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لمحة عن العقوبات المالية المستهدفة
يشكل مجلس األمن يف األمم المتحدة أحد األجهزة الرئيسية الستة يف منظمة األمم المتحدة وتكمن مسؤوليته األساسية يف صون
ً
عضوا ،ولكل عضو صوت واحد .بموجب ميثاق األمم المتحدة ،عىل جميع الدول األعضاء يف األمم
الدوليي .يضم 15
السلم واألمن
ر
المتحدة أن ر
تليم بقرارات مجلس األمن.
الدوليي بموجب الفصل السابع من ميثاق
يتمتع مجلس األمن بالقدرة عىل اتخاذ اإلجراءات من أجل صون أو إعادة السلم واألمن
ر
ر
تستدع
الن ال
األمم المتحدة من خالل فرض عقوبات بموجب المادة  .41وتشمل هذه
ر
ي
التدابي مجموعة واسعة من خيارات اإلنفاذ ي
الدول والعالقات الدبلوماسية.
الحصول عىل إذن الستخدام القوة المسلحة ،بما يف ذلك قطع العالقات االقتصادية والتواصل
ي
أساس عىل دعم تسوية الياعات السياسية ،وعدم االنتشار النووي ،ومكافحة اإلرهاب.
تركز أنظمة عقوبات مجلس األمن بشكل
ي
ً
ر
ر
تدابي أكي استهدافا مثل حظر توريد األسلحة وحظر
تدابي تياوح ربي العقوبات االقتصادية والتجارية الشاملة و ر
وتشمل هذه األنظمة ر
السفر وفرض قيود عىل معامالت مالية أو سلع معينة.
ّ
ّ
يتعي عىل دولة اإلمارات ،كعضو يف األمم المتحدة ،أن تنفذ قرارات مجلس األمن ،بما يف ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات.
ر
وبالتال ،من خالل قرار مجلس الوزراء رقم  74لعام  ،2020تقوم اإلمارات بتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة بقمع ومكافحة
ي
اإلرهاب وتمويله ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ال سيما تلك المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة .عىل األشخاص
ً
ً
أيضا العقوبات المالية المستهدفة من خالل ر
نش قائمة اإلرهاب المحلية
لقواني اإلماراتية ،تنفذ حكومة اإلمارات
أن يلحظوا أنه وفقا ل
ر
ً
وفقا لقرار مجلس األمن رقم  1372الصادر يف عام .2001
تدابي حظر مالية أخرى ،اتفق عليها مجلس األمن ،لمنع إتاحة
يشي مصطلح العقوبات المالية المستهدفة إل تجميد األصول و ر
ر
ر
ر
غي مباش ،لألفراد والمجموعات والكيانات المدرج ري عىل القائمة.
األموال أو األصول األخرى ،بشكل مباش أو ر
لذلك ،يركز هذا الدليل اإلرشادي عىل إجراءات تنفيذ أنظمة العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن األمم المتحدة والسلطات
ر
اب عىل المؤسسات المالية واألعمال
(الطبيعيي
المحلية من قبل كافة األشخاص
ر
ر
واالعتباريي) يف اإلمارات .يفرض القانون اإلمار ي
الخاضعي
أولئك
عىل
المستهدفة
المالية
العقوبات
لتنفيذ
وضوابط
اءات
ر
وإج
سياسات
تطبق
غي المالية المحددة أن
والمهن ر
ر
للعقوبات والمشار إليهم يف قائمة األمم المتحدة وقائمة اإلرهاب المحلية.
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القانوب
القسم  :1اإلطار
ي
القواني /اللوائح التنفيذية ،والمبادئ التوجيهية ،واإلشعارات ذات الصلة الصادرة ر
حن اآلن من أجل
تتألف القائمة التالية من جميع
ر
ر
الن فرضتها األمم المتحدة وإجراءات العقوبات المالية المستهدفة المحلية يف دولة اإلمارات.
تنفيذ العقوبات المالية ي
االسم

المادة /النص

تاري خ الصدور

النوع

المرسوم بقانون اتحادي رقم  20لسنة  2018يف شأن مواجهة
جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات
غي ر
المشوعة
ر

16.1, 28

2018

قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة  2019يف شأن الالئحة
التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )20لسنة  2018يف شأن
مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب وتمويل
غي ر
المشوعة
التنظيمات ر

11, 12, 44.7, 60

2019

الئحة تنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم ( )74لسنة  2020بشأن نظام قوائم
اإلرهاب وتطبيق قرارات مجلس األمن المتعلقة بمنع وقمع
اإلرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات
الصلة

النص بأكمله

2020

قرار تنفيذي
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ه العقوبات المالية المستهدفة؟
القسم  :2ما ي
ر ُ
الن تفرض عىل أفراد أو مجموعات أو مؤسسات معينة.
يعن العقوبات ي
مصطلح العقوبات المستهدفة ي
ً
يشمل مصطلح العقوبات المالية المستهدفة كال من تجميد األصول وعمليات الحظر لمنع إتاحة األموال أو األصول األخرى ،بشكل
غي ر
ر
الخاضعي للعقوبات.
مباش ،لألفراد أو الكيانات أو المجموعات أو المنظمات
مباش أو ر
ر

أنواع العقوبات المالية
هناك نوعان رئيسيان من العقوبات المالية:
•

تجميد األصول :التجميد هو حظر نقل أو تحويل أو الترصف يف أو تحريك أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتحكم فيها
أفراد أو مجموعات أو كيانات مدرجة .ويشمل:
o

تجميد األموال واألصول المالية والموارد االقتصادية األخرى ،بما يف ذلك منع استخدامها أو تعديلها أو نقلها أو
تحويلها أو الوصول إليها.

o

ً
يشمل تجميد الموارد االقتصادية أيضا منع استخدامها للحصول عىل األموال أو السلع أو الخدمات بأي شكل
تأجيها أو رهنها.
من األشكال ،بما يف ذلك ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،بيعها أو ر

عىل سبيل المثال:
•

بالنسبة للمؤسسات المالية :يمكن أن يتمثل إجراء التجميد يف تعليق القدرة عىل الوصول إل
الحسابات المرصفية أو منع المعامالت.
غي المالية المحددة :يمكن أن يتمثل إجراء التجميد يف وقف تسهيل أو منع
بالنسبة لألعمال والمهن ر
نقل ملكية األصول الثابتة أو المنقولة.

•

توفي األموال أو تقديم الخدمات المالية أو الخدمات األخرى
يعن حظر ر
حظر إعطاء أو توفي األموال والخدمات :وهذا ي
المرتبطة بها ألي فرد أو مجموعة أو كيان مدرج عىل القائمة .وهذا يشمل ،عىل سبيل المثال ،فتح فروع مرصفية يف الدول
الخاضعة للعقوبات ،وتوفي الخدمات المالية أو تجارة الموارد الطبيعية (بما ف ذلك النفط) وتقديم خدمات ر
اإلنينت و/
ر
ي
أو االتصاالت السلكية والالسلكية.

•

عىل سبيل المثال:
•
•
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بالنسبة للمؤسسات المالية :تقديم خدمات مرصفية أو معامالت.
غي المالية المحددة :تقديم أي نوع من الخدمات ،مثل الخدمات القانونية
بالنسبة لألعمال والمهن ر
لنقل ملكية األصول ،ر
وشاء العقارات أو بيعها ،وبيع المجوهرات ،والمعادن الثمينة ،وما إل ذلك.

ر
الن تستغرقها هذه اإلجراءات؟
ه المدة ي
ما ي
وتدابي الحظر :يجب أن ر
توفي األموال والخدمات ً
قائما
ال يوجد حد زمن لتجميد األصول
تبق األموال مجمدة ،ويظل الحظر عىل ر
ر
ر
ر
حن يتم رفع الفرد أو المجموعة أو الكيان عن قائمة اإلرهاب المحلية أو قائمة األمم المتحدة أو حن يصدر قرار بإلغاء التجميد عن
سلطة مختصة أو عن لجنة العقوبات التابعة األمم المتحدة.

القسم  :3ما الهدف من العقوبات المالية المستهدفة؟
تهدف العقوبات المالية المستهدفة إل حرمان بعض األفراد والجماعات والمنظمات والكيانات من أي وسيلة تسمح لهم بتقويض
الدوليي أو دعم اإلرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .ولتحقيق ذلك ،تسع العقوبات إل ضمان عدم إتاحة
السلم واألمن
ر
للتدابي التقييدية.
األموال أو األصول المالية أو الموارد االقتصادية من أي نوع للجهات المدرجة طالما أنها ال تزال خاضعة
ر
ُ
يىل:
تنفذ العقوبات المالية المستهدفة يف اإلمارات بعد صدور قرار عن مجلس األمن يتعلق بما ي
•

اإلرهاب وتمويل اإلرهاب:

الخاضعي للعقوبات (المدرج ري):
يشمل األفراد أو الجماعات أو الكيانات
ر
 .1تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) والقاعدة وما يرتبط بهما
من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
مدرج من قبل مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة.
 .2طالبان وما يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
قرار مجلس األمن )2001( 1373

•

انتشار أسلحة الدمار الشامل:

مدرج من قبل مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة.

