
Reference: AML/01/2022
Dated:   11 January 2022

AML/01/2022

Circular No. ( ) of 202 regarding the results of the
United Arab Emirates Money Laundering & Terrorist 
Financing Risk Assessment.

To: 
Real estate brokers & agents
Dealers of precious metals & stones
Corporate Services Providers
Accountants & Auditor
Legal Consultants

The Ministry of Economy is pleased to share with you the 
United Arab Emirates ML/TF Risk Assessment Outreach 
Program (Outreach Program). The Outreach Program sets-
out the results of the National Risk Assessment, which
supports DNFBPs in deepening their understanding of 
national risks and vulnerable sectors. 

The results of the National Risk Assessment must be 
considered by all DNFBPs in mitigating the identified money 
laundering and terrorism finance risks within their business, 
as required by Article (4) of Cabinet Decision No (10) of 
2019 concerning the Implementing Regulations of Federal 
Decree-Law No. (20) of 2018 regarding countering money 
laundering and combating the financing of terrorism and 
illegal organizations (the Implementing Regulations).

The Ministry of Economy will conduct a workshop to 
provide an overview of the Outreach Program in due 
course, targeting all DNFBP sectors.

Safeya Hashim Al Safi
Director of Anti-Money Laundering Department

Monitoring & Following Up Sector
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ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة
 برنامج التوع�ة الخاص بتقي�م المخاطر �ف

 مقدمة

 

م،اإلمارات الع���ة المتحدةدولة �سهم  ض ي الجهود العالم�ة لمك، بوصفها عضو مل�ت
 افحة غسل األموال وتم��ل اإلرهاب، و�س�  �ض

ي وضعتها معاي�ي الإ� تطبيق كامل  ي مجموعة العمل الما�ي (فاتف). اليت
، أجرت دولة اإلمارات الع���ة المتحدة 2018عام  و�ض

ي األول لمخاطر غسل  . وقد حدد بمشاركة واسعة من قبل كافة السلطات المعن�ة األموال وتم��ل اإلرهابتقي�مها الوطيض

عت�ب فيها مخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب عال�ة. 
ُ
ي ت ي التقي�م عددا� من المجاالت اليت

مجموعة ، قامت 2019عام و�ض

 بتقي�م الدولة بموجب المتطلبات الدول )فاتف( العمل الما�ي 
�
ي ة ووجدت عدد�أ�ضا �ستف�د من إطار قد ا� من المجاالت اليت

ي لمكافحة غسل األموال وتم��ل اإلرهاب  الم��د من التط��ر.  وألجل ،وطيض

ي شأن مواجهة جرائم غسل األموال  2018) لعام 20المرسوم بقانون اتحادي رقم (، تم إصدار 2018سبتم�ب  23بتار�ــــخ 
�ض

وعةومكافحة تم��ل اإلرهاب وتم��ل التنظ�مات غ�ي  ��ي األسا�ي عمل�ات غسل والئحته التنف�ذ�ة. و  الم�ش �جّرم اإلطار الت�ش

ي جهود 
ي �ساهم �ض ي تنف�ذ اإلجراءات والتداب�ي اليت

ي والمؤس�ي �ض
األموال وتم��ل اإلرهاب و�ستف�د من فعال�ة اإلطار القانويض

وعة.   مواجهة غسل األموال ومكافحة تم��ل اإلرهاب والتنظ�مات غ�ي الم�ش

ه يتم تع
ّ
ي ت"��ف غسل األموال ع� أن الحصول عليها  مأي معاملة مال�ة أو م�ف�ة تهدف إ� إخفاء أو تغي�ي ه��ة األموال اليت

وعة ومن ثم إعادة  ي لجعلها تبدو وكأنها متأت�ة من مصادر م�ش
وع من خالل تم��رها ع�ب النظام الما�ي والم��ض �شكٍل غ�ي م�ش

�ي معا�  . "س لطب�عتها الحق�ق�ةضّخها واستثمارها �شكٍل �ش

ي 
ض �ض كاء أساسيني برنامج دولة اإلمارات الع���ة المتحدة  إنجــاز وضمان فعال�ةُ�عت�ب القطاع الخاص والمؤسسات المال�ة �ش

 للتوع�ة يهدف إ� تزو�د مؤسسات و�ناًء ع� ذلك ،تم��ل اإلرهابمكافحة غسل األموال و  لمواجهة
�
، صممت الدولة برنامجا

ي �حددها ذلك فهم ج�د الخاص والمؤسسات المال�ة بالقطاع  ي للمخاطر والقطاعات األ��� عرضة للمخاطر اليت لتقي�مها الوطيض

 التقي�م.  

  



 
 

 
 

Page | 3 
 

CBUAE Classification: Restricted 

 األهداف والغا�ات

 

 : برنامج التوع�ة �ي التا�ي  غا�ات تتمّثل

ي مواجهة غسل األمو  .1
ي ذلك المؤسسات المال�ة) �ض

ض العام والخاص (بما �ض ض القطاعني ا�ة بني ال ومكافحة تم��ل ال�ش

 اإلرهاب. 

 مخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب. ؤسسات المال�ة والقطاع الخاص بالمتنم�ة و�ي  .2

 بناًء ع� تقي�م المخاطر.  ،القطاع الخاص والمؤسسات المال�ة المشبوهة الصادرة منالمعامالت  ز�ادة عدد تقار�ر  .3

ي  االمتثالرفع مستوى  .4
تم��ل مكافحة غسل األموال و واجهة متطلبات مالمال�ة لالقطاع الخاص والمؤسسات �ض

 اإلرهاب. 
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 السلطات المختصة

 

وعة:  •  اللجنة العل�ا لمواجهة غسل األموال ومكافحة تم��ل اإلرهاب والتنظ�مات غ�ي الم�ش

وعة • (اللجنة والمكتب  اللجنة الوطن�ة لمواجهة غسل األموال ومكافحة تم��ل اإلرهاب والتنظ�مات غ�ي الم�ش

 التنف�ذي)

 المكتب التنف�ذي لمواجهة غسل األموال ومكافحة تم��ل اإلرهاب:  •

ي للمخاطر  •   اللجنة الفرع�ة للتقي�م الوطيض

ي غسل األموال •
  اللجنة الفرع�ة للتحق�قات �ض

  اللجنة الفرع�ة لمكافحة تم��ل اإلرهاب •

 اللجنة الفرع�ة للجهات الرقاب�ة:  •

كاتاللجنة الفرع�ة  •   لمسّج�ي ال�ش

  اللجنة الفرع�ة للتعاون الدو�ي  •
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 ونالمستهدف

 

والمؤسسات المال�ة والمهن واألعمال غ�ي المال�ة  ،القطاع الخاص �شكٍل عاممؤسسات تم تصم�م برنامج التوع�ة من أجل 

 خاص. ، والمؤسسات المال�ة بوجه المحددة

 : بأنها المهن واألعمال غ�ي المال�ة المحددة  "فاتف"مجموعة العمل الما�ي وتعّرف 

 ؛الوكالء العقار�ون •

 ؛تجار المعادن النف�سة •

 ؛تجار األحجار ال���مة •

ض والمحاسبون • هم من أصحاب المهن القانون�ة المستقلني و�ش�ي هذا إ� أصحاب  - المحامون وكتاب العدل وغ�ي

كاء أو أصحاب المهن  كات مهن�ة. وال �قصد من هذا المصطلح اإلشارة المهن المنفردين أو ال�ش ض ضمن �ش الموظفني

