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 بیان عام

 
صادر عن ھیئة تنظیم مركز قطر للمال حول نتائج االجراء التنفیذي والتأدیبي العام بیان ال

 ھورایزون ویلث كریسنت ذ.م.م.  شركة  خذ بحقّ المتّ 
 للمالجب أنظمة الخدمات المالیة لمركز قطر بمو

 

، ھورایزون ویلث كریسنت ذ.م.م.شركة  أعمالالتحقیق في  إجراءات ، وبعد االنتھاء من2019مارس  11في 
حصلت الشركة المذكورة من ھا. وقد خذ بحقّ أبلغت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال الشركة المذكورة بالقرار المتّ 

المسموح بھا وغیر المنّظمة في مركز قطر للمال على الترخیص بمزاولة نشاط إدارة الصنادیق وھو من األنشطة 
. وعلیھ، لم تحصل الشركة على أي تصریح من ھیئة التنظیم بممارسة األنشطة المنّظمة في 2015فبرایر  4في 

 المركز.
 
 

 وأصدرت ھیئة التنظیم القرار اآلتي: 
 
) بموجب البند دوالر أمریكي 6,868,131.87( لایر قطري 25,000,000فرض غرامة مالیة بقیمة  .أ

) من أنظمة الخدمات المالیة، وذلك نتیجة مخالفة قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل 59) من المادة (1(
 المطّبقة في المركز. 2010اإلرھاب لعام 

 
)، بموجب البند دوالر أمریكي 1,373,626.37( لایر قطري 5,000,000فرض غرامة مالیة بقیمة  .ب

، وذلك نتیجة ارتكاب مخالفات المطّبقة في المركز مة الخدمات المالیة) من أنظ59) من المادة (1(
 تنظیمیة عامة. 

 
التحقیق،  عملیة بدفع التكالیف والنفقات المترتبة على ھورایزون ویلث كریسنت ذ.م.م.إلزام شركة  .ج

 ). 50) من المادة (4بموجب البند (
 

ھذا القرار الصادر عن ھیئة التنظیم لدى محكمة التنظیم  ،ھورایزون ویلث كریسنت ذ.م.م.وقد استأنفت شركة 
بمركز قطر للمال بموجب أحكام أنظمة الخدمات المالیة. وبعد النظر في القضیة، أّیدت المحكمة نتائج التحقیقات 

تائج التي أجرتھا ھیئة التنظیم والقرار المتّخذ بحق الشركة. وعلیھ، تنشر ھیئة التنظیم ھذا البیان الذي لّخص ن
 ھورایزون ویلث كریسنت ذ.م.م.شركة اإلجراءات المتّخذة بحّق 

 
 ھورایزون ویلث كریسنت ذ.م.م.شركة قیام التي تؤكد وقد اتخذت ھیئة التنظیم ھذا القرار بناء على المعطیات 

 بمخالفة الشروط التالیة: 
 
(ا) من أنظمة الخدمات المالیة ) (أ) 25مدعومةً بالمادة ( 2005) لسنة 7) من القانون رقم (2(11المادة  .أ

بمزاولة  2018وفبرایر  2017بمركز قطر للمال، حیث قامت الشركة في الفترة الممتدة بین أبریل 
األنشطة المنظمة في المركز من دون الحصول على تصریح بذلك، حیث سّوقت لنفسھا بأنھا تزاول نشاط 

 ا لم تحصل على أّي تصریح بذلك من ھیئة التنظیم. إدارة األصول المنّظم في مركز قطر للمال أو منھ، فیم
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) (أ) من أنظمة الخدمات المالیة، حیث عمدت الشركة إلى تقدیم معلومات خاطئة أو 2) (84المادة ( .ب
 ة، أو إلى إخفاء معلومات بحیث أّدى ذلك إلى تضلیل أو خداع ھیئة التنظیم. عمضلّلة أو خاد

 
، وذلك نتیجة فشل الشركة في تقییم مخاطر 3.1.1اإلرھاب رقم قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل  .ج

 األعمال بالشكل المطلوب.
 

، وذلك نتیجة فشل الشركة في تطبیق المقاربة 3.1.2قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب رقم  .د
 .المعتمدة لتقییم التھدیدات

 
مویل اإلرھاب، وذلك نتیجة فشل الشركة ) (أ) من قواعد مكافحة غسل األموال وت3( 2.1.1القاعدة رقم  .ه

في تطویر، وإنشاء، والمحافظة على برنامج مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب الالزم، باإلضافة 
إلى اإلجراءات، واألنظمة، والضوابط والسیاسات المطلوبة للكشف عن جرائم غسل األموال وتمویل 

 اإلرھاب ومنعھا. 
 
من قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وذلك نتیجة فشل الشركة في  2.2.2القاعدة رقم  .و

الفعالة وتوثیق تلك السیاست في كافة الوقات، اإلجراءات، واألنظمة، والضوابط والسیاسات إعداد 
ً متمّرس وتمویل اإلرھاب یكونوتوظیف موظف مسؤول عن اإلبالغ عن غسل األموال  في ھذا المجال،  ا

  . في عملیات الشركة الیومیةغسل األموال وتمویل اإلرھاب ى مراعاة مخاطر والحرص عل
 

من قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وذلك  1.2.1رقم المبیّن في القاعدة  1المبدأ رقم  .ز
المعالجة المناسبة والوافیة الشركة في القائمة في اإلجراءات، واألنظمة، والضوابط والسیاسات نتیجة فشل 
 2010) لسنة 4الواردة في القانون رقم ( المتعلقة بمكافحة غسل األموال تمویل اإلرھابللمتطلبات 

 . وقواعد المكافحة المطبّقة في مركز قطر للمال
 

من قوعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وذلك  1.2.2المبین في القاعدة رقم  2المبدأ رقم  .ح
 نتیجة فشل الشركة في اعتماد المنھج المرتكز إلى المخاطر في مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 
من قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وذلك  1.2.3المبین في القاعدة رقم  3المبدأ رقم  .ط

 .العمالء لمعرفةعدم الوفاء بشكل كاف بااللتزامات الواجبة نتیجة 
 

 من قواعد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وذلك 1.2.6المبین في القاعدة رقم  6 المبدأ رقم .ي
 نتیجة فشل الشركة في حفظ وتوفیر الوثائق التي تثبت التزامھا بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 
 

 [انتھى]

 