•

ً
 .3أي فرد أو كيان مدرج يف قائمة اإلرهاب المحلية ،وفقا لقرار مجلس األمن
)2001( 1373

 .1جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية :اليامج المتعلقة باألسلحة النووية،
وأسلحة الدمار الشامل األخرى ،والصواري ــخ البالستية.
 .2جمهورية إيران اإلسالمية :الينامج النووي.

أنظمة العقوبات األخرى الن فرضتها األمم المتحدة مع عقوبات مالية مستهدفة
 .1الصومال

مدرج من قبل
مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة.

 .2العراق
 .3جمهورية الكونغو الديمقراطية
التدابي التقييدية
التفجيات اإلرهابية يف ربيوت ( )2005باإلضافة إل
 .4المرتبطة بالتورط يف
ر
ر
المتعلقة بقرار مجلس األمن رقم  )2006( 1701بشأن لبنان.
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 .5ليبيا
 .6جمهورية أفريقيا الوسط
 .7جنوب السودان
مال
.8
ي
 .9اليمن

الن ر
ر
نشتها األمم
(الطبيعيي
عىل األشخاص
ر
ر
واالعتباريي) أن يلحظوا أن القيود المفروضة من خالل العقوبات المالية المستهدفة ي
تتغي .عىل جميع األفراد و /أو الكيانات ضمان وجود الضوابط واإلجراءات ذات الصلة للحفاظ
المتحدة وقائمة اإلرهاب المحلية قد ر
ر
عىل الضوابط ذات الصلة والمحدثة من أجل تنفيذ قيود العقوبات المالية المستهدفة بشكل فعال .يتم نش قوائم العقوبات المحدثة
ر
وب للمكتب التنفيذي وموقع األمم المتحدة.
عىل الموقع االلكي ي

التدابي؟
من المستهدف من هذه
ر
تنطبق إجراءات التجميد ،بما يف ذلك حظر إتاحة األموال ،عىل:
أ)

ر
الن حددها مجلس الوزراء االتحادي أو مدرج من قبل مجلس
أي فرد أو جماعة أو كيان مدرج عىل قائمة اإلرهاب المحلية ي
األمن عىل قائمته الموحدة للعقوبات.

غي ر
ب) أي كيان ،يملكه أو يتحكم به ،بشكل ر
مباش ،فرد أو كيان مدرج تحت أ.
مباش أو ر
ج) أي فرد أو كيان يترصف نيابة عن أو بتوجيه من أي فرد أو كيان مدرج تحت أ و ب.

ً
ً
ً
جزب من قبل فرد أو كيان مدرج وما زال ينتج المنافع مثال
بشكل كامل أو
مالحظة هامة :يف حال كان األصل مملوكا أو مسيطرا عليه
ي
ٍ
ً
لتدابي التجميد أيضا.
عىل شكل أرباح أو فوائد ،تخضع النسبة ذات الصلة من هذه المنافع
ر

ّ
أين يمكن إيجاد قوائم العقوبات المحدثة؟
تغييات عىل قائمة األفراد أو الكيانات .يمكن العثور عىل أحدث المعلومات يف الروابط التالية:
قد تطرأ ر
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•

الخاضعي للعقوبات من قبل لجان عقوبات األمم
لمجلس األمن قائمة موحدة لجميع األفراد أو الجماعات أو الكيانات
ر
التال:
ابط
ر
ال
خالل
ن
م
القائمة
هذه
المتحدة (قائمة األمم المتحدة) .يمكن الوصول إل
ي
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

•

أي فرد أو كيان مدرج من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة (قائمة اإلرهاب المحلية) :يمكن الوصول إل هذه القائمة
التالhttps://www.uaeiec.gov.ae/ar-maae/un-page# :
من خالل الرابط ي

ما المقصود بـ"األموال"؟
ر
غي
غي ملموسة أو إلكيونية أو رقمية أو مشفرة أو منقولة أو ر
األموال :األصول عىل اختالف نوعها وشكلها ،سواء كانت ملموسة أو ر
منقولة ،مادية أو معنوية ،مهما كانت طريقة اكتسابها ،وأي مستندات أو أدوات بأي شكل من األشكال ،بما يف ذلك العملة الوطنية
ر
الن تثبت ملكية هذه األصول أو أي حقوق مرتبطة بها أو مصلحة فيها ،مهما كان شكلها،
والعمالت األجنبية والمستندات أو الصكوك ي
ر
اإللكيونية والرقمية ،أو أي فوائد أو أرباح أو دخل ناتج أو مكتسب من هذه األصول ،وكذلك الموارد االقتصادية
بما يف ذلك األشكال
ً
ر
ر
ر
والن يمكن استخدامها للحصول عىل أي أموال أو سلع أو خدمات بما يف ذلك خدمات النش عي
الن تعتي أصوًل مهما كان نوعها ،ي
ي
ر
اإلنينت أو الخدمات ذات الصلة.
لتدابي التجميد .يمكن تصنيف األموال عىل أساس األنواع التالية:
فئات األموال :تخضع جميع أنواع األموال أو األصول
ر
 .1األصول
يىل:
تشمل األموال واألصول المالية األخرى الخاضعة للعقوبات ،عىل سبيل المثال ،ما ي
أ)

النقد والشيكات والمطالبات باألموال والحواالت وأوامر الدفع واألدوات لحاملها ،وأدوات الدفع عي ر
االنينت وأدوات
اإللكيونية أو الرقمية األخرى ،بما ف ذلك العمالت ر
ر
االفياضية.
الدفع
ي

ب) الودائع لدى المؤسسات المالية أو الكيانات األخرى واألرصدة يف الحسابات ،بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص)1( :
غيها
قصية األجل ( )2األرصدة يف حسابات تداول األسهم لدى البنوك أو رشكات الوساطة أو ر
حسابات الودائع الثابتة أو ر
من حسابات التداول االستثمارية.
ج) الديون ر
واليامات الديون ،بما يف ذلك الديون التجارية.
د) حسابات القبض األخرى وأوراق القبض والمطالبات األخرى باألموال من اآلخرين.
الشكة الفردية أو ر
ه) حقوق الملكية والفوائد المالية األخرى من ر
الشاكة.
علن وخاص ،بما يف ذلك األسهم ،وشهادات األوراق المالية ،والسندات،
و) األوراق المالية وأدوات الدين المتداولة بشكل ي
واألوراق المالية ،والتفويضات وعقود المشتقات.
ز) الفوائد أو األرباح أو المداخيل األخرى أو القيمة ر
المياكمة من األصول أو الناتجة عنها.
ح) االئتمان أو حق المقاصة أو الكفاالت أو سندات ضمان حسن األداء أو ر
االليامات المالية األخرى.
ر
الن تثبت المصلحة يف األموال
ط) خطابات االعتماد وسندات الشحن وسندات البيع؛ سندات القبض ر
وغيها من المستندات ي
أو الموارد المالية وأي أدوات أخرى لتمويل الصادرات.
التأمي.
التأمي وإعادة
ي)
ر
ر

 .2الموارد االقتصادية
غي منقولة
غي ملموسة أو منقولة أو ر
تشمل الموارد االقتصادية الخاضعة للعقوبات األصول بمختلف أنواعها ،سواء كانت ملموسة أو ر
ر
والن يمكن استخدامها للحصول عىل أموال أو سلع أو خدمات ،مثل:
أو فعلية أو محتملة ،ي
أ)

المباب أو العقارات األخرى.
ض أو
ي
األرا ي

ب) المعدات ،بما يف ذلك أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر واألدوات واآلالت.
ج) أثاث المكاتب والتجهيات ر
واليكيبات واألشياء األخرى ذات الطبيعة الثابتة.
ر
د) السفن والطائرات والسيارات.
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ه) مخزون البضائع.
و) األعمال الفنية أو الممتلكات الثقافية أو األحجار الكريمة أو المجوهرات أو الذهب.
ز) السلع ،بما يف ذلك النفط أو المعادن أو األخشاب.
ح) األسلحة واألعتدة ذات الصلة ،بما يف ذلك جميع المواد المذكورة يف حظر األسلحة ،بما فيها عىل سبيل المثال ال الحرص:
األسلحة والذخائر ،والمركبات والمعدات العسكرية ،والمعدات شبه العسكرية ،وقطع الغيار لما سبق ذكره ،والمشورة
الفنية أو المساعدة أو التدريب ذات الصلة عىل األنشطة العسكرية.
ر
غي التقليدية ،بما يف ذلك ،عىل
الن يمكن استخدامها يف تصنيع العبوات الناسفة أو األسلحة ر
ط) المواد الخام والمكونات ي
التفجي أو السموم.
سبيل المثال ال الحرص ،المكونات الكيميائية أو أسالك
ر
ر
ر
وغيها من
االخياع والعالمات التجارية وحقوق التأليف
ي) براءات
والنش واألسماء التجارية واالمتيازات والسمعة الطيبة ر
أشكال الملكية الفكرية؛
ك) استضافة ر
اإلنينت أو الخدمات ذات الصلة.
ل) أي أصول أخرى.

