
Page 1 of 5 

ي دولة 
ز

امات المتعلقة بالجرائم المالية ف ز ك بشأن معالجة المخاطر وااللتر توجيه مشتر

ي سياق أزمة كوفيد
ز

19-اإلمارات العربية المتحدة ف

2020مايو  5  

ك مع البيان الذي صدر عن مجموعة العمل  ي المالي الدولية )الفاتف( يتماشى محتوى هذا التوجيه المشتر
 الحكومات2020أبريل  1ف 

ّ
، والذي يحث

وس كو  والسلطات الرقابية عىل التعاون مع المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة -فيدلدعم جهود الوقاية الخاصة بمكافحة فتر

 .مع الحفاظ عىل اليقظة تجاه مخاطر الجرائم المالية الجديدة والناشئة 19

ك وفقا  ي شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرها 2018لعام  20رقم  للمرسوم بقانون اتحاديلقد صدر هذا التوجيه المشتر
ب ف 

وعة التنظيماتوتمويل   الممنوحة لكل من: ؛ وكذلك وفقا للصالحيات غتر المشى

(i) ي شأن   2018 سنة ل 14رقم المرسوم بقانون اتحادي  ،المركزي المرصفالمركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب قانون  المرصف
ف 

المركزي"(؛ المرصف واألنشطة المالية )"قانون ا  المنشآت المركزي وتنظيم  المرصف

(ii)  ي للخدمات المالية وذلك بموجب ي المالي العالمي رقم ق -القانون التنظيمي سلطة دب  ؛2004لعام  1انون مركز دب 

(iii)  2013لعام  4سلطة تنظيم الخدمات المالية بموجب القانون رقم  . ي العالمي  بشأن سوق أبو ظب 

(iv) ( لعام 4هيئة األوراق المالية والسلع بموجب القانون االتحادي رقم )ولة ألوراق المالية بدبشأن هيئة األوراق المالية والسلع وسوق ا 2000

اإلمارات. 

(v) ( بموجب القانون االتحادي رقم ،  بشأن تأسيس هيئة التأمير  وتنظيم أنشطتها.  2007( لعام 6هيئة التأمير 

(vi) ( لعام 1وزارة العدل ووزارة االقتصاد، وذلك بموجب القانون االتحادي رقم )بشأن اختصاصات الوزارتير  وصالحيات الوزراء، حسب  1972

لك القانون. تعديالت ذ

ي للخدمات المالية لالمركزي  مرصفإن ال ي المالي العالمي دولة اإلمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع سلطة دب  لخدمات اوسلطة تنظيم بمركز دب 
ي المالية بسوق  ي العدل واالقتصاد )ُيشار إليهم  العالمي  أبوظب 

سلطات مجتمعير  باسم "الوهيئة األوراق المالية والسلع وهيئة التأمير  ووزاربر
ك يشي عىل كافة المؤسسات المالية و  وري إصدار توجيه خاص بمعالجة األزمة الراهنة. وهذا التوجيه المشتر األعمالالرقابية"( يرون أنه من الرص 

ا ي تم ترخيصها أو تسجيلها لدى السلطات الرقابية وتخضع إلشى
فها. والمهن غتر المالية المحددة )عند االقتضاء( والبر

ازية لمكافحة وس كوفيد وبينما تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة تنفيذ التدابتر االحتر يد من المؤسسات المالية واألعمال، فإن العد19-فتر

ي يديرون بها أعمالهم ويتفاعلون من خاللها مع العمالء. عىل سب والمهن غتر المالية المحددة
ي الطريقة البر

ات ف  كون ييل المثال، قد قد أحدثت تغيتر

امات ورية للوفاء بالتر  ي تكون ض 
ام بإجراءاتهم المعتادة الخاصة بتحديد هوية العمالء والتحقق منها والبر ية العنا من الصعب عىل المؤسسات االلتر 

 .الواجبة تجاه العمالء، وعىل وجه الخصوص عندما تستخدم المؤسسات أنظمة العمل عن بعد
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، وبالتالي السلطات الرقابية اتدرك  ي يفرضها الوضع الحالي
يف ثتك ددةتوقع من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحتلتحديات البر

امات التنظيمية بموجب  ي شأن مواجهة إجراءاتها وعملياتها التشغيلية لتمكينها من استمرارية االمتثال لاللتر 
 