ض  ي أي أنواع أخرى من األعمال وال إ� أصحاب المهن العاملني
ض �ض " الذين �عملون كموظفني ض إ� أصحاب المهن "الداخليني

ض بالفعل إ� إجراءات تختص بمكافحة غسل األموال وتم��ل ا ي هيئات حكوم�ة والذين قد �كونون خاضعني
 ؛إلرهاب�ض

كات والصناديق االئتمان�ة.  • ي لم تتناولها مقّدمو خدمات ال�ش و�ش�ي ذلك مصطلح إ� كافة األشخاص أو األعمال اليت

كات بتقد�م أي خدمة من الخدمات التال�ة ألطراف ثالثة ي أي قسم آخر، والذين �قومون باعتبارهم �ش
 :التوص�ات �ض

o العمل بصفة وك�ل تأس�س للشخص�ات االعتبار�ة؛ 

o  ي أي موقع مشابه
كة تضامن، أو �ض ي �ش

�ك �ض ت�ب لشخص آخر للعمل (كمدير أو سكرت�ي أو ك�ش العمل أو ال�ت

 يتعلق �شخص�ات اعتبار�ة أخرى؛

o  ات المكتب�ة، وعناو�ن المراسلة أو العناو�ن اإلدار�ة ض توف�ي المكاتب المسجلة؛ بما �شمل العناو�ن أو التجه�ي

كات التضامن أو أي  كات أو �ش تيبات القانون�ة؛لل�ش  ن�ع آخر من الشخص�ات االعتبار�ة أو ال�ت

o  ي ��ــــح أو �قوم بالوظ�فة المعادلة لن�ع
ت�ب لشخص آخر للعمل) كو�ي ع� صندوق اتئمايض العمل (أو ال�ت

تيبات القانون�ة؛  آخر من ال�ت

o  ت�ب لشخص آخر للعمل) كحامل أسهم اس�ي  بدً� من شخص آخر.  العمل (أو ال�ت
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ي للمخاطراطر: تقي�م المخ
 التقي�م الوطيف

 

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة
ي لمخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب �ض ي لم �سبق بدأت عمل�ة إعداد التقي�م الوطيض ، واليت

اللجنة الوطن�ة لمواجهة غسل األموال ومكافحة تم��ل اإلرهاب والتنظ�مات غ�ي صدر عن بموجب قرار  إجراءها من قبل،

وعة الصادر بتار�ــــخ  2016لسنة  149(تحد�ث للقرار رقم  2017) لسنة 214، تحت الرقم (29/5/2017بتار�ــــخ  الم�ش

ي �شأن  ،)12/6/2016
ي لمخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب �ض اإلمارات الع���ة دولة �شك�ل اللجنة الفرع�ة للتقي�م الوطيض

ي للمخاطر). باللجنة الفرع�ة  �شار إليها ف�ما بعد المتحدة (   للتقي�م الوطيض

ي وهو خطوة أو� ، األو�ي أحد متطلبات مجموعة العمل الما�ي (فاتف) �عت�ب هذا التقي�م و 
عمل�ة التقي�م المتبادل لتطبيق �ض

ق األوسط وشمال أف��ق�ا ( ي  1)مينافاتفتوص�ات مجموعة العمل الما�ي (فاتف) ومجموعة العمل الما�ي لمنطقة ال�ش اليت

ي مهما لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة �أعقبت تقي
 . 2020-2019 �ض

ي للمخاطر الدولة  كائها وقد ساعد التقي�م الوطيض ض العام والخاص من و�ش ي الحصول ع�القطاعني
ك وأ��� شموً�  �ض فهم مش�ت

ي تواجه الدولة ككل األموال وتم��ل اإلرهابلمخاطر غسل  العد�د من المخففات  تطبيقل السابقة(أي المخاطر  المتأصلة اليت

ر التقيوالضوابط).  
ّ
 لوضع س�اسات وأ�شطة كما يوف

�
ي للمخاطر أساسا المخاطر المتأصلة  تأث�ي مالئمة من أجل تخف�ف �م الوطيض

ي   .  تم تحد�دها اليت

ي ممجموعة العمل الما�ي (فاتف) لتقي�م  وسوف �ش�ي 
تم��ل اإلرهاب، مكافحة غسل األموال و  واجهةفعال�ة جهود الدولة �ض

ي للمخاطر. �شكٍل مستمّر، إ�  ي التقي�م الوطيض
ي تم تحد�دها �ض  التهد�دات ونقاط الضعف والمخاطر اليت

ي للمخاطر وقد كانت  ي ألق�ت ع� عاتق اللجنة الفرع�ة للتقي�م الوطيض ي أوساط أصحاب رفع الو�ي  �ي المهمة األو� اليت
�ض

ي  المصالح بالحاجة إ� إجراء ي نظام ضوابط مواجهة غسل األموال/مكافحة تم��ل   للمخاطر التقي�م الوطيض
واالنخراط �ض

 اإلرهاب. 

ي للمخاطر  وقد نظمت اللجنة الفرع�ة  ي مجال تنظ�م القطاع الما�ي  للتقي�م الوطيض
ض �ض اء دوليني عدة ورش عمل بمشاركة من خ�ب

زة ل�ل قدت اللجنة اجتماعات كما ع  . وجهات إنفاذ القانون ،وقطاع المهن واألعمال غ�ي المال�ة المحددة
�
قطاع، مع ق�ام مرك

                                                           
 المینافاتف: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 1
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اف�ة. كما اللجنة الفرع�ة ع� مرئ�ات  خ�ص، والسلطات اإل�ش اء بعقد جلسات تفاعل�ة مع الجهات الرقاب�ة وسلطات ال�ت الخ�ب

هاب، ومن وآراء أصحاب المصالح حول عمل�اتهم، لتقي�م إمكان�ة استغالل هذە العمل�ات ألغراض غسل األموال/تم��ل اإلر 

 ثم ال�شف عن عوامل المخاطر ال�امنة فيها.    

�ن (قامت السلطات اإلمارات�ة بعد ذلك بتقي�م مخاطر غسل األموال للجرائم األصل�ة  ي حددتها  التال�ة )21اإلحدى وع�ش اليت

ف: باإلضافة إ� ج��مة  )فاتفمجموعة العمل تالما�ي (  غسل األموال من قبل طرف ثالث مح�ت

از األموال؛المشاركة  • ض ي مجموعة إجرام�ة منظمة واب�ت
 �ض

ي ذلك تم��ل اإلرهاب؛ •
 اإلرهاب، بما �ض

 االتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن؛ •

ي ذلك االستغالل الجن�ي لألطفال؛ •
، بما �ض  االستغالل الجن�ي

وع بالمخدرات والمؤثرات العقل�ة؛ •  االتجار غ�ي الم�ش

وع باألسلحة؛ •  االتجار غ�ي الم�ش

وع بالسلع الم�وقة والسلع األخرى؛االتجار غ�ي ا •  لم�ش

 الفساد والرشوة؛ •

و�ر؛ • ض  ال�ت

 تزو�ر العمالت؛ •

و�ر وقرصنة المنتجات؛ • ض  ال�ت

 الج��مة البيئ�ة؛ •

 القتل، والتسبب ب�صابة جسد�ة جس�مة؛ •

ي وأخذ الرهائن؛ •
 االختطاف والتقي�د غ�ي القانويض

 ال�قة أو السطو؛ •

ي ذلك ما يتعلق بالجمارك  •
�ب�ة المفروضة ع� اإلنتاج)؛الته��ب (بما �ض  والرسوم ال�ض

