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  2022) لسنة   63 قرار مجلس الوزراء رقم ( 

ام املرسوم االتحادي رقم (   بالتصديق 2016) لسنة 9شأن تنفيذ أح

ية املتحدة وحكومة الواليات املتحدة  ن حكومة دولة االمارات العر كيةع اتفاقية ب   األمر

ا) ية (فات سابات األجن ن االمتثال الضر الدو وتطبيق قانون االمتثال الضر ل   لتحس

  

  :مجلس الوزراء

 عد االطالع ع الدستور، -

عديالته، 1972) لسنة 1وع القانون االتحادي رقم ( -   شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، و

عديالته، 1981) لسنة 18( وع القانون االتحادي رقم - ة، و االت التجار   شأن تنظيم الو

يئة وسوق  2000) لسنة 4وع القانون االتحادي رقم ( - عديالته،، لألوراق املالية والسلع اإلمارات شأن    و

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

ومة االتحادية 2016) لسنة 14وع القانون االتحادي رقم ( - ة  ا زاءات اإلدار الفات وا  ،شأن ا

يئة االتحادية للضرائب 2016) لسنة 13وع املرسوم بقانون اتحادي رقم ( - شاء ال عديالته، شأن إ  ، و

ــنة 14وع املرســــــوم بقانون اتحادي رقم ( - شــــــطة  2018) لســــ ـــآت واأل شـــ ـــأن املصــــــرف املركزي وتنظيم امل  شـــ

عديالته ،املالية   ،و

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

ـــوم االتحادي رقم ( - ـــ ــــنة 9وع املرســـ ومة الواليات  2016) لســـــ ومة الدولة وح ن ح ــــديق ع اتفاقية ب ــــ بالتصـ

ـــر الدو وتطبيق  ـــ ن االمتثال الضـــ ــــ ــــ كية لتحسـ ية املتحدة األمر ـــابات األجن ـــ ســـ ـــر ل ـــ قانون االمتثال الضـــ

ا)  ،(فات

ر املالية - ناًء ع ما عرضه وز   ، وموافقة مجلس الوزراء ،و

  ر:رّ ـــــق

  )1املادة (

فات   التعر

ا، ما لم يقِض  .1 ل م ن  ة قر ــ ـــ ــــ ي املو لمات والعبارات التالية املعا ــــــد بال ذا القرار، ُيقصـــ ام   تطبيق أح

غ   :ذلكسياق النص 

ية املتحدة.  :  الدولة    اإلمارات العر
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تصة ر املالية  :  السلطة ا   .وز

تصـــة  الســـلطة ا

ـــــات  ــــــ ـــــواليــــ ـــ ـــ ـــ الـــ ــــ ــــــ ـ

  املتحدة

زانة أو من يفوضه  : ر ا   .وز

ــــة  ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــطـ ـــ ـــ ــــ ــــــ ــــلــ ــــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ الســـ

  التنظيمية

ذا القرار.3السلطة املعينة بموجب املادة (  :   ) من 

  

يئة يئة االتحادية للضرائب.  :  ال   ال

دد  البند (  :  مؤسسة مالية ا املع ا ون ل   ) من االتفاقية.1خ) من املادة (/1ي

ــة مــاليــة  ـــ ـــــــ ـــســ ـــ ــــ مؤســـ

  غ مشاركة

دد  البند (  : ا املع ا ون ل   ) من االتفاقية.1ط) من املادة (/1ي

ــة مــاليــة  ـــ ـــــــ ـــســ ـــ ــــ مؤســـ

  إماراتية مبلغة

دد  البند (  : ا املع ا ون ل   ) من االتفاقية.1ص) من املادة (/1ي

ـــــرة  ــ ـــ ــــة ا ــقــ ـــطـــ ــنــ املـــ

  املالية

شأة بموجب القانون االتحادي رقم (  :   .2004) لسنة 8منطقة حرة مالية م

ــــة  ـــــلطــــــة املنطقــ ـــ ـــ ســ

رة املالية   ا

ـــلطة التنظيمية   : ام الســــ ــــة م رة املالية املعنية ملمارســـ ولة  املنطقة ا الســـــــلطة ا

رة املالية ذات ا لة  املنطقة ا ـــ ـــ ـــــ ــــة مالية م ــــ ـــــســـ ـــ ــلة وذلك فيما يتعلق بمؤســـ ــــــ لصـــ

ذا القرار واالتفاقية. ام    ألغراض تطبيق أح

ــاقيــــة  :  االتفاقية ـــات  االتفــ ــة الواليــ ومـــ يــــة املتحــــدة وح ــارات العر ــة دولــــة اإلمــ ومــ ن ح ــة ب مــ امل

ــــر الــــدو وتطبيق قــــانون االمتثـــــال  ــــــ ن االمتثـــــال الضـــ ــــ ــــ كيـــــة لتحســـــ ـــدة األمر املتحــ

ا)،  ية (فات ـــــابات األجن ســ ــــر ل ــادق الضـــ ـــ ا بموجب واملصــ ــــوم املعل تحادي االرســـ

  .2016) لسنة 9رقم (

ا كية الصــادرة بموجب األقســام   :  فات زانة األمر من قانون  1474إ  1471الئحة وزارة ا

