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لمعالجـــة أوجـــه القصـــور الرئيســـية المرتبطـــة  اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدةيشـــتمل هـــذا التقريـــر علـــى لمحـــة عامـــة عـــن التـــدابير التـــي اتخـــذتها 
يشــير التقــدم الملحــوظ إلــى أنــه تــم . منــذ تــاريخ التقيــيم األخيـر" ملتزمــة جزئيــا"أو " غيـر ملتزمــة"بالتوصـيات التــي حصــلت بشــأنها علــى درجــة 

، والخاصـة األولـى، ٤٠ ،٢٦، ٢٣ ،١٣، ٥، ١رقـم إجراء كاف لمعالجة حـاالت القصـور الرئيسـية خاصـة تلـك المرتبطـة بالتوصـيات اتخاذ 
 .وتجدر مالحظة أن درجة االلتزام األصلية لم تتأثر بالتقدم الالحق الذي أحرزته الدولة. رابعةوالخاصة الثالثة، والخاصة ال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٥© 
  
ويمكن الحصول على إذن . ال يجوز القيام بإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته أو نشره دون الحصول على إذن مسبق. جميع الحقوق محفوظة

: عنوان البريد اإللكتروني(الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته أو نشره من مجموعة العمل المالي لمنطقة 
org.menafatf@info.(  



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٣ 
 

  سابع لدولة اإلمارات العربية المتحدةالتقرير المتابعة 
  طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

  

  :مقدمة  .أ 
. م٢٠٠٨ أبريـل ٩فـي  )اإلمارات( دولة اإلمارات العربية المتحدةل تبادلتقرير التقييم الم السابعاالجتماع العام اعتمد  .١

 توقــدم. تبــادلجــراءات عمليــة التقيــيم المإلمتابعــة العاديــة وفقــًا لعمليــة ال اإلمــاراتأخضــعت ونتيجــة لمــا جــاء فــي هــذا التقريــر، 
الثــاني فــي  تقريــر المتابعــةو  ،م٢٠١٠مــايو المتابعــة األول فــي  تقريــر :عــددًا مــن تقــارير المتابعــة علــى النحــو التــالي اإلمــارات
، وتقريــر المتابعــة م٢٠١٢ نــوفمبرم، وتقريــر المتابعــة الرابــع فــي ٢٠١١ نــوفمبرتقريــر المتابعــة الثالــث فــي و ، م٢٠١٠ نــوفمبر

إلــى أن ينظــر  اهــعــن تطلع اإلمــارات تأعربــوقــد  .م٢٠١٤م، وتقريــر المتابعــة الســادس فــي يونيــو ٢٠١٣الخــامس فــي نــوفمبر 
 . في الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين ارغبتهإلى  العشرونالعام  االجتماع

 

نــوفمبر (يســتند هــذا التقريــر علــى إجــراءات الخــروج مــن عمليــة المتابعــة المعتمــدة خــالل االجتمــاع العــام الثــاني عشــر  .٢
، ويتضــمن )م٢٠١٣ســبتمبر  –أغســطس (االجتمــاع العــام اإللكترونــي  والتعــديالت التــي أقــرت علــى اإلجــراءات مــن )م٢٠١٠
غير بـــالمصـنفة  ٢والرئيسـية ١فيمـا يتعلــق بالتوصـيات األساسـية اإلمـاراتتفصـيليًا وتحليليـًا عـن التـدابير المتخــذة مـن قبـل  وصـفاً 

أيضـًا وصـفًا وتحلـيًال للتوصـيات األخـرى  يتضـمن التقريـرو . المشار إليه أعاله تبادلملتزمة وملتزمة جزئيًا في تقرير التقييم الم
مكافحــة بنظــام الئحــة بــأهم القــوانين والمســتندات المتعلقــة  ١ونــورد فــي الملحــق رقــم . ملتزمــة جزئيــًا أو غيــر ملتزمــةبالمصــنفة 

 . اإلمارات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في
  

حسـب مـا  -المتابعـة العاديـة إذا كـان لـديها  ينظر االجتماع العام في إخراج الدولـة مـن عمليـةتتطلب اإلجراءات أن  .٣
نظــام فعــال لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يكــون قــد مكنهــا مــن تطبيــق التوصــيات األساســية  -العــام  االجتمــاعيــراه 

لتــزام مــع األخــذ فــي االعتبــار أنــه لــن يــتم تعــديل درجــات اال" ملتزمــة إلــى حــد كبيــر"أو " ملتزمــة"والرئيســية بدرجــة تقابــل درجــة 
  .األصلية

  

 :توصية ٢٩بمجموع  ةوغير ملتزم جزئياً  ةملتزمب اإلماراتتم تصنيف  .٤
 

  ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمةالتوصيات األساسية المصنفة 
   ٤، خ١٣ ،٥، ١

  التوصيات الرئيسية المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة
  ٣خ، ١خ، ٢٦،٤٠ ،٢٣

  توصيات أخرى مصنفة ملتزمة جزئياً 
٣٨، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٥، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤  

  توصيات أخرى مصنفة غير ملتزمة 
   ٩، خ٧، خ٦، خ٢٤، ١٢، ٧، ٦

                                                 
 .٤،خ٢، خ١٣، ١٠، ٥، ١: التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ١
 .٥، خ٣،خ١، خ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٢٦، ٢٣، ٤، ٣: التوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ٢



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٤ 
 

تقريــرًا ) الســكرتارية(المجموعــة لســكرتارية  اإلمــارات توكمــا تقضــي إجــراءات الخــروج مــن عمليــة المتابعــة، فقــد قــدم .٥
السـكرتارية بإعـداد تقريـر تحليلـي تفصـيلي قامـت بنـاًء علـى ذلـك ، و تبـادلالم التقـد المحـرز منـذ اعتمـاد تقريـر التقيـيمكامًال عـن 

فيما يتعلق بالتوصيات األساسية والرئيسية المصـنفة غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـًا، متضـمنًا  اإلمارات هتعن التقدم الذي أحرز 
ماراتيــة اإلكرتارية تقريرهــا إلــى الســلطات وقــدمت الســ. تحليــل عــن التوصــيات األخــرى المصــنفة غيــر ملتزمــة أو ملتزمــة جزئيــاً 

وقــــدمت الســــكرتارية تقريرهــــا إلــــى الســــلطات اإلمارتيــــة مــــزودًا بــــبعض االستفســــارات  ،مــــزودًا بــــبعض االستفســــارات والطلبــــات
ـــم األخـــذ بالتعليقـــات المقدمـــة مـــن قبـــل اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وقامـــت اإلمـــارات بتـــوفير جميـــع المســـتندات  والطلبـــات، وت

 .معلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خالل هذه العمليةوال
 
طبيعـة مكتبيـة وبالتـالي فهـو  وإن هـذا اإلجـراء ذ: كمالحظة عامة لجميع طلبـات الخـروج مـن عمليـة المتابعـة العاديـة .٦

مـــة جزئيـــًا، ركـــز التحليـــل علـــى التوصـــيات المصـــنفة غيـــر ملتزمـــة أو ملتز وي. تبـــادلأقـــل تفصـــيال وشـــموًال مـــن تقريـــر التقيـــيم الم
النظـر فــي ويسـتند هـذا التحليـل إلـى  .وبالتـالي لـن يـتم اسـتعراض سـوى جـزء مــن نظـام مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهــاب

ولتقيــيم . القــوانين واللــوائح وغيرهــا مــن المــواد للتحقــق مــن اإللتــزام الفنــي للتشــريعات المحليــة مــع معــايير مجموعــة العمــل المــالي
ؤخــذ بعــين االعتبــار الفعاليــة إلــى أقصــى حــد ممكــن فــي المراجعــة المكتبيــة والورقيــة وذلــك مــن خــالل مــدى إحــراز تقــدم كــاف، ي

وٕان أيـة خالصـة أو اسـتنتاج فـي هـذا التقريـر ال يحكـم مسـبقا علـى نتـائج عمليـات التقيـيم . مراجعة البيانات المقدمـة مـن الدولـة
  .تبادلها ميدانيًا وليست شاملة كما هو الحال في التقييم المفي المستقبل، إذ أنها تستند إلى معلومات لم يتم التحقق من

  
 العام االجتماعالخالصة والتوصية إلى   .ب 

  
  :التوصيات األساسية

  
قامـت اإلمـارات بمعالجـة أوجـه القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية مـن خـالل ):جريمـة غسـل األمـوال(التوصية األولـى  .٧

مــوال، والــنص علـى عــدم إدانـة الشــخص مرتكــب الجريمـة األصــلية إلثبــات أن توسـيع نطــاق الجـرائم األصــلية لجريمــة غسـل األ
 . الممتلكات هي متحصالت جريمة، من خالل التعديالت التي قامت بها على قانون مكافحة غسل األموال

 
بمعالجـة أغلـب أوجـه القصـور قامـت اإلمـارات  ):العناية الواجبة في التحقق مـن هويـة العمـالء( الخامسةالتوصية  .٨

عـدد مـن االلتزامـات  التـي تضـمنت خالل إصدار الالئحة التنفيذيـة لقـانون مكافحـة غسـل األمـوال  المتعلقة بهذه التوصية، من
األساســية المتلعقــة بالعنايــة الواجبــة تجــاه العمــالء، حيــث تضــمنت تلــك التعــديالت إلــزام المنشــآت الماليــة بوضــع نظــام خــاص 

، وكــل تعــديل يطــرأ ، وتحديــد تعريــف للمســتفيد الحقيقــيقانونيــة والمســتفيدين الحقيقيــينللتعــرف علــى هويــة العمــالء، والمراكــز ال
ضــمنت الوثــائق األساســية التــي ينبغــي علــى المنشــآت الماليــة االعتمــاد عليهــا فــي التعــرف علــى علــى هــؤالء األشــخاص، كمــا ت

ورية أو وهميـة، أو بأرقـام بـدون أسـماء العميل، باإلضافة إلى منع المنشآت من فتح حسابات مصـرفية بأسـماء مسـتعارة أو صـ
كما تضمنت اللـوائح الصـادرة مـن قبـل الجهـات الرقابيـة معالجـة أوجـه القصـور المتعلقـة بمطالبـة المؤسسـات الماليـة  .أصحابها

 بفهم هيكل الملكية والسيطرة على الكيانات القانونية، ومعالجة أوجه القصور المتعلقة بالحصـول علـى معلومـات حـول الغـرض
مـــن عالقـــة العمـــل وطبيعتهـــا، باإلضـــافة إلـــى اعتمـــاد مـــنهج مبنـــي علـــى المخـــاطر لمتابعـــة العمـــالء ذوي المخـــاطر المرتفعـــة، 

  .باإلضافة إلى الرقابة المستمرة



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٥ 
 

قامـت اإلمـارات بمعالجـة أوجـه  ):اإلبالغ عن العمليات المشبوهة( والتوصية الخاصة الرابعة التوصية الثالثة عشر .٩
بهـذه التوصــية مــن خـالل التعــديالت التـي قامــت بهــا علـى قــانون مكافحـة غســل األمــوال، حيـث تضــمن إلــزام  القصـور المتعلقــة

الجهــات الخاضــعة بــاإلبالغ عــن العمليــات المشــبوهة المرتبطــة بتمويــل اإلرهــاب، باإلضــافة إلــى اإللــزام بــاإلبالغ عــن عمليــات 
وسيع نطاق اإللزام باإلبالغ عن العمليـات المشـبوهة ليشـمل جميـع الشروع في تنفيذ العمليات المشبوهة، كما قامت اإلمارات بت

اإلبالغ عن جميع العمليـات التـي يشـتبه فـي أنهـا متحصـالت مـن كافـة الجـرائم، باإلضـافة إلـى توضـيح القاعـدة القانونيـة التـي 
 .يمكن للجهات المبلغة بناء تقدير موضوعي يتم على أساسها تقديم اإلبالغ

  
ملتزم إلى  "في هذه التوصيات يمكن أن يصنف بدرجة تقابل  اإلمارات التزامن القول أن مستوى جة عامة، يمكيوكنت .١٠

  ".على االقل حد كبير
  
  الرئيسية التوصيات

  
قامت اإلمارات بمعالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية مـن خـالل  ):التنظيم والرقابة والمتابعة( ٢٣التوصية  .١١

