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 المقدمة  .1

  الغرض  

في  2018لسنة ) 20(في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  2019لسنة ) 10(من قرار مجلس الوزراء رقم  44.11تنص المادة 
بتكليف الجهات الرقابية ) "(10) قرار مجلس الوزراء("شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 

  ."لعكسية لتعزيز فعالية تنفيذها إلجراءات مواجهة الجريمةباإلرشادات التوجيهية والتغذية ا بتزويد المنشآت المالية "

ائها الفعال والغرض من هذا الدليل اإلرشادي هو تقديم التوجيه والمساعدة للمنشآت المالية الخاضعة للرقابة، من أجل مساعدتها على تحسين فهمها وأد
  .معمول به في دولة اإلمارات العربية المتحدةاللتزاماتها القانونية المحددة بموجب اإلطار القانوني والتنظيمي ال

اب ويجب قراءة هذا الدليل اإلرشادي بالتوازي مع قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بشأن إجراءات مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلره 
مكافحة ال وألمواجهة غسل امون جيهية بشألتودات اشارإلوا) 74/2019رقم  19/06/2019الصادرة بتاريخ (وتمويل التنظيمات غير المشروعة 

. درةصات تحديثات وتعديالوأي ) 2019/79قم ر 2019/06/27يخ ربتادرة لصاا (لماليةت اعة للمنشآولمشراغير ت لتنظيمااتمويل ب وارهإلاتمويل 
توقعات  تحددبالتالي، ال تشكل هذه اإلرشادات تشريعات أو الئحة إضافية وال تحل محل أي متطلبات قانونية أو تنظيمية أو التزامات شرعية، ولكنها 

وفي . تطلباتللمنشآت المالية المرخصة لتكون قادرة على إثبات االمتثال لهذه الم ( المصرف المركزي )  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
ً حالة وجود تناقض بين هذا الدليل واألطر القانونية أو التنظيمية السارية  ً ، تسود األطر القانونية أو التنظيمية السارية حاليا ويمكن استكمال هذا . حاليا

  .الدليل بلوائح إرشادية إضافية، مثل جلسات التوعية والمراجعات الموضوعية التي يجريها المصرف المركزي

وأفضل الممارسات ") فاتف("الوة على ذلك، تأخذ هذه اإلرشادات في عين االعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي وع
على التدابير التي يجب أن تتخذها المنشآت المالية المرخصة من أجل الوفاء  قيوداً وال تعتبر هذه اإلرشادات شاملة وال تفرض . ومؤشرات المخاطر

ً بالتزاماتها القانونية بموجب اإلطار القانوني والتنظيمي المعمول به  وعلى هذا النحو، يجب على المنشآت المالية المرخصة إجراء تقييماتها الخاصة . حاليا
  .للمنهج وأن تفي بالتزاماتها القانونية

على أن   ملزمة أو الخاضعين لإلشراف /و  ل هذا الدليل حيز التنفيذ فور إصداره من قبل المصرف المركزي علماً بأن المنشآت المالية المرخصةويدخ
 .تثبت امتثالها لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهر واحد من اصدار هذا الدليل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Available at https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft. 
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 نطاق التطبيق  

 
 أو الخاضعين لإلشراف من قبل المصرف /ما لم يُذكر خالف ذلك، تنطبق هذه اإلرشادات على جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين، المرخصين و 

  :المركزي الواردين في الفئات التالية

 الصرافة، وشركات التمويل، مزودي خدمات الدفع، مزودي خدمة الحوالة المسجلين،  شركات  البنوك الوطنية، وفروع البنوك المرخصة، و
  والمنشآت المالية المرخصة و

 شركات التأمين ووكالء التأمين ووسطاء التأمين. 

 األسس القانونية  

  :الدليل اإلرشادي على أحكام القوانين واألنظمة التاليةيعتمد هذا 

  غير المشروعة التنظيمات تمويل وبشأن مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  2018لسنة ) 20(مرسوم بقانون اتحادي رقم
 .")قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب("

   بشأن مكافحة غسل  2018لسنة ) 20(بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  2019لسنة ) 10(قرار مجلس الوزراء رقم
 .")قرار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب("األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل  المنظمات غير المشروعة 

 التعريفات 

 

 فهم المخاطر  . 2

 في النقد مكامن الخطر    

ادر في أبريل  ادر عن مجموعة العمل المالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة الص اد ألن  نظراً أنه  2020ذكر تقرير التقييم المتبادل الص دولة اقتص
اد  ً  دوراً تلعب  وأنها كثيف النقد واإلمارات العربية المتحدة اقتص في التجارة العالمية ، فهناك مخاطر كبيرة مرتبطة بحركة النقد واألدوات القابلة  مهما

 .، بما في ذلك تهريب النقد بالجملة المرتبط بمخاطر غسيل األموال من طرف ثالث. للتداول لحاملها عبر الحدود

 
كلها ، س األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها: ياحية. الكمبياالت األدوات المالية مهما كان ش يكات الس تند لحاملها ، مثل: الش كل مس واء في ش

همي ، أو بأي شكل والشيكات أو أوامر الدفع أو غيرها. قد تكون هذه المستندات إما في شكل لحاملها ، أو ُمصاَدق عليها دون قيود ، أو ُمعّدة لُمستفيد و
ليم ؛ أو قد تكون أدوات غير م يكات آخر ينتقل ملكيته عند التس م  والكمبياالت كتملة (بما في ذلك الش والحواالت البريدية) موقعة ، ولكن مع حذف اس

 .المدفوع ألمره
 

 .أي قرار أو الئحة أو تعميم أو قاعدة أو تعليمات أو معيار أو إشعار صادر عن البنك المركزي المصرف المركزي: تشريعات
 

ً فاألشخاص الطبيعيون الذين ينقلون  ناقلي النقد:  .إلى أخرى العملة واألدوات القابلة للتداول لحاملها على شخصهم أو األمتعة المصاحبة من دولة عليا
 

 .األوراق النقدية والمعدنية التي تعتبر عملة قانونية متداولة كوسيلة للتبادل النقد أو العملة:
 

أي نقل مادي داخلي أو خارجي للعملة أو األدوات القابلة للتداول لحاملها من بلد إلى بلد  النقل عبر الحدود للعملة أو األدوات القابلة للتداول لحاملها:
شمل المصطلح وسائط النقل التالية: ( سيارة المصاحبة لذلك الشخص ؛ (1آخر. ي ) شحن 2) النقل المادي من قبل شخص طبيعي ، أو في األمتعة أو ال

 .) إرسال عملة أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بالبريد من قبل شخص طبيعي أو اعتباري3. أو (العمالت عن طريق البضائع المعبأة في حاويات
 

لية: كل جناية أو جنحة بموجب  الجريمة األص ريعات النافذة في أي فعل يش واء تم ارتكاب هذا الفعل داخل أو التش دولة اإلمارات العربية المتحدة س
 متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين. خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
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للقيام  مشروعةالالتنظيمات غير عربية المتحدة ، فإن النقد معرض بشكل خاص لسوء االستخدام من قبل اإلمارات الدولة كوسيلة رئيسية للتبادل في  
تجعله وسيلة  -وإمكانية التبادل ، وقابلية النقل  ،عدم كشف الهوية –إن الخصائص المحددة للنقد . األموال وتمويل األنشطة اإلجرامية غسلبأنشطة 

على عكس األدوات النقدية األخرى، مثل بطاقات االئتمان أو التحويالت . التي تسعى إلخفاء عائدات الجريمة مشروعةالالتنظيمات غير جذابة من قبل 
ً المعامالت النقدية هي . البرقية ، ال يحتفظ النقد بسجل لمصدره أو مالكه ، ويمكن إخفاؤه بسهولة بكميات كبيرة يصعب تتبعها بمجرد إنفاقها فورية  أيضا

 .الدولى نطاق واسع عبر ومقبولة عل

 ً ً  -أو الجريمة األصلية  -ما يكون النشاط اإلجرامي  غالبا الجريمة األصلية لغسل األموال هي النشاط اإلجرامي األساسي الذي يولد . على النقد قائما
 "تحدد توصيات مجموعة العمل المالي . ، مما يؤدي إلى جريمة غسل األموال مشروعةالغير هذه العائدات " غسل"ثم يسعى المجرمون إلى . العائدات

 :على النحو التالي 1"فئات الجرائم المحددة 

 ؛المشاركة في جماعة إجرامية منظمة واالبتزاز 

  الغير مشروعة؛اإلرهاب بما في ذلك تمويل اإلرهاب والمنظمات 

 ؛االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين 

 ؛لألطفال الستغالل الجنسي، بما في ذلك االستغالل الجنسيا 

 ؛االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

 ؛االتجار غير المشروع باألسلحة 

 ؛االتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها 

 ؛الفساد والرشوة 

 ؛التزوير 

 ؛العملة المزورة 

 ؛التقليد وقرصنة المنتجات 

 ؛الجرائم البيئية 

 ؛القتل واإلصابة الجسدية 

  ؛والتقييد غير القانوني وأخذ الرهائناالختطاف 

 ؛السرقة 

 ؛التهريب 

 ؛الجرائم الضريبية 

 ؛االبتزاز والتزوير 

 القرصنة و 

 تداول بناًء على معلومات داخلية والتالعب بالسوقال. 

مين القائمة المذكورة أعاله على األقل ، فإن تعريف  نظراً ومع ذلك،  اإلمارات العربية المتحدة دولة ألن مجموعة العمل المالي تتوقع من الدول تض
كل جناية أو جنحة بموجب القوانين المعمول  مل أي فعل يش ع ليش لية أوس واء تم ارتكاب هذا  بهاللجريمة األص في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، س

 .نالفعل داخل أو خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة عندما يعاقب على مثل هذا الفعل في كال البلدي

 

                                                
1 https://www.fatf-gafi.org/glossary/d-i/  
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 دبدائل النق في مكامن الخطر 

تخدم  روعةالالتنظيمات غير تس ً  مش ا أدوات نقدية مختلفة باالقتران مع النقد أو كبديل له. تقدم كل من األدوات القابلة للتداول لحاملها والبطاقات  أيض
ً المدفوعة  بقا ول. يمكنهم تخزين كميات كبيرة من القيمة في حجم  مس بيل المثال مزايا مماثلة للنقد ، بما في ذلك إخفاء الهوية وإمكانية الوص على س

الذين يستخدمونها بدالً من النقود إلجراء عمليات نقل عبر الحدود.  التنظيمات الغير مشروعةمادي صغير مما يجعلهم عرضة لسوء المعاملة من قبل 
روعة اللتنظيمات غير لن يمك ة بمش عى إلى تجنب متطلبات تحديد الهوية والتحقق الخاص أةالتي تس هولة الدفع التي  منش تغالل س ة اس مالية مرخص

ً توفرها األدوات القابلة للتداول لحاملها والبطاقات المدفوعة  عات لسلع وتحويلها إلى مدفو -وبالتالي إخفاء مصدر األموال  -بغرض نقل عائداتها  مسبقا
ً . قد يشمل ذلك أو خدمات أخرى أخرى. تمت مناقشة الخصائص  دولةواحدة والوصول إلى السحوبات النقدية في دولة الحصول على األموال في  أيضا