ــــــــابات  ـــ ســ ــــــــر ل ـــ ـــار إليه عادة بقانون االمتثال الضــ ـــــــ شـــ ُ اإليرادات الداخلية والذي 

ية.    األجن

ــانــــون اإليــــرادات  قــــ

  الداخلية

عديالته.قانون   :   اإليرادات الداخلية للواليات املتحدة و

  

ا تأي قرارات   :  القرارات تصةصدر ذا القرار.13بموجب املادة ( السلطة ا   ) من 

ـــــص  ــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ال

  املسيطر

دد  البند (  : ون له املع ا   ) من االتفاقية.1د) من املادة (/1ي
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دد  البند   :  صاحب حساب ون له املع ا   ) من االتفاقية.1ـ) من املادة (/1(ي

دد  البند (  :  حساب ما ون له املع ا   ) من االتفاقية.1ظ) من املادة (/1ي

ـــد  ــــــــاب جــــــديــــ ـــ ــــ حســـ

  للكيان

دد  الفقرة (  : ون له املع ا ق األول من االتفاقية.5ي   ) من امل

ـــد  ــــــــاب جــــــديــــ ـــ ــــ حســـ

  للفرد

دد  الفقرة (  : ون له املع ا ق األول من االتفاقية. ) من3ي   امل

ــي  ــ ــاب أمــر ـــ ـــ ـــــــ حســــ

  واجب اإلبالغ عنه

دد  البند (  : ون له املع ا   ) من االتفاقية.1ن) من املادة (/1ي

ر السنوي  ر املقدم وفًقا للبند (  :  التقر ذا القرار.5أ) من املادة (/3التقر   ) من 

ر الصفري   للبند (  :  التقر
ً
ر املقدم وفقا ذا القرار.5من املادة (ب) /3التقر   ) من 

ــــادة  ــ ـــ ــــ نموذج الشــــــ

  الذاتية

 للبند (  :
ً
ته وفقا ن جمعه والتحقق من  ) من 5) من املادة (3النموذج الذي يتع

 ألغراض 
ً
ص املسيطر مقيما ساب أو ال ان صاحب ا ذا القرار لتحديد ما إذا 

بة.   الضر

ذا القرار مع مراعاة  حالة عدم اإلشارة إ حكم محدد من مالحق  . 2 ذا القرار، يتم تفس  االتفاقية  

ام ذات الصلة من املالحق.   األح
 

  )2املادة (

داف القرار   أ

ام ذا القرار إ تطبيق أح   االتفاقية  الدولة. دف 
  

 )3املادة (

  السلطات التنظيمية

ام . 1 ات التالية كسلطة تنظيمية ألغراض تطبيق أح ة من ا ل ج ن    ذا القرار واالتفاقية: ع

ـــعة لرقابته   .أ ون خاضـــ ـــــة املالية ال ت ية املتحدة املركزي فيما يتعلق باملؤســــــسـ ـــرف اإلمارات العر مصـــ

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

ــــعة لرق  .ب ون خاضــ ـــة املالية وال ت ـــــســـ ـــــلع فيما يتعلق باملؤسـ ام يئة األوراق املالية والسـ  ألح
ً
ا وفقا اب

يئة األوراق املالية والسلع. ة الصادرة عن  ن واألنظمة السار   القوان

رة املالية.  .ج  سلطة املنطقة ا

ورة   .د ــــلطات التنظيمية املذ  ألي من السـ
ً
ــة مالية ال تخضـــــع رقابيا ــــســـ وزارة املالية فيما يتعلق بأي مؤسـ

ا  الفقرات من (أ) إ (ج) من     ذا البند.أعاله واملشار إل
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ٌل  نطاق اختصاص2 ام اآلتية:ا. ُتمارس السلطات التنظيمية   ، امل

ــذا القرار واالتفــاقيــة وأي   .أ ــام  ــا ألغراض التــأكــد من االمتثــال ألح عبئ ن  ــدار النمــاذج ال يتع ـــــــ ـــ إصــ

تصة.تصدر لتنفيذه قرارات  سيق مع السلطة ا  وذلك بالت

ــــاب   .ب ســ ـــاحب ا ــســــــة املالية وصـــ ا من قبل املؤســــ ن تقديم دة ال يتع تجميع املعلومات والوثائق املؤ

ذا القرار واالتفاقية وأي قرارات  ام   ألح
ً
ص املسيطر وفقا ا تو/أو ال تصةصدر  .السلطة ا

ــــ  .ج ـــ ــــة املــاليــة، وصــــــــ ـــ ـــ ــــســــ ـــــــ ــا من قبــل املؤســ ن تقــديم ــدة وال يتع احــب مراجعــة املعلومــات والوثــائق املؤ

ذا القرار واالتفاقية  ام   ألح
ً
ا، وفقا ـــ ا و ص املســـيطر للتأكد من اكتمال ـــ ــاب، و/أو ال سـ ا

ا توأي قرارات  تصةصدر  .السلطة ا

ا واملتعلقة   .د ندات ال  حوز الت واملس ا املعلومات وال تصة بناًء ع طل أن تقدم للسلطة ا

ــاب و  ـــ ســــ ــــــاحب ا ـــة املالية وصـــ ـــ ــســـ ـــ ـــ   –باملؤسـ
ً
ون ذلك منطبقا   –حيثما ي

