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  2021) لسنة   93قرار مجلس الوزراء رقم (  

ام االتفاقية  شأن عض أح ةتنفيذ    اإلدار

ي ل تلقا ش   متعددة األطراف لتبادل املعلومات 

  مجلس الوزراء:

ع الدستور، االطالععد ��

ــم (�� ــــ ـــ ـــ ــــــادي رقـ ــ ــــ ــــــانون االتحـ ــ ــ ـــ القـــ ـــــ ــ ـــ ـــنة 1وع ــــ ــ ــ ـــــأن 1972) لســ ـــ ــــ ـــــالحيات شـ ــــ ــ ــوزارات وصــ ــ ـــ ــــ ــات الــ ـــ ـــ ـــ اختصاصــ

عديالتھ، الوزراء، و

رة املالية، 2004) لسنة 8وع القانون االتحادي رقم (��  شأن املناطق ا

ـــــنــة 14وع القــانون االتحــادي رقم (�� ـــ ـــ ومــة 2016) لســ ــة  ا زاءات اإلدار ــالفــات وا ــــــأن ا ــ ــ ـــ شـ

ة،االتحادي

 شأن تحصيل اإليرادات واألموال العامة، 2018) لسنة 15املرسوم بقانون اتحادي رقم (��

ــــوم االتحادي رقم (�� ــنة 48وع املرســـ ـــ ة متعددة األطراف 2018) لســ بالتصـــــــديق ع االتفاقية اإلدار

ي، ل تلقا ش لتبادل املعلومات 

ــــنـــة 17وع قرار مجلس الوزراء رقم (�� ــــ ــ ـــأن جمع  2012) لســـ ــ ـــــ ـــ  ألغراضشـــ
ً
وتبـــادل املعلومـــات تنفيـــذا

ية الدولّية  ،االتفاقيات الضر

ـــنة 5/11وع قرار مجلس الوزراء رقم (�� ـــ ــــ ــ ة متعددة 2020) لسـ ام االتفاقية اإلدار عض أح نفيذ  ب

ي، األطراف لتبادل ل تلقا ش املعلومات 

ــــّرر: ـــ   قـ

 )1املادة (

فات   التعر

ــــد ــ ـــ ــ ذا القرار، ُيقصــ ام  ا، ما لم   تطبيق أح ل م ن  ة قر ـــ ــــ ـــ ـــ ي املو لمات والعبارات التالية املعا بال

غ ذلك:   يقِض سياق النص 

ية املتحدة.  :  الدولة   �اإلمارات العر

يـــاالتفـــاقيـــة اإلدار   :  االتفاقية ـــل تلقـــا ــ ــ ــ ـــ ــ شــ ، وال ة متعـــددة األطراف لتبـــادل املعلومـــات 
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ا بموجب املرسوم االتحادي رقم (   .2018) لسنة 48صودق عل

ـــار  ــــ ــيـ ــ ــ ـــعــ ــــ ـــالغمـ ــ ــ  اإلبـ

ك   املش

ـــابـــات املـــاليـــة : ـــ ـــ ــــ ســ ي ملعلومـــات ا ــــــادر عن و  املعيـــار العـــاملي للتبـــادل التلقـــا ــ ــ ـــ الصــ

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

ــة  ـــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــطــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــلــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ــــ الســ

تصة   ا

  وزارة املالية. :

ــــــات  ــ ــــ ــ ـــطـ ـــ ـــ ــــ ــلــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ الســـ

  التنظيمية

ددة  املادة ( : ذا القرار.3السلطات ا   ) من 

ا السلطة التنظيمية :  املؤسسة املالية    .املؤسسة املالية املعرفة  الالئحة ال تصدر

ـــــب   ــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــاحــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ صـ

ساب   ا

ساب املعرف  : ا السلطة التنظيمية.صاحب ا    الالئحة ال تصدر

ــــــص  ــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ال

  املسيطر

ص املسيطر املعرف  : ا السلطة التنظيمية.ال    الالئحة ال تصدر

  )2املادة (

اننطاق     السر

ذا �.1 :سري  القرار ع

�.أ  .اإلبالغاملؤسسة املالية امللزمة ب�

ساب �.ب  لإلبالغ لدى –بحسب األحوال  –أو صاحب ا
ً
 خاضعا

ً
ص املسيطر الذي يفتتح حسابا ال

.السلطة املالية

  )3املادة (

  السلطات التنظيمّية

عد �.1
ُ

ات ام االتفاقية ومعيار  ا ا سلطات تنظيمية ألغراض تطبيق أح ك: اإلبالغالتا ذكر   املش

�.أ ــعة � ـــ ـــ ـــ ون خاضــ ــة املالية ال ت ــ ــــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ية املتحدة املركزي فيما يتعلق باملؤســ ـــــرف اإلمارات العر ـــ ــــ مصـ