ً اإلضافية ونقاط الضعف المرتبطة باألدوات القابلة للتداول لحاملها والبطاقات المدفوعة   .أدناه مسبقا

 

أو أوامر  ،والشيكات الكمبياالت  ،ألدوات القابلة للتداول لحاملها هي أدوات مالية من أي شكل، سواء في شكل مستند لحامله ، مثل الشيكات السياحية ا
لتداول لحاملها الفرصة لنقل مبالغ كبدائل للنقد. توفر األدوات القابلة لمشروعة التنظيمات غير لل الدفع أو غيرها من األشكال التي يمكن أن تكون جذابة

سواء عند الطلب  كبيرة من األموال في شكل لحاملها دون ضخامة النقد. إنها مستندات قابلة للتحويل توفر ضمانات غير مشروطة للمدفوعات النقدية 
در" ، ويُ  م "الدافع" أو "الُمص در أداة قابلة للتداول باس م أو في تاريخ الحق. يُعرف الفرد الذي يص خص الذي يتلقى أداة قابلة للتداول باس عرف الش

 .""الحامل" أو "المدفوع ألمره

 ً ً ما تشتمل األدوات القابلة للتداول لحاملها على تعليمات "الدفع لحاملها" ، مما يعني أن الحامل سيكون هو الشخص الذي يمتلك الصك  غالبا . يتمثل ماديا
يناريو ، في أن الحامل  ند القابل للتداول. تعتبر األدوات القابلة للتداول لحاملها فريدة الخطر ، في هذا الس ود من الس تفيد المقص مجرم و / أو ليس المس

 ً التنظيمات الغير من حيث إمكانية نقلها بسهولة من طرف إلى آخر ، مما يحجب بشكل فعال المسار الورقي على "الدافع" أو "الُمصدر" ، ويمّكن  أيضا
روعة در من إبعاد عائ مش روع . الدات الجريمة عن المص عى غير مش آتيجب أن تس ة للتخفيف من هذه المخاطر من خالل  المنش المالية المرخص

فيما يتعلق بالشخص الذي يقدم الشيك قد تم إجراؤها على تدابير العناية الواجبة االستمرار في قبول النقد وشيكات الطرف الثالث طالما أن إجراءات 
 .المالية المرخصة منشأةقبل الالنحو الواجب من 

 مسبقاً البطاقات المدفوعة  .2.2.2

 
تخدام البطاقات المدفوعة  ً يمكن اس بقا ول إلى األموال التي تم دفعها  مس ً كبديل للنقد من حيث أنها توفر إمكانية الوص بقا . يمكن المطالبة باألموال أو مس

على سبيل المثال من خالل بطاقة أو رمز أو رقم تسلسلي إلكتروني أو رقم تعريف للهاتف المحمول أو رقم تعريف  إلكتروني،تحويلها من خالل جهاز 
 :"شخصي داخل نظام حلقة "مفتوحة" أو "مغلقة

التجارية للبطاقة وتوفر الوصول في عمليات الشراء لدى أي تاجر يتم فيه قبول العالمة  "نظام حلقة مفتوحة"  " يمكن استخدام بطاقات الدفع المسبق •
ً يتصل بشبكة أجهزة الصراف اآللي التابعة. قد يتم إعادة تحميل بعض البطاقات المدفوعة  ("ATM") إلى النقود من أي جهاز صراف آلي ، مما مسبقا

مكن أن تسمح بطاقة السفر لحاملي البطاقات يسمح لحامل البطاقة أو الطرف الثالث (مثل صاحب العمل) بإضافة قيمة إلى البطاقة. على سبيل المثال، ي
اك ، ثم تسمح لحاملي البطاقات باستخدام البطاقة لشراء رح الت السفر بإعادة تعبئة الرصيد في مواقع مختلفة ، بما في ذلك عبر اإلنترنت وفي األكش

 .المحلية باإلضافة إلى السلع أو الخدمات في مختلف المتاجر المشاركة

بق " • در البطاقة أو مجموعة نظام حلقة  بطاقات الدفع المس لع أو خدمات من التاجر الذي أص راء س تخدامها إال لش كل عام ال يمكن اس مغلقة " بش
بكة المحددة. ال تسمح هذه البطاقات  اركون في تلك الش ً مختارة من التجار الذين يش ول النقدي ، على الرغم من أنه يمكن إعادة عموما بيعها في  بالوص

سلسلة من  كثير من األحيان من خالل مواقع ويب تابعة لجهات خارجية مقابل بطاقات أو مدفوعات الحلقة المغلقة األخرى. على سبيل المثال ، قد تقدم
.المقاهي بطاقات قابلة إلعادة الشحن ال يمكن استخدامها إال لشراء البضائع من المقهى
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ً مدفوعة يمكن إساءة استخدام البطاقات ال من قبل جهات غير مشروعة تسعى لغسل األموال وتمويل األنشطة اإلرهابية. على سبيل المثال ، يمكن  مسبقا
تخدام كل من البطاقات المفتوحة والمغلقة المدفوعة  ً اس بقا بالتزامن مع تهريب النقد بالجملة أو كبديل له. على وجه التحديد، من المعروف أن تجار  مس

م المدفوعة المخدرات يقومو تمدة من مبيعات المخدرات إلى بطاقات الخص ً ن بتحويل األموال المس بقا لع  مس راء الس تخدمونها بعد ذلك لش ، والتي يس
الها إلى موردي المخدرات ، الذين يستخدمون البطاقات بدورهم لسحب النقود من أجهزة الصراف اآللي. باإلضافة إلى  يمكن  ذلك،والخدمات أو إرس

ً موال على بطاقات مدفوعة تحميل األ إرهابي تذكرة طائرة أو شخص لدعم األنشطة اإلرهابية ، مثل شراء منتجات وخدمات مختلفة سواء شراء  مسبقا
 .توفير موارد أخرى (مثل تأجير السيارات أو الفندق) لدعم جماعة إرهابية

بقاً عند تقييم المخاطر المرتبطة بالبطاقات المدفوعة  آتالمن، يجب على  مس كلها ميزات  ش ة مراعاة المخاطر المحددة التي تش المالية المرخص
بيل المثال ، فإن  ووظائف األداة النقدية. تري معلومات خاطئة عن هويته على س إذا كان حامل البطاقة مجهول الهوية، أو إذا قدم المالك أو المش

ل األموال وتمويل اإلرهاب و روعةالالتنظيمات غير مخاطر غس افة إلى ذلك، يجب على  مش آتتكون أعلى. باإلض ة تقييم  المنش المالية المرخص
تردادها على البطاقات المدفوعة  رعة األموال التي يمكن تحميلها واس ول النقدي ، وحجم وس ً المخاطر المرتبطة بالوص بقا مل عوامل الخطر مس . تش

 .ط المعاملة ، وحدود القيمة ، وقنوات التوزيع ، وطبيعة مصادر التمويلاألخرى نوع وتكرار المعامالت ، والموقع الجغرافي حيث يحدث نشا

 في األعمال التجارية كثيفة النقد مكامن الخطر  

 التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد  .2.3.1

تخداماً كثيفاً للنقد األعمال  ً هي األعمال التجارية التي تواجه التي تتطلب اس عوبة تتبع المعامالت  نظراً من التدفقات النقدية. ومع ذلك،  كبيراً  حجما لص
شركات  ستخدام ال شته أعاله ، فمن المحتمل ا ستخداماً كثيفاً للنقدالقائمة على النقد بطبيعتها ، كما تمت مناق األموال وتمويل  لغسلكوسيلة  التي تتطلب ا

روعةالالتنظيمات غير اإلرهاب و ركات التي تومش ً لد . قد تكون الش وء المعاملة من قبل  كبيراً  حجما ة لس التنظيمات غير من اإليرادات النقدية عرض
التي تتطلب التي تدمج عائدات الجريمة في النظام المصرفي تحت ستار األعمال المشروعة. على وجه الخصوص، قد يستغلون الشركات  مشروعةال

 :من أجل التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدمن خالل استخدام األعمال  مشروعةالتنظيمات غير اللغسل األموال وتمويل اإلرهاب و استخداماً كثيفاً للنقد

  مبالغ كبيرة من النقد وإعادة استثمار العائدات النقدية للجريمة في االقتصاد لغسلتوفير واجهة. 
 االختالط بين الدخل غير المشروع والمشروع؛ و 
 تتبعها، وإن كان ذلك في كثير من األحيان من خالل مبالغ نقدية صغيرة تمويل األنشطة اإلرهابية دون إمكانية. 

 
تخداماً كثيفاً للنقدتمتد األعمال  ركات تدير  التي تتطلب اس روعة ؛ ومع ذلك ، قد تكون بعض جوانب  أعماالً عبر مختلف القطاعات. معظم هذه الش مش

على سبيل  التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد. تتضمن أمثلة األعمال التنظيمات الغير مشروعةاألموال أو تمويل اإلرهاب و لغسلهذه الشركات عرضة 
 :المثال ال الحصر ما يلي

 متاجر؛ 
 متاجر البيع بالتجزئة؛ 
 ؛مطاعم 
 ؛تجارة الجملة أو التجارة العامة 
 وكاالت السفر ومنظمي الرحالت و  
  وكالء السيارات. 

 
للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات لقطاع العقارات والمعادن الثمينة  المركزيإلى إرشادات المصرف  باإلضافة إلى ذلك، يرجى الرجوع

  2.واألحجار  لمزيد من المعلومات

المالية المرخصة فيما سبق من خالل النظر في عوامل إضافية عند تحديد الشركات التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد في قاعدة  المنشآتقد تتوسع 
أو نسبة على سبيل المثال ، يمكن للمؤسسات المالية المرخصة تحديد األعمال التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد بناًء على معايير محددة ، مثل  عمالئها.

ركة  هرية  نقداً أكثر من إيرادات الش ركة لديها إيرادات ش ً  حداً تتجاوز  نقديةأو أن الش يناريوهمعينا ، يجب تحديد تعريف األعمال ات . في أي من الس
تخداماً كثيفاً للنقد من قبل ال أةالتي تتطلب اس ليمة تأخذ في االعتبار عوامل مختلفة  منش ة ، مبررة بمنهجية س بما في ذلك المخاطر المالية المرخص

 .منشأةالمالية المرخصة ، والموافقة عليها من قبل المالية المرخصة. اإلدارة العليا لل منشأةوالخصائص ، موثقة في سياسات وإجراءات ال

النشاط التجاري المتوقع وملفه المالية المرخصة ما إذا كان النشاط النقدي المكثف يبدو وكأنه ينتج معامالت غير عادية مقارنة ب منشأةيجب أن تراقب ال
غيرة تقوم بإيداع مب ركة ص بيل المثال ، يجب مراجعة ش تخداماً كثيفاً للنقد. على س ي، ومع األعمال التجارية األخرى التي تتطلب اس خص الغ نقدية الش

                                                
2 https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft  
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ناعة  ركات األخرى ذات الحجم المماثل في نفس الص ً أكبر بكثير من الش اط  بحثا لعن نش عف الذي تمثله  أموال محتمل. غس قد يكون مدى الض
ارتفاع معدل الشركات التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد شديًدا بشكل خاص بسبب الكميات الكبيرة من المعامالت النقدية، ومحدودية حفظ السجالت ، و

آتدوران العمالء. لذلك يجب أن تفهم  ة طبيعة والغرض من عالقة العمل والنش المنش اط المتوقع للعميل من أجل تحديد أنواع المالية المرخص
 . المعامالت التي تبدو غير عادية، ويحتمل أن تكون مشبوهة ، و / أو غير متوافقة مع ملف تعريف العميل والغرض المعلن للحساب

  
تخداماً كثيفاً للنقد والتي تؤثر على المخاطر تركة لألعمال التي تتطلب اس مات المش ام التالية الس آتيجب أن تراعي . تدرس األقس المالية  المنش

ع لتدابير العناية الوا كلها هذه الميزات لتحديد ما إذا كان العميل يعتبر عالي المخاطر ويجب أن يخض ة المخاطر المحددة التي تش جبة المرخص
آت. يجب على المعززة اتها وإجراءاتها  المنش ياس ل األموال وتمويل اإلرهاب وتحديث س ة دمج هذا التقييم في برنامج مكافحة غس المالية المرخص

 وعملياتها بهدف الكشف عن النشاط غير المشروع وإدارة مخاطر التمويل غير المشروع.