ً
ـــــــيطر وفقا ص املســ ـــــ ــــ ال

ــذا الق ــام  ــددة فيــه وذلــك ألغراض تطبيق أح ــدد  ذلــك الطلــب وخالل املــدة ا رار للنموذج ا

ا تواالتفاقية وأي قرارات  تصةصدر  .السلطة ا

ـــذا القرار   .ه ــ ـــام  ــ ـــأح ام بــ ــة للتـــــأكـــــد من االل ـــ ون مطلو ــات والتحقيقـــــات ال قـــــد ت القيـــــام بـــــاملراجعـــ

ا تواالتفاقية وأي قرارات  تصةصدر  .السلطة ا

ــذا ا  .و ــام  ــاطر والتــدقيق الالزمــة للتــأكــد من االمتثــال ألح لقرار واالتفــاقيــة اتخــاذ إجراءات تقييم ا

ا توأي قرارات  تصةصدر  .السلطة ا

ذا القرار   .ز ام  ندات وذلك ألغراض التيقن من االمتثال ألح ــــ ــــ الت أو مســــ ـــــ ـــــــ طلب أي معلومات أو 

ا تواالتفاقية وأي قرارات  تصة مالسلطة صدر  :نا

 .املؤسسة املالية ) 1

ســاب و  ) 2   –صــاحب ا
ً
ون ذلك منطبقا ص املســيطر –حيثما ي ــ  أو غ ب ال

ً
قة مباشــرة طر

تصة).  مباشرة (من خالل املؤسسة املالية ا

ذا القرار.  .ح ة املقررة بموجب    فرض وتنفيذ الغرامات اإلدار

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

ـــــلطات أخرى   .ي ام أو ســـ ذا القيام بأي م ام  ا توأي قرارات  واالتفاقيةالقرار الزمة لتطبيق أح ـــــدر صــــ

تصة  .السلطة ا
  

 )4املادة (

ام  ائبم يئة االتحادية للضر   ال

ــــ البند ( . 1 ـــ ـ ــــــلطة تنظيمية بمقت ام وزارة املالية كســ نفيذ م يئة )3(د) من املادة /1فيما يتعلق ب ، ُتفوض ال

ددة  البنود ( ام ا نفيذ امل ذا القرار نيابة عن وزارة املالية. 3ط) من املادة (/2ح) و(/2و) و(/2ب  ) من 
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ام املرسوم االتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة  ومة دولة االمارات ع بالتصديق 2016) لسنة 9شأن تنفيذ أح ن ح  اتفاقية ب

كية ومة الواليات املتحدة األمر ية املتحدة وح ن االمتثال الضر الدو وتطبيق قانون  العر ا)لتحس ية (فات سابات األجن   االمتثال الضر ل
 

 

لة  . 2 ام املو يل ممارسة امل ا  س يئة بما 1بموجب البند (إل ذه املادة، تقوم ال ي) من   :يأ

ـــ  .أ ـــ الت واملســـ ــــ ـــ ــ ـــة باملعلومات وال تصــــــ ــــــلطة ا د الســـ ا وفًقا للبند (تزو د) من /2ندات ال قد تطل

ذا القرار) 3(املادة    .من 

ددة  البندين (  .ب ام ا ذا القرار. ) 3(ج) من املادة /2ب)، و(/2تنفيذ امل  من 

يئة االتحادية للضرائب  . 3 ددة  البنود (القيام كما أن لل ام ا ك) من املادة /2ي) و(/2ز) و(/2ه) و(/2بامل

ذا ) 3(  القرار.من 
  

 )5املادة (

  واجبات املؤسسات املالية

  العناية الواجبة  . 1

ق األول من االتفاقية  ل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة  امل ن ع  يتع

ا املؤسسات املالية غ املشاركة.  سابات ال تحتفظ  ا وا كية الواجب اإلبالغ ع سابات األمر   لتحديد ا
 

ادة الذاتية  . 2   نموذج الش

ــــة مال ـــــســــ ل مؤســـ ن ع  ــــاب جديد يتع ـــ ل حسـ ادة الذاتية ل ــــ ية إماراتية مبلغة التجميع والتحقق من نموذج الشــــ

ل حساب جديد للكيان   .للفرد و
  

  واجبات اإلبالغ . 3

 يتضمن:  .أ
ً
ا  سنو

ً
را ل سنة ميالدية تقر عد  

ُ
ل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة أن  ن ع   يتع

ي واجـــب  ) 1 ــــاب أمر ــــ ـــ ـــل حســــ ـــة فيمـــا يتعلق ب ــه املعلومـــات املطلو اإلبالغ عنـــه والـــذي تحتفظ بـ

                              ) من االتفاقية.2) من املادة (2املؤسسة وذلك بموجب البند (

ة بموجب البند ( ) 2  االتفاقية.) من 4ب) من املادة (/1املعلومات املطلو

يئـة  ) 3 ــــلطـة التنظيميـة أو ال ــــــ ـا الســـ ـذا القرار أي معلومـات أخرى تطل واالتفـاقيـة وأي بموجـب 

تصةقرارات تصدر عن    .السلطة ا

كية   .ب ـــــابات أمر ــة املالية اإلماراتية املبلغة خالل الســـــــنة امليالدية املعنية أي حســ ـــ ــســ ــــ إذا لم يكن للمؤسـ