القسم  :4ر
اليامات األشخاص يف اإلمارات بتنفيذ أنظمة العقوبات المالية المستهدفة
عىل جميع األشخاص (الطبيعيي واالعتباريي) ف دولة اإلمارات ،بما ف ذلك المؤسسات المالية واألعمال والمهن غي المالية
المحددة أن يقوموا بالتال:

التسجيل

التحقق

منع إتاحة
األموال

تطبيق العقوبات
المالية المستهدفة

التبليغ

تدابير
التجميد

ر
 .1التسجيل عىل موقع المكتب التنفيذي ر
وبhttps://www.uaeiec.gov.ae/ar- :
لتلق اإلخطارات اآللية بالييد اإللكي ي
ي
#ae/un-page
غي المالية المحددة ر
وف الوقت
يهدف هذا التسجيل إل مساعدة المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
لتلق معلومات محدثة ي
ي
المناسب حول إدراج ورفع األفراد أو الكيانات عن قائمة اإلرهاب المحلية وقائمة األمم المتحدة.

يوم ومستمر من قواعد البيانات التالية لتحديد أي تطابق محتمل مع األسماء المدرجة يف قوائم
 .2التحقق :التحقق بشكل ي
العقوبات الصادرة عن األمم المتحدة أو قائمة اإلرهاب المحلية يف اإلمارات العربية المتحدة:
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أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)

قواعد بيانات العمالء الحالية.
أسماء أطراف أي معاملة.
المحتملي.
العمالء
ر
الفعليي.
المستفيدين
ر
غي ر
ر
ر
مباشة معهم.
الن لها عالقات مباشة أو ر
أسماء األفراد أو الكيانات ي
العمالء قبل إجراء أي معاملة أو الدخول يف عالقة عمل مع أي شخص.
رسم).
المديرين و /أو الوكالء الذين يترصفون نيابة عن العمالء (بما يف ذلك األفراد الذين لديهم توكيل
ي

أول قبل قبول العميل و /أو تسهيل معاملة عرضية يجريــها .بعد ذلك ،يجب أن
نقطة مهمة :يجب القيام بعملية
التحقق بشكل ي
ً َّ ُ .
وه متاحة عىل موقع المكتب التنفيذي وموقع األمم
تقوم المؤسسة بنفسها بالتحقق يوميا تحدث قوائم العقوبات باستمرار ي
المتحدة عىل ر
اإلنينت.
 .3تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة :يجب تنفيذ هذه اإلجراءات أدناه إذا تم تحديد تطابق مع قائمة األمم المتحدة أو قائمة
اإلرهاب المحلية.
تأخي (عىل الفور أو يف أي حالة خالل  24ساعة) ودون إشعار مسبق
.I
تجميد جميع األموال :القيام بتجميد ،دون ر
للفرد أو الكيان المدرج عىل القائمة ،جميع األموال:
أ)

ً
الن يملكها أو يسيطر عليهاً ،
غي ر
جزئيا ،بشكل ر
ر
مباش ،فرد أو كيان مدرج من قبل مجلس
كليا أو
مباش أو ر
ي
الوزراء أو عىل قائمة األمم المتحدة.

ب) المشتقة أو الناتجة عن األموال المذكورة تحت البند (أ) ؛ أو
ج) أي فرد أو كيان يترصف نيابة عن أو بتوجيه من أي فرد أو كيان مذكور تحت البند (أ).

نقطة مهمة :ال يمنع ر
التال إل الحسابات المجمدة:
االليام بالتجميد إضافة
ي
•

الفوائد أو األرباح أو المكاسب األخرى المستحقة عىل الحساب؛ أو

•

المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو ر
اليامات متفق عليها قبل التاري ــخ الذي خضع فيه الحساب للتجميد،
ر
بشط تجميد هذه اإلضافات عىل الفور.

.II

بتوفي األموال أو تقديم الخدمات
(طبيع واعتباري) يف دولة اإلمارات
حظر إتاحة األموال :ال ُيسمح ألي شخص
ر
ي
غيها من الخدمات ذات الصلة ،سواء ً
غي ر
كليا أو جز ًئيا ،بشكل ر
مباش ،أو لصالح أي فرد أو مجموعة
مباش أو ر
المالية أو ر
مدرج عىل قائمة اإلرهاب المحلية أو عىل قائمة األمم المتحدة.

 .4التبليغ:
.I

.II
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ّ
غي المالية المحددة أن تبلغ السلطة الرقابية ذات الصلة والمكتب التنفيذي
عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
يوم عمل ( )2من اتخاذ أي إجراء تجميد و /أو محاولة إجراء معامالت.
يف غضون ي
ّ
يوم عمل ( )2من اتخاذ أي إجراء تجميد و /أو محاولة
عىل أي فرد أو كيان آخر أن يبلغ المكتب التنفيذي يف غضون ي
إجراء معامالت .يرج العودة إل معلومات االتصال المقدمة يف نهاية وثيقة اإلرشادات هذه.

ر
غي المالية المحددة
اليامات إضافية للمؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
ر
باالليامات التالية:
غي المالية المحددة الوفاء
باإلضافة إل ما سبق ،عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
 .1التعاون مع المكتب التنفيذي والجهة الرقابية المختصة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة.
تأخي ،بموجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة أو قرارات مجلس
 .2تنفيذ قرار إلغاء أو رفع التجميد ،عند االقتضاء ،دون ر
الوزراء بشأن إصدار قائمة اإلرهاب المحلية.
 .3اعتماد وتنفيذ:
.I

ضوابط وإجراءات داخلية لضمان ر
االليام بقرار مجلس الوزراء رقم  74لسنة .2020

.II

غي ر
الموظفي ،بشكل ر
مباش ،إبالغ العميل أو أي طرف ثالث بتنفيذ
سياسات وإجراءات تحظر عىل
مباش أو ر
ر
ً
تدابي أخرى وفقا ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم  74لعام .2020
إجراءات التجميد أو أي
ر

غي المالية المحددة يف اإلمارات
من خالل الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية ،يمكن للمؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
أن تحدد عمليات وممارسات ر
التدابي بفعالية ،باستخدام نهج قائم عىل المخاطر يأخذ يف االعتبار
االليام ذات الصلة لتنفيذ هذه
ر
اف والتعرض لمخاطر العقوبات.
خصائص أعمالها وعمالئها والنطاق الجغر ي

كيف يتم تحديد التطابق لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة؟
المحتملي
غي المالية المحددة أن تتحقق من عمالئها وعمالئها
كما هو موضح أعاله ،عىل جميع المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
ر
الفعليي والمعامالت بشكل مستمر ،ومرة يف اليوم عىل األقل ،لتحديد أي تطابق محتمل مع قائمة اإلرهاب المحلية
والمستفيدين
ر
أو قائمة األمم المتحدة .تحتوي قوائم العقوبات عىل مجموعة من المعلومات تساعد عىل تحديد هوية الفرد أو الكيان المدرج .وفيما
يىل أمثلة عن المعلومات الواردة يف قوائم العقوبات:
ي

لألشخاص االعتباريين
• االسم (األسماء)
• األسماء المستعارة
• عنوان التسجيل
• عناوين الفروع
• معلومات أخرى

لألشخاص الطبيعيين
• االسم
• األسماء المستعارة
• تاريخ الوالدة
• الجنسية
• معلومات الهوية أو جواز السفر
• آخر عنوان معروف

ً
جدا ،قد يكون عدد التطابق المحتمل ر ً
يعن بالرصورة أن الفرد أو الكيان
بما أن العديد من األسماء شائعة
كبيا .ومع ذلك ،فهذا ال ي
الذي يجري التعامل معه يخضع لعقوبات مالية مستهدفة.
ً
ً
ً
خاضعا لعقوبات مالية مستهدفة
حي االقتناع بأنها ال تشمل فردا أو كيانا
عند تحديد التطابق المحتمل ،يجب تعليق أي معاملة إل ر
(نتيجة إيجابية خاطئة).
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الفعىل أو المعاملة ،ومن خالل العناية الواجبة للعميل و /أو
وبعد األخذ باالعتبار معرفتك بالعميل أو العميل المحتمل أو المستفيد
ي
ً
مقتنعا بأن الفرد أو الكيان الذي ورد تطابق محتمل السمه ال يخضع لعقوبات مالية
استخدام المعلومات المعقولة ،إذا كنت
الطبيع ،وعليك االحتفاظ
مستهدفة ،ال ضورة التخاذ أي إجراء .يمكنك السماح للمعاملة أو األعمال التجارية بمواصلة مسارها
ي
بأدلة عن هذه العملية يف سجل العميل.
ً
ً
ولكن لو ر
مؤكدا ("تطابق مؤكد") أو أنه تم التأكيد ً
فعليا
افيضنا أن هناك أي إشارة أو اشتباه بأن النتيجة المحتملة قد تكون تطابقا
تأخي ،واالمتناع عن تقديم أي أموال أو خدمات ،وإبالغ
عىل أنها تطابق مؤكد ،يف هذه الحالة ،يجب تنفيذ إجراءات التجميد دون ر
يوم عمل ( )2من اتخاذ أي إجراء تجميد و /أو محاولة إجراء معامالت.
السلطة الرقابية ذات الصلة والمكتب التنفيذي يف غضون ي
مالحظة :إذا كان الفرد أو الكيان الذي تتعامل معه يطابق جميع أو معظم المعلومات الواردة يف أي قائمة عقوبات ،فمن المحتمل
ّ ً
أن يكون التطابق مؤكدا .يف هذه الحالة ،يجب تنفيذ إجراءات التجميد عىل الفور ،واالمتناع عن تقديم أي أموال أو خدمات ،وإبالغ
السلطة الرقابية ذات الصلة والمكتب التنفيذي عىل الفور.