ة الصادرة عن املصرف املركزي  ن واألنظمة السار ام القوان  ألح
ً
ا وفقا   .لرقاب

ـــعة ��.ب ــــ ــ ون خاضـــ ــــة املالية وال ت ـــ ـــ ــســ ـــ ــ ــ ق باملؤســــ
ّ
ـــلع فيما يتعل ــ ــ ـــ  يئة األوراق املالية والســ

ً
ا وفقا لرقاب

يئة األوراق املالية والسلع ة الصادرة عن  ن واألنظمة السار ام القوان   �.ألح
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رة املالية ذات الصـــلة كســـلطة تنظيمية ��.ج رة املالية املعينة من قبل املنطقة ا ســـلطة املنطقة ا

رة املالية لة  تلك املنطقة ا ق باملؤسسة املالية امل
ّ
 .فيما يتعل

ــلطات التنظيمية وزارة املالي��.د ــ ـــــ  ألّي من الســ
ً
ـــع رقابيا ــ ــــ ـــة املالية ال ال تخضــ ـــــ ـــســـ ــــ ــ ق باملؤســ

ّ
ة فيما يتعل

ورة أعاله .املذ

مارس�.2
ُ
ٌل  نطاق اختصاصھ ت ام ،السلطات التنظيمية   اآلتية: امل

�.أ ام االتفاقية ومعيار � جراءات العناية الواجبة والالزمة لتطبيق أح ات و إصدار األنظمة والتوج

ك  اإلبالغ ذا القراراملش تصة.و سيق مع السلطة ا  ، بالت

ام االتفاقية ومعيار ��.ب ا ألغراض التأكد من االمتثال ألح عبئ ن  ّ ــــدار النماذج ال يتع ــ ــ ـــ  اإلبالغإصـــ

ك  ذا القرار املش تصة.و سيق مع السلطة ا  وذلك بالت

ا من قبل ��.ج ن تقديم دة ال يتع أو  اإلبالغاملؤســســة املالية امللزمة بتجميع املعلومات والوثائق املؤ

ــاب  ـــ ــ ســ ــــاحب ا ـــ ــــــيطر  أوصــ ــ ص املسـ ـــــــ ــ ام االتفاقية ومعيار ال  ألح
ً
ذا  اإلبالغوفقا ك و املشـــــــــ

ام أّي قرارات أو أنظمة  ذا الشأن. القرار وأح  صادرة 

ــار ��.د ــة ومعيـ ـــام االتفـــاقيـ  ألح
ً
ــا ـــا وفقـ ـــدة وال يتّم تقـــديم ــات والوثــــائق املؤ  الغاإلبمراجعـــة املعلومــ

ك  ذا القرار  الدولة للتأكد ذا القرار و و املش ا فيما يتعلق  أّي قرارات أو أنظمة يتم إصدار

ا. ا و  من اكتمال

ـــا ��.ه الت ال  حوز ـــ ــ ـــــ ـــ ـــا املعلومـــات والوثـــائق وال ــة بنـــاًء ع طل ـــ ــ ــ ـــ تصــــ ــــلطـــة ا ــ ــــ ــ أن تقـــدم للسـ

ــيطر  ـــ ــ ص املسـ ــــــ ــ ـــــاب و ال ســـ ــاحب ا ـــ ـــة املالية وصـــ ـــســـــ ــ ــ قة باملؤسـ
ّ
ل وخالل املدة واملتعل ـــــ  الشـــ

ددة  ذلك الطلب.  ا

ام االتفاقية ومعيار ��.و ام بأح ة للتأكد من االل ون مطلو تقوم باملراجعات والتحقيقات ال قد ت

ك  اإلبالغ ذا القرار  الدولة ذا القرار و و املشــ ا فيما يتعلق  أّي قرارات أو أنظمة يتم إصــدار

ا  ات ال تصدر  للتوج
ً
تصةووفقا  .السلطة ا

ــام االتفــاقيــة ومعيــار  اتخــاذ��.ز  اإلبالغإجراءات التقييم والتــدقيق الالزمــة للتــأكــد من االمتثــال ألح

ك و  ــــــ ــــ ات  أّي ذا القرار و املشــ  للتوج
ً
ــدر  الدولة فيما يتعلق بذلك وفقا ـــ ــ ــــ قواعد أو أنظمة تصـ

تصة.  ا السلطة ا  ال تصدر

ساب ��.ح ا من املؤسسة املالية وصاحب ا ن طل ّ بحسب  –و أطلب أي معلومات أو وثائق ال يتع

ــيطر -األحوال  ـــ ــ ــــ ص املســ ــــــ ـــ ــــ ــار  ال ــة ومعيــ ــاقيــ ــــام االتفــ ــال ألح  اإلبالغألغراض التيقن من االمتثــ

 لھ.
ً
ك وأي قواعد أو قرارات أو أنظمة أخرى تصدر  الدولة تطبيقا  �املش
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ذا القرارفرض الغرامات اإلدار��.ط  .ة املقررة بموجب 

ذا القرار.��.ي ام   ألح
ً
ة وفقا    إدارة إجراءات وآليات التظلم من الغرامات اإلدار