  عبر الحدود واألموال النقدية نقل النقود .2.3.1.1

تخداماً األعمال قد تنقل  ع   كثيفاً للنقدالتي تتطلب اس روع عبر الحدود قانونية، وتخض النقد عبر الحدود كجزء من نموذج أعمالها. يمكن أن تكون حركة النقد المش
عى المجرمون  لة. ومع ذلك، قد يس ً لالمتثال لإلبالغ والمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى ذات الص ا ً إلى نقل األموال عبر الحدود ؛  أيض لعمل لمجموعة ا وفقا

ً األموال األساسية" وال يزال  غسلدولية هو "أحد أقدم أشكال الحدود الالمالي ، فإن النقل المادي لألموال عبر  بسرعة  3على نطاق واسع حتى يومنا هذا. مستخدما
ف عن هويتك، بما في ذلك عبر الحدود.  ً ودون الكش روعةالالتنظيمات غير ما تختار  غالبا ولها  مش روعةالغير إزالة أص ار  مش رفي إلخفاء مس اب مص من حس

لع أو الخدمات أو إعادة إدخال األموال النقدية في الن عى التدقيق عن طريق نقلها إلى بلد آخر حيث يمكنهم إنفاق األموال النقدية على الس التنظيمات ظام المالي. تس
روعةالغير  ً التي تولد عائدات نقدية  مش ا مح  دولإلى نقل أرباحها إلى  أيض افها. يمكن أن يكون اختيارهم للتس اد القانوني دون اكتش ع النقود في االقتص  دولةبوض

 ً بما في ذلك قيود قليلة أو معدومة  دولةأو ضعف ضوابط مكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب في النظام المالي لل الدولة،باالستخدام السائد للنقد في تلك  مدفوعا
استغالل الحجم الكبير من تحركات الركاب والبضائع والبريد  مشروعةالللتنظيمات غير كمالذ للسرية المصرفية. يمكن  الدولةعة على المدفوعات النقدية ، أو سم

 .لنقل األموال النقدية دون جذب انتباه السلطات ةالدولداخل وخارج 

ً قد تستخدم الشركات كثيفة السيولة حاملي النقود لنقل النقود عبر الحدود. حاملو النقد هم أشخاص طبيعيون ينقلون  العملة واألدوات القابلة للتداول لحاملها على  فعليا
سية أو دولةشخصهم أو األمتعة المصاحبة من  سعاة متورطين بشكل مباشر في الجريمة األسا قد يتم تجنيد أطراف ثالثة على وجه التحديد  إلى أخرى. قد يكون ال

خاص الطبيعيين (مثل حزام النقود)، أو إخفائها داخل األمتعة ، أو حتى إخفاءها  دولةلنقل األموال إلى  مل آليات إخفاء النقود قطع المالبس على األش أخرى. تش
 ً ككداخليا تخدم الناقلون النقديون النقل الجوي أو البحري أو بالس تخدمون األوراق النقدية ذات الفئات العالية كجزء  . قد يس الحديدية لعبور حدود دولية وعادة ما يس

 .من نقلهم، مما يقلل من حجم وكمية األوراق النقدية ذات الفئات المنخفضة

 :على وجه التحديد، تُستخدم تحركات النقد عبر الحدود الدولية من أجل

 أخرى، عادة مع ضوابط أضعف لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ولةد غسل عائدات الجريمة عن طريق وضعها في. 

  لشراء األصول التي يمكن أن يكون لها قيمة كبيرة، مثل السلع الكمالية ، أو تحويل قيمة األموال المراد تخزينها الغير مشروعةنقل القيمة. 

 إخفاء العائدات من السلطات وتعقيد استرداد األصول. 

خاص الطبيعيين أو االعتباريين اإلعالن عند دخول  دولة ليس من غير القانوني نقل األموال إلى أو خارج اإلمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يجب على األش
 الوارد في درهم إماراتي.  60.000ها عن أي عمالت وأدوات قابلة للتداول لحاملها ومعادن ثمينة وأحجار تزيد عن اإلمارات العربية المتحدة أو مغادرتدولة 

افرين الذين ي أن إعالن العمالت، واألدوات القابلة للتداول لحاملها ، والمعادن الثمينة واألحجار في حيازة المس دخلون أو يغادرون دولة الالئحة التنفيذية بش
  أدناه جدول) في ال31/05/2021بتاريخ  703رات العربية المتحدة (الصادر في الجريدة الرسمية رقم اإلما

                                                
3  FATF “Money Laundering through the Physical Transportation of Cash” (October 2015), available at:https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-
laundering-through-transportation-cash.pdf  

نة 20وم بقانون اتحادي رقم (ينص المرس روعة في المادة  2018) لس ل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المش أن مواجهة جرائم غس في ش
ح عندما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها عمالت أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن8( خص أن يفص ثمينة أو أحجار ذات  ) منه على أنه (يجب على أي ش

 .قيمة، وفقاً لنظام اإلفصاح الذي يصدره المصرف المركزي)
 

رف المركزي أن يكون الحد األعلى لعمالت واألدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمين ة أو األحجار ذات القيمة عليه، فقد قرر مجلس إدارة المص
حنكما هو في الجدول المرفق بهذا  افرين أو عبر البريد أو الش واء من قبل المس كال النقل المادي عبر الحدود، س د  .النظام، وذلك ينطبق على جميع أش ويقص

ياحية أو  يكات الس كل وثيقة لحاملها كالش واء كانت في ش كلها س لدفع أو أو أوامر ا الكمبياالتباألدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، األدوات المالية أيا كان ش
ح عندما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها العمالت واألدوات المالية القابلة خص طبيعي أو اعتباري أن يفص للتداول لحاملها  غيرها. وبناء عليه يجب على أي ش

ريح ادقة وص لطات والمعادن الثمينة واألحجار ذات القيمة التي تزيد عن الحد المبين في الجدول المرفق، وأن يقدم إجابة ص بة إلى س ة ويوفر المعلومات المناس
اح عن العمالت واألدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو األحجار ذات القيمة المذكورة التي  الجمارك وموظفيها عند الطلب. كما يجب اإلفص

 لة بواسطة شركات خدمات النقل من خالل النظم الجمركية المعتمدة في الدولة.    تعبر حدود الدولة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقو
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  الحدود العليا لمبالغ العمالت وقيم األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة واألحجار ذات القيمة 

الحد المطلوب اإلفصاح عنه وما يتجاوزه لألعلى العمالت/األدوات/المعادن/األحجار

  العمالت (الدرهم أو ما يعادله من العمالت األخرى)1.  ستون ألف درهم أو ما يعادله من العمالت األخرى 60,000

 كافة أنواع األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها    ستون ألف درهم أو ما يعادله من العمالت األخرى 60,000

ة   ستون ألف درهم أو ما يعادله من العمالت األخرى 60,000 كاف ية ب عال ية  اد مة اقتص ها قي نة التي ل المعادن الثمي
نيفاتها على  كالها وانواعها وتص تكون ألغراض  أالاش

افر  افر يمتهن ذات التجارة أو مس حبة مس تجاريه أو بص
ذ  دائرة أو المنف ك المواد ويتردد على ال ل) تل يمتهن (نق

 الجمركي
اديةاألحجار ذات القيمة   ستون ألف درهم أو ما يعادله من العمالت األخرى 60,000 كالها  االقتص العالية بكافة اش

نيفاتها على أن ال تكون  تجارية  ألغراضوانواعها وتص
افر يمتهن  افر يمتهن ذات التجارة أو مس حبة مس أو بص

 .(نقل) تلك المواد ويتردد على الدائرة أو المنفذ الجمركي

 
ً ما إذا كان العمالء قد قدموا  معرفة  يجب أن  ً من هذه اإلقرارات ،  أيا ومل وفقا آتمن قبل  كجزء من تدابير العناية الواجبة ،لمرس المالية  المنش

اء. ة عند االقتض آت، قد تطلب  المرخص در األموال والوثائق  المنش افية عن العميل أو المعاملة ، بما في ذلك مص ة معلومات إض المالية المرخص
 .ذات الصلة

 
 :مؤشرات المخاطر المحتملة

o  ة ل األموال وتمويل اإلرهاب أو معرض يئة لمكافحة غس ئين من مواقع ذات أنظمة س المعامالت التي تنطوي على مواقع أو عمالء ناش
 .سادبدرجة عالية للف

o  تتم خالل فترة زمنية قصيرة تحويل العمالتإيداعات نقدية كبيرة و / أو متكررة أو عمليات. 
o  يُفترض أنها ألسباب تجارية أثناء السفر إلى البلدان التي يتم فيها تقييد المدفوعات النقدية أمواالً يمتلك العميل. 
o  عاليةقيمة يطلب العميل شراء أو امتالك كميات كبيرة من األوراق النقدية ذات. 
o يطلب العميل شراء أو امتالك كميات كبيرة من العمالت األجنبية دون تقديم تفسير معقول. 
o العمالء الذين يستخدمون هوية مزورة أو يقدمون هويات مختلفة في مناسبات منفصلة. 

