق الشركة في  2005من القواعد العامة لعام  1.2.3المبین في القاعدة رقم  2رقم المبدأ  .ز
 ال لجھة خارجیة.العمل بالمھارات المطلوبة، والعنایة، واالجتھاد الواجب في حالة إسناد األعم

 
، وذلك نتیجة فشل الشركة في  2005من القواعد العامة لعام  1.2.5المبین في القاعدة رقم  4رقم المبدأ  .ح

 تطویر األنظمة والضوابط الفعالة الواجبة في حالة إسناد األعمال لجھة خارجیة.
 

وذلك نتیجة إخفاق الشركة  ،2005من القواعد العامة لعام  1.2.14المبین في القاعدة رقم  13 رقم المبدأ .ط
المسائل التي تتوقع ھیئة التنظیم أن یتم إخطارھا بھا في ب اً ورفوإبالغھا  ھیئة التنظیم باالنفتاح، والتعاون مع

 ما یتعلق بإسناد األعمال لجھة خارجیة. 
 

سیاسة  امتالكنتیجة عدم ، وذلك  2002وكمة والوظائف المضبوطة لعام الحقواعد من  5.1.2القاعدة رقم  .ي
 مخصصة ومعتمدة لألعمال المسندة لجھة خارجیة.

 
، وذلك نتیجة عدم تطبیق المھارات 2007قواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة لعام من  5.2.1القاعدة رقم  .ك

 المطلوبة، والعنایة، واالجتھاد الواجب في حالة إسناد األعمال المھمة لجھة خارجیة.
 

، وذلك نتیجة عدم إبرام اتفاقیة 2007د الحوكمة والوظائف المضبوطة لعام قواعمن  5.2.2القاعدة رقم  .ل
 خطیة لترتیب إسناد األعمال المھمة لجھة خارجیة. 

 
، وذلك نتیجة عدم تطبیق المھارات  2005من القواعد العامة لعام  1.2.3المبیّن في القاعدة رقم  2المبدأ  .م

 الضوابط المحاسبیة والمالیة.باإلشراف ویتعلق  المطلوبة، والعنایة، واالجتھاد الواجب في ما
 

، وذلك نتیجة عدم تأكد الشركة 2005من القواعد العامة لعام  1.2.4المبیّن في القاعدة رقم  3رقم المبدأ  .ن
 فاعل في ما یتعلق بالضوابط المحاسبیة والمالیة واإلشراف. من إدارة شؤونھا بشكل

 
، وذلك نتیجة إخفاق الشركة في 2005من القواعد العامة لعام  1.2.5المبیّن في القاعدة رقم  4 رقم  المبدأ .س

 امتالك األنظمة والضوابط الفعالة في ما یتعلق بالضوابط المحاسبیة والمالیة.
 

، وذلك نتیجة إخفاق الشركة في اإلحتفاظ بالسجالت 2005من القواعد العامة لعام  9.2.1القاعدة رقم  .ع
 محاسبیة المطلوبة الكافیة لتقدیم وتفسیر كافة المعامالت.ال
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، وذلك نتیجة إخفاق الشركة 2005من القواعد العامة لعام  1.2.14المبین في القاعدة رقم  13 رقم المبدأ .ف

في إظھار االنفتاح والتعاون مع ھیئة التنظیم وإبالغھا فوراً  بالمسائل التي تتوقع ھیئة التنظیم أن یتم إخطارھا 
 ة.بھا في ما یتعلق بالسیاسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المحاسبی

 
، وذلك نتیجة إخفاق الشركة في 2005من القواعد العامة لعام  1.2.5المبیّن في القاعدة رقم  4 رقم المبدأ .ص

 امتالك األنظمة والضوابط الفعالة في ما یتعلق بحفظ بالسجالت.
 

، وذلك نتیجة إخفاق الشركة في حفظ السجالت  2007من قواعد مزاولة األعمال لعام  2.8.1القاعدة رقم   .ق
 التي تثبت اإللتزام.

 
من قواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة، وذلك نتیجة إخفاق الشركة في تلبیة متطلبات  2.1.1القاعدة رقم  .ر

 القاعدة في ما یتعلق بإطار عمل الحوكمة المؤسسیة.ھذه 
 

متطلبات من قواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة، وذلك نتیجة إخفاق الشركة في تلبیة  2.1.4القاعدة رقم  .ش
 القاعدة في ما یتعلق بإطار عمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلیة.ھذه 

 
الشركة  م، وذلك نتیجة عدم قیا2005من القواعد العامة لعام  1.2.4المبیّن في القاعدة رقم  3المبدأ رقم  .ت

 بالتأكد من إدارة شؤونھا بشكل فعال في ما یتعلق باإلشراف على الحوكمة.
 

، وذلك نتیجة إخفاق الشركة في 2005من القواعد العامة لعام  1.2.2المبیّن في القاعدة رقم  1مبدأ رقم ال .ث
 مراعاة معاییر النزاھة في ما یتعلق بإدارة الشكاوى.

 
في  ، وذلك نتیجة إخفاق الشركة2005لعام من القواعد العامة  1.2.8المبین في القاعدة رقم  7المبدأ رقم  .خ

 مصالح العمالء و/أو معاملة عمالئھا بشكل عادل عند إدارة الشكاوى.اإلھتمام في 
 

إخفاق الشركة في ، وذلك نتیجة 2005لعام من القواعد العامة  1.2.2المبین في القاعدة رقم  1المبدأ رقم  .ذ
یل وتمو التصّرف بنزاھة في ما یتعلق بإطار العمل والعملیات المالیة ، وتلك الخاصة بمكافحة غسل األموال

 ، واإلسناد الخارجي، وتقدیم المشورة.اإلرھاب
 

إخفاق الشركة ، وذلك نتیجة 2005لعام من القواعد العامة  1.2.14المبین في القاعدة رقم  13رقم  أالمبد .ض
في إظھار االنفتاح والتعاون مع ھیئة التنظیم وإبالغھا فوراً بالمسائل التي تتوقع ھیئة التنظیم أن یتم إخطارھا 

ما یتعلق بإطار العمل والعملیات المالیة، وتلك الخاصة بمكافحة غسل األموال، واإلسناد الخارجي، بھا في 
 وتقدیم المشورة.

 