ـــة أّي ��.ك ــلطات أو ممارســ ام االتفاقية ومعيار ســـ ام أخرى الزمة لتطبيق أح ك  اإلبالغم ذا املشـــــ و

ا القرار  ق بذلك  الدولةوأّي قواعد أو قرارات أو أنظمة تصدر فيما واالمتثال ل
ّ
 .يتعل

ل القيام ب��.ل ش ة  ام أو سلطات أخرى مطلو ا معقول أّي م ام بواجبا ألغراض مساعدة الدولة  االل

ك ق  معيار اإلبالغ املش
ّ
ب مشابھ فيما يتعل  .بموجب أّي اتفاقية دولية أو ترت

ـــ البند ( يتعلقفيما �.3 ـــ ــ ــلطة تنظيمّية بمقت ـــ ــ ام وزارة املالية كسـ نفيذ م ف /1ب
َّ
ل ذه املادة، ُت د) من 

ددة  البنود ( ام ا نفيذ امل ــــــرائب ب ــ يئة االتحادّية للضـــــ ذه املادة/2) و(ط/2ز) و(/2ال  ،ي) من 

ـــار  ـــ ـــ ـــ ف بمشــ
َّ
ل ـددة  البنود (كـكمـا ُت ـام ا و) /2ه) و(/2د) و(/2ج)، و(/2ة وزارة املـاليـة  تنفيـذ امل

ذه املادة./2ك) و(/2ح) و(/2و(   ل) من 

  )4املادة (

ل اإلبالغواجبات     واالحتفاظ بال

ّل مؤسسة مالية ملزمة ب�.1 ن ع  ّ ن  اإلبالغيتع ّ ا بموجب االتفاقية اإلبالغجمع املعلومات ال يتع ع

ك  اإلبالغومعيــار  ــــ ــــ ــ ــذا القرار املشـــ ـــــدر فيمــا يتعلق بــذلــك   وأّي و ــ ـــــ قواعــد أو قرارات أو أنظمــة تصـــ

ذه املعلومات إما مباشــرة أو من خالل الســلطة التنظيمية ،الدولة تصــة  بالغ الســلطة ا وذلك  ،و

 لنظام 
ً
ا ووفقا ددة من قبل خ ا ذا الغرض.  اإلبالغ التوار ذه السلطة ل  الذي تحدده 

ـــة ماليـة ملزمـة�.2 ـــ ـــ ــ ــ ــسـ ـــ ــــ ــ ل مؤســ ن ع  ّ   اإلبالغبـ يتع
ً
را ـــة تقر ـــ ــــ ــ تصــ ــــلطـة التنظيميـة ا ــــ ــ أن تقـدم إ الســـ

 
ً
ــلطــة التنظيميــة وفقــا ـــ ـــ ـــ ــذه الســ ــادرة من قبــل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــددة بموجــب القواعــد واألنظمــة الصــ بــاملعلومــات ا

ام االتفاقية ومعيار  دد من قبل تلك  اإلبالغألح خ ا ذا القرار  موعد ال يتجاوز التار ك و املشـــــــ

اضع لإلبالغتصة ("السلطة التنظيمية ا ساب ا ر عن ا ").تقر

ــــة املــاليــة امللزمــة بــ�.3 ـــ ـــ ــــــســـــ ــ ن للمؤســـــ ّ ـــنــة ميالديــة، إثر تطبيق إجراءات العنــايــة اإلبالغإذا تب ـــ ــــ ــ خالل أي سـ

ددة  معيار  ــــلطة  اإلبالغالواجبة ا ــــ ــ ــــادرة فيما يتعلق بذلك من قبل الســ ـــ ـــ ك والقواعد الصــ ــــ ــــ ــ املشــ

ام  ــ أح ــ ـــــ ـــ ـ ــــــة بمقت ــ ــ تصـــ ذا القرار، أنھ ال 3) من املادة (2(أ) من البند ( الفقرةالتنظيمية ا ) من 

تصــــة  موعد ا إبالغ الســــلطة التنظيمية ا ن عل ّ ــع لإلبالغ، يتع ــاب ما خاضــ ا أي حســ يوجد لد

ا ال تحتفظ بحســـابات مالّية خاضـــعة لإلبالغ ال يتجاوز  تصـــة بأ دد من قبل الســـلطة ا خ ا التار

ر صفري"(" ).تقر
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ن ع املؤسسة املالية امللزمة ب�.4 ّ أن تضع وتطبق األنظمة واإلجراءات الداخلية الالزمة ال اإلبالغيتع

ا من االمتثال 
ّ

ا السلطة التنظيمية ملتمك ذا القرار وأّي قرارات أو قواعد أو أنظمة تصدر تطلبات 

اضع ذا القرار.ل ةا ر املالية بموجب  ا وز ا أو ال يصدر  رقاب

ــة املالية امللزمة بي�.5 ـــ ــســ ــــ ن ع املؤسـ ّ ن  اإلبالغتع ّ الت ال تب ـــــــ والتداب الاإلجراءات االحتفاظ بال

ا والدليل الذي اعتمدت عليھ  ـذا  ألغراضاتخذ ـا لالمتثال ل إجراءات العناية الواجبة ال اتخذ

ـــــــلطة التنظيمية أو ـــ ــدر من قبل الســـ ــ ـــــ ـــ ر املالية بموجب  القرار وأّي قرارات أو قواعد أو أنظمة تصـ وز

 ذا القرار.