رائم غسل جالمرسوم بقانون اتحادي ف

وعة والئحته التنفيذية األموال ومك واعد والتعليمات والمبادئ التوجيهية، واإلشعارات والقافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غتر المشى
يعات )’  .الصادرة عن السلطات الرقابية‘( غسل األموال مواجهةتشى
 

ر المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة 
ّ
ذك

ُ
 م إننا ن

ّ
 يزال يمثل ال ن مخاطر الجرائم المالية واتخاذ تدابتر الرقابة الفعالة بأن الحد

ي ظل هذه الظروف الصعبة، يجب عىل المؤسسات المالية وا
ا أن ندرك أنه ف 

ً
ى لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ومن المهم أيض ت 

ُ
 ألعمالأولوية ك

ام بما يىلي   :والمهن غتر المالية المحددة االلتر 

 ي الحذر ا
 . لتام، حيث قد يحاول المجرمون استهداف منتجاتهم وخدماتهمتوخ 

 ي اإلدارة الفعالة لمكافحة غسل األموال والحد من مخاطر تمويل اإلرهاب
 . االستمرار ف 

  ورة لمعامالت المالية اإلماراتية با المعلوماتإبالغ وحدة  .المشبوهة عند الرص 
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 اإلرشادات العامة
 

 تقييم المخاطر
 
 

يعات  ي  مواجهةتنص تشى
ورة تبب  لمواجهة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، عىل أن يتناسب القائم عىل المخاطر نهج الغسل األموال عىل ض 

هذا النهج مع أعمال المؤسسة وطبيعتها وحجمها وأنشطتها. وعندما تكشف عملية تقييم المخاطر عن وجود مستوى منخفض من المخاطر، فإن 

 وأيضالسلطة التقديرية لتنفيذ تدابتر العناية الواجبة بشكل ُمبسط.  المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة هذا يمنح
ً
 روفظفإن  ا

وس كوفيد ي االعتبار أثناء قيام المؤسسات المالية واألعمال والمه 19-فتر
بتقييم ن غتر المالية المحددة تنطوي عىل مخاطر ناشئة يجب أن تؤخذ ف 

ة غتر المسبوقة
 .المخاطر وتنفيذ المعامالت وأثناء تقديم الخدمات للعمالء خالل هذه الفتر

 

 العناية الواجبة تجاه العمالء
 

 قبول العمالء الجدد
 

لسفر انقل المفروضة عىل تواجه المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة تحديات تتعلق بمقابلة العمالء وجًها لوجه نظًرا لقيود الت

وري. ونتيجة لذلك، يتم التخىلي عن الطرق التقليدية للحصول عىل هوية العميل والتحقق منها. إن المؤسسات المالية واألعمال وال مهن غتر الرص 

امات مكافحة غسل األموال.  إن السلطات الرقابية تحث  غتر المالية المحددة تتحول إل استخدام وسائل بديلة وغتر تقليدية بهدف الوفاء بالتر 

ي بذل العناية الواجبة تجاه العمالء وذلك من أجل الحد 
ورة االستمرار ف  من  المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة عىل ض 

 المخاطر المالية. 

 مع المعايتر الصادرة عن مجموعة العمل 
ً
ة، وتماشيا ي ( المالي الدولية )الفاتفخالل هذه الفتر

ي اإلمارات  دولة ، تشجع السلطات الرقابية ف 
عىل تبب 

ي ذلك التقنيات المالية والتقنيات التنظيمية والتقنيات الرقابية، وذلك إل أقىص حد ممكن. ويجب أن تحرص  استخدام
الوسائل التقنية، بما ف 

ا عىل مراعاة  المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة
ً
المالي الدولية الصادرة عن مجموعة العمل   إرشادات الهوية الرقميةأيض

ي تسلط الضوء عىل فوائد الحفاظ عىل هوية رقمية جديرة بالثقة لتحسير  )الفاتف( 
األمان والخصوصية والراحة أثناء التعرف عىل األشخاص  ، والبر

عن ُبعد بهدف قبول العمالء الجدد وتنفيذ المعامالت مع الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. كما تشجع السلطات الرقابية عىل 

ي تدعمها حكومة اإلمارات مثل بوابة  
ة من الحلول البر الهوية لهيئة االتحادية للهوية و الجنسية أو  ل الرقمي  التصديقاالستفادة خالل هذه الفتر