ر صفري فيما يتعلق بتلك السنة امليالدية.  ا تقديم تقر ن عل  خاضعة لإلبالغ، فيتع

ــة مالية إماراتية مبل  .ج ل مؤســــــســــ ن ع  دد  البند (يتع ـــــنوي ا ر السـ ذه /3غة تقديم التقر أ) من 

دد  البند ( ر الصـــــفري ا ــة أو من /3املادة والتقر تصـــ ـــرة إ الســـــلطة ا ذه املادة مباشــ ب) من 

ددة من قبل  ل واآللية وخالل املدة ا ــــ ــــ ــلطة التنظيمية وفًقا لنظام اإلبالغ ووفًقا للشـــــ ــــ ـــ خالل الســــ

تصة.   السلطة ا
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ندات أخرى، بما  ذلك   .د ــــ الت ومسـ ــــ ـ ــــة مالية إماراتية مبلغة تقديم أي معلومات و ـــسـ ل مؤســ ن ع  يتع

ــاب، و سـ   –املعلومات املتعلقة بصـــاحب ا
ً
ون ذلك منطبقا ــيطر،  –حيثما ي ص املسـ ـــ قد ُيطلب  كماال

م وذلك  دد من قبل تصــة  الوقت ا يئة أو الســلطة ا تصــة أو ال ا من قبل الســلطة التنظيمية ا م

ذا القرار واالتفاقية وأي قرارات  ام  ا تألغراض تطبيق أح تصةاصدر  . لسلطة ا

يئة أو   .ه د السلطة التنظيمية أو ال ل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة تزو ن ع  تصة يتع السلطة ا

ذا القرار واالتفاقية أو أي  ام   ألح
ً
ا وفقا ندات املطلوب تقديم ــ ـــ الت أو املســــــــ ــــ ـــ ــــــ باملعلومات أو ال

ا تقرارات  تصةصدر يح. السلطة ا امل و  وذلك ع نحو 
 

  األنظمة واإلجراءات . 4

ـــة مالية   .أ ـــــــ ـــــســـ ـــ ـــ ل مؤســ ن ع  ا  أنيتع ا واالحتفاظ  الت واملعلومات ال يتم جمع ـــــ ــــــــ تحتفظ بال

ذا القرار واالتفاقية وأي قرارات  ا تبموجب  ــــــدر ــــ ــلطةصـ ـــــــ ـــــــة الســ ـــ تصـ ــــــــت ( ا ) 6ملدة ال تقل عن ســـ

الت واملعلومات إ السلطة التنظيمية ذه ال خ اإلبالغ عن   .سنوات من تار

ل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة  .ب ن ع   :يتع

ــا  ) 1 كيــة الواجــب اإلبالغ ع ـــــابــات األمر ـــ ســــــ بــات املعــدة لتحــديــد ا ت ــافظــة ع ال ــــع وا ـــ وضــــــ

ذا  ا املؤســـســـات املالية غ املشـــاركة، ألغراض االمتثال ملتطلبات  ســـابات ال تحتفظ  وا

تصةالقرار واالتفاقية وأي قرارات  ا السلطة ا  .تصدر

طوات وا ) 2 ن ا الت ال تب ا والدليل الذي اعتمدت عليه ألغراض االحتفاظ بال لتداب ال اتخذ

ق األول  ) سنوات ع األقل، 6ملدة ست (من االتفاقية إجراءات العناية الواجبة املتخذة وفًقا للم

. ذه اإلجراءات ع أي حساب ما اية العام الذي يتم فيه تطبيق   بدًءا من 

  استخدام طرف ثالث . 5

ا  يجوز للمؤســســة املالية اإلماراتية املبلغة اســتخدام طرف ثالث لغرض االمتثال للمتطلبات املنصــوص عل

ذا القرار واالتفاقية وأي قرارات  ـــلطة   ـــ ا السـ ــــة،تصـــــــدر تصـــ ذه  ا ميع  ــــؤولية االمتثال  غ أن مســـ

  املتطلبات تبقى ع عاتق املؤسسة املالية اإلماراتية املبلغة.
  

  )6(املادة 

 سلطات الرقابة والتحقيق

تصــة،  ذا القرار، يجوز للسـلطة التنظيمية ا ا   ام والصـالحيات املنصـوص عل ا ألي من امل من أجل ممارسـ

يئة:او    ل

ذا  .1 ام  غرض ضمان االمتثال ألي حكم من أح طلب أي معلومات أو وثائق من املؤسسة املالية 

االقرار واالتفاقية وأي قرارات  تصة تصدر  .السلطة ا
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ام املرسوم االتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة  ومة دولة االمارات ع بالتصديق 2016) لسنة 9شأن تنفيذ أح ن ح  اتفاقية ب

كية ومة الواليات املتحدة األمر ية املتحدة وح ن االمتثال الضر الدو وتطبيق قانون  العر ا)لتحس ية (فات سابات األجن   االمتثال الضر ل
 

 

ـــــاب لدى  .2 ـــ ون لديه حســـ ـــيطر الذي ي ــــ ص مســــ ـــــ ـــ ـــ ــاب وأي  ــــ ـــ ـــــاحب حســ طلب أي معلومات من أي صــــــ