 الودائع النقدية . 2.3.1.2

بعمل ودائع نقدية ، وهو أمر قانوني ومالئم بشكل طبيعي لنموذج أعمالها. ومع ذلك،  التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدقع أن تقوم الشركات من المتو
تبحث  روعةالالتنظيمات غير س ع أموالها  مش روعةالغير عن طرق لوض ً في النظام المالي.  مش روعة الالتنظيمات غير حتاج تما  غالبا و مش

لع يورطالمتو لوا عليها لدفع ثمن الس تخدام جزء كبير من األموال النقدية التي حص روعةالغير ن في جرائم توليد النقد إلى اس التي باعوها ،  مش
عى األفراد إل يل األموال، يس ائع أو نقلها. كجزء من عملية غس ول على البض افية ، ودفع النفقات المختلفة المتكبدة في الحص لع إض راء س ى وش

عى اإلرهابيون  روعة. ويس ادية مش طة اقتص در األموال على أنها أنش تخدام عائدات الجرائم من خالل إخفاء مص ً اس ا ً ،  أيض من خالل مبالغ  غالبا
طة اإلرهابية دون إمكانية تتبعها. لذلك يجب أن تكون  غيرة ، إلى تمويل األنش آتنقدية ص ة على دراية بالودائع النقدية  المنش المالية المرخص

مل عمالء ذوي مخاطر عالية و / أو مناطق جغرافية ، وأطراف ثالثة ليس لها عالقة با رفي والتي تش وعة في النظام المص لعميل ، الموض
ح. يجب على  آتوالمعامالت التي تفتقر إلى غرض تجاري واض ى الحال ، أن تتخذ إجراءات  المنش ب مقتض ة، حس تدابير العناية المالية المرخص

ابات أعلى من الحد المحدد في المادة الواجبة  ل  من قرار مكافحة 6تجاه المودعين النقديين من األطراف الثالثة الذين يتعاملون في أي حس غس
ً المالية المرخصة  المنشآتيجب أن تحصل األموال وتمويل اإلرهاب.  على المعلومات المناسبة فيما يتعلق بمصدر النقد المودع في حساب  أيضا
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 .النقدية في أجهزة الصراف اآلليالمبالغ إيداعحين  يةهوية اإلماراتالالعميل وكذلك تفويض استخدام 
 

 مؤشرات المخاطر المحتملة: 
o إيداعات نقدية كبيرة تليها مباشرة عمليات سحب أو تحويالت إلكترونية. 
o يداع نقدي كبير يتبعه طلب فوري لتحويل األموال أو تحويلها إلى طرف ثالث ، دون أي غرض تجاري واضحإ. 
o   و / أو السحوبات الدولية من خالل الودائع النقدية المتكررة من قبل عدة أفراد في حساب مصرفي واحد، تليها التحويالت البرقية الدولية

 .أجهزة الصراف اآللي
o  يرة عن طريق التحويالت البرقية إلى ون فترة زمنية قص إيداعات نقدية  عالية المخاطر الدوليتم اتباع اإليداع النقدي الكبير في غض

 .عديدة تم إجراؤها في فروع مصرفية مختلفة خالل فترة زمنية قصيرة
o بالغ صغيرة، دون أي غرض تجاري واضح أو أسباب معقولةودائع نقدية متكررة بم. 
o العمالء الذين يستخدمون هوية مزورة أو يقدمون هويات مختلفة في مناسبات منفصلة 

 

  تحويل العمالت . 2.3.1.3

 أيضاً  تحويل العمالتات كمقدمين شرعيين للخدمات. ومع ذلك، يمكن أن تكون عملي تحويل العمالت التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدقد تشمل األعمال 
تغاللها لدخول النظام المالي وتحويل أموالهم.  رعيين الس عى الفاعلون غير الش يلة جذابة يس هولة والتأكيد لمجموعة العمل المالي ، فإن  وفقاً وس في  الس

بمجرد تبادل ف 5.  التنظيمات الغير مشروعةرهاب ووإخفاء الهوية وإمكانية نقل النقود تجعلها جذابة لغسيل األموال وتمويل اإل تحويل العمالتمعامالت 
درها. . هناك طريقتان مختلفتان إلجراء  عب تتبع مص تخدام النقد لتبادل األموال وتحويلها ؛ أو (1: (تحويل العمالتاألموال، يص تخدام 2) اس ) اس
 .اإلنترنت إلجراء صرف العمالت وتحويل األموال إلى حساب مصرفي

 
  المحتملةمؤشرات المخاطر: 

o عمليات صرف عمالت محلية أو أجنبية كبيرة و / أو متكررة. 
o فتح حسابات بالعمالت األجنبية مع عدم وجود غرض تجاري أو اقتصادي واضح. 
o حة مع بلد العمالء الذين يعرفون القليل عن أو يترددون في الكشف عن تفاصيل حول المستفيد ، أو العمالء أو األطراف الذين ليس لديهم عالقات واض

 .المقصد
o االشتباه في أن العميل يتصرف نيابة عن طرف ثالث دون اإلفصاح عنه. 
o  ابات حيح. نذكر أنه عند فتح أي حس كل ص جلة بش ة أو مس من جمعيات خيرية جمعيات غير هادفة للربح أخرى غير مرخص المعامالت التي تتض

آت المالية  ابات لجمع لجمعيات غير الهادفة للربح ، يجب على المنش لي موقع من وزارة تنمية المجتمع لفتح حس ول على خطاب أص ة الحص المرخص
دة ة المتح ارات العربي ة اإلم دول ات وتفويض من الهالل األحمر ل ذه  التبرع ة من خالل بعض ه دول ارج ال ة خ الي الهالل األحمر إلجراء حواالت م

 .الحسابات
o يات مختلفة في مناسبات منفصلةالعمالء الذين يستخدمون هوية مزورة أو يقدمون هو. 
o العمالء الذين يتلقون تحويالت في أنماط موسمية أو معامالت بنمط يتفق مع عائدات الجريمة. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5 FATF “Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers” (June 2010), available at: 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ML%20through%20Remittance%20and%20Currency%20Exchange%20Providers.pdf 
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 رالتخفيف من المخاط . 3

أةبالغ األهمية لحماية ال أمراً يعد التخفيف الفعال للمخاطر  رافية. عند  منش ة ، واالمتثال اللتزاماتها القانونية ، وتلبية التوقعات اإلش المالية المرخص
ركات  تخداماً كثيفاً للنقدإقامة عالقات مع الش آتوالحفاظ عليها، يجب على  التي تتطلب اس ع س المنش ة وض ات وإجراءات المالية المرخص ياس

ل األموال وتمويل اإلرهاب لألعمال  تخداماً كثيفاً للنقدوعمليات لتحديد العالقات ذات المخاطر العالية وتقييم مخاطر مكافحة غس ،  التي تتطلب اس
اب وطوال الفترة. العالقة، ومراقبة هذه العالقات تدابير العناية الواجبة وإجراء  ً عند فتح الحس اط غير عادي أو يحتمل أن يكون  بحثا عن أي نش

 ً المالية المرخصة تخصيص الموارد لتلك الحسابات  المنشآت، يجب على  التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد. عند إجراء تقييم مخاطر األعمال مريبا
يل األموال أو تمويل اإلرهاب و كل أكبر خطر لغس روعةالالتنظيمات غير التي تش آته الغاية، يجب على . ولتحقيق هذمش ة  المنش المالية المرخص

 .الغير مشروعةوالمعامالت  التنظيمات قبل فهم مخاطرها واتخاذ خطوات فعالة قائمة على المخاطر لحماية نفسها من إساءة االستخدام من

ة تطبيق تدابير وقائية محددة لتحديد وإدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة باألعما ات المالية المرخص س ام أدناه كيف يمكن للمؤس التي ل تناقش األقس
تخداماً كثيفاً للنقد آت. يجب على تتطلب اس ة الرجوع إلى اإلطار القانوني والتنظيمي المعمول به  المنش ً المالية المرخص ادات إلىو،  حاليا  اإلرش

ل األموال وتمويل اإلرهاب و أن مكافحة غس روعةالالتنظيمات غير التوجيهية بش رف  مش ادرة عن مص ادات الص ات المالية ، واإلرش س للمؤس
لمكافحة غسل يجب دمج الضوابط التي تمت مناقشتها أدناه في برنامج االمتثال األكبر   6 .اإلمارات العربية المتحدة المركزي لمزيد من المعلومات

 المالية المرخصة ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسب. منشأةاألموال وتمويل اإلرهاب التابع لل

 النهج القائم على المخاطر 

آتيجب أن تتخذ  ة  المنش ً المالية المرخص ً  نهجا ركات  قائما عها لجميع العمالء ، بما في ذلك الش تخداماً التي على المخاطر لإلجراءات الوقائية التي تض تتطلب اس
آت. يعني النهج القائم على المخاطر أن كثيفاً للنقد ص موارد االمتثال والجهود للعمالء وخطوط األعمال والفروع  المنش ة يجب أن تخص المالية المرخص

ى مع المخاطر التي يقدمها هؤالء العمالء وخطوط األعمال والفروع والمنتجات والخد ً مات ، كما تم تقييمها والمنتجات والخدمات بما يتماش من  4للمادة  وفقا
 :يتكون النهج القائم على المخاطر من ثالثة مكونات رئيسيةقرار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

3.1.1.  

شأةالمن قرار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، يجب أن يعكس تقييم مخاطر  4.1وفقًا لما تتطلبه المادة  وجود عمالء ذوي مخاطر أعلى ، بما في ذلك  من
مالية مرخصة. يجب أن تنعكس هذه التقييمات بدورها في تصنيف المخاطر الكامنة في  منشأة، في قاعدة عمالء  التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدعمالء األعمال 

المالية  منشأةالمالية المرخصة في االعتبار قوة الضوابط التي وضعتها ال منشأةاطر ضوابط الالمالية المرخصة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ تقييم مخ منشأةال
 .، بما في ذلك التدابير الوقائية التي تمت مناقشتها أدناه التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدالمرخصة للتخفيف من المخاطر التي يشكلها عمالؤها من األعمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Available at https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft.
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3.1.2.  

 
أةمن المتوقع أن تقوم ال ة بتقييم مخاطر كل عميل لتحديد تلك التي تتطلب تدابير العناية الواجبة المعززة. منش عند تقييم مخاطر األعمال التي  المالية المرخص

 :المالية المرخصة مراعاة ما يلي المنشآتتتطلب استخداماً كثيفاً للنقد، يجب على 

I. :آتيجب على  المخاطر الجغرافية ة تقييم ا المنش ائية ( الدول)  المخاطر المرتبطة بالمالية المرخص لطات القض ركة فيها  لس جيل / مقر الش التي تم تس
. قد تشمل ومواقع األطراف المقابلة (حيثما كان ذلك مناسبا) ،  ومصادر منتجاتها  ,،  فيهاالتي لديها شركات تابعة  الدول، بما في ذلك مقرها الرئيسي و

ل األموال،  روعةالالتنظيمات غير وتمويل اإلرهاب وهذه المخاطر اإلجمالية لغس لح، و مش ار التس ار تمويل انتش افة إلى ما هو معروف عن انتش ، باإلض
ستخدام الكيانات في هذه القطاعات. هناك عدد من المصادر التي يمكن للمؤسسات المالية المرخصة استخدامها لتطوير قائمة بالبلدا ساءة ا أو  الدولن أو إ

آتطر. يجب على المناطق عالية المخا ادرة عن المنش ورات ص ة الرجوع إلى أي منش ل األموال ومكافحة  المالية المرخص اللجنة الوطنية لمواجهة غس
روعة للدول  العمل المالي مجموعة بما في ذلك قائمة العمل المالي ،  مجموعةو،  المالية المعلوماتوحدة  و 4تمويل اإلرهاب والتنظيمات غير المش

عة  ادة وزيادة المراقبةالخاض تخدم لإلجراءات المض آت. قد تس ة  المنش ً المالية المرخص ا ر  أيض بيل المثال ، مؤش قواعد البيانات العامة المجانية ، على س
ل األموال فافية الدولية. 5بازل لمكافحة غس اد لمنظمة الش ر الفس ات المالية األجنبية أن تعتمد فقط على القوا  6أو مؤش س ئم العامة ، ولكن ال ينبغي للمؤس

 .القضائية سلطاتيجب أن تأخذ في االعتبار تجاربها الخاصة وطبيعة تعرضها لكل والية قضائية عند تقييم مخاطر تلك ال

II. :العالقة عالقة ، ونضج تلك العالقة (إذا كانت التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدالمالية المرخصة بتقييم نوع األعمال  المنشآتيجب أن تقوم  مخاطر العميل
أةتجارية طويلة األجل لل بيل المثال، قد تكون األعمال  منش ائص عالقة العمل ، مثل هيكل ملكية العميل. على س ة) ، وغيرها من خص المالية المرخص

 .ل ملكية أبسطوالتي لها هيكل ملكية قانونية معقد أكثر خطورة من تلك التي لديها هياك التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدالتجارية 

III. :المالية المرخصة تقييم المخاطر في هذه الفئة بناًء على المنتجات والخدمات التي ينوي العميل  المنشآتيجب على  مخاطر المنتج والخدمة وقناة التسليم
تقدم ال ليم التي من خاللها س تخدامها، وقنوات التس أةاس ة هذه الخدمات. يجب أن تعتمد  منش ة على تقييم مخاطر  آتالمنشالمالية المرخص المالية المرخص

أدناه فيما يتعلق بفهم طبيعة  3.2.3الكيان الخاص بها لتقييم مخاطر المنتجات والخدمات التي يستخدمها كل عميل أو ينوي استخدامها. (راجع أيًضا القسم 
 عمل العميل والغرض من عالقة العمل.)