يم وٕاشــراف المصــرف المركــزي، باإلضــافة إلــى قيــام هيئــة التــأمين بمطالبــة المؤسســات الخاضــعة إخضــاع وســطاء الحوالــة لتنظــ
 .س اإلدارات واألعضاء المنتدبين،بوضع نظم خاصة تتعلق بكفاءة ومالئمة أعضاء مجال

 
لومـات قامـت اإلمـارات بمعالجـة أوجـه القصـور المتعلقـة باعتبـار وحـدة المع):وحدة المعلومات الماليـة( ٢٦التوصية  .١٢

المالية هي المركز الوطني الوحيد المتعلق باستالم وتحليل وتوجيه تقارير المعامالت المشبوهة، والعمل على استقاللية الوحـدة 
 .التشغيلية، ونشر التقارير السنوية، باإلضافة إلى توفير إحصائيات شاملة حول األنشطة التي تقوم بها الوحدة

 
تحسـين مســتوى باتخـاذ عــدد مـن الخطـوات المتعلقـة  قامـت اإلمـارات ):الـدولي أشـكال أخـرى للتعــاون( ٤٠التوصـية  .١٣

التــي تســهم فــي زيــادة ســبل تبــادل  التعــاون الــدولي، مــن خــالل توقيــع عــدد مــن المــذكرات التفــاهم مــع الجهــات الرقابيــة النظيــرة،
  . المعلومات مع الجهات األجنبية النظيرة

   
ــى  .١٤ قامــت اإلمــارات بمعالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه  ):ألمــم المتحــدةتطبيــق أدوات ا(التوصــية الخاصــة األول

 .التوصية من خالل معالجة القصور المتعلق بالتوصية الخاصة الثالثة
  

قامت اإلمـارات باتخـاذ عـدد مـن الخطـوات المتعلقـة  ):تجميد أموال اإلرهابيين ومصادرتها(التوصية الخاصة الثالثة  .١٥
اآلليـة الخاصـة بتنفيـذ قـرارات مـن خـالل ، ١٣٧٣و  ١٢٦٧لقة بتطبيـق قـرارات مجلـس األمـن رقـم بمعالجة أوجه القصور المتع

قامـــت اللجنـــة الوطنيـــة كمـــا م، بشـــأن الجـــرائم اإلرهابيـــة، ٢٠١٤لســـنة ) ٧(القـــانون رقـــم الـــواردة فـــي  ١٣٧٣مجلـــس األمـــن رقـــم 
ـــذ قـــرارات مجلـــس األمـــن(لمكافحـــة اإلرهـــاب  ـــة بتعمـــيم اال) الجهـــة المختصـــة بتنفي لتزامـــات المفروضـــة علـــى المؤسســـات المالي

واألعمال والمهن غير المالية، من حيث اإللزام بتجميد األموال واألصول لألشخاص الواردين علـى قـوائم العقوبـات الـواردة فـي 
 .)١٢٦٧(رقم  قرار مجلس األمن
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  :األخرى التوصيات
  

خــرى، وتجـــدر اإلشــارة إلـــى أن اتخــاذ قـــرار بخـــروج المتعلقـــة بالتوصـــيات األ القصــور بمعالجــة أوجـــه اإلمـــاراتقامــت  .١٦
ال يقــدم هــذا التقريــر تحلــيًال تفصــيليًا و . مــن عمليــة المتابعــة مبنــي فــي األســاس علــى التوصــيات األساســية والرئيســية اإلمــارات

 .بالنسبة للتوصيات األخرى
    

  :الخالصة
  

ذلك، وبالتــالي اتخاذهــا إجــراءات كافيــة تســمح بــدولــة مــن عمليــة المتابعــة التشــير إجــراءات المتابعــة للنظــر فــي إخــراج  .١٧
نظــام فعــال لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب قــد مكنهــا مــن تطبيــق التوصــيات األساســية يجــب أن يكــون لــدى الدولــة 

ام مــع األخــذ فــي االعتبــار أنــه لــن يــتم تعــديل درجــات االلتــز " ملتزمــة إلــى حــد كبيــر"أو " ملتزمــة"والرئيســية بدرجــة تقابــل درجــة 
العام بعض المرونة تجاه التوصـيات الرئيسـية إذا مـا تـم إحـراز تقـدم ملحـوظ فـي  لالجتماعمع اإلشارة إلى أنه يتوفر . األصلية

 ".غير ملتزمة"أو " ملتزمة جزئياً "جميع التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة 
  

فــي هــذه التوصــيات يصــنف بدرجــة تقابــل  مــاراتاإل التــزاممســتوى فيمــا يتعلــق بالتوصــيات األساســية يمكــن القــول أن  .١٨
 .على األقل" ملتزم إلى حد كبير"
 

التوصــيات يصـنف بدرجــة فــي مجمـل  اإلمـاراتأمـا فيمـا يتعلــق بالتوصـيات الرئيســية، فـيمكن القــول أن مسـتوى التــزام  .١٩
  .على األقل" ملتزم إلى حد كبير"تقابل 

  
علــى درجــة التــزام غيــر ملتزمــة أو ملتزمــة جزئيــًا،  اإلمــاراتا فيهــ تأمــا فيمــا يتعلــق بالتوصــيات األخــرى التــي حصــل .٢٠

 . على األقل "ملتزم إلى حد كبير" في هذه التوصيات يقابل درجة  بشكل عام اإلماراتفيمكن القول أن مستوى التزام 
  

لطات لــم تفــد الســو  فــي قضــايا غســل األمــوال، حكــم إدانــة ١٣٢عــدد  اإلمــاراتفقــد أصــدرت  وفيمــا يتعلــق بالفعاليــة، .٢١
بالغـــًا خــالل عـــام ) ٢٧٨١(فقـــد تلقــت الوحـــدة عــدد   أمـــا بخصــوص البالغــات،. أحكــام إدانـــة بجــرائم تمويـــل اإلرهــاببوجــود 
بالغــــًا فــــي عـــــام ) ٢٨٩٠(م، وعــــدد ٢٠١٢فــــي عــــام ) ٢٧٠٠(م، وعــــدد ٢٠١١بالغــــًا فــــي عــــام ) ٢٥٧٦(م، وعــــدد ٢٠١٠
 . م٢٠١٤بالغًا خالل الفترة المنصرمة من عام ) ٣٤٨٤(م، وعدد ٢٠١٣

 
، فــيمكن القــول لمحــددةواألعمــال والمهــن غيــر الماليــة الــى المؤسســات الماليــة وفيمــا يتعلــق بفعاليــة الجهــات الرقابيــة ع .٢٢
اإلمارات اتخذت عددًا من الخطوات الرامية إلى تحسين مسـتوى الرقابـة علـى المؤسسـات الماليـة، مـن حيـث عـدد الجـوالت  بأن

اع األوراق المالية، كما قامت بإنشاء هيئة التأمين، واتخاذ عدد من الخطوات فـي سـبيل التفتيشية على القطاع المصرفي، وقط
تفعيل الرقابة علـى شـركات التـأمين، وٕان كانـت بحاجـة إلـى مزيـد مـن الجهـود، كمـا قامـت اإلمـارات باتخـاذ عـدد مـن الخطـوات 

  .في سبيل تحسين مستوى الرقابة على األعمال والمهن غير المالية
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علــى " ملتــزم إلــى حــد كبيــر"  التــزامبالتوصــيات األساســية يقابــل درجــة  اإلمــارات التــزاموبمــا أن مســتوى ة لــذلك، ونتيجــ .٢٣
االجتمــاع العــام  وافــقفقــد  .علــى األقــل" ملتــزم إلــى حــد كبيــر" التــزاميقابــل درجــة  بالتوصــيات الرئيســية االلتــزاماألقــل، ومســتوى 

، علــى أن تقــدم اإلمــارات بــالخروج مــن عمليــة المتابعــة إلــى التحــديث كــل عــامين الموافقــة علــى طلــب اإلمــارات العربيــة المتحــدة
  . العربية المتحدة تقرير التحديث األول إلى االجتماع العام الرابع والعشرين للمجموعة

  
 :اإلمارات العربية المتحدةنظرة عامة عن تطور   .ج 

  
  :متبادلال نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم

 
قامــت اللجنــة الوطنيــة لمواجهــة غســل األمــوال بتشــكيل فريــق عمــل لتنفيــذ خطــة ، تبــادلالممنــذ اعتمــاد تقريــر التقيــيم  .٢٤

ركـزت العمل الموضوعة الستيفاء متطلبات االلتـزام بالمعـايير الدوليـة لمواجهـة غسـل األمـوال ومكافحـة تمويـل اإلرهـاب، حيـث 
باإلضـافة ، تبـادلل األمـوال لمعالجـة أوجـه القصـور المشـار إليهـا فـي تقريـر التقيـيم الممكافحـة غسـ قانونعلى تعديل  اإلمارات

تعـديل قواعـد التعـرف علـى العديـد مـن القـرارات المتعلقـة ب الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسـل األمـوال، وٕاصـدار إلى إصدار
  .هوية العمالء، باإلضافة إلى إصدار عدد من الضوابط الرقابية

  
  :طار القانوني والتنظيمياإل
  

القـانون رقـم  علـى اإلمـارات العربيـة المتحـدةفـي  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـابلنظام  يرتكز اإلطار القانوني .٢٥
المنشور فـي الجريـدة الرسـمية  م،٢٠١٤لسنة ) ٩(م بشأن مكافحة غسل األموال المعدل بموجب القانون رقم ٢٠٠٢لسنة ) ٤(

 .م٢٠١٤لسـنة  )٣٨(قبل مجلس الوزراء بموجب القـرار رقـم من  الصادرة والالئحة التنفيذية للقانون ، م٢٠١٤أكتوبر  ٣٠في 
مـن حيـث توسـيع نطـاق الجـرائم األصـلية  إلمـاراتالقـانوني ل بعض التعـديالت علـى المسـتوى والالئحة التنفيذية وأحدث القانون

اإللتزامـات األساسـية لتـدابير ، وفـرض بعـض د الجـرائم األصـليةمن خالل تبني المنهج الشـامل فـي تحديـ لجريمة غسل األموال
ذلـك، باإلضافة إلـى . الية والمهن غير المالية المحددةللعمالء، بحيث تشمل جميع المؤسسات المالية وغير الم العناية الواجبة

ن لهـا بمتطلبـات تنفيـذ القـانون، تحديد جهات اإلشراف والرقابة التي تقوم بالتأكد من التزام األشـخاص الخاضـعيتضمن القانون 
وتقـديم تقــارير المعــامالت المشــبوهة  اإلبالغ عــن العمليــات المشــبوهة والمرتبطـة بتمويــل اإلرهــاب،وٕايضـاح الواجبــات المتعلقــة بـ

وتجــدر اإلشــارة إلــى قيــام اإلمــارات بتطبيــق القــانون  .المعلومــات الماليــةلوحــدة عــن محاولــة الشــروع فــي المعــامالت المشــبوهة 
فـي الجريـدة الرسـمية فـي م، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، حيث تم نشر القانون ٢٠٠٧لسنة ) ٦(التحادي رقم ا

م بشأن الجـرائم اإلرهابيـة، حيـث صـدر فـي ٢٠١٤لسنة ) ٧(كما قامت اإلمارات بإصدار القانون االتحادي رقم  .م٢٠١٠عام 
    .م٢٠١٤أغسطس من عام  ٢٠
 

بتعـــديل الضـــوابط المتعلقـــة بمواجهـــة غســـل األمـــوال بموجـــب التعمـــيم رقـــم  المركـــزي ى، قـــام المصـــرفمـــن ناحيـــة أخـــر  .٢٦
م، كمـا قامـت هيئــة ٢٠١٢م، باإلضـافة إلـى إصـدار نظـام وســطاء الحوالـة فـي يوليـو ٢٠٠٨يونيـو  ١٧وتـاريخ  ٢٩٢٢/٢٠٠٨

يــل اإلرهــاب للشــركات والمؤسســات العاملــة فــي األوراق الماليــة والســلع بتعــديل الضــوابط المتعلقــة بمواجهــة غســل األمــوال وتمو 
كمـا . م٢٠١١لسـنة  ٤٠م، وقامـت بتعـديلها وفـق القـرار رقـم ٢٠١٠لسـنة ) ر/١٧(مجال األوراق المالية، من خالل القرار رقم 

إجــراءات مواجهــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بموجــب قامــت هيئــة التــأمين الجهــة المشــرفة علــى شــركات التــأمين بإصــدار 