ة)؛ • ائب غ�ي المبا�ش ة وال�ض ائب المبا�ش �ب�ة (المتعلقة بال�ض  الجرائم ال�ض

از؛ • ض  االب�ت

و�ر؛ • ض  ال�ت
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 القرصنة؛ و •

 التداول من الداخل والتالعب بالسوق.  •

 

ي التقي�م ال ي وقد انبيض
و�استخدام معاي�ي التصن�ف شاملة كم�ة ونوع�ة ع� معلومات  ذات الصلة،  المختصةمع السلطات تواف�ت

 التال�ة: 
�
 المحددة مسبقا

 

1.  : ف ي التهد�دات للموارد والشبكات المطل��ة لمدى  قدرات المرتكبني  غسل المتحصالت الجرم�ة (مثلامتالك مرتكيب

 الج��مة المنظمة). والروابط مع  ،إ� الم�ّ��ن إمكان�ة الوصول

ي  نطاق �شاط غسل األموال:  .2  التهد�دات للمؤسسات المال�ة واألعمال والمهن غ�ي المال�ة مدى استخدام مرتكيب

 المحددة والقطاعات األخرى من أجل غسل المتحصالت الجرم�ة. 

 من الجرائم  المتحصالت الجرم�ة:  .3
�
ي يتم تول�دها سن��ا حجم الق�مة المقّدرة بالدرهم للمتحصالت الجرم�ة اليت

 األر�اح.  الموّجهة لتحقيق

 

ي قد حددت سلطات و 
اإلمارات الع���ة المتحدة لجهة غسل  دولة اإلمارات أ��� جرائم وتهد�دات غسل األموال احتماً� �ض

 : بأنها األموال 

 االحت�ال •

 وقرصنة المنتجاتت���ف  •

وع بالمواد المخدرة •  االتجار غ�ي الم�ش

ف •  غسل األموال من قبل طرف ثالث مح�ت

وع باألسلحة، والسطو  ،وال�قة ،بالسوقوالتالعب  ،باالطالعالتداول  كما قّ�مت السلطات و�ر ، واالتجار غ�ي الم�ش ض وال�ت

�ب�ة ع� أنها تهد�دات غسل أموالوالته��ب والجرائم   . ال�ض

ي االعتبار بالمعلومات ال�ّ�ة المتاحة، والمناقشات مع السلطات المعن�ة، حددت مراجعة 
ي للمخاطر و�األخذ �ض  التقي�م الوطيض

ي 
ل تهد�دا� ألمن الدولة الداخ�ي  لتم��ل اإلرهاب �ض

�
دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، ثمان�ة مجموعات إرهاب�ة باعتبارها �شك

ي والنظام والقانون فيها.      والخار�ب
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معاي�ي تصن�ف  5نقاط الضعف القطاع�ة المتأصلة لغسل األموال وتم��ل اإلرهاب بناًء ع� السلطات اإلمارات�ة  حددتكمـا 

: محددة مسبق
�
 ا

، الخصائص المتأصلة )1
�
، وتكامله مع القطاعات األخرى هه�كل وتعّقد : مدى أهم�ة القطاع اقتصاد�ا نطاق و  ،التشغ��ي

 عمل�اته وقدرة الوصول إليها.  

ة  ،للمخاطر المعّرضة المنتجات والخدمات : طب�عة ونطاق طب�عة المنتجات والخدمات )2 وحجم و�عة ووت�ي

 معامالت العمالء المرتبطة بتلك المنتجات والخدمات. 

ي القطاع؛ طب�عة عالقة العمل (مع العمالء)؛ طب�عة العمالء )3
: نقاط الضعف المتأصلة المرتبطة بملف العمالء �ض

�ة العمالء (أي  أعمالالعم�ل؛ وظ�فة/  ووضع�ة ي أل���
 ل األعماله�ا�العم�ل؛ سهولة تحد�د المستف�د الحق��ت

 المعّقدة مقابل �شاط العمل الفردي). 

ي  )4
ة للقلق. : التعّرض للدول عال�ة المخاطر والمواقع المدى الجغرا�ف  المث�ي

 لوجهطب�عة قنوات التسل�م )5
�
، أو : مدى إمكان�ة �سل�م المنتجات والخدمات مع الحفاظ ع� ��ة اله��ة (وجها

 لوجه، 
�
ة  ودرجة التعّقد  أو ع�ب استخدام أطراف ثالثة)ل�س وجها (مثً� من خالل وسطاء متعددين مع ضوابط مبا�ش

ي التعّرف ع� قل�لة أو من دون 
ئ المعاملة). مسئول�ة �ض  من�شِ

بالنسبة إ� أجري ع� نحو منفصل مخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب المتأصلة قد  تحد�د سماتتجدر اإلشارة إ� أّن و 

ّ الرئ��ي  ي  والمناطق المال�ة الحرة، نظرا�  ،اإلمارات لدولةال�ب
للطب�عة المختلفة لبعض مخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب �ض

ي األغلب، تكون المناطق المال�ة الحرة
ض التجار�ة لدى ال. ف�ض �ع�ة ورقاب�ة مختلفة لتطبيق القوانني مناطق المال�ة الحرة أطر ��ش

ي ال�ب والمدن�ة، وخدمات ومنتجات مختلفة 
.  عن نظرائها �ض    الرئ��ي

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Page | 10 
 

CBUAE Classification: Restricted 

 

ي ال�ب الرئ��ي لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة: المخاطر ال�لّ�ة  نقاط الضعف 
 القطاع�ة �ف

 متوسطــة مرتفعـة-متوسطة األع�

 المدققون المحامون وكّتاب العدل قطاع البنوك

 األمناء وكالء العقارات موفرو خدمات األموال

كات محالت ال�افة ف  مزودو خدمات ال�ش  االستثمارع� الح�اة / التأمني

 المستشارون واالستشار�ون الماليون تجار المعادن النف�سة
ار ف ع� الممتل�ات واأل�ف  التأمني

ف العام)  (التأمني

  مديرو صناديق االستثمار واألصول 

  الوسطاء والوكالء الماليون 

 
 االئتمــان مزودو 

كات التم��ل)  (�ش
 

  

ي المناطق الحرة المال�ة، فإن القطاع صاحب المخاطرأما بالنسبة لنقاط الضعف 
محالت هو  األع� المتصلة بغسل األموال �ض

 : مرتفعة–متوسطة بينما تم تقي�م القطاعات التال�ة باعتبارها مخاطر  ال�افة،

 البنوك •

 الوسطاء والوكالء •

وة •  إدارة ال��

 األمناء •

 إدارة صناديق االستثمار •

 المستشارون الماليون •

ي ذلك:  •
 بعض قطاعات األعمال والمهن غ�ي المال�ة المحددة بما �ض
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o كات  مزودو خدمات ال�ش

o تجار المعادن النف�سة واالحجار ال���مة 

o وكالء العقارات 

o  ض هم من أصحاب المهن القانون�ة المستقلني  المحامون، وكتاب العدل وغ�ي

 

ي للمخاطر قطاعات  ض ع� الح�اةكما حدد التقي�م الوطيض كات اإلعسار والتأمني ض و�ش ض والمحاسبني ض المسجلني ع� أنها  المدققني