ـــــة املـــاليـــة امللزمـــة بـــ�.6 ـــ ــــ ــ ـــســ ـــ ـــ ن ع املؤســــ ّ ـــا اإلبالغيتع الت واملعلومـــات ال يتّم جمع ــــــ ــــ ـــ االحتفـــاظ بـــال

ـذا القرار، بمـا  ذلـك جميع  ـا بموجـب  ـا  األدلـة واالحتفـاظ  ــار إل ــ ـــــ ـــ ـا واملشــ ال تّم االعتمـاد عل

ذه املادة وذلك ملدة ال تقل عن 5البند ( خ 5( خمس) من  ذه املعلومات  اإلبالغ) سنوات من تار عن 

 إ السلطة التنظيمية.

ــة املالية امللزمة ب�.7 ـــ ـــ ــســ ــ ـــــ ن ع املؤسـ ّ الت كما قد اإلبالغيتع ــــ ــــ ــ تقديم أّي معلومات أخرى أو وثائق أو 

ا ل معقول من قبل  يطلب م ـــــ ــــ ـــلطةشـ ــــ ــ ـــة   السـ ــــ ــ تصـ ـــلطة ا ــــ ــ ا والسـ ـــــعة لرقاب ـــ اضــ التنظيمية ا

ـــدد من قبل ــادرة مـــالوقـــت ا ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــذا القرار والقواعـــد واألنظمـــة الصـ ـــام  ا وذلـــك ألغراض تطبيق أح

ــاب  ــ ـــ ـــ ـــ سـ ــاحـب ا ــ ـــــ ـــ قـة بصــ
ّ
ـــب األحوال  –و أبموجبـھ، بمـا  ذلـك املعلومـات املتعل ـــ ــــ ــ ص  -بحســ ــــــــ ــ ــ ـ ال

  املسيطر.

  )5املادة (

الفات والغرامات   ةا   اإلدار

يحة تقديمُتطبق ع مخالفة �.1 صّية خاطئة أو غ  ام  بيانات معلومات   اآلتية:األح

�.أ فرض�
ُ
ا ( ت ــاب أو20.000غرامة مالية وقدر ــ ســ ـــاحب ا م ع صـــ ـــرون ألف در ص  ) عشـــ ـــــــ ال

ـــيطر  ــ ــية وأّي  -بحســـــــب األحوال –املســ ــ صـــ ــ ــ ـــ ان بيان املعلومات ال دة  إذا  ا تم وثائق مؤ تقديم

ان  اإلبالغللمؤســســة املالية امللزمة ب يحة مع علمھ، أو  ــ  ع معلومات خاطئة أو غ 
ً
ا محتو

ا. ا أو عدم  علم، بخط  عليھ أن 
ً
 �متوجبا

ذه  اإلبالغامللزمة ب املاليةع املؤسسة �.ب ا  البند (أ) من  الفة املنصوص عل ا ا شاف عند اك

ـــلطة  ــ ـــ ـــ ا عن  التنظيميةاملادة إخطار الســ جميع املعلومات املتاحة لد الفة و ذه ا ــــة  ــ ــــ ــ تصـ ا

ـالف وذلـك خالل مـدة ال تتجـاوز ( ـة وعنوان ومقّر إقـامـة ا ــا 30و ــاف ــــ ـــ ـــ شــ  من اك
ً
ن يومـا ) ثالث
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�

الفة.  ا

ــــــلطة ��.ج ــ ــة خالل مدة ( يميةالتنظتقوم الســــ ــ ـــ ــــ تصـ ـــــوص 30ا ــ خ اإلخطار املنصـــــ  من تار
ً
ن يوما ) ثالث

ــاب أو ــ ســـ ذه املادة بإخطار صـــــــاحب ا ص  عليھ  البند (ب) من  ــــ ـــ الف ال  – املســـــــيطر ا

ــــــب األحوال ــ ـــــ ـــإلزامـــھبقيمـــة الغرامـــة  -بحســـ ـــا  مـــدة ال و ـــداد ـــــ ـــ ـــ  من 30تتجـــاوز (  ســ
ً
ن يومـــا ) ثالث

 استالمھ ذلك اإلخطار.