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٨ 
 

م بشـأن التزامـات المؤسسـات لتطبيـق قـرار ٢٠١٣لسـنة ) ٣١(، باإلضافة إلى إصدار التعاميم رقم ٢٠١٣لسنة  ١٦قرار رقم ال
 .١٣٧٣م بشأن التزامات المؤسسات لتطبيق قـرار مجلـس األمـن رقـم ٢٠١٣لسنة  ٣٢، والتعميم رقم ١٢٦٧مجلس األمن رقم 

المبـالغ النقديـة واألدوات الماليـة لحاملهـا بحـوزة المسـافرين القـادمين أو كما قام المصـرف المركـزي بتعـديل نظـام اإلفصـاح عـن 
كمــا أصــدرت الجهــات الرقابيــة علــى االعمــال والمهــن غيــر الماليــة لــوائح إجــراءات مواجهــة . م٢٠١١ينــاير  ٩المغــادرين، فــي 

، كمـا قامـت وزارة العـدل بإصـدار وأصـحاب شـركات المعـادن الثمينـةغسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب للوكالء العقاريون 
م بشأن إجراءات مواجهـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب الخاصـة بالمحـامين والمهـن ٢٠١٣أغسطس  ١١التعميم المؤرخ في 

كما قامت وزارة االقتصـاد بإصـدار إجـراءات مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب لشـركات  .القانونية األخرى وكتاب العدل
نــــوفمبر  ٢٤وتــــاريخ  ٦٠٦/٢٠١٣، بموجــــب القــــرار رقــــم تــــدقيق والمحاســــبين والمــــدققين العــــاملين فــــي اإلمــــاراتالمحاســــبة وال

 .م٢٠١٣
 
  :استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األساسية  .د 

  
  )ملتزم جزئياً (درجة االلتزام : التوصية األولى

  
  . ل من نصف الحد األدنى من فئات الجرائمالجرائم األصلية محدودة، حيث تغطي أق: وجه القصور األول

  
قامــت اإلمــارات بتوســيع نطــاق الجــرائم األصــلية لجريمــة غســل األمــوال، مــن خــالل تعــديل مــنهج القائمــة الســابق فــي  .٢٧

جــدول  قــانون مكافحــة غســل األمــوال، واعتمــاد المــنهج الشــامل ليشــمل نطــاق الجــرائم األصــلية أيــة جنايــة أو جنحــة، وفيمــا يلــي
امتداد نطاق الجرائم األصلية في القانون اإلماراتي لجميع الفئات العشرين حسب منهجية التقييم، إذ يجب أن تكـون  يبين مدى

  :جميع الفئات العشرين مجرمة
  

 قائمة الجرائم األصلية لجريمة غسل األموال، والمواد المجرمة لها في القوانين اإلماراتية): ١(جدول رقم 
  األفعال/ المواد القانونية التي تجرم الفعل  األداة التشريعية  الفئة

المشاركة في مجموعة 
اجرامية منظمة وابتزاز 

  األموال
  ١٩٦، ١٩٢، ١٩١، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٧٢المواد   قانون العقوبات

االرهاب، بما يشمل تمويل 
  االرهاب

  قانون العقوبات
  

  قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية
 

  مكافحة تمويل اإلرهابقانون 

  ١٩١، ١٧٨، ١٧٧المواد 
  
  ٢٧- ٢المواد 

  
  ١٢المادة 

االتجار في البشر وتهريب 
  المهاجرين

 ٥١ رقم قانون منع االتجار بالبشر
  ٤- ٢المواد   ٢٠٠٦لعام 

االستغالل الجنسي، بما في 
ذلك االستغالل الجنسي 

  لألطفال
  ٣٧٠إلى  ٣٦٣، و ٣٥٧إلى  ٣٥٤المواد   قانون العقوبات
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وع في االتجار غير المشر 
العقاقير المخدرة والمؤثرات 

  العقلية

المخدرات والمؤثرات  مكافحة قانون
  ٦المادة   م ١٩٩٥لسنة )  ١٤(العقلية رقم 

االتجار غير المشروع في 
  األسلحة

في  ٢٠٠٩لسنة ) ٣(القانون االتحادي رقم 
  ٥٣المادة   شأن األسلحة والذخائر والمتفجرات

االتجار غير المشروع في 
مسروقة وغيرها من السلع ال

  السلع
  )٤٠٧(المادة   قانون العقوبات االتحادي

والمواد ) ٢٣٠-٢٢٤(المواد ) ٢٣٧-٢٣٤(المواد   قانون العقوبات  الفساد والرشوة
  ).٢٥٢- ٢٥٠(والمواد ) ٢٤٧-٢٤٠(

  )٤٠٦- ٤٠٤(والمواد ) ٤٠٣-٣٩٩(المواد   قانون العقوبات  االحتيال

  )٢١٠-٢٠٤(اد المو   قانون العقوبات   تزييف العملة

تزييف المنتجات والقرصنة 
  عليها

لسنة ) ٤(القانون االتحادي رقم 
في شأن قمع الغش والتدليس م ١٩٧٩

  التجارية عامالتفي الم
) ٧(قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 

  ٢٠٠٢لسنة 

  ).٢- ١( وادالم
  
  

  )٣٩-٣٧(المواد 

) ٢٤( رقم وتنميتها قانون حماية البيئة  جرائم البيئة
  )٩٠-٧٣(المواد   ١٩٩٩لسنة 

القتل واحداث جروح بدنية 
  جسيمة

  )٣٤١- ٣٣٧(والمواد ) ٣٣٦-٣٣١(المواد   قانون العقوبات

االختطاف، وأعمال التقييد 
  ٣٤٤والمادة  ٣٢٠لمادة ا  قانون العقوبات  وأخذ الرهائن غير المشروعة

  )٣٩٣-٣٨١(المواد   قانون العقوبات  السطو أو السرقة

قانون الجمارك لدول مجلس التعاون   ريبالته
  )١٤٥ -١٤٢(المواد   لدول الخليج العربية

  )٣٩٨، ٣٩٧، ٣٥١(المواد   وباتققانون الع  االبتزاز

  )٢٢٣-٢٠٥(المواد   قانون العقوبات  التزوير

  )٢١(المادة   ١٩٨٧لسنة ) ٣(قانون العقوبات االتحادي رقم   القرصنة

المتاجرة الداخلية والتالعب 
  قألسوابا

م في ٢٠٠٠لسنة ) ٤(القانون االتحادي رقم 
شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية 

  والسلع
  )٤١(و) ٣٩-٣٦(المواد 
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ال تستطيع السلطات التأكيد على عدم ضرورة الحصول على اتهـام بجريمـة أصـلية عنـدما يـتم إثبـات : وجه القصور الثاني
 .أن الممتلكات هي متحصالت جريمة

 
علـى أنـه ال ) ٢(ومكافحة تمويل اإلرهاب بحيث ينص في المـادة ت اإلمارات بتعديل قانون مكافحة غسل األموال قام .٢٨

وبـذلك تكـون اإلمـارات قـد عالجـت وجـه . يشترط حصول اإلدانة بارتكاب الجريمة إلثبات المصدر غير المشـروع للمتحصـالت
 . القصور المحدد في هذه التوصية

 
دم قدرة السلطات على إثبـات أن الجـرائم األصـلية تتضـمن عـددًا مـن الجـرائم الـواردة فـي كـل واحـدة ع: وجه القصور الثالث

 .من الفئات المحددة للجرائم
سبقت اإلشارة إلى قيام اإلمارات بتوسيع نطـاق الجـرائم األصـلية لجريمـة غسـل األمـوال لتشـمل معظـم الفئـات العشـرين  .٢٩

 . المحددة في المنهجية
  

محدوديـة التطبيـق، حيـث تـم تسـجيل مالحقتـين قضـائيتين خـارج دبـي فقـط، وال يوجـد أي دليـل بشـأن : ابعوجه القصور الر 
  .عدد المالحقات القضائية في دبي

  
أفادت السلطات بأنها قامـت بتـوفير عـدد مـن الـدورات التدريبيـة للقضـاة والمسـؤولين فـي النيابـة العامـة، وسـلطات إنفـاذ  .٣٠

وفيمــا يلــي إحصــائيات بعــدد الــدورات التدريبيــة التــي قامــت الســلطات اإلماراتيــة  .القطاعــاتلــك القــانون بهــدف بنــاء القــدرات بت
 :بتوفيرها

  
 :الدورات التدريبية للقضاة والمسؤولين في النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون): ٢(جدول رقم 

  عدد المستفيدين  عدد الدورات التدريبية  السنة
٦٦٢  ٦  ٢٠١١  
١٠٠  ٤  ٢٠١٢  
١٤٠  ٣  ٢٠١٣  
٧٢  ١  ٢٠١٤  

 
 

مـن قبـل معهـد الـدريب  ٢٠١٤محاميـا فـي عـام  ٤٤٧باإلضافة إلى ما تقدم، فقد أفادت السلطات بأنه تم تدريب عـدد  .٣١
ومـن ناحيـة أخـرى، قـدمت . والدراسات القضائية بالدولة على قوانين وٕاجراءات مواجهة غسل األموال ومكافحـة تمويـل اإلرهـاب

ت التـي تتضـمن صـدور عـدد مـن أحكـام اإلدانـة فـي جـرائم غسـل األمـوال خـالل الفتـرة الماضــية السـلطات عـدد مـن اإلحصـائيا
 : على النحو التالي
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 إحصائية بعدد القضايا التي تم الحكم فيها باإلدانة بجرائم غسل األموال) ٣(جدول رقم 
 اإلمارة  عدد القضايا

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 ظبيإمارة أبو  ٤ ١٢ ٣ ٥٦ -  
 إمارة دبي -   ٩ ١١ ١ ٢
 إمارة الشارقة -   ١ - ٥ ١٩

 إمارة عجمان -   - ١ ٢ -  
 إمارة رأس الخيمة -   - - ١ ٥

  
  

   )ةملتزمغير (درجة االلتزام : التوصية الخامسة
 

كافــة ( اليــنص القــانون أو األنظمــة علــى التزامــات أساســية إلجــراءات العنايــة الواجبــة تجــاه العميــل: وجــه القصــور األول
  )القطاعات

  
ينبغي اإلشارة إلى أن اإلمارات قامت بإدخال بعض التعديالت على اإلطار المؤسسي لمكافحة غسل األموال وتمويـل  .٣٢

اإلرهاب، وخصوصًا الجهات الرقابية على المؤسسات المالية، والصالحيات لممنوحة لتلك الجهـات، حيـث سـبقت اإلشـارة إلـى 
) ١١(تـنص المـادة ومن ناحيـة أخـرى، ف. عمالها في اإلشراف والرقابة على الجهات الخاضعة لهاإنشاء هيئة التأمين ومزاولة أ

المرخصـة مـن قبـل المصـرف المركـزي أو ( اإلشـراف علـى المنشـآت الماليـةبالمصـرف المركـزي  قيـاممن القـانون المعـدل علـى 
ام المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون والئحتــه التنفيذيــة ، ومراقبــة أعمالهــا لضــمان التزامهــا باألحكــ)هيئــة األوراق الماليــة والســلع

ٕاصــدار القــرارات والتعليمــات التــي تحــدد نظــام مواجهــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل واألنظمــة والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه، و 
لمشــبوهة إلــى وحــدة اإلرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة لــدى المنشــآت الماليــة، بمــا فــي ذلــك رفــع تقــارير المعــامالت ا

إصــدار القــرارات المتعلقــة بــالجزاءات ، كمــا تــنص علــى إعطــاء المصــرف المركــزي صــالحية المعلومــات الماليــة فــور حــدوثها
توقــع علــى المنشــآت الماليــة المخالفــة ألحكــام هــذا القــانون والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه وأحــوال اإلداريــة التــي 
ويمكن للمصرف المركزي تفويض بعض صالحياته المنصوص عليها في القانون لهيئـة األوارق الماليـة  .م منهاتوقيعها والتظل

تطبيقًا ألحكام هـذه المـادة حتـى قم المصرف المركزي بتفويض بعض صالحياته إلى هيئة األوراق المالية والسلع لم ي، و والسلع
م علــى ســريان العمــل بــاللوائح واألنظمــة والقــرارات الصــادرة ٢٠١٤ة لســن) ٩(القــانون رقــم ذلــك، تضــمن بــالرغم مــن و تاريخــه، 