ض ف�ما �مّثل قطاع  متوسطة تواجه مخاطر متأصلة  منخفضة مخاطر  العامالتأمني

ي للمخاطر لمحة عامة  وتضمنت ي عمل�ة التقي�م الوطيض
تم التوصل من خاللها و و�يئتها االقتصاد�ة، الدولة  للحوكمة المال�ة �ض

ض األجانب لدولة اإلمارات، والنسبة الما�ي  ، وانفتاح، وجغراف�ة القطاعضخامة حجمإ� أن  ، واستخدام العال�ة من المق�مني

ي المعامالت، 
ي الذهب والمعادنالنقد �ض

 معّرضة �شكٍل واألحجار ال���مة  النف�سة والتجارة الناشطة جدا� �ض
�
 متأصل �ي أ�ضا

ض ألغراض غسل األموال/تم��ل اإلرهاب. كما حدد التقي�م التبعــاتإلساءة االس  الس�اس�ة واالجتماع�ة  تخدام من قبل المجرمني

ي الدولة. 
 واالقتصاد�ة لغسل األموال وتم��ل اإلرهاب �ض

ي للمخاطر  ر التقي�م الوطيض
ّ
 �مكن  و�شكٍل عام، يوف

�
 سل�ما

�
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة و أساسا

القطاع الخاص، للسلطات �ض

ي يواجهون.   بناء عل�ه، أن تطّبق تداب�ي فّعالة تتناسب مع المخاطر المحددة اليت

 

 تم��ل اإلرهاب : مخاطر التقي�م 

 

 بنسخ 2020�ستند تقي�م مخاطر تم��ل اإلرهاب لعام 
ً
 تهإ� تحل�ل مجموعة أوسع من الب�انات ومصادر المعلومات مقارنة

ز ع� مخاطر تم��ل اإلرهاب �شكٍل  ،محدد من المنظمات اإلرهاب�ة ع� أي عدد نطاق التقي�م وال �قت� السابقة. 
�
بل يرك

ي س�اق  . عام
ي مجال تم��ل اإلرهاب �ض

ض التهد�دات ونقاط الضعف �ض ّ ي تم�ي ي العوامل المحددة اليت
اإلمارات من خالل و�نظر �ض

  مختلفة. سينار�وهات مخاطر 
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، أمعـن تقي�م تم��ل اإلرهاب ا ي المخاطر المحل�ة لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة، ووضع�ة الدولة كمركز ما�ي عال�ي
لنظر �ض

 وحـّدد سينار�وهات المخاطـر التال�ة:  

عات من خالل وسائل التواصل االجتما�ي  •  جمع الت�ب

  2التم��ل الجما�ي  أسال�بجمع األموال المتعلقة باإلرهاب من خالل  •

اض�ةجمع األموال من خالل ال •  عمالت االف�ت

عات/المنظمات غ�ي الهادفة لل��ــح •  الت�ب

ي  •
ض أو شبكات إرهاب�ة بــ:  – اإلمارات األ�شطة التجار�ة �ض  ق�ام إرهابيني

o  اء السلع  بيع أو �ش

o  .ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة
 استخدام ك�انات قانون�ة �ض

  دولة عال�ة المخاطر إ�/من تح��الت األموال  •

 أو الس�طرة عليها ،خدمات تح��ل األموال أو الق�مةامتالك مؤسسات مال�ة إمارات�ة أو  •

ي ذلك من خالل  •
 تم��ل اإلرهابته��ب أو نقل األموال النقد�ة، بما �ض

ي  االستثمار  •
ي الدولةلصناديق  أو اإلدارة المال�ة ،�ض

 مرتبطة باإلرهاب �ض

 

 العق��ات المال�ة المستهدفة : مخاطر التقي�م 

 

ض حفاظ ع�  العمل األمن)(مجلس  مجلس األمن التابع لألمم المتحدةل �مكن تحت  ،أو استعادتهما ، السلم واألمن العالميني

ي  ،)41المادة (، تحت ، من خالل فرض تداب�ي عق��اتالفصل السابع لميثاق األمم المتحدة من  واسعة �شمل مجموعةواليت

ي ال تتضمن استخدام القوة المسلحة.  نفاذ خ�ارات اإل   اليت

                                                           
 التمویل الجماعي ھو عملیة تمویل لمشروع أو عمل من خالل جمع مبالغ صغیرة من المال من عدد كبیر من األشخاص، عادةً من خالل اإلنترنت. 2

 والتمویل البدیل.التمویل الجماعي ھو نوع من التعھید الجماعي 
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اعات الس�اس�ة وعدم االنتشار النووي ومكافحة اإلرهاب.  �س��ةمجلس األمن �شكل رئ��ي ع� دعم  عق��اتتركز أنظمة  ض ال�ض

ض تداب�ي و�شمل هذە األنظمة  اوح بني ، مثل حظ العق��اتت�ت
�
ر األسلحة االقتصاد�ة والتجار�ة الشاملة والتداب�ي األ��� استهدافا

   وحظر السفر وفرض قيود ع� التعامل مع بعض المعامالت المال�ة أو السلع�ة.  

ي 
ي مجلس األمن �ض

ي األمم المتحدة (وعضوا �ض
فةاإلمارات الع���ة المتحدة، دولة إن ) ف2023-2022و�وصفها عضوا� �ض

�
 مكل

، تطبق دولة اإلمارات،  العق��اتقرارات مجلس األمن، بما فيها تلك المتعلقة بأنظمة بتطبيق  الخاصة باألمم المتحدة. و�التا�ي

ومكافحة  ،، قرارات مجلس األمن حول قمع ومكافحة اإلرهاب وتم��له2020 لسنة 74 مجلس الوزراء رقم قرارمن خالل 

ي تم��ل انتشار أسلحة الدمار الشامل، 
  مستهدفة. المال�ة العق��ات الذلك بما �ض

ي مص العق��ات �ي عق��ات مفروضة ضــد أفراد أو كـــ�انات، أو مجمــــوعات أو منشــآت ذە ـــ" أن هالمستهدفةالعق��ات طلح "ــ�عيض

   بعينها.   

، األصول األخرى متاحةاألموال أو جعل لمنع  وفرض حظر  " ف�شمل تجم�د األصولعق��ات مال�ة مستهدفةأما مصطلح "

ًة، لصالح األفراد بصورة  ًة أو غ�ي مبا�ش  أو المنظمات الخاضعة للعق��ات. أو ال��انات أو المجموعات  مبا�ش

 

تجم�د األموال، وحظر توف�ي األموال والخدمات بموجب قرارات مجلس األمم المتحدة وتتضّمن قائمة تداب�ي أنظمة عق��ات 

|:   األمن. و�شمل   قائمة األفراد والمجموعات أو ال��انات الخاضعة للعق��ات (المدرجون) ما ��ي

ي العراق والشام (داعش) والقاعدة واألفراد  .1
الدولة اإلسالم�ة �ض

 والمجموعات والمنشآت وال��انات ذات الصلة. 

 

مجلس األمن التابع  مدرجون من قبل

 واألفراد والمجموعات والمنشآت وال��انات ذات الصلة. طالبان  .2  لألمم المتحدة. 

 1373قرار مجلس األمن أي فرد أو ك�ان ع� قائمة اإلرهاب المحل�ة وفق  .3

)2001 .( 

دولة مجلس وزراء  مدرجون من قبل

 اإلمارات الع���ة المتحدة. 