تطابق محتمل
تطابق مؤكد

نتيجة إيجابية خاطئة

ً
يكون التطابق محتمل عندما يكون هناك أي تطابق ربي البيانات الواردة عىل قوائم العقوبات وأي
معلومات يف قواعد بياناتك.
ّ
ً
يكون التطابق مؤكدا عندما يتم تأكيد أن التطابق المحتمل هو الفرد أو المجموعة أو الكيان الخاضع
للعقوبات المالية المستهدفة أو عندما يكون هناك أي اشتباه أو إشارة أو شك يف أن التطابق المحتمل
قد يتوافق مع فرد أو مجموعة أو كيان خاضع للعقوبات المالية المستهدفة.
ّ
غي متوافق.
ه عندما يتم التأكد أن التطابق ر
النتيجة اإليجابية الخاطئة ي

كيف يتم تطبيق تدابير التجميد؟
ّ
ّ
ّ
تدابي التجميد فيما يتعلق باألصول المملوكة من قبل الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج.
إن أي نسبة ملكية يجب أن تؤدي إل
ر
ّ
ّ
غي ر
مؤشات بوجود أموال تخضع (بشكل ر
تدابي التجميد عندما تتوفر أي معلومات أو ر
مباش) لسيطرة
مباش أو ر
كما أنه يجب تطبيق ر
ٍ
الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج.
ر
غي مدرج
الن يملك فيها الشخص المدرج أو يسيطر عىل أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية لدى فرد أو كيان ر
يف الحاالت ي
ً
ّ
وه قابلة للفصل عنها ،مثال يف حال كان الشخص المدرج يملك أو يسيطر عىل  1يف المئة من كيان اعتباري ،يجب تطبيق
حصة فيها ي
تدابي التجميد فقط عىل نسبة األصول المملوكة أو المسيطر عليها من قبل الطرف المدرج.
ر
ّ
الحصة المملوكة أو المسيطر
غي مدرج وال يمكن فصل
يف حال كانت األصول مملوكة أو مسيطر عليها من قبل طرف مدرج وطرف ر
ً
ً
المرصف مملوكا من قبل شخص
لتدابي التجميد .مثال ،يف حال كان الحساب
غي المدرج ،يخضع األصل بأكمله
ر
عليها من قبل الطرف ر
ي
ّ
المرصف.
غي الخاضع للعقوبات ،يتم تجميد الحساب
مدرج وأحد أفراد عائلته ر
ي

مبدأ الملكية والسيطرة للكيانات االعتبارية
ً
ً
ف حالة األفراد أو الكيانات ،يجب تطبيق تدابي التجميد عىل الكيان أو ر
اليتيب بأكمله عندما يكون مملوكا أو مسيطرا عليه بشك ٍل
ر
ي
أساس أو كامل من قبل فرد مدرج أو كيان اعتباري.
ي
ً
ّ
أساس من قبل فرد كيان
بشكل
بعي االعتبار عند تقييم ما إذا كان الفرد أو الكيان االعتباري مملوكا
إن المعيار الذي يجب أخذه ر
ٍ
ي
ّ
اعتباري آخر هو امتالك ر
الحصة األكي فيه .يف حال تم استيفاء هذا المعيار،
أكي من  50يف المئة من حقوق الملكية للكيان أو امتالك
ر
القانوب مملوك من قبل فرد أو كيان آخر.
ُيعتي أن الفرد أو الكيان االعتباري أو اليتيب
ي
ً
ّ
إن المعيار الذي يجب أخذه بعي االعتبار عند تقييم ما إذا كان الفرد أو الكيان االعتباري أو ر
بشكل
القانوب مسيطرا عليه
اليتيب
ر
ٍ
ي
ً
التال:
أساس من قبل فرد أو كيان اعتباري آخر ،وحده أو بناء عىل اتفاق مع حامل أسهم آخر أو طرف ثالث ،قد يكون أي من ي
ي
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أ)
ب)
ج)

د)

ه)
و)
ز)
ح)

أن يمتلك ّ
أكيية أعضاء الهيئة اإلدارية ف الشخص أو الكيان االعتباري أو المجموعة أو ر
حق تعيي أو عزل ر
القانوب؛
اليتيب
ر
ي
ي
ً
ّ
يتمتع بها ر
ّ
ر
أكيية أعضاء الهيئة اإلدارية يف الشخص أو الكيان
الن
أن ر
يعي الشخص وحده نتيجة لممارسة حقوق التصويت ي
االعتباري أو المجموعة أو ر
القانوب الذين شغلوا تلك المناصب خالل السنة المالية الحالية والسابقة؛
اليتيب
ي
أن يسيطر الشخص لوحده ،بموجب اتفاق مع حملة أسهم آخرين يف الشخص االعتباري أو المجموعة أو الكيان أو األعضاء
أكيية حقوق التصويت لحملة األسهم أو األعضاء ف ذلك الشخص االعتباري أو الكيان أو المجموعة أو ر
فيه ،عىل ر
اليتيب
ي
القانوب؛
ي
ّ
ّ
ّ
المسيطر عىل الشخص االعتباري أو المجموعة أو الكيان بموجب اتفاق تم عقده مع ذلك
التأثي
ممارسة
بحق
التمتع
ر
ِ
الشخص االعتباري أو الكيان أو المجموعة أو ر
األساس ،حيث يسمح القانون
القانوب أو بموجب بند ضمن النظام
اليتيب
ي
ي
الذي يرع عمل ذلك الشخص أو الكيان االعتباري أو المجموعة أو ر
قانوب بأن يخضع لهكذا اتفاق أو بنود؛
اليتيب ال
ي
ّ
ّ
ّ
يطر المشار إليها يف البند (د) من دون أن يكون الشخص هو حامل هذا الحق؛
بحق ممارسة
التمتع
ر
التأثي المس ِ
ّ
ّ
بحق استخدام أصول الشخص أو الكيان االعتباري أو المجموعة أو ر
جزب؛
بشكل كامل او
القانوب
اليتيب
التمتع
ي
ٍ
ي
اليتيب القانوب عىل أساس ّ
إدارة أعمال الشخص أو الكيان االعتباري أو المجموعة أو ر
موحد فيما يتم ر
نش الحسابات
ي
ّ
المجمعة؛
أن يتشارك الشخص الخصوم المالية للشخص أو الكيان االعتباري أو المجموعة أو ر
اليتيب بالتكافل والتضامن ،أو أن
يكفلها.

القسم  :5ر
اليامات اإلبالغ
ر
االليامات العامة
يوم عمل ( ،)2من اتخاذ أي إجراء
عىل أي شخص أو كيان أن يبلغ السلطة الرقابية ذات الصلة والمكتب التنفيذي ،يف غضون ي
.
تجميد و /أو محاولة إجراء معامالت .عىل الجهات الرقابية أن تبلغ المكتب التنفيذي يف غضون أيام العمل الثالثة ( )3التالية يجب
أن تصل المعلومات إل المكتب التنفيذي يف غضون  5أيام كحد أقىص من تاري ــخ اتخاذ إجراء التجميد أو من وقت محاولة إجراء
المعاملة.
غي المالية المحددة أن تقدم جميع المعلومات المتعلقة باألموال المجمدة ،بما يف ذلك
عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
والتدابي المتخذة بشأنها ،وأي معلومات أخرى ذات صلة.
حالتها وطبيعتها وقيمتها
ر

ر
غي المالية المحددة
اليامات اإلبالغ الخاصة بالمؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
ر
غي المالية المحددة أن تبلغ الجهات الرقابية ذات الصلة
باإلضافة إل االليامات العامة ،عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
يىل:
والمكتب التنفيذي بما ي
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•

ً
ر
الن تم اتخاذها وفقا لمتطلبات قرارات مجلس األمن ذات الصلة أو قرارات مجلس
تحديد األموال و /أو اإلجراءات ي
ً
ر
اب الخاصة بإصدار قائمة اإلرهاب المحلية ،بما يف ذلك محاوالت إجراء المعامالت وفقا لقرار مجلس
الوزراء اإلمار ي
الوزراء رقم  74لعام .2020

•

ر
الن
الكشف عن أي تطابق مع األفراد أو المجموعات أو الكيانات المدرجة ،وتفاصيل البيانات المطابقة ،واإلجراءات ي
ً
ر
اب الخاصة بإصدار قائمة
تم اتخاذها وفقا لمتطلبات قرارات مجلس األمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء اإلمار ي
اإلرهاب المحلية ،بما يف ذلك محاوالت إجراء المعامالت.

•

عرض مدرج عىل قوائم العقوبات.
السابقي أو أي عميل
إذا حددت المؤسسة أن أحد عمالئها
ر
ي

•

إذا ورد أي ر
السابقي ،أو أي شخص تربطها به عالقة عمل أو سهلت له معاملة
مؤش عىل أن أحد العمالء أو العمالء
ر
غي ر
ما مدرج أو لديه عالقة ر
مباشة مع فرد أو كيان مدرج.
مباشة أو ر

•

ر
ر
الن
الن ال تكون فيها قادرة عىل رفض هذه النتائج اإليجابية الخاطئة من خالل المعلومات المتاحة أو ي
يف الحاالت ي
يمكن الوصول إليها وبعد اتخاذ إجراء التجميد.