  .م إلى حين صدور اللوائح واألنظمة التي تحل محلها٢٠٠٢لسنة ) ٤(تنفيذًا ألحكام القانون رقم 
 

للجهـات المعنيــة بــالترخيص والرقابـة علــى المنشــآت الماليـة األخــرى والتجاريــة ) ١١(يعطـي القــانون المعـدل فــي المــادة  .٣٣
مراقبــة أعمــال تلــك الشــركات لضــمان  )المنشــآت المرخصــة مــن جهــات أخــرى غيــر المصــرف المركــزي أو الهيئــة( االقتصــاديةو 

التزام تلك المنشآت باألحكام المنصوص عليها في هـذا القـانون والئحتـه التنفيذيـة واألنظمـة والقـرارات الصـادرة تنفيـذًا ألحكامـه، 
ب وتمويـل التنظيمـات ت التـي تحـدد نظـم مواجهـة غسـل األمـوال ومكافحـة تمويـل اإلرهـابما في ذلـك إصـدار القـرارات والتعليمـا



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

١٢ 
 

سوف يتم النظر إلى اإلجراءات التـي قامـت بهـا اإلمـارات لمعالجـة أوجـه القصـور المتعلقـة بالجهـات العاملـة و . غير المشروعة
   .مظلة مركز دبي المالي الدوليفي التأمين، والجهات العاملة تحت 

 
مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة علـــى إلـــزام المنشـــآت الماليـــة والمنشـــآت الماليـــة ) ٣(مـــن القـــانون، و) مكـــرر ١٢( ادةتـــنص المـــ .٣٤

األخرى والتجارية واالقتصادية بتنفيذ أحكام القانون والالئحة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، وأيـة قواعـد صـادرة بهـذا 
جـراءات الالزمـة لتطبيـق أحكـام القـانون والالئحـة بمـا يتفـق مـع أنشـطتها، فيمـا الشأن، كما تلـزم تلـك الجهـات بوضـع الـنظم واإل

مــن الالئحــة التنفيذيــة التزامــات أساســية علــى المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة األخــرى فيمــا ) ٥(و ) ٤(فــرض المــواد رقــم ت
كمـا " الالئحـةأو القـانون " تلـك المـواد ضـمن نطـاق يتعلق بإجراءات العنايـة الواجبـة، وبالتـالي يمكـن اعتبـار األحكـام الـواردة فـي 

وســائل " فــي حــين تعتبــر االلتزامــات المفروضــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة بمثابــة . هــو محــدد مــن قبــل مجموعــة العمــل المــالي
 ".ملزمة أخرى

 
خـاص للتعــرف مــن الالئحـة التنفيذيــة علـى المنشـآت الماليــة والمنشـآت الماليــة األخـرى وضـع نظــام ) ٤(تفـرض المـادة  .٣٥

على هوية العمالء والمراكز القانونية والمستفيدين الحقيقيين، وكل تعديل يطرأ على هؤالء األشخاص، كما تفرض عليها اتخاذ 
إجراءات الحيطة والحذر بشكل مستمر، وتعبئة النموذج المعتمد من الجهات الرقابية، والتأكد من االحتفاظ بنسخ مـن البيانـات 

مـن الالئحـة علـى المنشـآت الماليـة والمنشـأت ) ٥(تفـرض المـادة و . ة فـي الالئحـة، كمـا سـيأتي بيانهـا الحقـاً والمعلومات المحدد
 . االمالية األخرى عدم فتح الحسابات المصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام بدون أسماء أصحابه

 
لــة، أو الحســابات الوهميــة، أو الحســابات الرقميــة، عــدم الســماح باالحتفــاظ بالحســابات المجهو  ونصــت الالئحــة علــى .٣٦

ومطالبـــة المؤسســـات الماليـــة بـــالتعرف علـــى هويـــة العمـــالء، باإلضـــافة إلـــى مطالبـــة المؤسســـات الماليـــة بـــالتعرف علـــى هويـــة 
 تظــل فــي حــين . كمــا تشــمل االلتزامــات مطالبــة المؤسســات الماليــة باتخــاذ إجــراءات العنايــة بصــفة مســتمرة .المســتفيد الحقيقــي

توقيـت تـدابير العنايـة الواجبـة، : مثـل واردة فـي اللـوائح الصـادرة مـن قبـل الجهـات الرقابيـة االلتزامات األساسية المطلوبـة بعض
والتحقــق مــن الشــخص الــذي يــدعي بالتصــرف نيابــة عــن العميــل، هــو شــخص مصــرح لــه القيــام بــذلك فعــًال مــع التعــرف علــى 

ســـبقت اإلشـــارة إليـــه مـــن التحقـــق مـــن هويـــة العمـــالء باســـتخدام وثـــائق أو بيانـــات أو باإلضـــافة إلـــى مـــا هويتـــه والتحقـــق منهـــا، 
معلومات أصـلية مـن مصـدر موثـوق ومسـتقل، واتخـاذ تـدابير معقولـة للتحقـق مـن هويـة المسـتفيد الحقيقـي، وتحديـد األشـخاص 

 .ية والترتيبات القانونيةالطبيعيين اللذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل، بما يشمل األشخاص االعتبار 
 

قطــاع ( ال توجــد متطلبــات تتعلــق بتحديــد المســتفيدين الحقيقيــين مــن الكيانــات والترتيبــات القانونيــة: وجــه القصــور الثــاني
  . )المصارف واألوراق المالية والتأمين

  
ألخـرى بوضـع نظـام خـاص سبقت اإلشارة إلى أن الالئحة التنفيذيـة تضـمنت إلـزام المنشـآت الماليـة والمنشـآت الماليـة ا .٣٧

اإلجـراءات الخاصـة بـالتحقق مـن تلـك للتعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكل تعديل يطرأ عليهم، إال أن الالئحـة لـم تتضـمن 
، وبالرغم من ذلك، فقد أشارت السلطات إلـى بما يطمئن المؤسسة المالية بأنها تعرف المستفيد الحقيقي هوية المستفيد الحقيقي

بوضـــع نظـــام للتعـــرف علـــى المســـتفيد مـــن الالئحـــة ) ٤(وفـــق المـــادة الماليـــة تطلـــب ينـــدرج ضـــمن إلـــزام المؤسســـات أن هـــذا الم
المصــرف المركــزي بتعــديل التعمــيم رقــم وقــد قــام   .)١(الحقيقــي، وفــق التعريــف الخــاص بــه، والــوارد فــي الالئحــة فــي المــادة 

المصــــارف  مطالبــــة بوضــــوح م بحيــــث يتضــــمن٢٠٠٨يونيــــو  ١٧وتــــاريخ  ٢٩٢٢/٢٠٠٨بموجــــب اإلشــــعار رقــــم  ٢٤/٢٠٠٠
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١٣ 
 

اللـذين يقومـون بفـتح حسـابات أو عمليـات والمؤسسات المالية بالتعرف على المستفيد الحقيقي لألشخاص االعتباريـة واألعمـال 
 .حصول أدلة مرضية لتلك الهوياتتحويل أموال، وينبغي ال

 
وفـق آخـر تعـديل الـنص علـى إلـزام الجهـات الخاضـعة  تضمنت الالئحة الصادرة مـن قبـل هيئـة األوراق الماليـة والسـلع .٣٨

فــي حــين ال تتضــمن . لهــا بتحديــد المســتفيد الحقيقــي، واتخــاذ اإلجــراءات المعقولــة الالزمــة للتثبــت مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي
ــًا للمســتفيد الحقيقــي أو أيــة اســتخدام لهــذا المصــطلح، إال أنهــا مــن جهــ ة أخــرى، تلــزم الالئحــة الصــادرة لشــركات التــأمين تعريف

لصالح شخص أو جهة أخرى بالتأكـد مـن هويـة ذلـك الشـخص أو تلـك الجهـة، والحصـول الشركات في حال كون المعاملة تتم 
ومـن غيـر الواضـح مـا إذا كـان المقصـود بهـذا االلتـزام األشـخص الـذين  .على المعلومات الوافية عنـه وتسـجيل تلـك المعلومـات

 .و المستفيد الحقيقييدعون التصرف نيابة عن العمالء، أ
 

قطـاع المصـارف واألوراق الماليـة ( اليوجد متطلبات تتعلق بفهم هيكل الملكية والسـيطرة علـى العميـل: وجه القصور الثالث
  . )والتأمين

  
إلــزام المؤسســات م ٢٠٠٨فــي عــام  ٢٤/٢٠٠٠تضــمن التعــديالت التــي أجراهــا المصــرف المركــزي علــى التعمــيم رقــم  .٣٩

وال بفهم هيكل الملكيـة والسـيطرة علـى العميـل بالنسـبة لألشـخاص االعتباريـة، إال أنهـا مـن جانـب آخـر ال المالية ومحولي األم
إال أن السـلطات تـرى  عليـة علـى العميـل،تفرض أية التزامـات بشـأن تحديـد األشـخاص الطبيعيـين الـذين لهـم ملكيـة أو سـيطرة ف

للمســتفيد الحقيقــي الــذي يتضــمن تحديــد الشــخص الطبيعــي  الئحــةأن ذلــك االلتــزام تمــت تغطيتــه بموجــب التعريــف الــوارد فــي ال
أن تلــك التعــاميم  إلــى  الممــارس للســيطرة الفعالــة علــى العميــل، بمــا يشــمل الشــخص االعتبــاري والترتيــب القــانوني، باإلضــافة

  .من أسهم الشركة% ٥ين يملكون تتضمن طلب الحصول على أسماء وعناوين الشركاء الذ
   

هيئـة األوراق الماليـة والسـلع إلـزام الجهـات الخاضـعة باتخـاذ إجـراءات لفهـم هيكـل حة الصادرة مـن قبـل و تتضمن الالئ .٤٠
، حيـــث تتطلـــب الحصـــول علـــى الئحـــة النظـــام الـــداخلي للمنشـــأة باإلضـــافة إلـــى مســـتندات ذوي الملكيـــة والســـيطرة علـــى العميـــل

ءات المعقولـة للتثبـت مـن المسـتفيد الحقيقـي، ويغطـي مثـل هـذا الملكية المؤثرة في المنشأة، وكذلك قيـام الشـركات باتخـاذ اإلجـرا
اية متطلبات خاصة بفهم الملكيـة  الالئحة الصادرة من قبل هيئة التأمينوفي حين ال تشمل النص المتطلب بشكل غير واضح

يح هـذا االلتـزام وفـق والسيطرة على العميل، غير ما تفرضه الالئحة التنفيذية، وهو األمر الذي يوجب على هيئـة التـأمين توضـ
  . الالئحة الخاصة بشركات التأمين

 
ال توجد أية متطلبات تتعلق بالتحقق من أن أي شخص يدعي بأنه يتصرف باسـم شـخص مصـرح لـه : الرابع وجه القصور

  . )قطاع المصارف واألوراق المالية والتأمين(بحسب األصول القانونية للقيام بذلك 
  

ئحــة التنفيذيــة لــم تتضــمن الــزام المؤسســات الماليــة بــالتحقق مــن أن أي شــخص يتصــرف ســبقت اإلشــارة إلــى أن الال  .٤١
بالنيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك، وبالرغم مـن أن الالئحـة التنفيذيـة تتضـمن الـنص علـى إلـزام المؤسسـات 

القانونية المراد بها في هذا القانون، هـو التعـرف ، وأفادت السلطات بأن المراكز المالية بالتعرف على المراكز القانونية للعمالء
علــى الســلطة التــي بنــاًء عليهــا يتصــرف العميــل، ســواًء باعتبــاره نائبــًا عــن شــخص طبيعــي، أو شــخص اعتبــاري، بحيــث تلــزم 

أرض ، إال أن هذا التفسير ينبغي التأكـد منـه علـى  .المؤسسات المالية بالتعرف على هويته، ووضع نظام خاص للتحقق منها
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١٤ 
 

وعلــى أيــة حــال، فقــد تضــمنت اللــوائح الصــادرة مــن قبــل المصــرف المركــزي إلــزام المؤسســات الماليــة، ومحــولي األمــوال . الواقــع
في حين تتضـمن االلتزامـات المفروضـة علـى الشـركات . التحقق من األصول القانونية التي تسمح بتصرف النائب عن العميل