  

 

https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/
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  :انتشار أسلحة الدمار الشامل 

امج  .1 المرتبطة باألسلحة جمهور�ة كور�ا الد�مقراط�ة الشعب�ة: ال�ب

امج المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل أو بالصوار�ــــخ  ،النوو�ة أو ال�ب

 البال�ست�ة. 

 

مجلس األمن التابع  من قبلمدرجون 

  لألمم المتحدة. 
امج النوو�ة.  .2  الجمهور�ة اإلسالم�ة اإليران�ة: ال�ب

 

  لألمم المتحدة مع عق��ات مال�ة مستهدفةعق��ات أخرى أنظمة 

 الصومال .1

 

 من قبل مدرجون

مجلس األمن 

التابع لألمم 

  المتحدة. 

 العراق .2

 جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة .3

وت سنة  .4 ي ب�ي
ي �ض ي االنفجار اإلرهايب

باإلضافة إ� تداب�ي تقي�د�ة  2005ما يتعلق بالضل�ع �ض

 ) حول لبنان2006( 1701مرتبطة بقرار مجلس األمن 

 ليب�ا .5

 جمهور�ة أف��ق�ا الوس� .6

 جنوب السودان .7

 ما�ي  .8

 ال�من .9
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ض كافة   ونورد أدناە  المال�ةعق��ات التطبيق الصادرة حيت اآلن لواإلشعارات اللوائح التنف�ذ�ة والقرارات واإلرشادات /القوانني

ي  ،مجلس األمنالمستهدفة المفروضة من قبل 
 اإلمارات الع���ة المتحدة. دولة �ض

 الن�ع تار�ــــخ اإلصدار النص /المواد العنوان

ي شـأن  2018لسنة  20بقانون اتحادي رقم مرسوم 
�ض

مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تم��ل اإلرهاب 

وعة  وتم��ل التنظ�مات غ�ي الم�ش

قانون  2018 28 ,16.1

 اتحادي

ي شأن  2019) لسنة 10قرار مجلس الوزراء رقم (
�ض

) 20الالئحة التنف�ذ�ة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (

ي شأن  2018لسنة 
مواجهة جرائم غسل األموال �ض

ومكافحة تم��ل االرهاب وتم��ل التنظ�مات غ�ي 

وعة  الم�ش

الئحة  2019 60 ,44.7 ,12 ,11

 تنف�ذ�ة

�شأن نظام  2020لسنة  74قرار مجلس الوزراء رقم 

األمن المتعلقة  قرارات مجلس قوائم اإلرهاب وتطبيق

بمنع وقمع اإلرهاب وتم��له ووقف انتشار التسلح 

 وتم��له والقرارات ذات الصلة. 

الئحة  2020 النص كام�ً 

 تنف�ذ�ة

غسل  واجهةم للمؤسسات المال�ة حولإرشادات 

تم��ل التنظ�مات األموال ومكافحة تم��ل اإلرهاب و 

وعة.     غ�ي الم�ش

. العق��ات المال�ة 10

 88الدول�ة، الصفحات 

 96إ� 

 إرشادات 2019يونيو  23

------------------------------------------------------------------- 

1. 2019. Pg. 4A beneficial Ownership Implementation ToolkitIDB.  –OECD   
1How the  –The Puppet Masters StAR Initiative of the World Bank and the UNODC, 2011.  

Corrupt Use Legal Structures to hide Stolen Assets and What to Do About it. Pg. 33 
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 ال��انات القانون�ة  : مخاطر التقي�م 
 

ل األشخاص
�
 من كّل اقتصاد  وال��انات االعتبار�ة �شك

�
. ومع ذلك، فإن من الممكن وآل�ة أساس�ة لتط��ر األعمال ،جزءا� مهما

ي إدارة أو انتاج أو نقل متحصالت الج��مة، أو العمل كأداة لها. 
  إساءة استخدامها �ض

وعة  إخفاء العد�د عدم ال�شف عن اله��ة و�تيح  ي عن سلطات إنفاذ القانون، من األ�شطة غ�ي الم�ش �يب مثل التهرب ال�ض

 لجعل األموال المتأت�ة عقدةكن �شمل غسل األموال عمل�ات ومعامالت مفمن المموالفساد وغسل األموال وتم��ل اإلرهاب. 

وعامن مص ي ( ةدر غ�ي م�ش �يب .  )مثل اإلتجار بالمخدرات أو التهرب ال�ض
ً
وعة ض تبدو م�ش  و��مكان أحد المجرمني

�
أن يؤسس ملها

وعة من بيع التذا�ر ل�ل�  بمصادر دخل تبدو م�ش
�
و�ات و  ا ي الواقع متكون األم بينما  ،�ةال�حولالم�ش

بيع من  تحّصلةوال �ض

تيبات القانون�ة المخدرات ي من ال��انات االعتبار�ة وال�ت
 من هو المستف�د الحق��ت

�
ي إطار األعمال، من المهم أن نعرف دائما

. و�ض

ض الحق�قي ينالمستف�دما إذا كانت الدول تعرف  إّن تحد�د ف ومن ثم إساءة استخدامها. من أجل منع  من ال��انات االعتبار�ة  ني

تيبات القانون�ة،  ي والفساد وغسل األموال وتم��ل اإلرهابوال�ت �يب ي محار�ة التهرب ال�ض
 للغا�ة �ض

�
 . 3�صبح مهما

تيبات القانون�ة أ��� خطرا� عندما �كون األشخاص االعتبار�و تم��ل اإلرهاب، من منظور غسل األموال / و  تخلق خصائهم  ن وال�ت

ي  تمنع التعّرف ع� أو ه�ا�لهم عقبات
ي تق��رە تحت عنوان "المستف�د الحق��ت

 the puppet. وكما حّدد البنك الدو�ي �ض

masters ض ي قضا�ا الفساد، تتم إساءة استخدام   " حول استغالل األشخاص االعتبار�ني
ي ذلك –األعمالك�انات �ض

كات  بما �ض ال�ش

ي الفسادخفاء  إل  –والصناديق االستئمان�ة والمؤسسات وال��انات الوهم�ة 
ض �ض . وهذا هو الحال 4ه��ة األشخاص المتورطني

 
�
 تم��ل اإلرهاب. بالنسبة لجرائم غسل األموال/ أ�ضا

ي هو الشخص ال
 الذي �ملك مستف�د الحق��ت

�
 ال ع�، أو �س�طر، أساسا

ً
جرى المعاملة ن�ابة

ُ
عم�ل و/أو الشخص الطب��ي الذي ت

ي األشخاص الذين �مارسون كما �شمل ذلك عنه.  
 . 5الس�طرة الفعل�ة النهائ�ة ع� شخص اعتباري أو ترت�ب قانويض

داد األصول الم�وقة StARقامت بها مجموعة العمل الما�ي (فاتف) والبنك الدو�ي ومبادرة (دراسات هامـة نظرت وقد  ) الس�ت

ي أطلقها م ي كتب األمم المتحدة لمكافحة الج��مة والمخدرات اليت
غراض غ�ي نات االعتبار�ة أل إساءة استخدام ال��اموض�ع �ض

وعة، بما فيها غسل األموال وتم��ل اإلرهاب. و�شكٍل عام،  ض أّن م�ش ي المعلومات الخاصة بالمستف�د  تبنيّ
قلة الشفاف�ة �ض