الت األخرى املتعلقة باملعلومات أو  ــــــ ــ ــاب وجميع ال ـــ ســـ الت ا ــــ ـــ ـ ــة املالية، بما  ذلك  ـــ ــســـ ـــ املؤســـ

ذه املؤسسة   .املاليةاإلفادات املقدمة إ 

ـــــول ع .3 ـــ صــ ــــة املالية ل ــــ ـــســ ـــ ــــاعدة من املؤســــ ــــ ندات ذات  طلب املســ ــــ ـــ الت أو املســـ ـــــ ـــــ املعلومات أو ال

ص املسيطر ، ال
ً
ان ذلك منطبقا ساب أو، حيثما  اصة بصاحب ا  .العالقة ا

ذا القرار، الدخول إ مقر  .4 ا   ة املنصـــــوص عل الفات اإلدار باه  وقوع أي من ا ــ  حالة االشـــ

الت أو امل ـــ ـــ ـــــــ ــــة املالية ألغراض فحص املعلومات أو ال ـــــــ ــســ ــــ ـــ الفة املؤســــ ندات ذات العالقة با ــــ ـــ ســــــ

ا به  وقوع ة املش   .اإلدار

صول  .5 ا وا به  وقوع ة املش الفة اإلدار الت والوثائق األصلية ذات العالقة با االطالع ع ال

ا  .ع صور ع

ون  .6 ســــاب أو، حيثما ي ــاحب ا ـــة املالية، أو صــ ـــسـ ـــاعدة من املؤسـ طلب أي معلومات أو وثائق أو مسـ

ص املســـيطرذلك  ـــ ، من ال
ً
ا لغرض إجراء أي تحقيق إداري لضـــمان  ،مطبقا ون ضـــرورً حســـبما ي

ذا القرار واالتفاقية وأي قرارات  ام  تصةاالمتثال ألي حكم من أح ا السلطة ا  .تصدر

  

  )7املادة (

ة زاءات اإلدار الفات وا  ا

 عدم القيام بمتطلبات العناية الواجبة . 1

ــا (ُتفرض غرامــة مــاليــة  ــة املــاليــة 40.000وقــدر ـــ ــــ ـــ ــســ ــــ ـــــنــة ميالديــة ع املؤســـــــ ــــــ ــل ســ م عن  عون ألف در ) أر

ـــــوص عل ـــ ـــ ـــتوِف إجراءات العناية الواجبة املنصــ ـــ ـــ ســــ ) من 5املادة ( ) من1البند (  ااإلماراتية املبلغة إذا لم 

ق األول من االتفاقية.  ذا القرار و امل

ادة ال . 2 ة نموذج الش   ذاتيةعدم تجميع أو التحقق من 

ـــا ( ــاب جـــديـــد للفرد أو 1.000تفرض غرامـــة مـــاليـــة وقـــدر ـــ ــــ ـــل حـــالـــة من حـــاالت فتح حســــــ م عن  ) ألف در

ـــاب جديد للكيان دون أن يتم  ة املفعول؛ أوحســ ـــار يحة وســ ـــ ــ ادة ذاتية  ـــ  دون التحقق تجميع نموذج شــ

ادة  ة نموذج الش  . الذاتيةمن 

ر  . 3 ر السنوي أو التقر  الصفري اإلخفاق  تقديم التقر

ا ( فرض غرامة مالية وقدر
ُ
ــــــرون20.000ت ـــ ــة املالية اإلماراتية املبلغة إذا لم  ) عشـ ـــ ـــ ـــســ ـــ م ع املؤســــ ألف در

ام البند (  ألح
ً
ر الصفري وفقا ر السنوي أو التقر ذا القرار. )5) من املادة (3تقم بتقديم التقر  من 

يحة  معلوماتاإلخفاق  تقديم  . 4   املة و

ام الفقرة   ألح
ً
ندات وفقا الت أو املســـ ـــ إذا أخفقت املؤســـســـة اإلماراتية املبلغة  تقديم املعلومات أو ال
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ام املرسوم االتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة  ومة دولة االمارات ع بالتصديق 2016) لسنة 9شأن تنفيذ أح ن ح  اتفاقية ب

كية ومة الواليات املتحدة األمر ية املتحدة وح ن االمتثال الضر الدو وتطبيق قانون  العر ا)لتحس ية (فات سابات األجن   االمتثال الضر ل
 

 

ــ) من البند ( ــــ ــــــ ــــ ـ ا5) من املادة (3( يح فتفرض عل ــــ امل و ذا القرار ع نحٍو   ملا مالية غرامة  ) من 
ً
وفقا

ي:   يأ

ـــل حـــالـــة من حـــاالت اإلخفـــا5.000(  .أ م عن  ــــــــة آالف در ـــ ـــــنوي أو ) خمســــ ــــ ر الســــ ر  التقر ق ال تظ

ر الصفري.  التقر

د ع (5.000غرامة مالية ال تقل عن (  .ب م وال تز ـــــة آالف در ن ألف 25.000) خمســ ـــر ـــ ــــــة وعشـ ) خمسـ

م وذلك عن اإلخفاق   نداتتقديم أي در الت أو مس ـــ) من /5/3بموجب املادة ( معلومات أو  ـ

  .ذا القرار

ـــــافة إ الغرامة   .ج ـــة اإلماراتية باإلضــ ـــ ــــسـ ذا البند، تفرض ع املؤســـ ــــة بموجب الفقرة (أ) من  املفروضـــ