لتوكيـل، تقديم بيانات إثبات الشخصية للوكيل بفتح الحسـاب، مـع اإلطـالع علـى أصـل االخاضعة لهيئة األوراق المالية والسلع 
باإلضــافة إلــى تقــديم بيانــات إثبــات الشخصــية للمفــوض بفــتح الحســاب، مــع اإلطــالع علــى أصــل التفــويض بالنســبة للشــخص 

خص يتصـرف بالنيابـة عـن العميـل أي شـعرف عن شركات التأمين ملزمة بالتوبناًء على ما تضمنته الالئحة، فإن . االعتباري
  .هو شخص مصرح له القيام بذلك فعًال مع التعرف على هويته، والتحقق منها

  
قطـاع المصـارف (اليوجد متطلبات تتعلـق بالقيـام بـإجراءات العنايـة الواجبـة للعمـالء بشـكل مسـتمر : وجه القصور الخامس

  ) . واألوراق المالية والتأمين
 

ضــمنته الالئحــة التنفيذيــة بــإلزام المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة األخــرى باتخــاذ إجــراءات ســبقت اإلشــارة إلــى مــا ت .٤٢
وتعرفهــا الســلطات بــأن المقصـــود بهــا هــي إجــراءات العنايــة الواجبــة، خصوصــًا بأنهـــا وردت ، الحيطــة والحــذر بشــكل مســتمر

، حيــث يســتخدم واضــع النظــام هــذا المصــطلح عنــد ةفــي الالئحــة التنفيذيــ ضــمن االلتزامــات الخاصــة بــإجراءات العنايــة الواجبــة
قـد تمضـنت التعـديالت التـي قـام بهـا المصـرف المركـزي علـى إلـزام المصـارف ذلـك، عالوة على و . جراءاتهذه اإل اإلشارة إلى

 بــإجراءات العنايــة الواجبــة علــى عالقــات العمــل، والحصــول علــى معلومــات مســتمر والمؤسســات الماليــة األخــرى بالقيــام بشــكل
أخــرى، تتضــمن ومــن ناحيــة . جبــة مــرة أخــرىإضــافية عنــد الشــك فــي صــحة المعلومــات المتــوفرة، والقيــام بــإجراءات العنايــة الوا

إلزام المؤسسات الخاضعة لتلـك الهيئـات بوضـع نظـام يكفـل اتخـاذ  اللوائح الصادرة من قبل هيئة األوراق المالية وهيئة التأمين 
 . ات والمستندات المطلوبة بشكل دوري ومستمراإلجراءات الالزمة لتحديث البيان

  
) ١,٠٠٠(يتجاوز الحـد الـذي يسـتوجب التحقـق مـن هويـة العمـالء فيمـا يتعلـق بـالحواالت البرقيـة : وجه القصور السادس

  ).قطاع المصارف(دوالر أمريكي بنسبة كبيرة / يورو 
 

م حيـث تضـمن التعـديل ٢٠٠٨وال فـي عـام قام مصرف اإلمـارات المركـزي بتعـديل نظـام إجـراءات مواجهـة غسـل األمـ .٤٣
إلــزام المصــارف ومكاتــب الصــرافة ومحــولي األمــوال بــالتعرف علــى هويــة العميــل بمــا يتضــمن االســم والعنــوان فــي حالــة القيــام 

درهـم إمـاراتي، أو مـا يعادلـه فـي العمـالت األجنبيـة بالنسـبة للجهـات التـي تعمـل فـي تحويـل ) ٢٠٠٠(بحوالة برقية تعادل مبلغ 
  .درهم إماراتي، أو ما يعادله في العمالت األجنبية بالنسبة للمصارف) ٣,٥٠٠(موال، ومبلغ األ
  

يتجاوز حد العناية الواجبة بالعمالء فيمـا يتعلـق بطلبـات التـأمين حـد مجموعـة العمـل المـالي بنسـبة : وجه القصور السابع
  ).مينقطاع التأ(كبيرة، ويعود هذا األمر إلى معدالت المخاطر المنخفضة

  
، حيث تتضمن الالئحـة عـدم تحديـد حـد معـين إلجـراءات قامت اإلمارات بمعالجة وجه القصور المتعلق بهذه التوصية .٤٤

العناية الواجبة، حيـث سـبقت اإلشـارة إلـى إلـزام المؤسسـات الماليـة بمـا فيهـا شـركات التـأمين بـالتعرف علـى هويـة العمـالء وفـق 
وني للعميــل، والمســتفيد الحقيقــي، كمــا قامــت هيئــة التــأمين بعــد إنشــائها بإصــدار الئحــة مــن الالئحــة، والمركــز القــان) ٤(المــادة 

مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب لشـــركات التـــأمين، والتـــي بـــذلك ألغـــت الالئحـــة الصـــادرة فـــي الســـابق مـــن قبـــل وزارة 
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عنايـة ل تلـزم شـركات التـأمين بتطبيـق إجـراءات الاالقتصاد، وال تتضمن الالئحة حدًا معينًا لتطبيـق إجـراءات العنايـة الواجبـة، بـ
 .الواجبة على جميع العمالء

 
ال يوجد أية التزامات تتعلق بالقيام مجددًا بإجراءات العناية الواجبة بالعمالء عندما يكـون هنـاك شـك : وجه القصور الثامن

  ).قطاع المصارف واألوراق المالية والتأمين(في دقة أو صحة المعلومات السابقة 
 

تتضـــمن التعـــديالت التـــي قـــام بهـــا المصـــرف المركـــزي إلـــزام المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة األخـــرى بالقيـــام مجـــددًا  .٤٥
بــإجراءات العنايــة الواجبــة مــرة أخــرى عنــدما يكــون هنــاك شــك فــي المعلومــات المقدمــة مــن العميــل، وبالمثــل تتضــمن الالئحــة 

 .صادرة من قبل هيئة التأمينالصادرة من قبل هيئة األوراق المالية والالئحة ال
  

قطـاع (ال توجد إلتزامات تتعلق بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من عالقة العمل، وطبيعتهـا : وجه القصور التاسع
  ).المصارف واألوراق المالية

 
 تتضـــمن التعـــديالت التـــي قـــام بهـــا المصـــرف المركـــزي إلـــزام المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة األخـــرى بالحصـــول علـــى .٤٦

كمــا أن الالئحــة الصــادرة مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة تتضــمن . معلومــات بــالغرض مــن عالقــة العمــل وطبيعــة تلــك العالقــة
 .شخص الطبيعي أو االعتباريإلزامًا بالحصول على معلومات بالغرض والطبيعة المقصودة لعالقة العمل، سواًء كان ذلك لل

  
العنايــة الواجبــة المشــددة، فيمــا يتعلــق بــالعمالء مرتفعــي المخــاطر  ق بــإجراءال توجــد متطلبــات تتعلــ:وجــه القصــور العاشــر

  ).قطاع المصارف واألوراق المالية والتأمين(
 

تضــمنت التعــديالت التــي قــام بهــا المصــرف المركــزي إلــزام المصــارف والمؤسســات الماليــة األخــرى بتطبيــق إجــراءات  .٤٧
دتها عاليــة المخــاطر، مثــل العمــالء غيــر المقيمــين، الخــدمات المصــرفية العنايــة الواجبــة المشــددة علــى بعــض الحــاالت التــي عــ

الخاصـــة، مقـــدمي خـــدمات المزايـــدة، الوســـطاء فـــي البضـــائع الفخمـــة، والوســـطاء فـــي قطـــاع العقـــارات، الوســـطاء فـــي المعـــادن 
. ماليـة األخـرى اتخاذهـاثمينة، إال أن تلك الالئحة لم توضح طبيعة اإلجراءات المشـددة التـي يمكـن للمصـارف والمؤسسـات الال

علـى إلـزام الشـركات الخاضـعة بتصـنيف العمـالء إلـى ) ٦(وتضمنت الالئحة الصادرة من قبل هيئـة األوراق الماليـة فـي المـادة 
فئــات مختلفــة مــن حيــث نســبة المخــاطر المحتملــة، بمــا يتضــمن عمــالء يمثلــون مخــاطر مرتفعــة، علــى أســاس حجــم وطبيعــة 

وبلده األصـلي ومصـادر تمويلـه، وأيـة معـايير أخـرى تراهـا الشـركة أو المؤسسـة، وتلتـزم الشـركة أو النشاط االقتصادي للعميل، 
المؤسسة باتخاذ مزيدًا من اإلجراءات الوقائية واالحتياطية تجـاه العمـالء ذوي المخـاطر المرتفعـة، مـن خـالل الفحـص والتـدقيق 

الء العمــــالء، وفقــــًا للنظــــام الــــذي تضــــعه الشــــركة أو  المتكــــرر عــــل فتــــرات دوريــــة للوقــــوف علــــى آخــــر أوضــــاع وتعــــامالت هــــؤ 
 . المؤسسة

 
وبالنسبة لشـركات التـأمين، فتطالـب الشـركات بتطبيـق األسـلوب المرتكـز علـى المخـاطر بموجـب الالئحـة الصـادرة مـن  .٤٨

الشـركات، علـى  قبل هيئة التأمين، حيث تلزم الشركات بالقيام بتقييم لمخـاطر غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب التـي تواجـه تلـك
نوعية العمالء، والغرض من العالقة، والمنتجات والخدمات التي تقدمها أو الهدف منها، والتقنيـة : أن تشمل على سبيل المثال

 .التي تستخدمها لتقديم تلك المنتجات، وتطالب الالئحة شركات التأمين بالتقليل من تلك المخاطر
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١٦ 
 

تتعلـق بتنفيـذ إجـراءات قائمـة علـى المخـاطر بشـأن تطبيـق العنايـة الواجبـة ال يوجـد متطلبـات : وجه القصور الحادي عشر
قطـاع (على العمالء الذين يملكون حسابات يعود تورايخ فتح حساباتهم إلى ما قبل إصـدار قـانون مكافحـة غسـل األمـوال  

  ).المصارف واألوراق المالية والتأمين
 

لوائحه بإلزام المصـارف والمؤسسـات الماليـة األخـرى بتطبيـق  تضمنت التعديالت التي قام بها المصرف المركزي على .٤٩
إجــراءات العنايــة الواجبــة علــى العمــالء الــذين ســبق لهــم القيــام بفــتح حســابات قبــل تــاريخ إصــدار تلــك اللــوائح، والتأكــد مــن عــدم 

لع بضـــرورة تطبيـــق وجــود مخـــاطر فــي تلـــك العالقــات، وكـــذلك تضــمنت الالئحـــة الصـــادرة مــن قبـــل هيئــة األوراق الماليـــة والســ
وال تتضمن الالئحة الصـادرة مـن قبـل هيئـة التـأمين  .إجراءات قائمة المخاطر تجاه الحسابات السابقة على سريان تلك الالئحة

أيــة متطلبــات بهــذا الشــأن، بــالرغم مــن أنهــا تعطــي جميــع الشــركات مهلــة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ نفــاذ التعمليــات 
 .هم بما يتالءم مع أحكام هذه المادةبتوفيق أوضاع منشآت

  
ــاني عشــر فيمــا يتعلــق ببورصــة دبــي للــذهب والســلع، ال توجــد متطلبــات تتعلــق بالعنايــة الواجبــة تجــاه :وجــه القصــور الث

  .العمالء، بخالف كشف الهوية األولي، وٕاجراءات التحقق
 

مكافحة غسل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب  ، وتسري قوانينلمركز دبي للسلع المتعددةتخضع بورصة دبي للذهب والسلع  .٥٠
كمـا أن البورصـة تخضـع لهيئـة  .والالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال على كافة المناطق المالية الحرة في اإلمارات

يقــة م، حيــث يجــري تنظيمهــا بالطر ٢٠٠٦األوراق الماليــة والســلع وفــق مــذكرة التفــاهم التــي قامــت بتوقيعهــا مــع الهيئــة فــي عــام 
ظم بها الهيئة األسـواق الماليـة األخـرى، وعليـه تكـون اإلمـارات عالجـت أوجـه القصـور المتعلقـة بـإجراءات العنايـة نفسها التي تن

الواجبــة، مــن حيــث االلتزامــات المفروضــة علــى المؤسســات الماليــة كافــة والــواردة فــي الالئحــة التنفيذيــة لقــانون مكافحــة غســل 
  .زامات المنصوص عليها في الالئحة الصادرة من قبل هيئة األوراق المالية والسلعاألموال، باإلضافة إلى االلت