                                                           
3. 2019. Pg. 4A beneficial Ownership Implementation ToolkitIDB.  –OECD   
4How the Corrupt Use Legal Structures to  –The Puppet Masters StAR Initiative of the World Bank and the UNODC, 2011.  

hide Stolen Assets and What to Do About it. Pg. 33 
 2020-2012معاییر الفاتف الدولیة حول مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  5
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ي 
ي الوقت المناسب وعدم الحصول عليها ، الحق��ت

ي والدقيق و�ض
هو ما �سّهل ارتكاب جرائم غسل األموال وتم��ل  ،بالشكل ال�ا�ض

 : إخفــاء من خالل اإلرهاب 

• ، ض ض أو المشتبهني ض المعروفني  ه��ة المجرمني

ي  •
 �حتفظ بها ال��ان االعتباري و/أو أمالك من حساب ما أو  الغرض الحق��ت

 . 6مصدر أو استخدام األموال أو الممتل�ات المرتبطة بال��ان االعتباري •

 لذلك، �مكن و 
ً
بما ندما �كون من الصعب ع� السلطات (أع� ع سوء استخداممخاطر أن تكون للشخص االعتباري نت�جة

ي ذلك 
. و�مكن ) أن تصل إ� معلومات �شأن الإنفاذ القانون والتحقيقسلطات �ض ي

نقاط الضعف  التعّرف ع�مستف�د الحق��ت

ي قد تعّزز  هذە ي تركيبة الشخص االعتباري اليت
ي  ،الغموض�ض

 الذي يتم ف�ه �سج�ل الشخص االعتباري. إطار الس�اق أو �ض

 النف�سة الذهب والمعادن  : مخاطر التقي�م 

 

ي عدة ثقافات كوس�لة للتبادل أو الدفع. وقد  ذ ُ�ستخدم الذهب من
 قامت العصور القد�مة و�ض

�
�سّك حكومات الدول تار�خ�ا

ي يتم  طباعةأو سلعة ماد�ة كالذهب، العمالت المعدن�ة من  داد ق�متها بقدر محدد العمالت الورق�ة اليت الماد�ة من السلع اس�ت

بحّد ق ل�س لديها، ". و�ي أوراfiat currenciesبمصطلح " الحديثة). وتتم اإلشارة إ� العمالت الورق�ة "مع�ار الذهب"(

 النف�سة المعادن تظل للعمالت الورق�ة،الحد�ث وُ�ستخدم فقط كوس�لة للدفع. وحيت مع االستخدام ق�مة حق�ق�ة،  ،ذاتها 

.  ،العال�ة الحق�ق�ة وس�لة بد�لة للدفع بفعل ق�متها 
�
 وقابليتها للمقا�ضة عالم�ا

ي شهدها وقد أدت التحوالت  الق�مة. والذهب مستقّرة  ت والسلعإ� ز�ادة الطلب ع� االستثمارا مؤخرا�  االقتصاد العال�ي اليت

 
�
ي ع� الرغم  ظلت مستقرةعملة مقبولة عالم�ا

 مكافحة غسل األموال تداب�ي وتتسبب األسواق المال�ة العالم�ة.  من التقلبات �ض

 
�
ي إحداثالمفروضة دول�ا

ي السلوك�ات  �ض
 اهتمام منهج�ات اإلجرام�ة نحو تحّول �ض

�
ما ون، جهات إنفاذ القان�قل فيها �سب�ا

 
ً
ل. كما أ�جعل الذهب أ��� جاذب�ة

�
ض والهند، ال يتجزأ من اإلرث ال الذهب جزءا�  �شك ي لعدة دول مثل الصني

ح�ث ُ�ستخدم ثقا�ض

ي  واسعع� نطاق 
  الدين�ة واالجتماع�ة.  الفعال�ات�ض

                                                           
6. 2014. Pg.6Guidance on Transparency and Beneficial OwnershipFATF.   
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CBUAE Classification: Restricted 

ي 
ي للمخاطر �ض ها من القطاعات  النف�سةاإلمارات الع���ة المتحدة قطاعات الذهب والمعادن  دولة حدد التقي�م الوطيض

ّ
ع� أن

المخاطر  عال�ة المخاطر. و�ناًء عل�ه، يتوّجب ع� القطاع الخاص والمؤسسات المال�ة الحفاظ ع� نهج داخ�ي قوي قائم ع�

 ل�افة المعامالت. 

 

ات التحذي��ة لغسل األموال وتم��ل اإلرهاب  : 7المؤ�ش

 سلوك العم�ل:  •

o  ائه للسبائك الذهب�ة من دون ي ذلك تجار السبائك) ي��د �شكٍل كب�ي من �ش
عم�ل قد�م ومعروف (بما �ض

 سبب واضح. 

o  ون جانب أمواطنون ة سبائك ذهب�ة ع�ب معامالت �ش�ت ة من الزمن. متعددة خالل ف�ت  قص�ي

o  ي ذلك أفراد العائلة) من دون غرض تجاري
كاء باستخدام حسابات السبائك (بما �ض ض ال�ش نقل السبائك بني

 واضح. 

o  قد �ضع العم�ل مثً� أنه "طالب" أو "سائق شاحنة" ول�نه . عدم مالءمة مهنة العم�ل مع ملفه الما�ي

 �حّول ق�مة عال�ة من األموال إ� حسابات سبائك. 

o د أو مزّود خدمة خاص أو صندوق ب��د كعنوان له  عم�ل� ي سبائك الذهب و�ستخدم مكتب عام لل�ب �ش�ت

 محدد.  صندوق من دون ذكر رقم

o  .ي السبائك كما أن طب�عة المعامالت ال تكون متالئمة مع ملف العم�ل
 نمط غ�ي اعت�ادي من المعامالت �ض

o طلب تح��ل الذهب إ� سبائك ع�ب ج� 
�
 الذهب.  هة لتنق�ةعم�ل معروف سابقا

ك •  : اتسلوك ال�ش

o  .(ح�ث �كون هناك موجب لإلبالغ) عدم إبالغ وحدة المعلومات المال�ة من قبل مؤسسات قطاع الذهب 

o  .ي االسم التجاري لل��ان المسجل لتجارة الذهب
ات �ض  التغي�ي

o  .ي ع� الرغم من أن عملها يرتبط بدولة أخرى �يب ي مالذ �ض
كة تجارة �ض  �سج�ل �ش

o  ض حسابات مختلفة ة جدا� من األموال بني كاألفراد و نقل مبالغ كب�ي ض  ت�ش  بطب�عة عملها. غ�ي مرتبطني

                                                           
7gold.pdf-with-associated-vulnerabilities-risks-TF-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-https://www.fatf  
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CBUAE Classification: Restricted 

o م األموال النقد�ة أو األدوات القابلة للتداول (مثل الش�كات الس�اح�ة اعت�اد�ة أي استخدا�داعات غ�ي ا

ها) بأرقامأوامر الدفع و و  (من أجل البقاء دون حّد اإلبالغ) لتم��ل الحسابات الم�ف�ة ودفع  صح�حة غ�ي

اؤها من مواقع مختلفة وتنقصها   متتال�ة أو تم �ش
�
ثمن الذهب. قد تحمل األدوات القابلة للتداول أرقاما

ي ال�ث�ي من األح�ان.  له المعلومات �شأن المدف�ع
 �ض

o  كات خاصة محدو كات ذات مل��ة فرد�ة / �ش ض إ�شاء عدة �ش دة من قبل أشخاص يبدو وكأنهم غ�ي مرتبطني