 
 :، على سبيل المثال ال الحصرالتي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدصة لتحديد ملف مخاطر األعمال مالية مرخ منشأةتتضمن األسئلة التي قد تطرحها 

  عالية الخطورة؟ الدولأين يقع العمل التجاري؟ أين تعمل؟ هل هذه 

  ؟التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدما نوع الصناعة التي تعمل فيها األعمال 
 ي يطلبها العمل؟ما هي أنواع المنتجات والخدمات الت 

  إجراؤها من خالل حسابها؟ التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدما هو الحجم المقصود، وتكرار ، وطبيعة المعامالت النقدية التي تنوي الشركة 

  ؟األعمال النقدية كثيفة االستخدام  ممارسة حيث يتم  السلطات القضائية  ما هي البيئة التنظيمية في 

  عالية المخاطر؟ هل يُقيم المستفيدون الحقيقيون للعميل، والمساهمون، والمديرون ، وكبار المديرين في دولما هو هيكل ملكية العميل؟• 
 أةما هو توافر المعلومات عن العميل؟ هل يتعاون العميل مع ال ة لتقديم جميع معلومات  منش الواجبة أو العناية تدابير العناية الواجبة المالية المرخص

 المالية المرخصة؟ منشأةإلى ال المعززة
  إذا كان العميل عميالً حاليًا، فهل يمتلك العميل ً  في إيداعات تقرير المعامالت المشبوهة؟ تاريخا

 

 تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة واإلجراءات الوقائية األخرى  .3.1.3

 منشأة(ب) من قرار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن تطبق ال 4.2اطر أعلى، تتطلب المادة المالية المرخصة أن العميل معرض لمخ منشأةعندما تحدد ال
ة  ُ المعززة. مطلوب تدابير العناية الواجبة المالية المرخص ا المعززة ألنواع محددة من العمالء ذوي المخاطر العالية ، بغض النظر عن تدابير العناية الواجبة  أيض
 :تصنيفهم للمخاطر

•  ً  أو مملوكين أو مسيطر عليهم من قبل األشخاص المنكشفون سياسياً ؛ العمالء الذين هم األشخاص المنكشفون سياسيا

 عالية المخاطر. و الدولالعمالء من  •

 .المالية المرخصة عالقة مراسلة منشأةالعمالء الذين تقيم معهم ال •

                                                
4 https://www.namlcftc.gov.ae/ar/  
5 https://baselgovernance.org/basel-aml-index  
6 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl  
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تدابير العناية الواجبة المعززة للتخفيف من المخاطر المحددة التي تم تحديدها مع عمالء معينين. أمثلة على إجراءات العناية الواجبة يجب تصميم تدابير 
 .3.2المعززة موضحة أدناه في القسم 

 العناية الواجبة المعززة تدابيرو العمالءتجاه  تدابير العناية الواجبة 

رورياً وحيثما كان ذلك  العمالء،تجاه  تدابير العناية الواجبة اعد  المعززة،تدابير العناية الواجبة  ،ض ية التي تس اس ة  المنشآتهي التدابير الوقائية األس المالية المرخص
ة العمالء ذوي المخاطر العالية. كما هو مذكور أدناه، فإن كل مرحلة من مراحل  العمالء تمنح الواجبة تجاه العناية تدابير على إدارة مخاطر جميع العمالء ، وخاص

 .المالية المرخصة فرصة لجمع المعلومات التي تحتاجها لتحديد وإدارة المخاطر المحددة للعمالء ذوي المخاطر العالية المنشآت

آتبالعمالء هو التأكد من أن  الواجبةالعناية تدابير الهدف من  يس المنش ة تفهم من هو عميلها والغرض الذي س أةتخدم العميل من أجله خدمات الالمالية المرخص  منش
مالية مرخصة من إقناع نفسها بأنها تفهم العميل، فيجب أال تقبلها كعميل. إذا كانت هناك عالقة عمل قائمة، فال يجب  منشأةفي حالة عدم تمكن المالية المرخصة. 

 .3.3.2، كما هو موضح في القسم  في تقديم تقرير مشتبه به أيضاً مرخصة المالية ال المنشآتالمالية المرخصة االستمرار فيها. يجب أن تنظر  منشأةعلى ال

ل األموال وتمويل اإلرهاب، يجب على  5بموجب المادة  آتمن قرار مكافحة غس اء عالقة العمل أو  المنش ة إجراء عناية العمالء قبل أو أثناء إنش المالية المرخص
بالعمالء بسبب انخفاض المخاطر، إال  تدابير العناية الواجبةتسمح بتأخير  5الحساب ، أو قبل تنفيذ معاملة لعميل ال توجد معه عالقة عمل. على الرغم من أن المادة 

تخداماً كثيفاً للنقدال أن المخاطر العالية المحتملة لألعم بب عناد العميل  التي تتطلب اس ً تجعل من غير المحتمل أن يكون تأخر العميل بس با تيعاب  مناس ياق اس في س
عى ال اب ، يجب أن تس أةهؤالء العمالء. تحقيقا لهذه الغاية ، في وقت فتح الحس ة إلى فهم العمليات التجارية  منش ً المالية المرخص تخداما  كثيفاً للنقد التي تتطلب اس

تخدمة) ، الموقع (المواقع)  اب (بما في ذلك حجم المعامالت المتوقع والمنتجات والخدمات المس ود للحس تخدام المقص اركة في وهيكل األعمال ، واالس الجغرافية المش
لطة (نطاقات) العمليات. كجزء من جمع هذه المعلومات ، يجب على ال أةالعالقة ، وس ة  منش ً المالية المرخص ا التي تقييم مدى توفر المعلومات حول األعمال  أيض

 .المالية المرخصة منشأةوتعاون الشركة في توفير المعلومات لل تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد

 .بالعمالء لجميع العمالء، بغض النظر عن نوع العميلالواجبة العناية تدابير يجب تنفيذ العناصر التالية من 

 هوية  .3.2.1

ل األموال وتمويل اإلرهاب ، يتعين على  8بموجب المادة  آتمن قرار مكافحة غس ة تحديد هوية جميع العمالء والتحقق  المنش المالية المرخص
وص عليه في  ادات منها. كما هو منص ل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب واإلرش أن مكافحة غس روعةالالتنظيمات غير التوجيهية بش  مش

ل األموال / تمويل اإلرهاب لل ي في برنامج فعال إلدارة مخاطر غس اس ر أس ات المالية ، فإن تحديد هوية العمالء والتحقق منها هو عنص س مؤس
 .من اإلرشادات المذكورة أعاله للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديد هوية العميل 6.3.1والتخفيف من حدتها. يرجى مراجعة القسم 

3.2.2.  

تخداماً كثيفاً للنقد عمالاألغالبية  يات من تكون  التي تتطلب اس خص ل األموال وتمويل اإلرهاب من جميع  9اعتباريين. تتطلب المادة  ش من قرار مكافحة غس
آت تفيدين الحقيقينالمالية تحديد  المنش كل فردي أو جماعي ،  المس ول على هوية جميع األفراد الذين لديهم، بش ة وتحديد للعميل االعتباري من خالل الحص حص

بة  خص االعتباري بنس يطرة في الش ف، يجب على ال25ملكية مس خص لهذا الوص تيفاء الش أة٪ أو أكثر والتحقق منها. في حالة عدم اس ة  منش المالية المرخص
 .راد) الذي يشغل منصب اإلدارة العليا في الكيان والتحقق منهاتحديد هوية الفرد (األف

تفيد الحقيقييجب أن يكون  خص االعتباري  المس خص اعتباري آخر على أنه فرداً للش نيف ش تفيد الحقيقي. ال يمكن تص بة  المس للعميل، بغض النظر عن النس
 نسبة٪ 25ال يقل عن  فيماتتبع الملكية حتى تكتشف جميع األفراد الذين يمتلكون أو يتحكمون المالية المرخصة في  المنشآتالمئوية التي يمتلكها. يجب أن تستمر 

المؤهلين ، يجب أن تقوم بمسؤولية العميل المستحق لكل مالك مستفيد  المستفيدين الحقيقينالمالية المرخصة  منشأةالمالية المرخصة. عندما تحدد ال منشأةال ملكية
ل األموال وتمويل اإلرهاب ( 8.1المادة لمتطلبات  وفقاً فردي ،  تفيد حقيقي). إذا لم يكن هناك فرد مؤهل 10(أ) من قرار مكافحة غس آت، فيجب على كمس  المنش

تخدام هذا الخيار فقط كمال ؤول (كبار) اإلدارة العليا داخل العميل. يجب اس ب مس غل منص ة تحديد الفرد (األفراد) الذي يش ذلك ،  ذ أخير، ومعالمالية المرخص
أةعندما تكون ال يطرة على العميل. يرجى االطالع على  منش ون الس غيرة من األفراد ، يمارس ة واثقة من أنه ال يوجد فرد واحد ، أو مجموعة ص المالية المرخص

للحصول على  7القانونية للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات لألشخاص االعتباريين والترتيبات المركزي إرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة
 .المستفيدين الحقيقينمزيد من المعلومات حول تحديد 

 تدابير العناية الواجبة المعززة: المستفيد الحقيقي .3.2.2.1

أةإذا اتبعت ال حة أعاله وال تزا منش ة الخطوات الموض ، أو في حالة حقاً ل غير واثقة من أنها حددت األفراد الذين يمتلكون العميل أو يتحكمون فيه المالية المرخص
أةوجود عوامل أخرى عالية المخاطر ، يجب على ال تفيدين الحقيقينالمالية المرخصة أن تفكر في تكثيف جهودها من أجل تحديد  منش  شيوعاً . الطريقة األكثر المس