  
ال توجد أدلة علـى تطبيـق أي قواعـد تتعلـق بالعنايـة الواجبـة تجـاه العمـالء للقطاعـات المحليـة : وجه القصور الثالث عشر

  .األخرى
 

ليــة تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة مــن قبــل قامــت اإلمــارات باتخــاذ عــدد مــن الخطــوات الملموســة فــي ســبيل زيــادة فعا .٥١
المصــرف المركــزي، هيئــة األوراق (الؤسســات الماليــة، حيــث قامــت بتحــديث كــل اللــوائح الصــادرة مــن قبــل الجهــات اإلشــرافية 

بيـرة فـي ، باإلضـافة إلـى زيـادة كعالوة على االلتزامات المنصـوص عليهـا فـي الالئحـة التنفيذيـة للقـانون) المالية، وهيئة التأمين
وســعت  .عــدد الــدورات التدريبيــة الخاصــة برفــع مســتوى وعــي الجهــات الخاضــعة للقــانون بمتطلبــات إجــراءات العنايــة الواجبــة

اإلمارات من خالل الزيارات التفتيشية التي قامت بهـا الجهـات اإلشـرافية إلـى التأكـد مـن مـدى تطبيـق تلـك القواعـد، حيـث تبـين 
 : ى ذلك التطبيقاإلحصائيات الواردة أدناه مستو 
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١٧ 
 

 الدورات التفتيشية التي قام بها المصرف المركزييوضح عدد ) ٤(جدول رقم 
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  السنة
  ٥٤  ٧٤  ٤٧  ٤٠  ٢٦  ٢٦  البنوك

  ٥١  ٦٨  ٥٦  ٥٦  ٣٦  ١٩  شركات الصرافة
  ٤٧  ٥٠  ٥٠  ٣٤  ١٨  ١٥  شركات اإلستثمار والتمويل

  ٨٥  ٩٣  ٦٥  ٧٦  ٣٦  ٦  مكاتب التمثيل
  ٢٣٧  ٢٨٥  ٢١٨  ٢٠٦  ١١٥  ٦٦  المجموع

 
  يوضح عدد الدورات التفتيشية التي قامت بها هيئة التأمين) ٥(جدول رقم 

  عدد الدورات التفتيشية  السنة 
٦٠  ٢٠١٢  
٨٠  ٢٠١٣  
١٠٠  ٢٠١٤  

 
 المخالفات التي تم رصدها من قبل هيئة التأمينبعدد ) ٦(جدول رقم  

  المشطوب  الموقوف  االنذار  العدد  النشاط
  ١٩    ٢  ٦٠  شركات التأمين

  ٩  ٢  ١٢  ١٦٢  وسطاء
  ١٣  ١٠    ٧٢  خبراء كشف
  ١٤      ٢١  استشاري

  ٢      ٤١  خبراء رياضيات
  ٢٥      ٢٠  وكالء

  
  يوضح عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها هيئة األوراق المالية والسلع) ٧(جدول رقم 

  العدد  السنة
  تفتيش مفاجئ ٣٣و  ٨٦  ٢٠١٣
  تفتيش مفاجئ ٢٨و  ٧٧   ٢٠١٤

 
عـــدد المخالفـــات التـــي تـــم رصـــدها مـــن قبـــل هيئـــة األوراق الماليـــة والســـلع مـــن خـــالل الزيـــارات وأفـــادت الســـلطات بـــأن  .٥٢

ويالحــظ  .تراوحــت الجــزاءات بخصوصــها بــين التنبيــه والتوجيــهو مخالفــة،  )١١(ه بلــغ عــدد حتــى تاريخــ ٢٠١٤التفتيشــية لعــام 
غيـاب إحصـائيات دقيقـة حـول عمليـات التفتـيش التـي تي يقوم بها المصـرف المركـزي، إال أنـه زيادة مستوى عمليات التفتيش ال

الجهات اإلشرافية عامًال في صعوبة الحكم بشكل دقيق على مستوى تطبيق تلك اإلجراءات مـن قبـل المؤسسـات بقية تقوم بها 
  . الخاضعة لتلك الجهات المالية
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١٨ 
 

أيـــة التزامـــات أساســـية تتعلـــق بالعنايـــة الواجبـــة بـــالعمالء فـــي أيـــة قـــوانين أو  لـــم يـــتم إدراج: وجـــه القصـــور الرابـــع عشـــر
  ). مركز دبي المالي العالمي(لوائح

  
االتحادي والالئحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون االتحادي على المناطق المالية الحرة، بما في ذلك  القانونيسري  .٥٣

ما تتضمنه الالئحة التنفيذية من التزامات أساسية في إجراءات العنايـة الواجبـة  مركز دبي المالي العالمي، وسبقت اإلشارة إلى
  .تجاه العمالء

  
ال توجــد متطلبــات واضــحة تــنص علــى إجــراء العنايــة الواجبــة تجــاه العمــالء بشــكل مســتمر : وجــه القصــور الخــامس عشــر

  ).مركز دبي المالي العالمي(
 

ية من إلزام المنشـآت الماليـة باتخـاذ إجـراءات الحيطـة والحـذر بشـكل مسـتمر، باإلضافة إلى ما تتضمنه الالئحة التنفيذ .٥٤
إجــراءات العنايــة ) الجهــة المشــرفة علــى مركــز دبــي المــالي العــالمي(هيئــة دبــي للخــدمات الماليــة تتضــمن القواعــد الصــادرة مــن 

ت مراقبـة العمليـات التـي تـتم طـوال فتـرة الواجبة المستمرة بناًء على المنهج المبني على المخاطر، بحيث تتضمن تلك اإلجـراءا
العالقة مع العميـل للتأكـد مـن أن العمليـات التـي تـتم تتفـق مـع المعلومـات التـي يملكهـا الشـخص المـرخص لـه، ونمـط النشـاط، 

قــد ال ، والتــي والمخـاطر التــي يمثلهـا، وٕابــداء اهتمــام خـاص للعمليــات المعقــدة وغيـر االعتياديــة الكبيـرة واألنشــطة غيــر المعتـادة
تحتـوي علــى هــدف اقتصـادي أو قــانوني واضــح، ومراجعــة المعلومـات والوثــائق المقدمــة مــن العميـل بشــكل مســتمر، وتحــديثها، 

 . وخصوصًا على العمالء ذوي المخاطر المرتفعة
  

   ): غير ملتزمة(  والخاصة الرابعة التوصية الثالثة عشر
  

أي التــزام يقضـي بــاإلبالغ عـن العمليــات المشـبوهة المرتبطــة بتمويــل لـم يــرد فـي القــانون أو الالئحـة : وجـه القصــور األول
  .اإلرهاب

المتعلق باإلبالغ عن االشتباه فـي تمويـل اإلرهـاب فقـط " وسائل ملزمة أخرى"ينطبق االلتزام الوارد في : وجه القصور الثاني
  .على المؤسسات الخاضعة إلشراف البنك المركزي

  
مـن القـانون، حيـث يـتم تعريـف ) ١(ت المشـبوهة وفـق التعريـف الـوارد فـي المـادة رقـم قامت اإلمارات بتعريـف المعـامال .٥٥

المعامالت المشبوهة بأنها أية معامالت تتعلق بأموال تتوافر بشـأنها أسـباب معقولـة لالشـتباه فـي أنهـا متحصـلة مـن أيـة جنايـة 
 جهات الخاضعة للقـانونالكافة يلزم هذا التعريف و . أو جنحة أو مرتبطة بتمويل اإلرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة

بأيــة أمــوال مرتبطــة بــأي نشــاط إجرامــي، باإلضــافة إلــى األمــوال المرتبطــة بتمويــل اإلرهــاب أو بــإبالغ وحــدة المعلومــات الماليــة 
باإلرهــاب أو  ، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التعريــف ال يتمضــن اإلشــارة إلــى ارتبــاط تلــك األمــوالتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة

   .األعمال اإلرهابية، أو أنها ستستخدم ألغراض اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية
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حسـب التقـدير (ال توجد قاعدة محددة يتم على أساسها اإلبالغ عن االشتباه فـي حالـة غسـل األمـوال : وجه القصور الثالث
  ).الشخصي أو الموضوعي أو كالهما

  
تتوافر بشـأنها أسـباب  ت قامت بتحديد تعريف للمعامالت المشبوهة بأنها المعامالت التيسبقت اإلشارة إلى أن اإلمارا .٥٦

وبالتــالي . معقولـة لالشـتباه بأنهــا متحصـالت لنشـاط إجرامــي أو مرتبطـة بتمويـل اإلرهــاب أو تمويـل التنظيمـات غيــر المشـروعة
) ٢٤/٢٠٠٠(عمــيم الصــادر مــن المصــرف المركــزي يتضــمن التأخــذ القــانون اإلمــاراتي بقاعــدة التقــدير الموضــوعي لالشــتباه، و 

من غير الواضح المؤشرات التي يمكن أن تبني عليهـا الجهـات الخاضـعة وتعديالته عددًا من المؤشرات التي يمكن أن تساعد 
 ر لســنة/١٧والســلع رقــم  فــي حــين تتضــمن القواعــد الصــادرة مــن هيئــة األوراق الماليــة .تقــديرها الموضــوعي فــي هــذا الشــأن هلــ

التــي يمكــن للجهــات الخاضــعة للهيئــة مــن بنــاء تقــديرها الموضــوعي لحــاالت عــددًا مــن المؤشــرات الخاصــة  وتعــديالتها٢٠١٠
  . االشتباه

  
  . وجود حالة من عدم الوضوح حول نطاق االلتزام باإلبالغ فيما يتعلق بتعريف غسل األموال: وجه القصور الرابع

  
يع نطاق الجرائم األصلية لجريمة غسل األموال لتشمل المتحصالت أليـة جنايـة سبقت اإلشارة إلى قيام اإلمارات بتوس .٥٧

أو جنحة، كما أن تعريـف المتحصـالت وفـق القـانون المعـدل امتـد ليشـمل أيـة أمـوال ناتجـة بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر مـن 
اإلبـالغ عـن أيـة أمـوال  غ بحيث يشـملوبالتالي فقد قامت اإلمارات بتوضيح نطاق االلتزام باإلبال. ارتكاب أية جناية أو جنحة

 . مرتبطة بمتحصالت لنشاط إجرامي
  

 . عدم وجود التزام يتعلق باإلبالغ عن الشروع في تنفيذ معامالت مشبوهة: وجه القصور الخامس
 

علـق تضمن تعريف المعامالت المشبوهة الوارد في القانون المعدل على امتداد نطاق اإللزام باإلبالغ ألية معـامالت تت .٥٨
بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة لالشتباه في أنها متحصلة من أية جناية أو جنحة، أو مرتبطـة بتمويـل اإلرهـاب أو تمويـل 

وعليــه، فقــد قامــت اإلمــارات بــإلزام الجهــات الخاضــعة للقــانون . التنظيمــات غيــر المشــروعة، ســواء تــم تنفيــذها أو شــرع فــي ذلــك
 . تنفيذ معامالت مشبوهة باإلبالغ عن عمليات الشروع في

  
الشــكوك حــول ) والتركيــز علــى عــدد قليــل نســبيًا مــن المؤسســات(يثيــر انخفــاض معــدالت اإلبــالغ : لســادسوجــه القصــور ا

 .الكفاءة العامة للنظام
 

بهدف زيادة فعالية نظام اإلبالغ في اإلمـارات قامـت الوحـدة باتخـاذ عـدد مـن الخطـوات فـي هـذا الجانـب، حيـث قامـت  .٥٩
نظام إلكتروني لرفع تقارير المعامالت المشبوهة من الجهات الخاضعة للقانون، حيث قامـت الوحـدة منـذ شـهر اكتـوبر  بتطوير
وقـدمت اإلمـارات عـددًا مـن اإلحصـائيات التـي تبـين زيـادة فـي فعاليـة نظـام اإلبـالغ، وذلـك علـى م باعتماد هذا النظـام، ٢٠١٣

 : النحو التالي
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  التي تلقتها الوحدة  بالغاتل عدد اإلإحصائية حو: )٨(جدول رقم 
  عدد اإلخطارات التي تلقتها الوحدة  العام
١٧٥٠  ٢٠٠٩  
٢٧٨١  ٢٠١٠  
٢٥٧٦  ٢٠١١  
٢٧٠٠  ٢٠١٢  
٢٨٩٠  ٢٠١٣  
  ١٢/١١/٢٠١٤تاريخ حتى   ٣٤٨٤  ٢٠١٤