ـــا ( ــافيـــة وقـــدر ــــ ــــــ ـــا  تـــدارك النقص، أو  10.000املبلغـــة غرامـــة إضـــ ــاق م إلخفـ ــرة آالف در ـــ ) عشــــــــ

ر الصـــــــفري وذلك ملدة  ــــــنوي أو  التقر ر السـ يحة، املقدمة  التقر ــ ـــ ــ يح املعلومات غ ال ـــ ــــ ت

د ع ( ا  الفقرة (أ) من ) ثالثو 30تز الفة املنصــــــــوص عل  با
ً
ا كتابة خ إخطار ن يوم عمل من تار

ام املادة (  ألح
ً
ذا اإلخالل وفقا ذا القرار.8ذا البند    ) من 

ذا البند  .د ن (أ) و (ج) من  ن بموجب الفقرت ن املفروضــت تفرض ع املؤســســة  ،باإلضــافة إ الغرامت

ــــــــاف ا (اإلماراتية املبلغة غرامة إضـــ ا  تدارك 10.000ية وقدر م وذلك عن إخفاق ــــــرة آالف در ــــ ) عشـ

ر الصفري  ر السنوي أو  التقر يحة، املقدمة  التقر يح املعلومات غ ال النقص، أو  ت

د ع ( ـــــــت60وذلك ملدة تز ـــ ا  ن ) ســـ ــــوص عل ـــــــ الفة املنصــ  با
ً
ا كتابة خ إخطار يوم عمل من تار

ذا ال ام املادة (الفقرة (أ) من   ألح
ً
ذ القرار.8بند وفقا   ) من 

 االحتيال  . 5

ا ( فرض غرامة مالية وقدر
ُ
م ع املؤســســة املالية اإلماراتية املبلغة 250.000ت ) مائتان وخمســون ألف در

ذا القرار  ب أي ممارســات بقصــد االحتيال ع تطبيق  و االتفاقية أو أي أإذا قامت  أي ســنة ميالدية ب

تصةقرارات  ا السلطة ا  . تصدر

 عدم االمتثال ألي متطلبات أخرى  . 6

ن ( ُتفرض اوح ب م ع املؤسسة املالية  30.000) عشرة آالف و (10.000غرامة مالية ت ن ألف در ) ثالث

ذا القرار أو االتفاقية  ام  ا ألي حكم آخر من أح تصةو أي قرارات أحالة مخالف ا السلطة ا   .تصدر

ة أخرى جزاءات إد . 7  ار

يئة  حالة  ــة أو ال ــــ تصــ ــــــلطة التنظيمية ا ــــســــــــة املالية اإلماراتية فرض غرامة ع للســ ام املؤســــ  ألح
ً
وفقا

ـــــنـة ميالديـة أن تفرض 6) إ (1البنود من ( ـــ ـذه املـادة  أي ســـــ ــافـة إ الغرامـة، ) من  ـــ ـــ ــــ ـا، بـاإلضـ من أي عل

خيص الصادر لالتالية:  ةداراإل  اتزاءا به أو عدم تجديده. ذه املؤسسة عليق ال   أو 
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  )8املادة (

ة زاءات اإلدار   فرض ا

ـــوص  . 1 ـــ ة املنصـــ الفات اإلدار اب أي من ا يئة أنه قد تم ارت ــــة أو ال ـــ تصــ ــــــلطة التنظيمية ا إذا قررت الســـ

ا  املادة ( الف الغرامة املالية املقررة وأي جزاء إداري 7عل ذا القرار وفرضت ع ا آخر، حسـب ) من 

ي:  بما يأ
ً
الف كتابة ا إخطار ا ن عل  األحوال، فإنه يتع

ة.  )أ( الف قد ارتكب مخالفة إدار  أن ا

ة.اإل الفة ال استدعت فرض اسباب األ   )ب(  دار

ة.  )ج( الفة اإلدار اب ا خ ارت  تار

 .قيمة الغرامة املالية املفروضة  )د(

خ استحقاق سداد الغرامة املالية، ع أال يقل ع  )ه( عد إصدار اإلخطار30ن (تار ن يوم عمل   .) ثالث

   )و(
ً
ون ذلك منطبقا انه.أي جزاء إداري تم فرضه، حيثما ي  ، ومدة سر

ص الذي  . 2 ــــ ا لل ل لد ــــ ي امل و يد االلك يئة اإلخطار إ ال ــة أو ال تصــ ترســــل الســــلطة التنظيمية ا

الفة  ة،ارتكب ا يد ا اإلدار ـــول ع ال ـــــــ صـــ ب ا ــــ ـــ عذر ألي ســــــ الفة فإن  اص بمرتكب ا ي ا و إللك

وب  تصة بمقت خطاب م ل لدى السلطة التنظيمية ا يدي امل سل اإلخطار ع عنوانه ال ف

 علم الوصول.
  