 . . وذلك لفحص بطاقات الهوية اإلماراتية( UAE PASSالرقمية )

  

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html
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 غتر قادرة عىل االستفادة من هذه التقنيات، يمكن اللجوء التباع أحكام أو األعمال والمهن غتر المالية المحددة المؤسسات المالية عندما تكون

. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تحتفظ المؤسسات، كجزء من إداراتها لمخاطر غسل األموال، بسجل تكون مقبولة من ِقبل السلطات الرقابية استثنائية

ي تم فيها اللجوء التباع تلك األحكام 
ة دار وأن تكون اإلدارة العليا عىل علم بهذه الحاالت. ويتوجب عىل اإل والمراجعة القانونية يوضح الحاالت البر

المرتبطة باتباع األحكام االستثنائية وذلك بمجرد عودة العمليات واإلجراءات إل طبيعتها.  الحاالت  العليا وضع خطة عمل تصحيحية لحل هذه

ي تكون فيها معايتر التحقق متماشية مع ن
ي الحاالت البر

ي اتخاذ تدابتر مناسبة للحد من المخاطر وذلك ف 
ي التفكتر ف 

 هج الحد عالوة عىل ذلك، ينبغ 

 .من المخاطر الذي تتبناه المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة

طر الخاصة عليه، فإنه يتعير  عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة القيام بمراجعة ضوابط الرقابة والحد من المخا وبناء  
 مع قرار مجلس الوزراء رقم ) بها، وكذلك مراجعة سياساتها وإجراءاتها 

ً
اماتها. وتماشيا ورة للوفاء بالتر  ، بشأن 2019( لسنة 10الداخلية عند الرص 

ي شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل  2018( لسنة 20رقم )اتحادي قانون بمرسوم التنفيذية لالالئحة 
ف 

وعة التنظيمات ي تمت عىل السياسات واإلجراءات وكذلك أية  ،غتر المشى
 التعديالت البر

ً
ات تيتوجب عىل اإلدارة العليا أن تعتمد وتوثق رسميا غيتر

ي يتم فيها اتباع تدابتر معدلة. 
ي الحاالت البر

ي الممارسات الحالية ف 
 ف 

 

 وثائق هوية العميل غتر الدائمة
 

ة اإلقامة وما إل ذلك(، وافق مجلس الوزراء فيما يتعلق بوثائق هوية العمالء غتر الدائمة )مثل ر  ؤخًرا مقم جواز السفر وتاري    خ انتهاء صالحية تأشتر

ي مختلف القطاعات. وهذا يشمل مي عىل مجموعة من القرارات الجديدة للحفاظ عىل الصحة والسالمة، وضمان استمرارية العمل الحكو 
تدابتر  ف 

 ائمة. ُيتوقع من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة مواكبة هذه التطوراتبعض وثائق هوية العمالء غتر الد ألتمتة تجديد 

ا عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحد
ً
ها عىل أنظمة وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. يجب أيض دة أن وتأثتر

اخيص التجارية من خالل القنواتتتفاعل مع عمالئها لتشجيعهم عىل االست ورية والتر  فادة من الخدمات الذكية الحكومية لتجديد وثائق الهوية الرص 

نت.   المخصصة عت  اإلنتر

 مراقبة المعامالت
 

 أنظمة مراقبة المعامالت
 

المعامالت، سواء كانت تلك المعامالت عادية أو من الممكن أن تؤدي إل اتباع أنماط مختلفة لتنفيذ  19-إن الظروف الناتجة عن أزمة وباء كوفيد

ها مشبوهة. ولذلك، يتوجب عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية القيام بتحليل المعامالت للكشف عن المعامالت المشبوهة وتم يتر 

، وكذلك القيام بضبط أنظمتها الخاصة با
ً
 جديدا

ً
ي تتبع سلوكا

ي ظل عن المعامالت العادية البر
لمراقبة والتنبيهات ووضع قواعد جديدة لإلبالغ ف 

 الظروف االجتماعية االستثنائية. 
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ي تطبيق نهج قائم عىل
 
ي هذه المرحلة الحاسمة من الزمن، يجب عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة االستمرار ف