فرض . 2
ُ
ــة املالية امللزمة باإلبالغ  ت ــ ـــــ ـــ ــســ ـــ ــ ــ ـــ ا (ع املؤسـ م1.000غرامة مالية قدر بفتح إذا قامت  ) ألف در

سابحساب لصاحب  ص املسيطر  أو ا صول ع بيان املعلومات -بحسب األحوال  –ال دون ا

اص صية ا ا بھ أو  ال ة بياندون قيام ا بالتحقق من  صية املقدم إل .املعلومات ال

فرض . 3
ُ
رمخالفة  شأن ت  الغرامات اآلتية: اإلخفاق  تقديم التقر

�.أ ا ( � لَزمة ب50.000غرامة مالية قدر
ُ
ــة املالية امل ـــ ــ ــــسـ ــ م ع املؤســ ـــون ألف در ــــ إذا لم  اإلبالغ) خمسـ

ــــــع لإلبالغ  تقم بتقديم اضـ ســـــــاب ا ر عن ا ل واآللية التقر ــــ  للشـــ
ً
ـــلطة التنظيمية وفقا إ الســــ

ددة من قبل و  تصــة لســلطةاخالل املدة ا ا ( ،ا م عن 1.000وتفرض غرامة وقدر ) ألف در

حد أق وقدره ( ر و م.100.000ل يوم تأخ  تقديم ذلك التقر  ) مائة ألف در

ا ( مالية غرامة�.ب لزمة ب10.000وقدر
ُ
م ع املؤســســة املالية امل إذا لم تقم  اإلبالغ) عشــرة آالف در

ـــلطة  ــ ـــفري إ الســـ ـــ ر الصــ ددة من بتقديم التقر ل واآللية وخالل املدة ا ــــ ـــ  للشـ
ً
التنظيمية وفقا

ــلطة التنظيمية ــ ــ ـــ ـــ ا ( ،قبل تلك السـ ل يوم تأخ  1.000وتفرض غرامة وقدر م عن  ) ألف در

حد أق وقدره ( ر و م.30.000تقديم ذلك التقر  ) ثالثون ألف در

طبق ع �.4
ُ
ي ةناقصمعلومات مخالفة تقديم ت ام�حةأو غ   اآلتية: األح

�.أ ن (� اوح ب فرض غرامة مالية ت
ُ
ـــــة آالف و(5.000ت ـــ م 25.000) خمسـ ن ألف در ـــــر ـــ ــــة وعشـ ـــ ) خمســ

لَزمة ب
ُ
ــــة املالية امل ــــ ــ ــــسـ ــــ ــ ام  اإلبالغإذا أبلغت عن املعلومات املطلوب  اإلبالغع املؤسـ  ألح

ً
ا وفقا ع

ة  الدولة  ـــار ـــ ــــ ن أو أنظمة ســ ـــأن معيار  ذا القرار وأّي قوان ــــ ــ ــــ اإلبالغشـــ ـــ ـــ ان ذلك املشــ ك إذا 

يحة اإلبالغ ــ ــ ــ ــ ــــ ذه  .غ مكتمل أو يحتوي ع بيانات غ  وتتعدد ذات الغرامة بتعدد حاالت 

ن تقديم  ّ الفة خالل السنة ال يتع ا اإلبالغا .")سنة اإلبالغ(" خالل

لَزمة ب�.ب
ُ
اب املؤسسة املالية امل ذا البند  اإلبالغ حالة ارت ددة  الفقرة (أ) من  الفة ا ذات ا

ــــنة  ــــ ــ ــنة التالية لســـ ـــ ــ ــــ الة يجب أال  اإلبالغ الســ ذه ا الفة، فإن الغرامة   ا ا ال ارتكبت ف

د ع (10.000تقّل عن ( م وال تز م.50.000) عشرة آالف در ن ألف در  �) خمس

لَزمة ب��.ج
ُ
اب املؤسسة املالية امل ذا البند  بالغاإل  حالة ارت ددة  الفقرة (أ) من  الفة ا ذات ا
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ــنة  ــــ ـــ ــنة التالية لســ ـــ ــ ذا البند) الثانية  اإلبالغ الســــ ددة  الفقرة (ب) من  ــنة من (ا ــ ـــ ل ســــ و 

، فإن الغرامة يجب أال تقل عن ( اإلبالغسنوات  ا ع التوا م 60.000التالية ل ن ألف در ) ست

د ع ( م.) م100.000وال تز   ائة ألف در

فرض�.5
ُ
ـــة املالية امللزمة باإلبالغ  ت ـــسـ ا (ع املؤسـ م إذا لم 40.000غرامة مالية وقدر عون ألف در ) أر

ــتوِف إجراءات ددة  معيار  ســــ ــــادرة فيما يتعلق  اإلبالغالعناية الواجبة ا ك والقواعد الصــ ــــ املشــ

ــة ـــ ــ تصـــ ــــــلطة التنظيمية ا ــ ام  بذلك من قبل الســ  ألح
ً
) من 3) من املادة (2(البند (أ) من الفقرة وفقا

 ذا القرار.