  )9املادة (

 والطعنالتظلم 

ص ُتفرض عليه غرامة مالية أو جزاء إداري أن يتظلم من ذلك القرار أمام الســــلطة التنظيمية  . 1 ــــ يجوز ألي 

يئة وذلك خالل ( ـــت تلك الغرامة أو ال ـــار إليه  20ال فرضـــ ــــتالمه لإلخطار املشـــ ــــرون يوم عمل من اســ ) عشــ

ذا القرار8) من املادة (1البند (   .) من 

ة عليه أو ممن  يجب . 2 ــــــدر القرار بفرض الغرامة اإلدار ص الذي صــــ ــــ ــــ ــ  من ال
ً
 وموقعا

ً
ا ون التظلم مكتو أن ي

 
ً
 ع إحدى األسباب اآلتية: يخوله القيام بالتظلم نيابة

ً
ون مؤسسا  عنه، ع أن ي

ة إليه  )أ( سو ة امل الفة اإلدار  .لم يرتكب املتظلم ا

ة املوقعة عليه تجاوز   )ب( ذا القرار الغرامة اإلدار ا   دود املنصوص عل  .ا

زاء اإلداري املفروض وفًقا للبند   )ج( الفة7من املادة ( )7(ا ذا القرار غ متناسبة مع ا  .) من 

ي: تقوم . 3 يئة بما يأ تصة أو ال  السلطة التنظيمية ا

  م.النظر  التظل  )أ(
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 إخطار املتظلم بـ:  )ب(

ا التظلم ) 1  .استالم

ددة  اإلخطار ع أال تتجاوز ( ) 2 ا فيه خالل املدة ا ا ستقوم بإصدار قرار يوم ن ) ست60أ

 خ تقديم التظلم. عمل من تار

ي الذي حدده   )ج( و يد اإللك ذا البند ع عنوان ال ــــــار إليه  الفقرة (ب) من  ـــ ــــال اإلخطار املشـــ ـــ إرســـــ

ــام البنــد (  ألح
ً
ــــــــل اإلخطــار طبقــا ــــ ســـ  ف

ً
ــذا العنوان محــددا ) من 2املتظلم  التظلم، فــإن لم يكن 

ذا القرار.8املادة (  ) من 

ـــلطة . 4 يئ للســ ــــة أو ال تصـ ــافية ترى التنظيمية ا ندات أو معلومات إضـــ ــــ ة أن تطلب من املتظلم تقديم أي مسـ

ــماع أقواله  ـــ ا لســ ـــــور لد ضــ  للمتظلم ل
ً
ا لذات الغرض أن تحدد موعدا ة للبت  التظلم، كما ل ــــرور ا ضـــ أ

يت دفوعه.  وتث

يئة بالنظر  التظلم وتصـدر  . 5 تصـة أو ال ا بقبول تقوم السـلطة التنظيمية ا  التظلم وات قرار
ً
خاذ قرار وفقا

ذه املادة 6للبند ( خطار املتظلم ب هبرفضأو ) من  ون أو عدم قبوله و جب أن ي ا ه و . قرار
ً
ا  ومكتو

ً
با  مس

يئة التظلم . 6 تصة أو ال ا أن تقرر  ،إذا قبلت السلطة التنظيمية ا يأي مما  فل  :يأ

ة إليه،  )أ( ـــــــو ســ الفة امل ـــــلة  أن املتظلم لم يرتكب ا ـــ ــــدر قراًرا بإلغاء الغرامة املالية ذات الصـ ــــ وأي وتصـ

بالغ(إن وجد) آخر أوقع عليه جزاء إداري    هو
ً
 .ذا القرار خطيا

الفة  )ب( ناســـب مع ا زاء اإلداري املوقع عليه ال ي  بتحديد قيمة أن الغرامة املالية أو ا
ً
ــدر قرارا ، وتصــ

زاء اإلداري (إن وجد)  الفةالغرامة املالية وا ن مع ا  .املتناسب

ة إ املتظلم   )ج( سو ة امل د األق املقرر للمخالفة اإلدار د ع ا أن الغرامة املالية املوقعة عليه تز

ذا القرار7وفًقا للمادة ( الفة.) من  ناسب مع ا  بتخفيض قيمة الغرامة بما ي
ً
 ، وتصدر قرارا

ـــــت عليه غرامة مالية أو . 7 ـــ ص الذي فرضـ ـــ ــــ ــ دد آخر  إداري  جزاء إذا تقدم ال ــاء املوعد ا عد انقضـــــــ بتظلمه 

ذه املادة، ف1للتظلم  البند ( عدم قبول ل) من   
ً
ـــــــــدر قرارا ـــ يئة أن تصـ ــة أو ال ـــــــ ـــ تصـ ـــــلطة التنظيمية ا ـــ لســـــ

ة لتأخر املتظلم  تقديم التظلم.  وج
ً
ناك أسبابا   التظلم ما لم تقرر أن 

ــلطة . 8 ـــــــ يئة  للســ ـــــة أو ال تصــــــ ـــــدار أي نماذج الزمة تحديد التنظيمية ا ـــ لتنفيذ أي حكم من أي إجراءات أو إصـــ

ذه املادة. ا   ام املنصوص عل  األح

ذه  للمتظلم . 9  ل
ً
ــادر  التظلم وفقا ـــ ـــ ــــ ـــة خالل ( املادة، وذلكالطعن ع القرار الصـ ـــ ــــ تصـــ كمة ا ) 30أمام ا

ذا القرار. خ إخطاره    ثالثون يوم عمل من تار
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  )10املادة (

ةسداد وتنفيذ  زاءات اإلدار   ا

ذا القرار خالل مدة ال تجاوز 2مع مراعاة البند ( .1 ــــداد الغرامة املالية املقررة بموجب  ذه املادة، يجب ســـ ) من 