                                                
7 https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft  
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تللقيام بذلك هي تحديد  افيين الذين تقل  فيدين الحقيقينالمس مل 25عن ملكيتهم اإلض ها قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة. قد يش ٪ من عتبة الملكية التي يفرض
م أسماء مطالبة العميل بتقدي أيضاً ٪، حسب مقتضيات المخاطرة. يجب أن يتضمن 5٪ أو حتى 10والتحقق منها عند مستوى  المستفيدين الحقيقينذلك تحديد هوية 

من أجل إجراء فحص للعقوبات  - العناية الواجبة تجاه العميل   لتدابيردون مطالبتهم بالخضوع  -جميع األفراد الذين يمتلكون أو يتحكمون في أي حصة في العميل 
 .أو عمليات فحص األخبار السلبية

 طبيعة عمل العميل والغرض من عالقة العمل .3.2.3

المالية المرخصة فهم الغرض من استخدام الحساب  المنشآتلجميع أنواع العمالء ، يتعين على  اإلرهاب،من قرار مكافحة غسل األموال وتمويل  8بموجب المادة 
أةأو الخدمات المالية األخرى ، وطبيعة عمل العميل. تتطلب هذه الخطوة من ال اء ملف تعريف للعميل  منش مح لها بإنش ة جمع المعلومات التي تس المالية المرخص

سيضع فيها العميل منتجات وخدمات ال شأةواالستخدامات المتوقعة التي  تجاه العميل تدابير العناية الواجبة المالية المرخصة. سيكون لهذا العنصر من عناصر  من
 .آثار مهمة على تصنيف مخاطر العميل

آتية بمكان أن يكون لدى من األهم مان قدرتها على تحديد عمالء األعمال  المنش وابط مطبقة لض ة عمليات وض تخداماً كثيفاً للنقدالمالية المرخص . التي تتطلب اس
ياً مع النهج القائم على المخاطر ، يجب على  آتتماش ة مقابلة العميل ، ومراجعة الترخيص التجاري للعميل ،  المنش وطلب البيانات المالية الحديثة المالية المرخص

والمنتجات ، والخدمات  (المدققة إن وجدت) ، واإلقرارات الضريبية أو المعلومات اإلضافية ، والبحث في قواعد بيانات الشركة وتقييم النشاط التجاري األساسي ،
 .التي يقدمها العميل لفهم النطاق الكامل ألعمال العميل

أةإذا قررت  ة منش ُ أجرى أن عميالً أو عميالً محتمالً قد  مالية مرخص اطه التجاري ، فال ينبغي  تحريفاُ جوهريا ه أو نش تمر عالقة العملفي تقديم نفس  أن تس
األنشطة ر أو تقري المالية المرخصة في تقديم تقرير المعامالت المشبوهة منشأةباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تنظر ال إذا تم تأسيسها. إنهاء عالقة العمل  ويجب أن 
ً المالية المرخصة  منشأةأدناه. قد تنظر ال 3.3.2المالية كما هو موضح في القسم  المعلوماتأو أنواع التقارير األخرى إلى وحدة  المشبوهة في إضافة العميل  أيضا

 .إلى قوائم المراقبة الداخلية والمديرينوالحقيقيين والمستفيدين 

كلون يجب التعامل مع العمالء ذوي المخاطر العالية على أنهم  تخدمونها. ومع ذلك، فإن المخاطر التي يش مخاطر عالية بغض النظر عن الخدمات المالية التي يس
أةقد تتعرض لها ال اب وأنواع المنتجات والخدمات المالية الت منش ة يمكن أن تختلف بناًء على الغرض من الحس تخدامها. المالية المرخص ي يرغب العميل في اس

ً المالية المرخصة  المنشآتيجب أن تفهم  اط المتوقع على الحساب ، إلى الحد الذي يمكنها فيه  االستخدام األعمال كثيفة أغراض  تماما النقد لوضع الحساب والنش
 ً ي عموما خص ب مع الملف الش اط الذي ال يتناس اب وتحديد النش اط على الحس عى ال. تحقالتنبؤ بالنش أةيقا لهذه الغاية، يجب أن تس ة إلى تقييم  منش المالية المرخص

يكون ذلك عامل خطر مهم لتحديد  ابه ، حيث س ل األموال الحجم المتوقع ، وتكرار ، وطبيعة المعامالت النقدية التي ينوي العميل إجراؤها من خالل حس غس
روعةوتمويل اإلرهاب و مخاطر  افة إلى ذلك ، قد ترغب الالمرتبطة ب التنظيمات الغير مش تخدام. باإلض أةاألعمال النقدية كثيفة االس ة في  منش المالية المرخص

اب  ً النظر فيما إذا كان الحجم المتوقع للنقد القادم من خالل الحس قا مقارنةً بالعمالء  معقوالً مع دخل المبيعات المعلن وما إذا كان الحجم المتوقع للنقد يبدو  متس
 .المالية المرخصة (على سبيل المثال ، العمل كأنواع أعمال مماثلة في أسواق مماثلة) منشأةن ذوي النقد المكثف للاآلخرين المماثلي

3.2.4.  

ة من قرار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، يجب أن يخضع جميع العمالء للمراقبة المستمرة طوال عالقة العمل. تضمن المراقبة المستمر 7بموجب المادة 
تخدامها  اب أو الخدمات المالية األخرى يتم اس ً أن الحس بب  وفقا عناية العميل أثناء اإلعداد ، وأن لملف تعريف العميل الذي تم تطويره من خالل خدمة العميل بس

 .المعامالت طبيعية ومعقولة وشرعية

 تحديث تدابير العناية الواجبة .3.2.4.1

من  ة أن تكون معلومات العميل التي يحتفظ بها عن كافة العمالء دقيقة وكاملة وحديثة. المنشآتمن المتوقع أن تض هذا مهم بشكل  المالية المرخص
ياق العمالء الذين هم ش اركون في أعمال خاص في س تخداماً كثيفاً للنقدركات أو الذين يش . يمكن أن تتغير المخاطر المرتبطة باألعمال التي تتطلب اس

تخداماً كثيفاً للنقد طته التجارية. يجب أن تقوم  التي تتطلب اس حاها إذا قام العميل بتغيير أنش ية وض آتبين عش ة بتحديث عناية  المنش المالية المرخص
ت ين لمخاطر أعلى  تدابير العناية الواجبةحقة لجميع العمالء وفقًا لجدول زمني قائم على المخاطر، مع تحديث متطلبات العميل المس بالعمالء المعرض

 .المعززة المستحقة على جميع العمالء تحديثات أكثر تكرارية من جانب العميل بسبب عناية العميل الواجبةبشكل متكرر. يجب أن تتضمن العناية 
بالعمالء األولية ، وعلى وجه الخصوص يجب التأكد  تدابير العناية الواجبةالمستحقة تحديثًا لجميع عناصر  تدابير العناية الواجبةأن تتضمن تحديثات  يجب

 :مما يلي
 

 من العميل كما هم ؛المستفيدون الحقيقيون  يظل 
 ال يزال العميل يتمتع بحالة نشطة مع مسجل الشركة ؛ 
  ؛ والدولة العميل لديه نفس الشكل القانوني ومقيم في نفس 
 يشترك العميل في نفس النوع من األعمال وفي نفس المناطق الجغرافية. 
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افة إلى مراجعة ملف العميل، يجب على ال أةباإلض ة  منش ً المالية المرخص ا ب مع ملف  أيض مراجعة معامالت العميل لتحديد ما إذا كانت ال تزال تتناس
اركة فيها  يس العالقة. يجب أن تولي المنذ تعريف العميل وأعماله وتتوافق مع األعمال التي يتوقع العميل المش أةتأس ة  منش ً المالية المرخص  اهتماما

 ً ا اب يتوافق  حاص مع دخل المبيعات المعلن للعميل التجاري كثيف النقد. يختلف هذا النوع من مراجعة بما إذا كان حجم النقد الوارد من خالل الحس
تمرة من خالل تحديد  تكمال مراقبة المعامالت المس حة أدناه. الغرض من المراجعة هو اس تمرة للمعامالت الموض المعامالت عن المراقبة المس

 .لقواعد مراقبة المعامالت السلوكيات أو االتجاهات أو األنماط التي ال تخضع بالضرورة

بة للعمالء األقل خطورة، من المرجح أن تكون مراجعة التنبيهات ،  ب العميل. بالنس تخدمة لمراجعة المعامالت حس اليب المس وف تختلف األس إن س
ركات  بة للعمالء ذوي المخاطر العالية، مثل الش تخداماً كثيفاً للنقدوجدت ، كافية. بالنس نفة على أنها عالية المخاطر، قد يكون من  التي تتطلب اس المص

تخدم  بة للعمالء الذين لديهم حجم كبير من المعامالت، قد تس روري إجراء مراجعة أكثر كثافة. بالنس آتالض ة تقنيات تحليل  المنش المالية المرخص
المالية المرخصة  منشأةقد تغيرت بشكل جوهري، فيجب على الالبيانات لتحديد السلوك غير المعتاد. إذا وجدت المراجعة أن سلوك العميل أو معلوماته 

ول عليها خالل هذه العملية في اعتقاد ال بب المعلومات الجديدة التي يتم الحص أةتقييم العميل للمخاطر مرة أخرى. قد تتس ة أن  منش المالية المرخص
روري أو قد يجلب العميل إلى فئة العتدابير العناية الواجبة تعزيز  بة لهم تدابير العناية الواجبة مالء التي يعتبر تعزيز أمر ض ً بالنس (أي العمالء  إلزاميا

ً  منكشفينالذين هم أشخاص   .عالية المخاطر ؛ وما إلى ذلك) دولفي  م؛ العمالء الذين مقره سياسيا

أو أنشطتها التجارية. حتى في حالة وجود  تفيد الحقيقيالمسالمالية المرخصة في مطالبة العميل بتحديثها فيما يتعلق بأي تغييرات في  المنشآتقد تفكر 
آتهذا المطلب، يجب أال تعتمد  تحقة  المنش ة على العميل إلخطاره بالتغيير ، ولكن ال يزال يتعين عليها تحديث متطلبات العميل المس المالية المرخص

 ً  .لجدول زمني مناسب لتصنيف مخاطر العميل وفقا

 المعززة: المراقبة المستمرةتدابير العناية الواجبة  .3.2.4.2

ين لمخاطر أعلى، مثل األعمال التجارية  تخداماً كثيفاً للنقدعندما يكون العمالء معرض نفة على أنها عالية المخاطر بعد االنتهاء من  التي تتطلب اس تدابير المص
آتيجب على  أكثر. مكثفة بالعمالء ، يجب أن تكون المراقبةالعناية الواجبة   ة مراجعة ملفات الما المنش بالعمالء ذوي المخاطر تدابير العناية الواجبة لية المرخص

تة أو تسعة أشهر للعمالء المعرضين لمخاطر عالية. يجب  اس متكرر ، مثل كل س ً العالية على أس ا تخدمها  أيض آتأن تكون الطرق التي تس ة  المنش المالية المرخص
  :المالية المرخصة مراعاة ما يلي المنشآتعلى المعلومات المقدمة للعميل. على سبيل المثال، يجب على لمراجعة الحساب أكثر كثافة ويجب أال تعتمد فقط 