  
  للوحدة بالغاتإحصائيات حول الجهات التي قدمت : )٩(جدول رقم 

  األعمال والمهن غير المالية  جهات غير مصرفية  جهات مصرفية  العام
١١  ٤٨٢  ٢٣٩٧  ٢٠١٣  
٦  ٦٨٧  ٢٧٩١  ٢٠١٤  

  
وبشكل عام، توضح اإلحصائيات التي تتضـمنها التقـارير السـنوية الصـادرة مـن قبـل الوحـدة، زيـادة فـي عـدد البالغـات  .٦٠

هـذا األمـر إلـى  د يعـودوقـم، ٢٠١٤التي قدمت مـن الجهـات الخاضـعة، ويالحـظ الزيـادة الكبيـرة التـي تلقتهـا الوحـدة خـالل عـام 
يلقـي عبئـًا إضـافيًا علـى السـلطات قد تطبيق نظام رفع البالغات بشكل إلكتروني من قبل الجهات الخاضعة، وهو األمر الذي 

معالجــة تلــك البالغــات، خصوصــًا فــي ظــل التعــديالت القانونيــة علــى متطلــب اإلبــالغ عــن تمويــل اإلرهــاب واإلبــالغ مــن أجــل 
لوعي للجهات الخاضعة ية األخرى، كما أنه ينبغي على السلطات بذل الجهد في سبيل رفع مستوى اعن المتحصالت اإلجرام

، من خالل اإلرشادات التـي تقـدم للجهـات الخاضـعة عـن األسـباب المعقولـة القاعدة القانونية التي ينبي عليها االشتباهللقانون ب
    .  لالشتباه

  
  لتوصيات الرئيسيةاستعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق با  .ه 

  
  )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : ٢٣التوصية 

  
 .تقوم مكاتب الحوالة فقط بعملية التسجيل الطوعي، وغياب لنظام مراقبة فعال: وجه القصور األول

  
م، نظـــام وســـطاء الحوالـــة، والـــذي تضـــمن إلـــزام ٢٠١٢أصـــدرت اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة غســـل األمـــوال فـــي يوليـــو  .٦١

المــادة تبــين و " شــهادة وســيط حوالــة" بيعــين أو االعتبــاريين بالتســجيل وحمــل شــهادة صــادرة مــن البنــك المركــزي األشــخاص الط
، والتــي تتضــمن بيــان طبيعــة ونطــاق نشــاط الحوالــة التــي يمارســها مقــدم الطلــب، مــن النظــام شــروط ومتطلبــات التســجيل) ٣(

، باإلضـافة إلـى اسـم وعنـوان وعمـر لـب بشـأن إدارة هـذه األعمـالوتفاصيل ترتيبات مقـدم الط والخطط المستقبلية لهذه األنشطة
ووظيفــة ونبــذة عــن مقــدم الطلــب، باإلضــافة إلــى تقــديم تعهــدات بضــمان جميــع الحــواالت لعمالئــه، واحتفاظــه بحســاب فــي أحــد 

هــد باالمتثــال البنــوك العاملــة فــي الدولــة الســتخدامه فــي عمليــات التســوية، وتزويــد المصــرف المركــزي بتفاصــيل الحســاب، وتع
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وأيــة  المتعلــق بالمصــرف المركــزي والنظــام النقــدي وتنظــيم مهنــة الصــرافة، م١٩٨٠لســنة ) ١٠(الحكــام القــانون اإلتحــادي رقــم 
قـــرارات أو تعليمـــات أو توجيهـــات أو تعـــاميم أو مراســـالت صـــادرة عـــن المصـــرف المركـــزي بهـــذا الشـــأن، وبإخضـــاع ســـجالته 

وتعهــد باالمتثــال لتعليمــات المصــرف المركــزي بشــأن مواجهــة , فتشــي المصــرف المركــزيومســتنداته لرقابــة وتــدقيق ومراجعــة م
وال وتمويــل اإلرهــاب، وتزويــد المصــرف المركــزي بالبيانــات والمعلومــات الخاصــة بــالمحولين والمســتفيدين إلكترونيــًا غســل األمــ

م الطلـــب مـــن غيـــر مـــواطني دولـــة كمـــا تضـــمنت الشـــروط أن يكـــون مقـــد. وفقـــًا للنمـــاذج المعـــدة مـــن قبـــل المصـــرف المركـــزي
اإلمارات، وأن يتمتع باألهلية القانونية ويكون مقيمًا بصـورة رسـمية، وأن ال يكـون قـد سـبق إدانتـه فـي أي جريمـة تمـس الشـرف 
أو األمانة وأال يكون قد اخل بالتزامته نحو البنوك أو أي دائنين آخـرين، وأن ال يكـون قـد أشـهر إفالسـه أو توصـل إلـى تسـوية 

ويصـــدر . )معـــايير الكفـــاءة والمالئمـــة( دائنيـــه، أو خضـــعت أمالكـــه للحجـــز أو فرضـــت الحراســـة القضـــائية علـــى أمالكـــه مـــع
المصــرف المركــزي تلــك الشــهادات لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد لفتــرات أخــرى، وللمصــرف المركــزي أن يضــمن الشــهادة أيــة 

بمـا فيهـا خـرق القــوانين، (إليـه حـاالت قـد يـتم ســحب الشـهادة بموجبهـا كمـا يحـدد النظــام المشـار  .شـروط أو قيـود يراهـا مناسـبة
  ).والتعليمات، والتعاميم

  
، كمــا يمنحــه صــالحية اإلشــراف )١٠(ويعطــي ذلــك النظــام المصــرف المركــزي مســؤولية تنفيــذ هــذا النظــام وفــق المــادة  .٦٢

الشـخص المسـجل متـى رأى ذلـك ضـروريًا حسـب ، حيث يقوم بعمليـة التفتـيش علـى أعمـال من النظام) ٧(والرقابة وفق المادة 
دائــرة الرقابــة علــى البنــوك فــي المصــرف المركــزي، باإلشــراف وتخــتص  .تقــديره للتأكــد مــن ســالمة تطبيــق أحكــام هــذا النظــام

ية الرقابـة علـى وسـطاء الحوالـة للتأكـد مـن والرقابة على وسطاء الحوالة، وأفادت السلطات بأن تلك الدائرة تتبع معايير في عمل
تطبيقهم لاللتزامات المنصوص عليها في نظام وسطاء الحوالـة، مـن خـالل قيـام الوسـطاء بتقـديم كشـوفات ربـع سـنوية تتضـمن 
مراجعة المستندات والنماذج المطلوبة وكشوف تسوية الحسابات التي يقدمها وسطاء الحوالة بشكل مكتبي، ولم تشر السـلطات 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد الوســطاء الــذين تــم تســجيلهم خــالل الفتــرة الماضــية بلــغ . إلــى وجــود تفتــيش ميــداني علــى الوســطاء
وســطاء الحوالــة، علــى مــن النظــام تفــرض التزامــات مســتمرة علــى ) ٦(كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن المــادة   .وســيط) ٣٠٨(عــدد 

واز تفويض أحد بالقيام بذلك، وعدم تغييـر العنـوان أو المقـر أو النشـاط التجـاري إدارة األعمال شخصيًا، وعدم ج: سبيل المثال
إال بعد الحصـول علـى موافقـة المصـرف المركـزي، وممارسـة نشـاطه فـي مكـان مناسـب يمكـن لمفتشـي المصـرف المركـزي مـن 

خر يرخصه المصـرف المركـزي، زيارته، والتحقق من سجالته، وأال يتضمن االسم التجاري كلمة بنك أو صرافة أو أي نشاط آ
إلجراء التسويات بصورة ربع سـنوية مـع النمـاذج األخـرى، وأن يـزود المصـرف المركـزي بأيـة وأن يقدم كشوفات حسابه المحدد 

ٕابالغ وحدة مواجهة غسـل األمـوال والحـاالت بيانات أو معلومات أو إحصاءات قد يطلبها في أي وقت وعن أي فترة محددة، و 
ة تحويالت يتوافر بشأنها أسس معقولة للشك بأنها مرتبطة بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة غسل أمـوال أو المشبوهة عن أي

باإلضــافة إلــى  تمويــل إرهــاب، وتشــمل المعــامالت التــي يحــاول العميــل أو يشــرع فــي تنفيــذها وتبــدو ذات طبيعــة مشــكوك فيهــا،
وانين المدنيــة وقــانون الشــركات، وقــانون تجــريم غســل األمــوال والمرســوم التزامــه بــالقوانين الســارية فــي اإلمــارات بمــا فــي ذلــك القــ

 .ون مكافحة الجرائم اإلرهابيةبقان
  

ليس هناك متطلبات تتعلق بكفـاءة ومالئمـة أعضـاء مجلـس اإلدارة واألعضـاء المنتـدبين فـي شـركات : وجه القصور الثاني
 .التأمين

 
فـي شـأن إنشـاء هيئـة  ٢٠٠٧فـي عـام ) ٧(رقـم د اعتمـدت قـانون جديـد أشار تقرير التقييم المتبـادل إلـى أن اإلمـارت قـ .٦٣

منـه علـى العمـل بـه بعـد ) ١٢٤(التأمين، وتنظيم أعماله، ولكن لم يتم العمل به في اإلمـارات ذلـك الوقـت، حيـث تـنص المـادة 
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التــأمين ، والتــي حيــث نــص القــانون علــى إنشــاء هيئــة  .م٢٠١٠ينــاير  نشــر فــيو  ،ســتة أشــهر مــن نشــره فــي الجريــدة الرســمية
تتمتــع بالشخصــية االعتباريــة وباالســتقالل المــالي واإلداري لهــا، ولهــا صــالحية مباشــرة جميــع األعمــال والتصــرفات التــي تكفــل 

تشكيل مجلس إدارة لهيئـة التـأمين برئاسـة وزيـر كما نص القانون على . تحقيق األغراض والمهام المسندة إليها بموجب القانون
 م،٢٠٠٩لسـنة ) ٢(عشرة أشـخاص، وقـام المجلـس بإصـدار الالئحـة التنفيذيـة للقـانون بموجـب القـرار رقـم  االقتصاد، وعضوية

فـي وبشكل عام، يعالج هـذا القـانون  . م٢٠١٠ونص العمل بها بعد نشر الالئحة في الجريدة الرسمية، حيث نشرت في يناير 
ة أو المدراء العموميين أو المدراء المفوضـين، كمـا تتطلـب مطلوبة في أعضاء مجالس اإلدار المعايير ال) ٣٢-٣١-٣٠(المواد 
إرفـاق شـهادة رسـمية تفيـد بأنـه لـم يحكـم علـى اي مـن مـدراء ، للشركات المؤسسة في الدولـة، من الالئحة التنفيذية) ٢١(المادة 

كمـا تتضــمن . إفالســه الشـركة بعقوبـة فــي جريمـة مخلــة بالشـرف أو األمانــة، وٕاقـرار كتــابي مـن كــل مـدير بأنــه لـم يســبق إشـهار
مـــن الالئحـــة التفيذيـــة متطلبـــات خاصـــة بـــإدارة شـــركات التـــأمين، تتضـــمن تـــوافر الكفـــاءة والخبـــرة، وحســـن الســـيرة ) ٢٦(المـــادة 

كمـا يتطلـب القـانون . والسلوك، وعدم صدور أحكام بجنايات أو جنح مخلة بالشـرف أو األمانـة أو اآلداب العامـة، أو اإلفـالس
ل خلو مركـز أي مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة أو المـدراء العمـوميين أو المـدراء المفوضـين، وضـرورة مـلء إخطار الهيئة في حا

  .  المركز الشاغر خالل ستين يومًا من تاريخ خلوه
  

محدودية نطاق فحوصات ومعاينات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب فـي قطـاع األوراق الماليـة : وجه القصور الثالث
   .)داخل نطاق بورصة دبي للذهب والسلع بما في ذلك،(

  
م، والـــذي تضـــمن إجـــراءات ٢٠١٠لســـنة ) ر/١٧(قـــام مجلـــس إدارة هيئـــة األوراق الماليـــة والســـلع بإصـــدار القـــرار رقـــم  .٦٤