ــذا القرار أو أّي �.6 ـــأن مخــالفــة عــدم االمتثــال ل ــ ــــ ــ ــ شــ ن  تفرض  ــأن أو من القوان ــ ـــ ـــ ـــ األنظمــة املتعلقــة  شــ

ي: ك  الدولة ما يأ  معيار اإلبالغ املش

�.أ ن (� اوح ب ــرة آالف و (10.000غرامة مالية ت ـــ ــــ ــ ـــة 30.000) عشــ ــ ـــــ ـــ ــسـ ـــ ــــ ــ م ع املؤســ ن ألف در ) ثالث

لَزمــةاملـاليـة 
ُ
ــا ألّي  اإلبالغبـ امل ن   حـالـة مخـالف ـذا القرار أو أّي من القوان ـام  حكم آخر من أح

ة  شأن معيار  ك  الدولة. اإلبالغأو األنظمة السار  املش

ـا (�.ب لَزمــة 250.000غرامـة مـاليـة وقـدر
ُ
ــة املـاليـة امل ـــ ــ ــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ م ع املؤســ ـــون ألف در ــ ـــ ـــ ) مـائتـان وخمســ

ــاب أي مخــالفــة ألّي  اإلبالغبــ عمــدت ارت ــذا القرار أو أّي من القرارات  إذا  ــام  حكم آخر من أح

ــــــأن معيار  ــ ة  شــ ــــار ــ ـــات  اإلبالغأو األنظمة الســــ ــــ ــ ب أّي ممارسـ ك  الدولة أو إذا قامت ب ــــ ــ ــ املشــ

ا بقصد اال  ذا القرار أو تلك القرارات أو األنظمة.متعلقة    حتيال ع تطبيق 

ة أخرى  . 7  جزاءات إدار

�.أ لَزمة ب�
ُ
ـــة املالية امل ــ ـــ ــســـ ــ ـــ اب املؤســــ ـــة  حالة ارت ــــ ــ تصــ ــــــلطة التنظيمية ا ــ ــ الفات  اإلبالغللسـ ألّي من ا

ـــددة  البنود من ( ـــذه املـــادة أن تتخـــذ أي 6) إ (1ا ــا  ذلـــك جزاءات تكميليـــة أخرى، ) من  بمـ

ن من  بــھ أو عــدم تجــديــده وذلــك ألغراض التق ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ـــادر للمخــالف أو  ــــ ــ ــــ خيص الصــ وقف العمــل بــال

ـــأن معيار  ــــ ــ ــادرة  الدولة  شــ ـــ ــ ن أو األنظمة الصــــ ذا القرار أو أّي من القوان ام   اإلبالغاالمتثال ألح

ك.   املش

ـــلطة �.ب ـــ ــة املالية امللزمة ب التنظيميةتقوم الســـ ــ ـــ ـــســ ــ ــــة بإخطار املؤســــ ــ تصـــ زاء  اإلبالغا اإلداري الذي با

ذا  اتخذتھ ا اتخاذ  ن ضم ّ ة ال يتع الف ذا البند و زاءبموجب الفقرة (أ) من  .ا
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  )6املادة (

ا  ة وتنفيذ   اإلخطار بفرض غرامة إدار

ــــســــــة �.1 ـــيطر أو املؤســ ص املســـ ــــــ ـــاب أو ال ســـ ــاحب ا ــ تصــــــة أن صــ ـــلطة التنظيمية ا إذا قررت الســـ

ا  املادة ( اإلبالغاملالية امللزمة ب ــــوص عل ـــ ــــ ة املنصــ الفات اإلدار ذا القرار 5ارتكب أّي من ا ) من 

رضت و 
ُ
 بما ف

ً
ا إخطاره كتابة ن عل ّ ا، يتع ة املقررة ل يعليھ الغرامة اإلدار :يأ

�.أ �.
ً
 دقيقا

ً
ا تحديدا ة مع تحديد أنھ ارتكب مخالفة إدار

ة.�.ب الفة اإلدار اب ا خ ارت  تار

ة.أسباب اتخاذ ��.ج  القرار بفرض الغرامة اإلدار

ة املفروضة.��.د  قيمة الغرامة اإلدار

يد اإل�.2 تصة اإلخطار إ ال الفة ترسل السلطة التنظيمية ا ص الذي ارتكب ا ي لل و لك

ا ل لد ة امل ص، اإلدار ب ا عذر ألّي س ده اإلو فإن  سل اإلخطار ع ل ع بر ي ف و لك

ل يدي امل علم الوصول. عنوانھ ال وب  تصة بمقت خطاب م لدى السلطة التنظيمية ا

ة املقررة خالل مدة (�.3 ة سداد قيمة الغرامة اإلدار الفة اإلدار ص الذي ارتكب ا ) 30ع ال

ام البند (  ألح
ً
خ استالمھ اإلخطار املرسل إليھ وفقا ن يوم عمل من تار ذه املادة.2ثالث  ) من 

ص ا�.4 م ال
ّ
ا فإن عليھ  حالة إذا تظل ا عليھ أو من قيم ة من قرار فرض اضع للغرامة اإلدار

ا خالل ( سداد م أو عدم قبولھ القيام 
ّ
خ إخطاره 15رفض التظل ) خمسة عشر يوم عمل من تار