•

ر
ر
الن تم
الن تم إلغاء قرار تجميدها ،بما يف ذلك حالتها وطبيعتها وقيمتها واإلجراءات ي
المعلومات المتعلقة باألموال ي
اتخاذها بشأنها ،وأي معلومات أخرى ذات صلة.

القسم  :6إنفاذ العقوبات المالية المستهدفة
النتائج ر
الميتبة عىل أي شخص
ف حالة عدم االمتثال لهذه ر
(خمسي
طبيع أو اعتباري للسجن أو غرامة ال تقل عن  50،000درهم
االليامات ،يتعرض أي شخص
ر
ي
ي
ماليي درهم).
(خمسة
درهم
5،000،000
عن
تزيد
وال
درهم)
ألف
ر

ر
غي المالية المحددة
النتائج الميتبة عىل المؤسسات المالية أو األعمال والمهن ر
تخضع المؤسسات المالية واألعمال والمهن غي المالية المحددة للرقابة ،وف حال لم ر
تليم ،يمكن تطبيق إجراءات اإلنفاذ المنصوص
ر
ي
عليها يف المرسوم االتحادي رقم  20لعام  2018بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
تتمتع الجهات الرقابية المسؤولة عن ر
غي المالية المحددة باألهلية القانونية
اإلشاف عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
ر
لإلشاف عىل تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
ً
أيضا أن تصدر العقوبات اإلدارية التالية:
يجوز للسلطات الرقابية
أ)

خط تحذيري.
خطاب
ي

ماليي درهم) لكل
ب) غرامات إدارية ال تقل عن  50.000درهم (خمس ري ألف درهم) وال تزيد عن ( 5.000.000خمسة
ر
مخالفة.
ر
الن تحددها الجهة الرقابية.
ج) منع المخالف من العمل يف القطاع المتعلق بالمخالفة للمدة ي
المالكي الذين تثبت مسؤوليتهم
د) تقييد صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة الرقابية أو التنفيذية أو المديرين أو
ر
تعيي مفتش مؤقت.
عن المخالفة بما يف ذلك ر
ه) وقف المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرقابية والتنفيذية الذين تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة عن العمل
لمدة تحددها الهيئة الرقابية أو طلب عزلهم.
و) تعليق أو تقييد النشاط أو المهنة ر
لفية تحددها السلطة الرقابية.
ز) إلغاء ر
اليخيص.

14

تدابي التجميد بحسن نية
المسؤولية :اإلعفاء يف حالة تنفيذ ر
كل شخص قام ،عن حسن نية ،بتجميد األموال أو رفض الترصف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية المرتبطة بفرد أو مجموعة
ً
أو كيان مدرج ،أو امتنع عن أداء أي ر
اليام آخر وفقا ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم  74لعام ُ ،2020يعق من أي ضر أو مطالبة ناتج
عن هذه اإلجراءات ،بما يف ذلك المسؤولية الجنائية ،المدنية و /أو اإلدارية.

القسم  :7طلب استثناء أو إذن للوصول إلى األموال المج َّمدة
األموال المجمدة بعد اإلدراج عىل قائمة اإلرهاب المحلية
القانوب ،وأي صاحب مصلحة أن يطلب الوصول إل كل األموال
يجوز ألي فرد أو كيان مدرج يف قوائم اإلرهاب المحلية ،أو ممثله
ي
المجمدة أو جزء منها ألي من األغراض التالية:
ر ُ
الن تدفع مقابل المواد الغذائية وبدل
أ) تغطية المصاريف الرصورية أو األساسية (بما يف ذلك الحاجات اإلنسانية) ،كالمبالغ ي
التأمي والرسوم الدراسية والرسوم والقضائية ورسوم الخدمات
الطن وأقساط
اإليجار والرهن العقاري واألدوية والعالج
ر
ي
العامة.
وغيها من النفقات االستثنائية ضمن الحدود
ب) دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ،ر
المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة لألموال المجمدة.
ر
الن لم تذكر يف الفقرة أعاله.
ج) المصاريف االستثنائية من أجل تغطية المصاريف أو التكاليف االستثنائية ي

اإلجراءات
يجب اتباع اإلجراءات التالية لطلب اإلذن باستخدام األموال المجمدة:
خط إل المكتب التنفيذي الستخدام كل األموال المجمدة أو جزء منها ،ترفق به كافة المستندات المؤيدة
 .1إرسال طلب
ي
ر
وب .iec@uaeiec.gov.ae
له عي الييد اإللكي ي
o

يجب اتباع اإلجراءات وإرفاق جميع المستندات الداعمة إلثبات الطلب ،كما ورد عىل موقع
./https://www.uaeiec.gov.ae

 .2يقوم المكتب التنفيذي بإرسال الطلب إل وزارة العدل للنظر فيه بالتنسيق مع المجلس األعىل.
ً
ً
 .3لوزارة العدل أن توافق أو ترفض استخدام األموال المجمدة جزئيا أو كليا.
ً
 .4يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب خطيا بالموافقة عىل الطلب أو رفضه.
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يحيل المكتب التنفيذي الطلب
إلى وزارة العدل

يراجع المكتب التنفيذي الطلب

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

يخطر المكتب التنفيذي مقدم
الطلب وأي سلطة ذات صلة
بالقرار

تقرر وزارة العدل بالتعاون مع
المجلس الموافقة على الطلب أو
رفضه

الشكل  :1إجراءات طلب اإلذن باستخدام األموال الخاضعة لقائمة اإلرهاب المحلية

التظلم لدى المحكمة
ر
تلق رد بعد ً 30
يوما من تاري ــخ تقديمه ،يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة
يف حال تم رفض الطلب ،أو يف حال عدم ي
يوما من تاري ــخ إخطاره بالرفض ،أو بعد انقضاء ر
فية الرد البالغة ً 30
خالل ً 30
يوما.
ال يجوز لمقدم الطلب الطعن ف رفض الطلب إال بعد التظلم والرفض حسب األصول أو بعد انقضاء ر
فية الرد عليه وقيام مقدم
ي
الطلب بإخطار المكتب التنفيذي والمحكمة المختصة بنيته يف استئناف الحكم .

األموال المجمدة بعد اإلدراج عىل قائمة األمم المتحدة
ً
يجوز ألي فرد أو مجموعة أو كيان تأثر بإجراءات التجميد أن يقدم ً
مكتوبا إل المكتب التنفيذي إللغاء تجميد كل األموال أو جزء
طلبا
ً
القانوب مصحوبا بجميع المستندات الداعمة.
منها .يجب تقديم هذا الطلب من قبل الشخص المترصر أو ممثله
ي

 .1لتغطية المصاريف األساسية:
ً
يجوز للمكتب التنفيذي النظر يف طلب استخدام األموال المجمدة وفقا لقائمة األمم المتحدة ،يف حاالت النفقات األساسية
التالية:
ر ُ
الن تدفع مقابل المواد الغذائية
أ) تغطية المصاريف الرصورية أو األساسية (بما يف ذلك للحاجات اإلنسانية) كالمبالغ ي
التأمي والرسوم الدراسية والرسوم والقضائية
الطن والرصائب وأقساط
وبدل اإليجار والرهن العقاري واألدوية والعالج
ر
ي
ورسوم الخدمات العامة.
وغيها من النفقات االستثنائية ضمن
ب) دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ،ر
الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة األموال المجمدة.
عىل المكتب التنفيذي إخطار مجلس األمن أو لجنة العقوبات التابعة له بنيته للموافقة عىل الطلب المقدم .ف حال لم ر
تعيض لجنة
ي
ً
ر
الن وافق عليها.
العقوبات ذات الصلة أو لم تصدر قرارا ،يجوز للمكتب التنفيذي أن يأمر بإلغاء تجميد المبالغ ي

اإلجراءات
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يجب اتباع اإلجراءات التالية لطلب اإلذن باستخدام األموال المجمدة:
ر
وب
 .1إرسال طلب
خط إل المكتب التنفيذي ،ترفق به كافة المستندات المؤيدة له عىل الييد اإللكي ي
ي
.iec@uaeiec.gov.ae
o

يجب اتباع اإلجراءات وإرفاق جميع المستندات الداعمة إلثبات الطلب ،كما ورد عىل موقع
./https://www.uaeiec.gov.ae

 .2يقوم المكتب التنفيذي بمراجعة الطلب.
 .3يقوم المكتب التنفيذي بإخطار لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة لمجلس األمن بنيته الموافقة عىل الطلب.
بناء عىل عدم وجود ر
 .4يجوز للمكتب التنفيذي أن يقرر الموافقة عىل الطلب ً
اعياض أو إشعار آخر من مجلس األمن أو
لجنة العقوبات ذات الصلة.
 .5يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطة الرقابية ذات الصلة.
يجوز للمكتب التنفيذي إلغاء قرار استخدام األموال المجمدة بموجب قوائم العقوبات يف أي وقت وعندما يكون هناك أسباب
ً
ر
الن تمت
معقولة لالشتباه يف أن األموال تستخدم ألي غرض ر
غي الغرض المسموح به ،ويكون ذلك كتابة ،يف طلب االستمارة ي
الموافقة عليها.