ناو�ن نفسها. و�تم استخدام ع األشخاص�خضعون لس�طرة مجموعة ببعضهم البعض (وكالء) ول�نهم 

كات. مثل لتسج�ل  زائفة  هذە ال�ش

o ي دول أخرى
كات الوهم�ة الموجودة �ض  استخدام ه�كل�ات ال�ش

o  .كات مسّجل باسم شخص طب��ي واحد  عدد كب�ي من ال�ش

o ي مكان آخر. صع
كات مسّجلة �ض ي تتبع األ�شطة التجار�ة بما أّن ال�ش

 ��ة �ض

o  .تها ي اش�ت كة للبضائع اليت ي ك�ف�ة نقل ال�ش
 عدم وض�ح �ض

 

 :السلوك القائم ع� التجارة (غسل األموال القائم ع� التجارة) •

 

o  .الدفعات النقد�ة للطلبات عال�ة الق�مة �ي مؤ�ش لنشاط غسل أموال قائم ع� التجارة 

o  .  سوء تصن�ف نقاوة الذهب أو وزنه أو مصدرە أو ق�مته ع� نماذج اإلقرار الجمر�ي

o  دولة يتم شحن الذهب من أو إ� دولة مصّنفة ع� أنها "عال�ة المخاطر" أل�شطة غسل األموال أو 

 حساسة/غ�ي متعاونة. 

o سبب اقتصادي  يتم شحن الذهب ع�ب دولة أو أ��� مصّنفة ع� أنها عال�ة المخاطر/حساسة من دون

 واضح. 

o  اد أو التصدير بالنظر حجم الشحنة أو ن�ع السلعة المشحونة يبدو غ�ي مّتسق مع حجم أو قدرة جهة االست�ي

العمل�ة االعت�اد�ة أو أن الشحنة ل�س فيها منطق اقتصادي أي ال تفس�ي معقول الستثمار  ا إ� أ�شطته

ي الشحنة. 
 العم�ل الما�ي �ض
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CBUAE Classification: Restricted 

o كات من أجل �سه�ل �شمل المعاملة استخدام ا كات الواجهة أو الوهم�ة إذ �مكن استخدام تلك ال�ش ل�ش

كة الوهم�ة ل�س لديها عمل فع�ي وُ�ستخدم  غسل األموال القائم ع� التجارة ول�ن بطرق مختلفة. فال�ش

ض من أجل تم��ه مسار األموال.   من أجل إخفاء �شاط غسل األموال وه��ات األفراد المتورطني

 المنتج:  اختالف •

o  .لدى السب�كة خصائص ماد�ة ال تتالءم مع معاي�ي صناعة الذهب 

o  . ي سوق الذهب المح�ي
 أسعار الذهب أع� من تلك المعتمدة �ض

 سلوك الدفع:  •

o  ي سلسلة الدفع.  الشق�قةعدد من ال��انات
 �ض

o  .ي غرض الدفع
ات �ض  حركة عبور لألموال وتغي�ي

o  .كات وهم�ة مع الم��د من السح��ات  دفعات إ� �ش

o كات أجنب�ةبدون فوائد) قروض (ال منح  . أو أشخاص إ� �ش

o  أنه آٍت من مكان ل�س لد�ه رخصة تعدين أو من مكان ل�س ف�ه 
�
كة يبيع الذهب مّدع�ا شخص طب��ي أو �ش

 مناجم للذهب. 

o  .من ثم ُ�سحب ��عة 
�
ة من األموال يتم تح��لها دول�ا  مبالغ كب�ي

o  كة  مسّجلة فيها. التح��الت الدول�ة إ� دول ال تكون ال�ش

o   ي قطاع تجارة الذهب. سح��ات نقد�ة
ض �ض ة من حسابات م�ف�ة من قبل مشاركني  كب�ي

o  أصغر لدفع ثمن البضائع.  نقد�ةتقس�م األموال ع� ش�كات ومعامالت 

o  .اء سبائك الذهب بواسطة الش�كات الم�ف�ة قد تكون محاولة إلخفاء مصدر األموال والمل��ة ال�امنة  �ش

o  ة، استخدام ة زمن�ة قص�ي اء ضمن ف�ت  عندما تحصل عدة عمل�ات �ش
ً
اء السبائك، خاصة األموال النقد�ة ل�ش

ي آٍن واحد، أو عند 
ة �ض اء كم�ة كب�ي ي حساب من أجل تم��ل  أو عندما يتم �ش

الق�ام ب��داعات نقد�ة مجّزأة �ض

اء سب�كة ذهب واحدة.   عمل�ة �ش

o اء السبائك الذهب�ة. و�شمل المعاملة ال �مكن تحد�د المصدر األسا�ي لألموال المستخ دمة من أجل �ش

استالم األموال النقد�ة (أو طرق الدفع األخرى منها الش�كات أو البطاقات االئتمان�ة) من ك�انات أخرى 

ق�ة من أطراف لم  كات الواجهة أو الوهم�ة أو الدفعات ال�ب ل�س لديها أي عالقة واضحة بالمعاملة أو ال�ش

ي خ
ي �شمل دفعات مقابل سلع من طاب االعتماد يتم تحد�دهم �ض والمستندات األخرى. المعامالت اليت
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CBUAE Classification: Restricted 

ى السلع  أوامر الدفعالحواالت الم�ف�ة أو  خالل الش�كات أو غ�ي المسح��ة ع� حساب ال��ان الذي اش�ت

 إ� الم��د من التحقق. 
�
 تحتاج أ�ضا

o  ض �ن المعامالت بني ض أو المش�ت ض  البائعني إ� أطراف ثالثة غ�ي معروفة المب�عات دات عائ مع إرسال المحليني

 خارج البالد. 

 

  تعدين الذهب: سلوك  –مرتبط بالج��مة األصل�ة  �شاط •

 

o  كة من دون ترخ�ص. و�س��ق الذهب إنتاج  من قبل شخص أو �ش

o  باالستعانة بطرف ثالث من أجل �شغ�ل المنجم �شكٍل كامل.  األثن�ةق�ام إحدى المجموعات 

o  فيها اإلنتاج من دون تفس�ي واضح. مناجم مرّخصة انخفض 

o  ي ال تتوافق مع خصائص �شاط التعدين الصغ�ي أو تط��ر أ�شطة التعدين باستخدام اآلالت والمعدات اليت

 . ي
 الحر�ض

o  .ام بالتنظ�مات اإلدار�ة والتقن�ة واالجتماع�ة والبيئ�ة ض  تط��ر أ�شطة التعدين مع عدم االل�ت

o  ي المناطق المحظو
 رة. تط��ر أ�شطة التعدين �ض

 

 قطاع العقارات : مخاطر التقي�م 

 

ي اإلمارات الع���ة المتحدة 
ق االقطاعات  أحـد أ��ب ُ�عت�ب قطاع العقارات �ض ي ال�ش

ي �ض
ي العقاري �ض تحقيق ألوسط. و�ستمّر سوق ديب

ما �عزز موقع اإلمارة العال�ي كوجهة مفّضلة وجذابة ومرنة لالستثمار  ،أرقام ق�اس�ة من ح�ث عدد وق�مة المعامالت العقار�ة

ي القطاع العقاري. 
 �ض

ض تحد�د �جب ،  المخاطر قائم ع� معقول ومن أجل تطبيق نهج العمالء أو فئات العمالء أو معاي�ي لتقي�م ع� الوكالء العقار�ني