م أو عدم قبولھ.
ّ
 برفض التظل

لف املصارف والبنوك املرخصة من �.5 ية املتحدة املركزي أن ي قبلھ بتحصيل ملصرف اإلمارات العر

ددة  البند ( ي الذي يحدده 5) من املادة (1الغرامات ا ساب البن ا إ ا د ذا القرار وتور ) من 

ذا الغرض.  املصرف املركزي ل

ا خالل  يبادرإذا لم �.6 ة املقررة ع سداد الغرامة اإلدار الفة  دداملدة مرتكب ا ذا القرار ةا   

عت  ا،  ذه املادة بمثابة سند تنفيذي1املشار إليھ  البند ( اإلبالغلسداد تقوم السلطة  ،) من 

تصة للمباشرة  كمة ا تصة بتقديم السند التنفيذي إ قا التنفيذ  ا التنظيمية ا

 .
ً
ا نفيذه ج   ب
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�

  )7املادة (

ةالتظلم من الغرامة    اإلدار

م من ذلك القرار أمام السلطة �.1
ّ
ة عليھ أن يتظل ص الذي صدر قرار بفرض غرامة إدار لل

ن يوم عمل من استالمھ لإلخطار املشار 20التنظيمية ال أصدرت ذلك القرار وذلك خالل ( ) عشر

ذا القرار. 6) من املادة (2إليھ  البند (  ) من 

 من ال�.2
ً
 وموقعا

ً
ا م مكتو

ّ
ون التظل ة عليھ يجب أن ي ص الذي صدر القرار بفرض الغرامة اإلدار

 ع إحدى األسباب 
ً
ون مؤسسا  عنھ، ع أن ي

ً
م نيابة

ّ
 :اآلتيةأو ممن يخّولھ القيام بالتظل

�.أ ة إليھ.� سو ة امل الفة اإلدار  لم يرتكب ا

ة إليھ.قيمة �.ب سو ة امل الفة اإلدار ة املوقعة عليھ غ متناسبة مع ا  الغرامة اإلدار

ة قيمة ��.ج ـــو ــ ــ ـــ ســ ة امل ـــ املقرر للمخالفة اإلدار ـــ ـــ ـــ ّد األق د ع ا ة املوقعة عليھ تز الغرامة اإلدار

ذا القرار. ام   ألح
ً
  إليھ وفقا

تصة بالنظر  التظلم�.3 ا  ،تقوم السلطة التنظيمية ا م وأ
ّ
ا التظل م باستالم

ّ
ا إخطار املتظل وعل

ددة  اإلخطار ع أال تتجاوز ( ا فيھ خالل املدة ا ن يوم عمل من 60ستقوم بإصدار قرار ) ست

خ ذلك اإلخطار يد اإل ،تار ذا اإلخطار ع عنوان ال رسل  ي الذي حدده املتظلم  تظلمھ، و و لك

ذا العنوان محد ام البند (فإن لم يكن   ألح
ً
سل اإلخطار طبقا  ف

ً
ذا القرار.6) من املادة (2دا ) من 

ا �.4 ندات أو معلومات إضافية ترى أ م تقديم أّي مس
ّ
تصة أن تطلب من املتظل للسلطة التنظيمية ا

 
ّ
ة للبّت  التظل ا لسماعضرورّ ضور لد م ل

ّ
 للمتظل

ً
ا لذات الغرض أن تحدد موعدا م، كما ل

يت دفوعھ.أقوالھ و   تث

ا�.5 تصة قرار صدر السلطة التنظيمية ا
ُ
  ت

ّ
  شأن التظل

ً
ي م ووفقا : ملا يأ

�.أ م منھ�
ّ
لغاء القرار املتظل .بقبول التظلم و

ا�.ب م م
ّ
 .بتعديل الغرامة املتظل

م أو عدم قبولھ.��.ج
ّ
  برفض التظل

صإذا تقّدم �.6 اضع للغرامة اإلدارة ال دد  ا عد انقضاء املوعد ا مھ 
ّ
مبتظل

ّ
فتصدر  ،للتظل

 
ً
تصة قرارا م  عدمالسلطة التنظيمية ا

ّ
 جدية منعت املتظل

ً
ناك أسبابا م ما لم تقرر أن 

ّ
قبول التظل

م  ذلك امليعاد.
ّ
من تقديم التظل

 بتحديد أّي إجراءات أو أّي نماذج لتنفيذ أّي حكم من �.7
ً
صدر قرارا

ُ
تصة أن ت للسلطة التنظيمية ا

ام املنصوص عل ذه املادة.األح   �ا  
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  )8املادة (

  سلطات الفحص والرقابة 

تصة اتخاذ أّي من اإلجراءات اآلتية: ذا القرار، للسلطة ا ام  يل تنفيذ أح    س

ون لديھ حساب لدى �.1 ص مسيطر الذي ي طلب أّي معلومات من أّي صاحب حساب وأّي 

ساب امللزمة باإلبالغ أو املؤسسة املالية اإلبالغاملؤسسة املالية امللزمة ب الت ا ، بما  ذلك 

ذه املؤسسة  قة باملعلومات أو اإلفادات املقدمة إ 
ّ
ا واملتعل الت األخرى ال يتم مسك وجميع ال

 املالية.