يخطر المكتب التنفيذي لجنة
العقوبات األممية ذات الصلة
بنيّته قبول الطلب

يراجع المكتب التنفيذي الطلب

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

يخطر المكتب التنفيذي مقدم
الطلب وأي سلطة ذات صلة
بقراره

بعد إخطار لجنة العقوبات ذات
الصلة ،يجوز للمكتب التنفيذي
الموافقة على الطلب أو عدمه

الشكل  :2إجراءات طلب اإلذن باستخدام األموال الخاضعة لقائمة األمم المتحدة لتغطية النفقات األساسية

 .2لتغطية النفقات االستثنائية
يجوز للمكتب التنفيذي إحالة طلب استخدام األموال المجمدة بموجب قائمة األمم المتحدة إل لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة
لمجلس األمن ،يف الحاالت التالية:
أ)

غي المذكورة يف قسم المصاريف األساسية أعاله.
لتغطية المصاريف االستثنائية ر

يقوم المكتب التنفيذي بإخطار لجنة العقوبات ذات الصلة يف مجلس األمن بالطلب وال يجوز له الموافقة عليه إال بعد الحصول
عىل موافقة خطية من اللجنة .يف غياب موافقة خطية ،ال يوافق المكتب التنفيذي عىل الطلب.
ً
ً
خطيا.
القانوب بقراره حول استخدام األموال المجمدة وفقا لقوائم العقوبات،
يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب أو ممثله
ي
17

اإلجراءات
يجب اتباع اإلجراءات التالية لطلب اإلذن باستخدام األموال المجمدة:
ر
وب
 .1إرسال طلب
خط إل المكتب التنفيذي ،ترفق به كافة المستندات المؤيدة له عىل الييد اإللكي ي
ي
.iec@uaeiec.gov.ae
o

يجب اتباع اإلجراءات وإرفاق جميع المستندات الداعمة إلثبات الطلب ،كما ورد عىل موقع
./https://www.uaeiec.gov.ae

 .2يقوم المكتب التنفيذي بمراجعة الطلب.
 .3يحيل المكتب التنفيذي الطلب إل لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة لمجلس األمن.
 .4تبت لجنة العقوبات يف الطلب وتقوم بإخطار المكتب التنفيذي.
 .5يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطة الرقابية ذات الصلة.

يجوز للمكتب التنفيذي إلغاء قرار استخدام األموال المجمدة بموجب قوائم العقوبات يف أي وقت وعندما يكون هناك أسباب
معقولة لالشتباه يف أن األموال تستخدم لتمويل اإلرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يحيل المكتب التنفيذي الطلب
إلى لجنة العقوبات األممية ذات
الصلة

يراجع المكتب التنفيذي الطلب

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

يخطر المكتب التنفيذي مقدم
الطلب وأي سلطة ذات صلة

تخطر لجنة العقوبات المكتب
التنفيذي بالقرار

الشكل  :3إجراءات طلب اإلذن باستخدام األموال الخاضعة لقائمة األمم المتحدة لتغطية النفقات االستثنائية

التظلم لدى المحكمة
ر
تلق رد بعد ً 30
يوما من تاري ــخ تقديمه ،يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة
يف حال تم رفض الطلب ،أو يف حال عدم ي
يوما من تاري ــخ إخطاره بالرفض ،أو بعد انقضاء ر
خالل ً 60
فية الرد.
غي قابل للطعن ،فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد
يكون قرار المحكمة بالفصل يف التظلم ر
انقضاء ستة أشهر من تاري ــخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
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ال يقبل الطعن عىل قرار رفض استخدام األموال المجمدة قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.

تدابي التجميد
القسم  :8إجراءات إلغاء أو رفع
ر
جرائها ف ّ
ترصر من ّ
والتدابي األخرى بعد اتخاذها ضد فرد أو جماعة أو كيان قد ّ
ظل الظروف التالية:
يجوز رفع إجراءات التجميد
ر
ي
o

اسمه مماثل أو مشابه لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج؛

o

إذا رفعت السلطات المختصة اسم الفرد أو الكيان أو المجموعة المدرج عن القائمة؛ أو

o

ّ
بتدابي التجميد.
إن الشخص أو الجماعة أو الكيان هو طرف ثالث حسن النية تأثر عن طريق الخطأ
ر

األصول المجمدة بسبب اإلدراج عىل قائمة اإلرهاب المحلية
اإلجراءات
تدابي أخرى فرضت لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة تم اتخاذها بحق فرد أو مجموعة أو كيان
يىل إجراءات إلغاء التجميد وأي
ر
فيما ي
ً
اسمه مماثل أو مشابه لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج ،أو شخص تأثر سلبا بالتجميد أو باإلجراءات األخرى بسبب اإلدراج عىل قائمة
اإلرهاب المحلية:
ر
وب
 .1إرسال طلب
خط إل المكتب التنفيذي ،ترفق به كافة المستندات المؤيدة له عىل الييد اإللكي ي
ي
.iec@uaeiec.gov.ae
o

يجب اتباع اإلجراءات وإرفاق جميع المستندات الداعمة إلثبات الطلب ،كما ورد عىل موقع
./https://www.uaeiec.gov.ae

الوطن (المجلس األعىل) للبت فيه.
 .2يراجع المكتب التنفيذي الطلب ويحيله إل المجلس األعىل لألمن
ي
 .3يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطة الرقابية ذات الصلة.

يحيل المكتب التنفيذي الطلب
إلى المجلس

يراجع المكتب التنفيذي الطلب

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

يخطر المكتب التنفيذي مقدم
الطلب والسلطة الرقابية ذات
الصلة

يقرر المجلس الموافقة على
الطلب أو رفضه

الشكل  :4إجراءات طلب إلغاء التجميد و /أو التدابي األخرى المتخذة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة عىل النحو المحدد
ف قائمة اإلرهاب المحلية
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التظلم لدى المحكمة
ر
تلق رد بعد ً 30
يوما من تاري ــخ تقديمه ،يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة
إذا رفض المجلس األعىل الطلب ،أو يف حال عدم ي
يوما من تاري ــخ إخطاره بالرفض أو بعد انقضاء ال ر
المختصة ف غضون ً 60
فية المحددة للرد.
ي
غي قابل للطعن ،فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد
يكون قرار المحكمة بالفصل يف التظلم ر
انقضاء  6أشهر من تاري ــخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.

األصول المجمدة بسبب اإلدراج عىل قائمة األمم المتحدة
تدابي أخرى فرضت لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة تم اتخاذها بحق فرد أو مجموعة أو كيان
يىل إجراءات إلغاء التجميد وأي
ر
يف ما ي
ً
اسمه مماثل أو مشابه لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج ،أو شخص تأثر سلبا بالتجميد أو باإلجراءات األخرى بسبب اإلدراج عىل قائمة
األمم المتحدة:
اإلجراءات
خط إل المكتب التنفيذي ،ترفق به كافة المستندات المؤيدة له.
 .1إرسال طلب
ي
o

يجب اتباع اإلجراءات وإرفاق جميع المستندات الداعمة إلثبات الطلب ،كما ورد عىل موقع
https://www.uaeiec.gov.ae/.

 .2يقوم المكتب التنفيذي بمراجعة الطلب ويقرر الموافقة عليه أو رفضه.
 .3يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطة الرقابية ذات الصلة.

يجوز للمكتب التنفيذي طلب
معلومات إضافية

يراجع المكتب التنفيذي الطلب

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

يخطر المكتب التنفيذي مقدم
الطلب وأي سلطة ذات صلة
بقراره

يقرر المكتب التنفيذي قبول
الطلب أو رفضه

الشكل  :5إجراءات طلب إلغاء التجميد و /أو التدابي األخرى المتخذة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة عىل النحو المحدد
ف قائمة األمم المتحدة

ر
تلق رد بعد ً 30
يوما من تاري ــخ تقديمه ،يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة
يف حال تم رفض الطلب ،أو يف حال عدم ي
ر
خالل ً 60
يوما من تاري ــخ إخطاره بالرفض ،أو بعد انقضاء فية الرد.
غي قابل للطعن ،فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد
يكون قرار المحكمة بالفصل يف التظلم ر
انقضاء ستة أشهر من تاري ــخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
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القسم  :9طلب رفع أو شطب اسم مدرج عىل قائمة اإلرهاب المحلية
ً
يجوز ألي فرد أو كيان مدرج يف قائمة اإلرهاب المحلية تقديم تظلم ضد قرار اإلدراج .ويمكن لطلب الرفع عن القائمة أن ينطبق أيضا
عىل الحاالت التالية:
•
•

ّ
متوف؛ أو
شخص
ي
كيان لم يعد لديه وجود.

اإلجراءات
 .1إرسال طلب إل المكتب التنفيذي ،ترفق به كافة المستندات المؤيدة له.
o

ً
يجب إرفاق جميع المستندات الداعمة إلثبات الطلب وفقا إلجراءات لجنة العقوبات ذات الصلة يف األمم
ر
وب .iec@uaeiec.gov.ae
المتحدة وإرسالها عىل الييد اإللكي ي

 .2يحيل المكتب التنفيذي الطلب إل المجلس األعىل.
 .3يبلغ المجلس األعىل مجلس الوزراء بالطلب ليبت فيه.
 .4يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والجهة الرقابية ذات الصلة.