ل مخاطر غسل أموال وتم��ل اإلرهاب 
�
ي �شك ض وكالء العقارات من تحد�د وتطبيق تداب�ي ملةمحتالمعامالت اليت ، لتمكني

   وضوابط متناسبة لتخف�ف تلك المخاطــر. 
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  الجغراف�ةالدولة /المنطقة مخاطر  •

o  �يموقع العقار (العقارات) بالنسبة إ ل. المش�ت
�
مست��ات وأنواع مختلفة من  الدول المختلفة �شك

 لوجه. لل المخاطر 
�
ي ال تتم وجها فللدول، ع� سب�ل المثال، مست��ات مختلفة معامالت العابرة للحدود اليت

 اإلجرام و/أو األنظمة.  من 

o  .موقع الشاري والبائع 

o ،إ� ذلك 
ً
 الدول الخاضعة للعق��ات أو للحظر أو التداب�ي المشابهة الصادرة مثً� عن األمم المتحدة. إضافة

ع� الدول الخاضعة للعق��ات أو التداب�ي الشبيهة بتلك الصادرة عن األمم بعض الظروف، قد  وتحت
ُ
ت

، بعض المصداق�ة من قبل وك�ل عقاري
�
 بها عالم�ا

�
فا ي قد ال �كون مع�ت نظرا� لمكانة  ،المتحدة ول�ن اليت

 .   الُمصدر وطب�عة التداب�ي

o  :دول حددتها مصادر موثوقة بأنها 

ض وأنظمة  -  مالئمة لمواجهة غسل األموال/مكافحة تم��ل اإلرهابتفتقر إ� قوانني

  . تنظ�مات إرهاب�ة محددةداخلها تقدم التم��ل أو الدعم أل�شطة إرهاب�ة، أو تنشط  -

 لديها مست��ات عال�ة من الفساد أو �شاط إجرا�ي آخر.  -

o  ي ال �كون فيها �سج�ل إجباري العقارات  الدول اليت

  

 مخاطر العم�ل:  •

o  ض الوك�ل وموقع العم�ل. المسافة رة بني ة وغ�ي الم�ب  الجغراف�ة ال�ب�ي

o  ي أو صاحب المصلحة المس�طر �سبب ه�كل�ة
العمالء ح�ث �كون من الصعب تحد�د المالك الحق��ت

 ال��ان أو طب�عته أو عالقاته. 

o  ي      �ستخدم النقد بكثافة. األعمال اليت

o ها من المنظمات غ�ي ال��ح�ة ا �ة وغ�ي اف. المؤسسات الخ�ي ي ال تخضع للرقابة أو اإل�ش  ليت

o  ض وتداب�ي مواجهة غسل األموال//مكافحة تم��ل اإلرهاب استخدام الوسطاء الذين ال �خضعون لقوانني

 المالئمة والذين ال �خضعون للرقابة ال�اف�ة. 

o  الس�اسيون ممثلو المخاطراألشخاص 
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 مخاطر المعامالت •

o ي يتم ���عها من ي قد تكون ذات مخاطر  �عة المعاملة (المعامالت اليت
دون داع� ومن دون تفس�ي منط�ت

 أع�). 

o  ي أو تجاري، أرض خال�ة، استثمار، العقارات ذات ي معدل الدوران ن�ع العقار (سكيض المرتفع، العقارات اليت

 .(  تحتوي ع� عدة وحدات للتأج�ي

o  ات م�ب ة من دون تغي�ي ة قص�ي  ع� نفس العقار خالل ف�ت
ً
ي الق�مة.  ةر المعامالت المتتال�ة خاصة

 �ض

o  .تح��ل العقار إ� وحدات أصغر 

o  ض ي تتم بني تيبات اليت ي مرحلة متقّدمة من المعاملة، مثً� ال�ت
�ن. إدخال أطراف غ�ي معروفة �ض  المش�ت

o  ياستخدام ك�ان من طرف ثالث (أي الصناديق االئتمان�ة) من أجل تم��ه و�خفاء المل��ة الحق�ق�ة  المش�ت

o ض أو التالمعامالت ح�ث تتم المبالغ ي التثمني
ض بق�مة أقلة �ض  . من ق�مة السوق ثمني

o  .بيع العقار فورا� قبل التحّفظ أو اإلعسار 

o  .ق�مة العقار ال تتالءم مع ملف العم�ل 

o  عم�ل. الموقع مصدر أموال 

o  ض أو منظمات غ�ي العاد�ةالمصادر غ�ي ي تم الحصول عليها من أفراد غ�ي معروفني  . عاد�ة، مثً� األموال اليت

o  ة. عمل�ات اء بواسطة مبالغ نقد�ة كب�ي  ال�ش

o  اإل�داعات النقد�ة أو أوامر الدفع من مصادر غ�ي اعت�اد�ة أو دول تم تحد�دها تحت عنوان المخاطر

 الجغراف�ة/مخاطر الدول. 

o  ها من وسائل التم��ل الغامضة بدل القروض من المؤسسات المال�ة استخدام القروض المعّقدة أو غ�ي

 للرقابة. الخاضعة 

o ي ترتيبات التم��ل. ال
رة �ض ات غ�ي الم�ب  تغي�ي

ي تؤثر ع� المخاطر:  • ات اليت  المتغ�ي

o  ض أو كتاب العدل ومدى خضوعهم مستوى تدخل أطراف أخرى مثل المؤسسات المال�ة أو المحامني

 لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتم��ل اإلرهاب. 

o العقاري الوك�ل ع�ف العم�ل تعرُّ  �ةك�ف . 

o  ض .  العقاري ل والوك�ل�العمط��قة التواصل بني ي أو التواصل الشخ�ي
ويض �د اإلل��ت  مثً�: ال�ب
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o  ممثً� للمخاطر إذا كان العم�ل ما 
�
 س�اس�ا

�
 شخصا

o  ما . ي مختلف عن العم�ل المبا�ش
 إذا كان هناك مستف�د حق��ت

o �تيبات القانو و الشخص المرتبط بالعالقة مع الوك�ل العقاري، مثً� األشخاص االعتبار ي ل�س ن أو ال�ت ن�ة اليت

 . ل خطرا� أع� من الشخص الطب��ي
�
 لديها ه�كل�ة واضحة قد �شك

 حاالت عال�ة المخاطرضوابط لل •

o  ض تجاە العمالء ذوي المخاطر العال�ة والمعامالت ض الوكالء العقار�ني عال�ة المخاطر ضمن ز�ادة الو�ي بني

ي المؤسسة. 
 خطوط العمل المختلفة �ض

o (أعرف عم�لك)مست��ات  رفع )KYC(  .أو العنا�ة الواجبة المعززة 

o  المنشأة ع� حساب أو عالقة معينة.  من جهة أع� ضمن الطلبات للحصول ع� موافقة تصع�د 

o  مراقبة المعامالت. مست��ات ز�ادة 

o  .ة مراجعة العالقات  ز�ادة مست��ات الضوابط الحال�ة ووت�ي

o  ي ال�ث�ي من األح�ان أ��� من و قد تعالج نفس التداب�ي
ي تم تحد�دها، الضوابط �ض مع�ار من معاي�ي المخاطر اليت

وري أن يُ  ض أن �ضعوا ضوابط محددة �ستهدف كّل ول�س بال�ض من معاي�ي واحد توقع من الوكالء العقار�ني

 المخاطر. 
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