الت ذات العالقة  اإلبالغطلب املساعدة من املؤسسة املالية امللزمة ب�.2 صول ع املعلومات أو ال ل

س اصة بصاحب ا ص املسيطر. -بحسب األحوال- اب أوا  ال

ذا القرار، الدخول إ مقّر �.3 ا   ة املنصوص عل الفات اإلدار باه  وقوع أّي من ا  حالة االش

الفة  اإلبالغاملؤسسة املالية امللزمة ب ندات واملعلومات ذات العالقة با ألغراض فحص وتدقيق املس

ا بھ  وقوع ة املش  .اإلدار

الت والوثائق األصلية ذات�.4 صول  االطالع ع ال ا وا بھ  وقوع ة املش الفة اإلدار العالقة با

ا.  ع صور ع

ساب أو �.5 ص -بحسب األحوال  - طلب أّي معلومات أو بيانات أو وثائق من صاحب ا من ال

ا واكتمال اإلبالغاملسيطر أو املؤسسة املالّية امللزمة ب م للتأكد من  ام أّي م ا ومن مدى ال

ام االتفاقية ومعيار  ذا القرار. اإلبالغبتطبيق أح ك و املش

  )9املادة (

 تبادل املعلومات 

ل سنة إ السلطة �.1 اضع لإلبالغ  ساب ا تصة بتقديم املعلومات ذات الصلة با تقوم السلطة ا

ب  دة أو اتفاقية أو ترت موجب أّي معا ددة  االتفاقية و ل واآللية ا  للش
ً
تصة وفقا ية ا األجن

تعلق بمعيار   فيھ و
ً
ون الدولة طرفا ك. اإلبالغدو مشابھ ت  املش

ا بموجب االتفاقية وأّي ألغراض م�.2 ام بواجبا ون الدولة  ساعدة الدولة  االل دة أو اتفاقية ت معا

ق بمعيار 
ّ
تعل  فيھ و

ً
ام  اإلبالغطرفا تصة امل ك، تمارس السلطة ا :اآلتيةاملش

�.أ ذا القرار.� ام   �إصدار النماذج الالزمة لتنفيذ أح
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�

خ وأنماط �.ب ن ع اإلبالغتحديد توار ّ ذا  اإلبالغالسلطة املالية امللزمة ب ال يتع  ل
ً
ا وفقا القيام 

 القرار.

ن ��.ج ّ خ الذي  اإلبالغاستالم وطلب أّي معلومات يتع  للنموذج و التار
ً
ذا القرار وفقا  ل

ً
ا وفقا ع

 تحدده.

تصة أو املؤسسة املالية امللزمة ب��.د تقديم أّي معلومات  اإلبالغالطلب من السلطة التنظيمية ا

ذا القرار. ام  ل معقول ألغراض تنفيذ أح ش ا  ن طل ّ أو وثائق إضافية يتع

  )10املادة (

ام    القرار ذا تفس أح

 لـشروحات معيار 
ً
ذا القرار وفقا ام  ون تفس أّي حكم من أح ك  اإلبالغي منظمة الصادرة عن املش

ا.، وأّي التعاون االقتصادي والتنمية   تحديث يرد عل

  )11املادة (

  القرارات التنفيذية

ات  ر املالية القرارات والتوج ذا القرار.واإلجراءات يصدر وز ام    الالزمة لتنفيذ أح

  )12املادة (

  اتاإللغاء

ــم ( ـــ ــ ــــوزراء رقـــــ ــ ـــــس الـــــ ــ ـــرار مجلـــــ ــ ــ ـــ ــ قــ ــ ــ ـــ ــ ـــــنة 5/11يل ـــ ـــام  2020) لســــ ـــ ـــ ـــ ـــــــض أح ــ عــ ـــذ  ــ ــ ـــ نفيــ ــةب ــ ـــ ـــة االتفاقيـــــ ـــ ــــ ــ  اإلدار

ـــــــع  ـــارض مــ ــ ــ ـــالف أو يتعــ ـــ ــــم يخــ ـــ ـــــل حكــ ــــ ــــ  ــــ ــا يل ـــ ي، كمــــ ـــا ـــ ل تلقــ ــ ــ ــ شـــ ـــات  ـــ ـــادل املعلومـــ ــــــراف لتبـــــ ــــــددة األطـــ متعــ

ذا القرار. ام    أح
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  )13املادة (

  شر القرار والعمل بھ

دة الرسمية ر ذا القرار  ا شر  شره.عمل بھ من وُ ، ُي خ  اليوم التا لتار

  األصل موقع من صاحب السمو الشيخ  

محمد بن راشد آل مكتوم  

س مجلس الوزراء        رئ

______________________  

  صدر عنا: 

خ يع األول /  3    :  بتار   ـ1443/  ر

افق ر  /  10  : املو م2021  /  أكتو