يحيل المكتب التنفيذي الطلب
إلى المجلس األعلى

يراجع المكتب التنفيذي
الطلب

يقدم الشخص المدرج طلبًا
إلى المكتب التنفيذي

يخطر المكتب التنفيذي
مقدم الطلب بالقرار

يبتّ مجلس الوزراء في
الطلب

يتقدم المجلس األعلى باقتراح
الرفع عن القائمة إلى مجلس
الوزراء

الرسم :6إجراءات طلب إلغاء التجميد و /أو التدابي األخرى المتخذة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة عىل النحو المحدد
ف قائمة اإلرهاب المحلية

التظلم لدى المحكمة
ر
تلق رد بعد ً 60
يوما من تاري ــخ تقديمه ،يجوز لمقدم الطلب التظلم عىل قرار اإلدراج الصادر
يف حال تم رفض الطلب ،أو يف حال عدم ي
يوما من تاري ــخ إخطاره بالرفض ،أو بعد انقضاء ر
عن مجلس الوزراء أمام المحكمة المختصة خالل ً 60
فية الرد.
21

غي قابل للطعن ،فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد
يكون قرار المحكمة بالفصل يف التظلم ر
انقضاء  6أشهر من تاري ــخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.

القسم  :10طلب رفع أو شطب اسم مدرج عىل قائمة األمم المتحدة
ً
ر
الن
يجوز ألي فرد أو كيان مدرج من قبل لجنة عقوبات تابعة لمجلس األمن أن يقدم طلبا لرفع اسمه عن القائمة ،باتباع اإلجراءات ي
حددتها ّ
كل لجنة:
تشمل إجراءات الرفع ،عىل سبيل المثال:
ً
❖ لجنة العقوبات المنشأة عمل بالقرار  - 1718جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
ً
❖ لجنة العقوبات المنشأة عمل بالقرار  - 1988حركة طالبان والكيانات المرتبطة بها
❖ لجان العقوبات األخرى التابعة لألمم المتحدة
تشمل إجراءات الرفع عن قائمة العقوبات المفروضة عىل تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وتنظيم القاعدة ،عىل سبيل المثال:
ً
❖ إجراءات الرفع عن القائمة المنشأة عمل بقرار مجلس األمن )2011( 1989 ،)1999( 1267
المعن بلجنة العقوبات المفروضة عىل تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وتنظيم القاعدة
أمي المظالم
❖ ر
ي
❖ مركز التنسيق للرفع عن القائمة
ً
أيضا عىل:
يمكن أن ينطبق طلب الرفع
•
•

متوف ،أو
شخص
ٍ
ً
كيان لم يعد موجودا.

اإلجراءات
ر
وب .iec@uaeiec.gov.ae
 .1إرسال طلب إل المكتب التنفيذي ،ترفق به كافة المستندات المؤيدة له عىل الييد اإللكي ي
o

ً
يجب إرفاق جميع المستندات الداعمة إلثبات الطلب وفقا إلجراءات لجنة العقوبات ذات الصلة يف األمم
المتحدة.

 .2يحيل المكتب التنفيذي الطلب إل المجلس األعىل ليستعرضه.
 .3بالتنسيق مع المجلس األعىل ،يحيل المكتب التنفيذي الطلب إل لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن عن طريق وزارة
الدول.
الخارجية والتعاون
ي

.4
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يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطات ذات الصلة.

للتواصل معنا
ر
االستياد والتصدير إل
وب للتواصل مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة
ر
يرج إرسال بريد إلكي ي
iec@uaeiec.gov.ae

الملحق :األسئلة الشائعة
ماذا يعن "التجميد"؟
يعن منع أي نقل أو تحويل أو ترصف أو تحريك أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتحكم فيها األفراد أو الكيانات االعتبارية
التجميد ي
المدرج ري عىل القائمة.

ماذا تعن "األموال"؟
األموال تعن األصول عىل اختالف نوعها وشكلها ،سواء كانت ملموسة أو غي ملموسة أو ر
إلكيونية أو رقمية أو مشفرة أو منقولة أو
ر
ي
غي منقولة ،مادية أو معنوية ،مهما كانت طريقة اكتسابها ،وأي مستندات أو أدوات بأي شكل من األشكال ،بما يف ذلك العملة الوطنية
ر
والعمالت األجنبية والمستندات أو الصكوك ر
الن تثبت ملكية هذه األصول أو أي حقوق مرتبطة بها أو مصلحة فيها ،مهما كان شكلها،
ي
ر
اإللكيونية والرقمية ،أو أي فوائد أو أرباح أو دخل ناتج أو مكتسب من هذه األصول ،وكذلك الموارد االقتصادية
بما يف ذلك األشكال
ً
والن يمكن استخدامها للحصول عىل أي أموال أو سلع أو خدمات بما ف ذلك خدمات ر
أصوًل مهما كان نوعها ،ر
ر
النش عي
الن تعتي
ي
ي
ي
ر
اإلنينت أو الخدمات ذات الصلة.

لماذا يتم إدراج األفراد أو الكيانات االعتبارية عىل قوائم العقوبات؟
تتضمن قوائم العقوبات هذه أسماء األفراد والكيانات االعتبارية والمجموعات الذين تعتقد اإلمارات أو األمم المتحدة أنهم يقوضون
الدولييً .
غالبا ما يكون هؤالء األفراد أو الكيانات االعتبارية أو المجموعات متورط ري بأعمال إرهابية
الوطنيي و /أو
السالم واألمن
ر
ر
الدول.
للقانون
وانتهاكات
ي

من يجب أن يليم بأنظمة العقوبات المالية المستهدفة؟
ر
الن تفرضها
يجب أن يقوم أي شخص
(طبيع أو اعتباري) موجود يف دولة اإلمارات ،بما يف ذلك السلطات الحكومية ،بتنفيذ القيود ي
ي
ر
.
واالعتباريي عىل حد سواء) االليام
اتيي (الطبيعي ري
العقوبات ،بما يف ذلك
ر
ر
تدابي العقوبات المالية المستهدفة عىل األشخاص اإلمار ر
ر
الن تفرضها العقوبات عندما يكونون موجودين أو يشاركون يف أنشطة يف الخارج.
بالقيود ي
ر
والتشيعات األخرى
ما ه العواقب ف حالة عدم االمتثال لالليامات المنصوص عليها ف قرار مجلس الوزراء رقم  74لعام 2020
المعمول بها وهذه المذكرة اإلرشادية؟
ر
لالليامات الواردة يف قرار مجلس الوزراء رقم  74لسنة  2020أو ال ينفذ اإلجراءات
قد يتعرض أي شخص ينتهك و /أو ال يمتثل
المطلوبة لضمان ر
(خمسي ألف درهم) وال تزيد عن  5،000،000درهم (خمسة
االليام للسجن أو لغرامة ال تقل عن  50،000درهم
ر
ماليي درهم).
ر

ما اإلجراءات الن يجب عىل الفرد أو الهيئة االعتبارية اتخاذها إذا تم الكشف عن األموال المستهدفة؟
ر
ه أموال مستهدفة كما هو
يف حال حددت مؤسسة مالية أو أعمال أو مهن ر
غي مالية محددة أن األموال ي
الن تحتفظ بها أو تديرها ي
موضح أعاله ،عليها اتخاذ الخطوات التالية:
23

التجميد الفوري لجميع األموال وأي أموال ناتجة أو ناجمة عنها دون تقديم أي إشعار للعميل أو العميل المحتمل.

-

توفي األموال لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج أو
االمتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو خدمات أخرى أو عن ر
لصالحه.
ً
إبالغ المكتب التنفيذي والسلطة الرقابية المختصة فورا بإجراءات التجميد المتخذة.

-

التعاون الكامل مع السلطة الرقابية والمكتب التنفيذي للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.

-

توفي معلومات عن حالة األصول وأي
يومي من اتخاذ إجراء التجميد ،بما يف ذلك ر
إبالغ ُالسلطة الرقابية يف غضون ر
إجراء اتخذ بشأنها ،وطبيعتها ومقدار األصول المجمدة ،وأي معلومات أخرى ذات صلة أو من شأنها تسهيل اال رليام
بقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

-

ما هو اإلطار القانون لتنفيذ قوائم العقوبات الخاصة باألمم المتحدة وقوائم اإلرهاب المحلية؟
أصدرت اإلمارات قرار مجلس الوزراء االتحادي رقم  74لعام  ،2020الذي وضع إطار عمل بشأن العقوبات المالية المستهدفة ،بما
يف ذلك قائمة اإلرهاب المحلية والقائمة الموحدة لألمم المتحدة.
كيف نعرف من هو فرد أو مجموعة أو كيان اعتباري مدرج؟
ً
مستهدفا ويخضع بالتال ر
التدابي التقييدية األخرى بموجب
الليام التجميد و /أو
لك يصبح نشاط فرد أو مجموعة أو كيان اعتباري
ر
ي
ي
ً
قرار مجلس الوزراء رقم  74لعام  ،2020يجب أوال "تصنيف" هذا الفرد أو المجموعة أو الكيان االعتباري عىل أنه يقع ضمن نطاق
قرار مجلس األمن ذي الصلة .يقوم إما مجلس األمن أو لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة ذات الصلة بإجراء هذا "التصنيف".
ر
التال:
وب
يمكن الوصول إل قوائم العقوبات المحدثة من خالل الموقع اإللكي ي
ي
ُ
ر
لتلق التحديثات المتعلقة بقائمة األمم المتحدة وقائمة اإلرهاب المحلية.
لتكون التجربة أفضل ،ينصح باالنتساب إل بريدنا ي
ما ه التدابي الذي يجب اتخاذها إذا تم إدراج عميل حال أو سابق؟
غي المالية المحددة (لها عالقة عمل معه أو
حال أو سابق تعاملت معه المؤسسة المالية أو األعمال والمهن ر
إذا تم إدراج عميل ي
غي المالية المحددة تجميد كل أصوله وعدم إتاحة الوصول إل
تسهل له معاملة عرضية) ،عىل المؤسسة المالية أو العمل أو المهنة ر
أي أموال أو خدمات إضافية .ويجب إبالغ السلطة الرقابية أو المكتب التنفيذي عىل الفور.