 
 مراجعة أكثر أو كل المعامالت على الحساب، وليس عينة من المعامالت. 
 منشأةالمالية المرخصة غير راضية عن الوثائق المقدمة من العميل ، وطلب اجتماع بين ممثل ال منشأةإجراء زيارات ميدانية في مقر العميل، متى كانت ال 

كل خاص لبعض األعمال التجارية ب والمدير العام للعميل أو المدير المالي. يمكن أن تكون زيارات الموقع مهمة بش ة المناس التي تتطلب  المالية المرخص
 منشأةالمالية المرخصة على نطاق واسع ، ألنها تسمح لموظفي االمتثال في ال منشأةلك تلك التي تستخدم خدمات إدارة النقد لل، بما في ذاستخداماً كثيفاً للنقد

 باألموال المشروعة ؛ و الغير مشروعةوالضوابط التي لديها لمنع اختالط األموال النقدية  منشأةالمالية المرخصة بفحص برنامج إدارة النقد لل
 تقل في ملكية مواقع ات بحث في قواعد البيانات العامة، بما في ذلك إجراء عملي كل مس األخبار وقواعد البيانات الحكومية ، لتحديد التغييرات الجوهرية بش

ة للس من عمليات البحث هذه عمليات بحث إعالمية معاكس طة التجارية أو لتحديد التقارير اإلعالمية المعاكسة. يجب أن تتض جالت العامة العميل أو األنش
 .األموالوقواعد البيانات، باستخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، االدعاء واالحتيال والفساد وغسيل 

 

 مراقبة المعامالت وتقارير المعامالت المشبوهة 

 مراقبة المعامالت .3.3.1

 
المالية المرخصة مراقبة نشاط جميع العمالء لتحديد السلوك  المنشآتمن قرار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، يجب على  16بموجب المادة 

ً الذي يحتمل أن يكون  بوها بوهة مش وع تقرير المعامالت المش بوهة  أو تقرير  والذي قد يحتاج إلى أن يكون موض طة المش أو أنواع  ("SAR") األنش
آتالتقارير األخرى. كما هو الحال مع جميع أنواع العمالء، يجب أن تطبق  تخدم أنظمة مراقبة مؤتمتة قواعد ذات  المنش ة التي تس المالية المرخص

سلوك غير المشروع. عند مراقبة وتقييم المعامالت، يجب على ال شائعة لل سبة مصممة الكتشاف األنماط ال شأةعتبات ومعايير منا المالية المرخصة  من
تفيدين الحقيقينبالعميل ، بما في ذلك هويات  تدابير العناية الواجبةأن تأخذ في االعتبار جميع المعلومات التي جمعتها كجزء من  بيل المس . على س

ً المثال، قد ال تكون سلسلة من المعامالت بين شركتين غير متصلين  وكة أو مسيطر عليها من قبل نفس للتنبيه. ولكن إذا كانت جميع الشركات ممل سببا
أةالفرد (األفراد)، فيجب على ال ة  منش افة إلى ذلك، يجب أن  التحققالمالية المرخص روع. باإلض ادي مش للتأكد من أن المعامالت لها غرض اقتص

 .من التحقيق المكثف يخضع العمالء ذوو المخاطر المرتفعة إلى مراقبة أكثر صرامة للمعامالت ، مع عتبات أقل للتنبيهات والمزيد

تخبارات. في جميع الحاالت، تخدام أنظمة المراقبة المؤتمتة والمدعومة باالس مل أنظمة المراقبة عمليات المراقبة اليدوية واس يجب أن  يمكن أن تش
بة بشكل مناسب مع مخاطر غسل األموال / تمويل اإلرهاب لعمالء ال أةيتطابق النوع ودرجة المراقبة المناس ليم ومن منش تجاتها وخدماتها وقنوات التس

شأةوالتعرض الجغرافي ، وبالتالي قد تختلف عبر خطوط أو وحدات عمل ال ً المالية المرخصة ، حيث المعمول بها. يجب  من معايرة برامج ذاكرة  أيضا
ً الترجمة  أةلحجم وطبيعة وتعقيد كل  وفقا رف اإللمزيد من المعلومات . منش ادات مص  المركزي مارات العربية المتحدةيرجى الرجوع إلى إرش
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 .8للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مراقبة المعامالت وفحص العقوبات

تخدمه  آتيجب أن يكون نظام مراقبة المعامالت الذي تس ة  المنش اط التي تبدو غير عادية والتي يحتمل أن  مجهزاً المالية المرخص لتحديد أنماط النش
بوهة لعمالء األعمال  تخداماً كثيفاً للنقدتكون مش ير إلى أن عمل العميل قد تغير بطريقة  التي تتطلب اس لوك غير العادي الذي قد يش افة إلى الس باإلض

ف لبعض العالمات التحذيرية لعمالء األعمال  نيف عالي المخاطر. فيما يلي وص تخداماً كثيفاً للنقدتتطلب تص . إذا كان نظام مراقبة التي تتطلب اس
أةلي للالمعامالت اآل أن هذه العالمات الحمراء، فيجب أن يكون لدى  منش ة غير قادر على التنبيه بش آتالمالية المرخص ة مراقبة  المنش المالية المرخص

 .يدوية ، مثل أنظمة المعلومات اإلدارية

 وأسواق مماثلةدول لعاملة في تشارك األعمال في أحجام أكبر بكثير من المعامالت النقدية مقارنة بأنواع األعمال المماثلة األخرى ا. 
 تشارك األعمال في نشاط أجهزة الصراف اآللي المحلية والدولية المتكررة بشكل غير عادي. 
  يقوم العميل بإيداع نقدي ً  .بطلب فوري لتحويل األموال أو تحويلها إلى طرف ثالث ، دون أي غرض تجاري واضح متبوعا
 راد في حساب مصرفي واحد، تليها التحويالت البرقية الدولية و / أو السحوبات الدولية من خالل هناك إيداعات نقدية متكررة من قبل عدة أف

 .أجهزة الصراف اآللي
 أطراف الصفقة (مثل المصدر أو المستفيد) هم من دول معروفة بدعمها لألنشطة والمنظمات اإلرهابية. 
  يستخدم العميل ً ً  حسابا ً  / شخصيا  .كسألغراض تجارية أو الع فرديا
 رة أو عند الطلب، يكون العميل غير قادر أو غير راغب في تقديم الوثائق المناسبة (مثل الفواتير) لدعم المعاملة ، أو يبدو أن المستندات مزو

تندات األخرى مثل  اف الموجودة على الفاتورة ، أو المس تندات على اختالفات كبيرة بين األوص بيل المثال ، تحتوي المس مزيفة (على س
 .هادة قائمة المنشأ أو التعبئة)ش

  عالية  الدولاألجنبية والتي تتبعها في غضون فترة زمنية قصيرة التحويالت البرقية إلى  تحويل العمالتينخرط العميل في معامالت تتضمن
 .المخاطر

  اب ويتم تحويلها ً يتم تحويل األموال إلى حس اب بنفس المبالغ أو بنفس المبالغ  الحقا ً من الحس أ  تقريبا ةً عندما تكون مواقع المنش ، خاص
 .عالية المخاطردول والوجهة 

  

3.3.2.  

المالية  المنشآتيجب على  اإلرهاب،من قرار مكافحة غسل األموال وتمويل  17من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمادة  15للمادة 
ة تقديم تقرير المعامالت ا بوهةالمرخص بوهةأو تقرير  لمش طة المش  االمالية عندما يكون لديهالمعلومات أو أنواع التقارير األخرى مع وحدة  األنش

كل ،  تباه في أن معاملة أو محاولة معاملة أو أموال تش باب معقولة لالش ً أس ً أو  كليا مرتبطة أو ، بغض النظر عن المبلغ أو عائدات الجريمة ،  جزئيا
تخدامها في جريمة.  د اس بوهةإن تقديم بجريمة ، أو يقص م في جهود دولة  هوبل ليس مجرد التزام قانوني؛  تقرير المعامالت المش ر حاس عنص

المة نظامها المالي اعد اإلمارات العربية المتحدة لمكافحة الجريمة المالية وحماية س بوهة. تس ف  في تطبيق القانون تقارير المعامالت المش في الكش
 .من خالل النظام المالي اإلماراتي الغير مشروعةعن الفاعلين اإلجراميين ومنع تدفق األموال 

 المنشآتمالية مرخصة في أن معاملة أو أمواالً مرتبطة بجريمة، يجب على  منشأةعندما تشتبه  تقارير المعامالت المشبوهةباإلضافة إلى شرط تقديم 
 :المالية المرخصة النظر في تقديم تقرير مشتبه به في الحاالت التالية التي تنطوي على عمالء ذوي مخاطر عالية

  راء خدمات مالية أخرى بعد التعرف على متطلبات اب أو ش ة  تدابير العناية الواجبةقرر العميل المحتمل عدم فتح حس بالعمالء الخاص
 المالية المرخصة؛ منشأةبال

  ؛المستفيدين الحقيقينال يمكن للعميل الحالي تقديم المعلومات المطلوبة حول أعماله أو 

  المعامالت بشكل كاٍف أو تقديم المستندات الداعمة مثل الفواتير أو تقديم معلومات مرضية عن الهدف أو السبب من ال يمكن للعميل شرح
 الطرف المقابل؛ أو

 أةال ت واثق منش ة ليس تكمال إجراءات المالية المرخص بالعميل ، بأنها قد حددت في الواقع األفراد الذين  تدابير العناية الواجبةة، بعد اس
ئ ال أةيمتلكون العميل أو يتحكمون فيه. في مثل هذه الحاالت، يجب أال تنش ل عالقة عمل  منش ة عالقة عمل أو تواص المالية المرخص

 .قائمة
رف اإلمارات العربية المتحدةيرجى الرجوع إلى مزيد من المعلومات  ادات مص أن اإلبالغ عن  المركزي إرش ة بش ات المالية المرخص س للمؤس

 .9المعامالت المشبوهة للحصول على
 

                                                
8 https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft  
9 https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft  
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 الحوكمة والتدريب 

ل األموال وتمويل اإلرهاب  امل لمكافحة غس ي ش س من برنامج مؤس تها أعاله ض وأن يكون يجب أن تتم اإلجراءات الوقائية المحددة التي تمت مناقش
 ً المالية المرخصة. إن جوهر أي برنامج فعال قائم على المخاطر هو مسؤول االمتثال لمكافحة غسل األموال /  منشأةبالمخاطر التي تواجهها ال مدعوما

لالزمة لضمان فعالية برنامج المالية المرخصة ولديه الموارد واالستقاللية ا منشأةتمويل اإلرهاب ذو الخبرة المناسبة والذي يفهم مخاطر والتزامات ال
أةال افة إلى ذلك، يجب على اإلدارة العليا لل منش ة. باإلض أةالمالية المرخص ل األموال وتمويل  منش ة تأييد ودعم برنامج مكافحة غس المالية المرخص

 .اإلرهاب بوضوح
 

أةكما هو الحال مع جميع المخاطر التي تتعرض لها ال ل األموال / تمويل  منش من برنامج التدريب على مكافحة غس ة، يجب أن يض المالية المرخص
تخداماً كثيفاً للنقداإلرهاب أن الموظفين على دراية بمخاطر عمالء األعمال  أة، وعلى دراية بالتزامات ال التي تتطلب اس ة ،  منش المالية المرخص