 لإلخطار الصـــــادر بموجب البند (
ً
خ اســـــتحقاق الغرامة وفقا ذا القرار أو البند (8) من املادة (1تار ) من 6) من 

ذا القرار. )9املادة (   من 

اضـــع للغرامة املالية بتقديم تظلم بموجب املادة (إذا قا .2 ص ا ـــ ذا القرار، يجب ســـداد الغرامة 9م ال ) من 

 برفض التظلم أو عــدم قبولــه15املــاليــة خالل (
ً
خ إخطــار املتظلم خطيــا ـــر يوم عمــل من تــار ــ ــ ــ ـــ ــ ــة عشـ ـــــ ــ ـــ ـــ أو  ) خمسـ

  به.

ــ .3 ــ ـــ ـــ ــ ــ ددة للسـ ة ا ــــداد الغرامة املالية خالل الف ـــــ ـــ ــ سـ الف  ــــادر بموجب إذا لم يبادر ا ــ ــ ـــ ــ عت اإلخطار الصــ داد، 

ــــــــلطــــة ـــذا القرار  ) من9) من املـــادة (6) أو البنـــد (5) أو البنـــد (8) من املـــادة (1البنـــد ( ــ ــ ــ ، وللسـ
َ
ــا  تنفيـــذيـ

ً
ــنـــدا ـــــ ــ ــ ــ ســ

ــرة  ــ ــ ــ ــــــــة للمباشـ تصـ كمة ا ــ التنفيذ  ا ــ ــ ــ ـ ــــند التنفيذي إ قا ــ يئة أن تقدم الســـ ــــة أو لل ـــ تصــ التنظيمية ا

.
ً
ا نفيذه ج   ب

  

 ) 11املادة (

 تبادل املعلومات

تصة  الواليات املتحدة فيما يتعلق بـ: . 1  مع السلطة ا
ً
ا بادل املعلومات سنو تصة ب  تقوم السلطة ا

ي واجب اإلبالغ عنه، بموجب املادة (  )أ(  .) من االتفاقية2ل حساب أمر

ة بموجب االتفاقية  )ب( ون مطلو  .أي معلومات أخرى قد ت

ل واآللية وخالل   للش
ً
ب دو مشابه وفقا  بأي اتفاقية دولية أخرى أو ترت

ً
ددة  االتفاقية وعمال املدة ا

 فيه.
ً
ون الدولة طرفا   ت

ام اآلتية:  . 2 تصة امل ا بموجب االتفاقية تمارس السلطة ا ام بواجبا  ألغراض مساعدة الدولة  االل

ذا القرار واالتفاقية  )أ( ام    .إصدار النماذج الالزمة لتنفيذ أح

ن ع املؤسسة املالية اإلماراتية ت  )ب( ل واآللية املتبعة لإلبالغ عن املعلومات ال يتع خ والش حديد التار

ذا القرار.  ل
ً
ا وفقا  املبلغة القيام 

ل واآللية وخالل املدة ال   )ج( ذا القرار ووفًقا للش  ل
ً
ا وفقا ن اإلبالغ ع استالم وطلب أي معلومات يتع

ا  .تحدد

تصة أو املؤسسة املالية اإلماراتية املبلغة تقديم أي معلومات الطلب من الس  )د( لطة التنظيمية ا

ذا القرار. ام   ووثائق إضافية ألغراض تنفيذ أح

تصة  . 3 ا السلطة ا تصة بأي معلومات إضافية تطل د السلطة ا ل سلطة تنظيمية تزو ن ع  يتع

ذا القرار أو االتفا ا بموجب  ام تصةقية أو أي قرارات ألغراض تنفيذ م ا السلطة ا   .تصدر
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 )12املادة (

كومية األخرى  زة ا   عاون األج

ومية األخرى، اتحادية أو محلية:  ن ع جميع الوزارات والسلطات ا   يتع

ذا   )أ( ام  يئة للقيام بما يلزم لتنفيذ أح ـــــلطات التنظيمية وال ـــ ــــة والسـ ـــ تصــ أن تتعاون مع الســـــــــلطة ا

تصةاالتفاقية أو أي قرارات أو القرار  ا السلطة ا  .تصدر

ا   )ب( يئة أي بيانات أو معلومات أو وثائق  حياز تصــة والســلطات التنظيمية وال أن تقدم للســلطة ا

ا بموجب  ام ورة أعاله ألغراض تنفيذ م ــلطات املذ ـــ ـــ ا أي من الســـــ ا، كما قد تطل ــــيطر ـــ ــــ أو تحت ســ

تصةات ذا القرار أو االتفاقية أو أي قرار  ا السلطة ا  .تصدر

  

 )13املادة (

 القرارات التنفيذية

تصةصدر ت ذا القرار. السلطة ا   القرارات الالزمة لتنفيذ 

  

 )14املادة (

  شر القرار والعمل به

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

  

  
  
  
  
  

  األصل موقع من صاحب السمو الشيخ                                                                                               

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                                                                      

س مجلس الوزراء                                                                                                        رئ
 

______________________  

  صدر عنا: 

خ :    ة /  13بتار   ـ1443/ ذي ا

افق :    م2022/   يوليو   /      12املو

  