هل يمكن للفرد أو الكيان االعتباري المدرج الحصول عىل إذن للوصول إل األصول المجمدة؟
 .1بالنسبة إل قائمة األمم المتحدة ،يجوز للمكتب التنفيذي ،ف ظروف محدودة ،السماح بالوصول إل األموال المجمدة ً
بناء
ي
مثل هذه الحالة ،ر
غي
عىل طلب يقدمه الفرد أو الكيان االعتباري المدرج .يف
تتلق المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
ً
ً
مكتوبا من المكتب التنفيذي يوضح مقدار ر
وشوط الوصول إل األصول.
المالية المحددة بيانا
 .2بالنسبة إل قائمة اإلرهاب المحلية ،يجوز لوزارة العدل أن تسمح بالوصول إل األموال المجمدة يف بعض الظروف المحدودة
بناء عىل طلب من الفرد أو الكيان المدرج .ف مثل هذه الحالة ،ر
ً
غي المالية المحددة
تتلق المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
ي
ً
ً
ر
بيانا مكتوبا من وزارة العدل يوضح مقدار وشوط الوصول إل األصول.

هل يمكنن السماح بإجراء تحويالت مرتبطة بالحسابات المجمدة؟ وإذا كان األمر كذلك ،فما ه ر
الشوط المفروضة عىل ذلك؟
 .1نص قرار مجلس الوزراء عىل أنه يجوز للمؤسسات المالية إضافة الفوائد أو المكاسب األخرى إل الحسابات المجمدة؛ ويجوز
ر
ر
الن تم إبرامها أو نشأت قبل تاري ــخ إدراج الفرد أو
القيام بالمدفوعات المستحقة بموجب العقود أو االتفاقيات أو االليامات ي
الكيان االعتباري ،رشط تجميد أي إضافات إل هذه الحسابات.
 .2يجب إخطار السلطة الرقابية والمكتب التنفيذي بهذه المعامالت.
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هل يمكن تحميىل مسؤولية تجميد أموال أي فرد أو كيان اعتباري مدرج ً
بناء عىل قرار مجلس الوزراء؟
ينص قرار مجلس الوزراء بوضوح عىل إعفاء أي فرد أو كيان اعتباري من المسؤولية الجنائية أو اإلدارية أو المدنية إذا تم إجراء التجميد
بحسن نية ولغرض ر
تدابي التجميد ً
االليام بأحكام قرار مجلس الوزراء.
بناء عىل االعتقاد بأن األموال ذات
وبالتال ،طالما تم اتخاذ
ر
ي
ً
ُ
معق من أي
غي المالية المحددة
ه أموال مستهدفة ،يعتي الفرد أو الكيان االعتباري أو المؤسسة المالية أو األعمال والمهن ر
ي
الصلة ي
ً
مسؤولية ناتجة عن إجراء التجميد ر
تبي الحقا أن األموال المجمدة ليست يف الواقع مستهدفة يف قرار مجلس الوزراء.
حن لو ر
غي المالية المحددة أن يلحظوا أن العقوبات الجنائية قد تنطبق عىل أي
يف الوقت نفسه ،عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
ً
شخص ينتهك أو ال يمتثل ال رليام التجميد.
خطي يؤدي إل عدم تنفيذ إجراء تجميد قد
وبناء عىل ذلك ،كل سلوك متعمد وإهمال
ر
يؤدي إل فرض عقوبات إدارية و /أو مسؤولية جنائية.
ً
ماذا لو كان اسم عميىل غي مطابق ً
تماما أو إذا كان لدي اشتباه بأن العميل مدرج أو يترصف نيابة عن شخص مدرج؟
غي المالية المحددة
يف حال وجود تطابق
جزب أو مشتبه به مع فرد أو كيان اعتباري مدرج ،عىل المؤسسة المالية أو األعمال والمهن ر
ي
أن تجمد األصول وأن تتواصل عىل الفور مع السلطة الرقابة ذات الصلة.
كيف يمكنن أن أحدد إذا كان لدي أموال مستهدفة؟
غي المالية المحددة مسؤولة عن اعتماد عمليات وسياسات وإجراءات فعالة لتنفيذ أحكام
إن المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
قرار مجلس الوزراء رقم  74لعام  .2020وهذا يشمل التحقق باستمرار من قواعد بيانات العمالء وأي معلومات يتم الحصول عليها
الحاليي والتأكد من األسماء الواردة عىل قائمة األمم المتحدة وقائمة اإلرهاب المحلية لتحديد ما إذا كانت
المحتملي أو
عن العمالء
ر
ر
المؤسسة المالية أو األعمال والمهن غي المالية المحددة تمتلك أو تدير أموال أفراد أو كيانات اعتبارية مدرجي .ينطبق ر
اليام
ر
ر
غي المالية المحددة بتجميد أموال األفراد أو الكيانات االعتبارية المدرج ري فور إدراجهم عىل
المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
قائمة األمم المتحدة ذات الصلة أو عىل قائمة اإلرهاب المحلية.
تدابي التجميد ،عىل الفور أو يف غضون  24ساعة بعد
غي مالية محددة ف تطبيق
ر
يشكل إخفاق مؤسسة مالية أو أعمال ومهن ر
اإلدراج ،أو تقديم أموال أو خدمات لفرد أوكيان مدرج أو لصالحه ،يانته ًاكا للقانون اإلمار ر
اب وقد يؤدي إل فرض عقوبات مالية وعقوبات
ي
الحبس المنصوص عليها يف قرارات مجلس الوزراء المذكورة يف هذه الوثيقة.
ر
الن تقدمها جهات خارجية (عىل سبيل
تعتمد بعض المؤسسات المالية واألعمال والمهن المعينة المحددة عىل خدمات التحقق ي
المثال نظام  )World Checkوجهات أخرى للتحقق من أن عمالءهم ال يخضعون ألي عقوبات من قبل األمم المتحدة .من المهم
اإلنينت مفيدة ولكن ال يجوز اعتبارها ضمانة مطلقة لالمتثال با ر
اإلشارة ف هذا الصدد إل أن هذه الخدمات المتوفرة عي ر
الليامات
ي
ر
إضاف من قوائم لجان عقوبات األمم المتحدة وقائمة اإلرهاب
الن حددتها قرارات مجلس الوزراء .يجب التحقق بشكل دوري و ي
ي
المحلية.
ما ه المدة الزمنية الن يجب عىل خاللها اإلبقاء عىل األموال مجمدة؟
وبناء عىل ذلك ،يجوز أن يشي ر
ً
معي.
االليام بتجميد األموال
 .1ال تحدد قرارات مجلس الوزراء اإلطار
الزمن ألي إجراء تجميد ر
ي
غي مسم يف بعض الحاالت.
إل أجل ر
ر
اب لرفع اسم فرد أو كيان اعتباري
 .2إن أي قرار صادر عن لجنة
عقوبات مختصة تابعة لألمم المتحدة أو عن مجلس الوزراء اإلمار ي
ً
ر
يلع أيضا االليام بتجميد أموال هذا الفرد أو الكيان االعتباري .ال يجوز للمؤسسة المالية أو األعمال والمهن
مدرج عن القائمة ي
ً
غي المالية المحددة أن ترفع إجر ًاء معينا إال إذا كانت قادرة عىل التحقق من أن لجنة العقوبات المختصة التابعة لمجلس األمن
ر
ر
المعن عن القائمة.
اب قد رفعت بالفعل اسم الفرد أو الكيان االعتباري
أو مجلس الوزراء اإلمار ي
ي

ً
ماذا أفعل إذا كان اسم مشابها السم شخص مدرج عىل القائمة؟

25

يف حال تم تجميد أموال شخص يحمل نفس اسم فرد أو كيان اعتباري مدرج ،ولكنه يف الواقع ليس نفس الشخص ،يجوز لهذا
الشخص إرسال طلب إل المكتب التنفيذي لرفع إجراءات التجميد.

هل ستتحقق السلطة الرقابية من االليام بقرار مجلس الوزراء عند قيامها بعمليات التفتيش الميدان؟
غي المالية المحددة ملزمة باعتماد
ينص قرار مجلس الوزراء رقم  74لعام  2020عىل أن المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
عمليات وسياسات وإجراءات مناسبة ،بما ف ذلك تخصيص الموارد لها ،للتحقق من ر
اليامها بكل جوانب قرارات مجلس الوزراء ذات
ر ي
غي المالية المحددة خالل قيامها بأعمالها ر
اإلشافية.
الصلة .ستتحقق الجهات الرقابية من اليام المؤسسات المالية واألعمال والمهن ر
قد يؤدي غياب هذه اإلجراءات إل فرض عقوبات جنائية ورقابية عىل النحو المنصوص عليه يف قرارات مجلس الوزراء.
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