سب ً خاطر. يجب أن يكون التدريب ضوابط القائمة على المللومجهزين للتطبيق المنا ً  مصمما ً  ومخصصا شأةلمخاطر ال وفقا المالية المرخصة وطبيعة  من
بيل المثال ، يجب أن تقدم ال أةعملياتها. على س ة التي لديها عدد كبير من عمالء األعمال  منش تخداماً كثيفاً للنقدالمالية المرخص ً  التي تتطلب اس  تدريبا

.الحمراء المتعلقة بهؤالء العمالءاإلنذار لخطر والعالمات يتضمن مناقشة متعمقة لعوامل ا
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 : ملخص اإلرشادات  1 الملحق
 

الغرض من هذه 
 اإلرشادات

 الغرض
اتها القانونية المحددة ئها الفعال اللتزامالغرض من هذا الدليل اإلرشادي هو تقديم التوجيه والمساعدة للمنشآت المالية الخاضعة للرقابة، من أجل مساعدتها على تحسين فهمها وأدا

 .بموجب اإلطار القانوني والتنظيمي المعمول به في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 نطاق التطبيق

الواردين في اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو الخاضعين لإلشراف من قبل مصرف  /تنطبق هذه اإلرشادات على جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين، المرخصين و 
ت المالية البنوك الوطنية، وفروع البنوك المرخصة، ومراكز الصرافة، وشركات التمويل، مزودي خدمات الدفع، مزودي خدمة الحوالة المسجلين، والمنشآكافة  : الفئات التالية

 .المرخصة وشركات التأمين ووكالء التأمين ووسطاء التأمين

 فهم المخاطر ا

 النقدفي  مكامن الخطر
وال . تجعله خيارا جذابا للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسعى إلى إخفاء عائدات الجريمة -عدم الكشف عن هويته وقابليته للتبديل وقابليته للنقل  -إن الخصائص المحددة للنقد 

 .الدول كما أن المعامالت النقدية فورية ومقبولة على نطاق واسع عبر . يحتفظ النقد بأي سجل لمصدره أو مالكه ويمكن إخفاؤه بسهولة بكميات كبيرة

بدائل  في مكامن الخطر
 النقد

ً  مشروعةالغير تستخدم التنظيمات  سبيل المثال على  مسبقاً أدوات نقدية مختلفة باالقتران مع النقد أو كبديل له. تقدم كل من األدوات القابلة للتداول لحاملها والبطاقات المدفوعة  أيضا
عرضة لسوء المعاملة من قبل التنظيمات مزايا مماثلة للنقد ، بما في ذلك إخفاء الهوية وإمكانية الوصول. يمكنهم تخزين كميات كبيرة من القيمة في حجم مادي صغير مما يجعلهم 

 :الذين يستخدمونها بدالً من النقود إلجراء عمليات نقل عبر الحدود الغير مشروعة
  في شكل حامل) مثل الشيكات والسندات اإلذنية واألوامر المالية(وصكوك قابلة للتداول ) مثل شيكات المسافر(القابلة للتداول لحاملها هي صكوك نقدية الصكوك . 
يمكن المطالبة باألموال أو تحويلها من خالل . كبديل للنقد من حيث أنها توفر إمكانية الوصول إلى األموال التي تم دفعها مقدما يمكن استخدام البطاقات المدفوعة مسبقاً  •

 ". مغلق"أو " مفتوح"لقي جهاز إلكتروني، مثل البطاقة أو الرمز أو الرقم التسلسلي اإللكتروني أو رقم تعريف الهاتف المحمول أو رقم التعريف الشخصي ضمن نظام ح

  المخاطرمن  التخفيف

أنواع األعمال التي تتطلب 
 للنقداستخداماً كثيفاً 

مشروعة. ومع ذلك، قد تكون بعض جوانب هذه الشركات عرضة لغسيل األموال  أعماالً عبر قطاعات صناعية مختلفة ومعظمها يدير  األعمال التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقدتمتد 
والتي يمكن أن تشكل مخاطر أعلى على سبيل المثال ال الحصر: المتاجر الصغيرة أو تمويل اإلرهاب والمنظمات غير القانونية. تشمل األمثلة على األعمال التجارية كثيفة النقد 

 الكريمة. وتجار السيارات. ومتاجر البيع بالتجزئة. مطاعم وبارات؛ أعمال البيع بالجملة والتجارة العامة؛ وكاالت السفر ومنظمي الرحالت ؛ تجار المعادن واألحجار
المالية المرخصة ، بما  منشأةطوير تعريف لألعمال النقدية المكثفة ، مبررة بمنهجية سليمة تأخذ في االعتبار العوامل المختلفة التي تحددها الالمالية المرخصة ت المنشآتيجب على 

 المالية المرخصة. منشأةفي ذلك المخاطر والخصائص ، وموثقة في سياسات وإجراءات ال

 نقل النقود عبر الحدود

بنقل األموال عبر الحدود كجزء من نموذج أعمالها. يمكن أن تكون حركة النقد المشروع عبر الحدود قانونية ، وتخضع لالمتثال  تطلب استخداماً كثيفاً للنقداألعمال التي تقد تقوم 
ً لإلبالغ والمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى ذات الصلة. ومع ذلك، قد يسعى المجرمون  حاملي النقود  أيضاً إلى نقل األموال عبر الحدود. قد تستخدم الشركات كثيفة النقد  أيضا

 لنقل النقود عبر الحدود.
مثل  -المالية المرخصة معلومات إضافية عن العميل أو المعاملة ، بما في ذلك مصدر األموال والوثائق أو المعلومات ذات الصلة  المنشآتكجزء من العناية الواجبة ، قد تطلب 

 اإلقرار النقدي المتعلق بالمعاملة النقدية.

 الودائع النقدية 
ا. ومع ذلك، ستبحث التنظيمات الغير من المتوقع أن تقوم الشركات التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد بعمل ودائع نقدية، وهو أمر قانوني ومالئم بشكل طبيعي لنموذج أعماله

ة على دراية بالودائع النقدية الموضوعة في النظام المصرفي المالية المرخص المنشآتمشروعة عن طرق لوضع أموالها الغير مشروعة في النظام المالي. لذلك يجب أن تكون 
 .أو مناطق جغرافية ، وأطراف ثالثة ليس لها عالقة بالعميل ، والمعامالت التي تفتقر إلى غرض تجاري واضح /والتي تشمل عمالء ذوي مخاطر عالية و 

 تحويل العمالت
التي تسعى إلى دخول لتنظيمات الغير مشروعة العمالت يمكن أن يكون أيضا وسيلة جذابة لتحويل غير أن . للخدماتالعمالت كمزودين شرعيين تحويل ويمكن أن تشمل هيئات 

 .النظام المالي وتحويل أموالها



CBUAE Classification: Public 
 

Page 19 of 19  

CBUAE Classification: Public CBUAE Classification: Public 

: التخفيف من المخاطر
 )LFIs )3متطلبات ال 

 النهج القائم على المخاطر 

هذا يعني أنه يجب عليهم تقييم جميع العمالء، بما في ذلك . المالية المرخصة اتباع نهج قائم على المخاطر في برامج مكافحة غسل األموال والعمالء األفراد المنشآتيجب على 
 .عمالء األعمال النقدية المكثفة ، لتحديد درجة المخاطر التي يتعرضون لها

 .المالية المرخصة منشأةلتحديد العمالء ذوي المخاطر العالية في قاعدة عمالء ال منشأةم لمخاطر الالمالية المرخصة إجراء تقيي المنشآتيجب على 
 :ل النظر فيالمالية المرخصة تقييم مخاطر كل عميل لتحديد تلك التي تتطلب العناية الواجبة المعززة ودعم تقييمات مخاطر الكيان، بما في ذلك من خال المنشآتيجب على 
  الجغرافية المتعلقة بالدول التي يوجد فيها العميل أو يقوم بأعمال تجارية؛المخاطر 
 مخاطر العمالء المتعلقة بقاعدة عمالء العميل؛ و 
 مخاطر المنتج والخدمة وقناة التسليم المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي ينوي العميل استخدامها والتي يوفرها لعمالئه. 

 والعناية الواجبة للعميل 
 المعززةالعناية الواجبة 

 

 :الواجبة تجاه العمالء باستخدام المكونات التاليةبالنسبة لجميع العمالء ، بما في ذلك األعمال التي تتطلب استخداماً كثيفاً للنقد ، يجب على المنشآت المالية المرخصة إجراء العناية 

ما يكون عمالء األعمال التجارية كثيفة النقد من الشركات ، ويجب على  غالباً . تحديد هوية جميع العمالء والتحقق منهايتعين على المنشآت المالية المرخصة  :تحديد هوية العميل
 .المنشآت المالية المرخصة ضمان حصول عمالئها على التراخيص المطلوبة

ً  :تحديد المستفيد الحقيقي ً أشخاما يكون عمالء األعمال التجارية كثيفة النقد  غالبا بالنسبة لجميع العمالء من األشخاص االعتباريين ، يجب على المنشآت المالية . اعتباريين صا
إذا لم يكن من الممكن تحديد أي فرد ، . ٪ أو أكثر25المرخصة تحديد جميع األفراد الذين لديهم ، بشكل فردي أو مشترك ، حصة ملكية مسيطرة في الشخص االعتباري بنسبة 

 .اإلدارة العليا ضمن العميل االعتباري) وظائف(الذي يشغل منصب ) األفراد(المالية المرخصة تحديد الفرد فيجب على المنشأة 

يجب على . يعد الغرض من الحساب وطبيعة عمل العميل من العوامل الحاسمة للمخاطر بالنسبة لعمالء األعمال التجارية كثيفة النقد :فهم الغرض من الحساب وطبيعة عمل العميل
ً المنشآت المالية المرخصة أن تفهم  أثناء سعيها لفهم عمل العميل . كيف يربح عمالئها األموال وأنواع المعامالت التي تتوقع تنفيذها من خالل حساب المنشأة المالية المرخصة تماما

 .، يجب على المنشآت المالية المرخصة جمع جميع المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر العمالء

العميل تتماشى  بالنسبة لجميع العمالء، يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من أن معلومات العميل الموجودة في الملف محدثة ودقيقة ، وأن أنشطة :إجراء مراقبة مستمرة
 .إذا لم يكن األمر كذلك ، فقد يلزم تغيير تصنيف مخاطر العميل. مع التوقعات المحددة عند اإلعداد

مراقبة المعامالت 
واإلبالغ عن المعامالت 

 المشبوهة 

بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو  مرتبطاً المالية المرخصة اإلبالغ عن أي سلوك يشتبه بشكل معقول في أنه قد يكون  المنشآتبالنسبة للعمالء من جميع األنواع، يجب على 
 .المشبوهة للحصول على مزيد من المعلومات راجع إرشادات اإلبالغ عن المعامالت. جريمة جنائية

ذلك مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال يجب أن تكون التدابير التي نوقشت أعاله مدعومة ببرنامج أكبر لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع ترتيبات حوكمة فعالة ، بما في  الحوكمة والتدريب
 .تالمالية المرخصة بشأن مخاطر هذه القطاعا المنشآتيتمتع بالصالحيات الكافية ، والتدريب الذي يثقف موظفي 

 