 
 الحد ف

ي يمكن أب للكشف عن األنشطة اإلجرامية، وذلك من المخاطر، ومراقبة العالقات التجارية عن كث
 لزيادة األنشطة االحتيالية ، والبر

ً
ن تشمل: نظرا

ونية ية بدون ترصي    ح من الحكومة ، وارتكاب جرائم إلكتر وع ألسباب ختر مثل  االحتيال المالي ، والخدع االستغاللية ، وجمع األموال غتر المشى
 األموال غسل مخاطر حول تفصيلية ورقةالدولية )الفاتف(  المالي  العمل مجموعة ت أصدر  . "مخططات التصيد االحتيالي وهجمات القرصنة

ي  السياسة واالستجابات 19-ب كوفيد المتعلقة اإلرهاب وتمويل
ي  والمواضيع الناشئة الرئيسية المخاطر عىل الضوء تسلط البر

ي  ذهاأخ يجب البر
 
 ف

 .االعتبار
 
اماتها بمراجعة جودة وتو   قيت تتوقع السلطات الرقابية من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة أن تحرص عىل مراعاة التر 

ي تصدر من أنظمة مراقبة المعامالت. فعندما يكون لدى تلك المؤسسات أسباب معقولة تدفعها لالشتباه بأن 
 ولة أو محاعملية تحويل التحذيرات البر

ي نشاط غتر تحويل 
ي أو تتعلق بجريمة أو هناك نية الستخدامها ف 

وعة وناتجة عن نشاط إجرامي بشكل كىلي أو جزب  أو مبالغ تشكل عائدات غتر مشى

، يجب عىل تلك المؤسسات أن تقوم برفع تلك  ي
ي المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة دون أي ت المعلوماتإل وحدة  المعامالت قانوب 

. وف   أختر

 تماشي هذا الصدد، تتوقع السلطات الرقابية من جميع المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة مواصلة عمليات مراقبة المعامالت
ً
ا

 مع األنشطة التجارية المستمرة. 

 اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة
 

نشطة تتوقع السلطات الرقابية من كافة المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة أن تقوم باإلبالغ الفوري عن أية معامالت وأ

ي الوصول إل منصة  المعلوماتالتابعة لوحدة  goAMLمشبوهة وذلك عت  منصة 
 goAMLالمالية. وإذا واجهت المؤسسات تحديات تشغيلية ف 

وس كوفيدبسبب ت ات فتر ي  المالية المعلوماتوحدة مع  لتواصل، يجب عليها ا19-أثتر
وب  يد اإللكتر إلجراء  UAEFIU@cbuae.gov.aeعىل الت 

 مال جسيم، جريمة اتحادية. ترتيبات مؤقتة لإلبالغ. ويعد عدم اإلبالغ عن أي معاملة مشبوهة أو نشاط مشبوه، سواء عن قصد أو بسبب إه

 

كات الخاضعة لعقوبات  تتبع األفراد والشر
 

ي أن تدرك 
ام األعمال والمهن غتر المالية المحددة و  المؤسسات الماليةينبغ  ورة االلتر  األفراد  كشفعىل أساس يومي من أجل   ا بتحديث سجالتهض 

ي تخضع لعقوباتأو الكيانات 
، تنبيه . وعندما يصدر أي مجلس الوزراء لدولة اإلمارات أو  / و إما من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  البر

ي الوقت المناسب دون تأختر 
الصادرة التنبيهات من خالل التحقق من قاعدة بيانات عمالئها و ُيطلب من هذه المؤسسات إجراء مراجعة جيدة ف 

ام بالمتطلب ي فرد أو كيان  كشفعندما يتم  و . تات األساسية لحفظ السجال مع مراعاة االلتر 
ة قوائم  المحليالمجلس األمن أو جزاءات قوائم  مدرج ف 

الجهة تجميد األموال وإخطار بالفور ودون تأختر  القيام عىلاألعمال والمهن غتر المالية المحددة و  يتوجب عىل المؤسسات المالية ،ذات الصلة

 
ُ
  .طبق نفس اإلجراءات بخصوص استبعاد فرد أو كيان من تلك القوائمالرقابية المعنية، وت

وإذا كانت هناك أية مخاوف أو كانت هناك حاجة للمساعدة، يتوجب عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة االتصال 

 بالسلطة الرقابية المعنية. 

mailto:UAEFIU@cbuae.gov.ae