 .بالعمـل فـي مجـال األوراق الماليـةمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الشركات والمؤسسات المرخصة مـن قبـل الهيئـة 
الســلطات اإلماراتيــة بــأن هيئــة األوراق الماليــة قامــت بتشــكيل فريــق عمــل داخلــي لمتابعــة إجــراءات مواجهــة غســل فــادت أكمــا 

األموال، بهـدف زيـادة االمتثـال لتوصـيات مجموعـة العمـل المـالي، وقامـت بتـوفير تـدريب متخصـص ألعضـاء الفريـق، ووضـع 
مهنية متخصصة، كما أفـادت السـلطات بأنهـا أجـرت خـالل  خطة لتدريب الموظفين المعنيين وتأهيلهم للحصول على شهادات

شــركة مــن أســواق أبــو ظبــي ودبــي ) ٥٩(فحصــًا دوريــًا علــى مجموعــة مــن الشــركات، مــن بيــنهم عــدد ) ٨٣(عــدد  ٢٠١٢عــام 
مـــن قبـــل الشـــركات لقـــوانين مخالفـــة ) ١٩(مـــن شـــركات مركـــز دبـــي للســـلع المتعـــددة، وتـــم اكتشـــاف عـــدد ) ٢٤(الماليـــة، وعـــدد 

كمــا قامــت  .ة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وتــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وفقــًا لمــا هــو متبــع فــي مثــل هــذه الحــاالتمكافحــ
شــركة فــي أســواق ) ٣٠(فحصــًا دوريــًا علــى مجموعــة مــن الشــركات، مــن بيــنهم عــدد ) ٥٢(م، بــإجراء عــدد ٢٠١٣خــالل عــام 

مخالفــة للــوائح ) ٤٤(بــي للســلع المتعــددة، وتــم اكتشــاف عــدد شــركة مــن شــركات مركــز د) ٢٢(أبــوظبي ودبــي الماليــة، وعــدد 
إصـدار توجيهـات، (مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمـة، وتتنـوع اإلجـراءات المتخـذة مـا بـين 

 ).وتنبيهات، وٕانذرات
 

مـن غيـر الواضـح مـدى  الجانـب، إال أنـهوعلى الرغم من الخطوات التي اتخـذتها هيئـة األوراق الماليـة والسـلع فـي هـذا  .٦٥
يـزال علـى  الشمول نطاق الفحص الـذي تقـوم بـه اإلمـارات لكافـة متطلبـات مواجهـة غسـل األمـوال ومكافحـة تمويـل اإلرهـاب، و 

 اإلمــارات بــذل الجهــد فــي ســبيل توســيع نطــاق الفحوصــات التــي تجريهــا علــى الشــركات العاملــة فــي مجــال األوراق الماليــة، وقــد
المفيد وضع إرشادات خاصة توضح اإلجـراءات التـي تبنـي عليهـا عمليـة التفتـيش، وخصوصـًا الحصـول علـى نتـائج  يكون من

التحقيــق التــي تجريهــا مؤسســات التــدقيق علــى سياســات مكافحــة غســل األمــوال فــي الشــركات والمؤسســات العاملــة فــي مجــال 
 . األوراق المالية
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  .متثال قطاع التأمين اللزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابعدم وجود رقابة على ا: الرابعوجه القصور 

 
م، في شأن إنشاء هيئة التأمين لإلشراف على قطـاع التـأمين، ٢٠٠٧لسنة ) ٧(سبقت اإلشارة إلى صدور القانون رقم  .٦٦

هــة غســل األمــوال ومنــذ ذلــك أصــدر مجلــس إدراة الهيئــة الئحــة إجــراءات مواجم، ٢٠١٠والبــدء فــي العمــل بالقــانون منــذ عــام 
م، وقامــت بإلغــاء تلــك الالئحــة وٕاصــدار الئحــة أخــرى بموجــب ٢٠٠٩لســنة ) ١(ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب بموجــب القــرار رقــم 

علـــى صـــالحية قيـــام الهيئـــة بـــالتفتيش علـــى ســـجالت وملفـــات ) ١٢(، والتـــي تـــنص فـــي المـــادة ٢٠١٣لســـنة ) ١٦(القـــرار رقـــم 
وٕالــزام العــاملين فــي تلــك الجهــات بوضــع مــا هــو مطلــوب تحــت تصــرف المفتشــين  هــن المرتبطــة،شــركات التــأمين وأصــحاب الم

وتضـمنت تلـك المـادة قيـام الهيئـة بالتأكـد مـن أن أنظمـة الضـبط والمراقبـة الداخليـة تعمـل بشـكل دقيـق . المعينين من قبل الهيئة
ن مراجعـة األنظمـة واإلجـراءات المطبقـة وفعال، والقيام بعملية التفتـيش بـدون موعـد مسـبق، وٕاعـداد فريـق التفتـيش تقريـر يتضـم

من قبل تلك الشركات لمواجهة غسـل األمـوال ومكافحـة تمويـل اإلرهـاب، وكـذلك تقـارير المعـامالت المشـبوهة التـي تـم رصـدها 
 . وٕارسالها إلى وحدة مواجهة غسل األموال والحاالت المشبوهة

 
رة الرقابــة الفنيــة والماليــة، حيــث تتضــمن تلــك اإلدارة قامــت هيئــة التــأمين بتخصــيص إدارة مختصــة بــالتفتيش، وهــي إدا .٦٧

مفــتش، مــن ضــمنهم عــدد مــن المفتشــين الخاصــين بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل ) ١١(يبلــغ عــددهم قســمًا خاصــًا بــالتفتيش، 
ل األمـوال كما قامت هيئة التأمين بإصدار دليل إجراءات الرقابة والتفتيش الذي يتضمن قائمة إجراءات عمليات غسـ. اإلرهاب

وقـدمت اإلمـارات إحصـائيات حـول عمليـات التفتـيش . وتمويل اإلرهـاب، بحيـث يلتـزم بـه مفتشـو الهيئـة أثنـاء الـدورات التفتيشـية
 : التي قامت بها الهيئة على الشركات الخاضعة لها، على النحو التالي

  
  الشركات والمهن الخاضعة لهالى يبين عدد الجوالت التفتيشية التي قامت بها هيئة التأمين ع) ١٠(جدول رقم 
عدد الجهات الخاضعة   السنة

  اإلجمالي
عدد الجهات التي خضعت 

  للتفتيش
  عدد المخالفات المرصودة

١٨  ٣٨  ٣٥٤  ٢٠١١  
٢٢  ٦٠  ٣٦٣  ٢٠١٢  
٢١  ٨٠  ٣٧٣  ٢٠١٣  
٢٤  ١٠٠  ٤٥١  ٢٠١٤  

  
جود عدد كبير مـن الجهـات التـي حجم الجهات الخاضعة إلشراف هيئة التأمين، و وتظهر اإلحصائيات الواردة أعاله،  .٦٨

لـــم تـــتم التفتـــيش أو مراقبـــة امتثالهـــا لمتطلبـــات مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، باإلضـــافة إلـــى قلـــة عـــدد المـــوظفين 
المختصــين بــالتفتيش علــى الجهــات الخاضــعة، ويمكــن عــزو هــذا األمــر إلــى حداثــة إنشــاء الهيئــة، إال أنــه ال يــزال علــى الهيئــة 

  .ات التفتيشية التي تقوم بها على الجهات الخاضعة لها، بما يضمن خضوعها لرقابة فعالة في هذا الخصوصتكثيف الدور 
   
  
  



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٢٤ 
 

 
  )ملتزمة جزئياً (وحدة المعلومات المالية: سادسة والعشرونالتوصية ال

  
ية تعتبر المركز الـوطني من الناحية العملية، ال يستطيع المقيمون اإلقرار بأن وحدة االستعالمات المال: وجه القصور األول

  .الوحيد المعني باستالم وتحليل ونشر تقارير المعامالت المشبوهة
  

م علــــى ٢٠١٤لســــنة ) ٩(م بعــــد تعديلــــه بموجــــب القــــانون رقــــم ٢٠٠٢لســــنة ) ٤(مــــن القــــانون رقــــم ) ٧(تــــنص المــــادة  .٦٩
عامالت المشـبوهة مـن كافـة المنشـآت اختصاص وحدة المعلومات المالية المنشأة بالمصرف المركزي على استالم التقارير بالم

انظــر تعريــف المعــامالت المشــبوهة عنــد الحــديث عــن (الماليــة والمنشــآت الماليــة األخــرى والتجاريــة واالقتصــادية ذات الصــلة، 
علــى تــولي الوحــدة دراســة الحــاالت المبلــغ إليهــا، وٕابــالغ النيابــة ) ٨(، كمــا تــنص المــادة )والخاصــة الرابعــة ســابقاً  ١٣التوصــية 

لســنة ) ٣٨(كمــا تضــمنت الالئحــة التنفيذيــة للقــانون الصــادرة مــن قبــل مجلــس الــوزراء رقــم . العامــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
إلـزام المنشـآت الماليـة والمنشـآت الماليـة األخـرى والتجاريـة واالقتصـادية بإخطـار الوحـدة عـن علـى ) ٧(في المادة رقم م ٢٠١٤

من غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل التنظيمـات غيـر المشـروعة علـى النمـاذج التـي المعامالت التي يشتبه في أنها تتض
مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة ) ١٦(تعـــدها اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة غســـل األمـــوال ومكافحـــة تمويـــل اإلرهـــاب، كمـــا تضـــمنت المـــادة 

ا وحفظهـــا فـــي قاعـــدة البيانـــات الخاصـــة اختصـــاص الوحـــدة بتلقـــي تقـــارير المعـــامالت المشـــبوهة، ودراســـتها وتحليلهـــا وتـــدوينه
 . بالوحدة

 
هيئـــة األوراق الماليـــة والســـلع وهيئـــة التـــأمين بتعـــديل النصـــوص الخاصـــة برفـــع التقـــارير إلـــى ومـــن جانـــب آخـــر قامـــت  .٧٠

  . الجهات التنظيمية ومن ثم إحالتها إلى الوحدة، بحيث تتضمن إلزام الجهات الخاضعة برفع التقارير مباشرة إلى الوحدة
  
ــانيو  ــدخل إدارة الفحــص : جــه القصــور الث ــة التشــغيلية فــي ضــوء ت ــة مــن الناحي عــدم اســتقالل وحــدة االســتعالمات المالي

  . والمراقبة المصرفية في أعمالها
  

بعــد تعديلــه علــى اســتقاللية الوحــدة بــل تــم اعتبارهــا وحــدة مــن وحــدات المصــرف المركــزي، الخاضــعة  لــم يــنص القــانون .٧١
بأنـه القانون والالئحة التنفيذية على عدد من االختصاصات الخاصة بالوحـدة، وأفـادت السـلطات لمحافظ المصرف، فيما نص 

تــم تشـــكيل فـــرق عمــل داخليـــة تخـــتص بإعــداد التقـــارير الســـنوية، وتقــارير تحليـــل اإلبالغـــات المقدمــة مـــن الجهـــات الخاضـــعة، 
رقابـــة والتفتـــيش المصــرفي، كمـــا قامـــت الوحـــدة وأصــبح لـــدى الوحـــدة المــوظفين الخاصـــين بهـــا، وعـــدم اســتخدام مـــوظفي إدارة ال

وأفـادت السـلطات بقيـام بإطالق نظام تعقب لتقارير المعـامالت المشـبوهة، والطلبـات الخارجيـة للوحـدة، والطلبـات ذات الصـلة، 
 . الوحدة باتخاذ كافة الترتيبات التي تضمن استقاللية الوحدة

  
  .عامالت المشبوهة على سلطات إنفاذ القانونعدم كفاية توزيع تقارير الم: وجه القصور الثالث

 
علـــى صـــالحية الوحـــدة فـــي طلـــب معلومـــات إضـــافية عـــن تقـــارير المعـــامالت ) ٨(يـــنص القـــانون المعـــدل فـــي المـــادة  .٧٢

المشــبوهة مــن كافــة المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة األخــرى والتجاريــة واالقتصــادية، والجهــات المعنيــة بتنفيــذ القــانون، كمــا 
يضًا على صالحية الوحدة بطلـب معلومـات أو بيانـات أو تقـارير مـن أي جمعيـة أو مؤسسـة غيـر هادفـة للـربح ويرتكـز ينص أ



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٢٥ 
 

نشـــاطها فـــي جمـــع األمـــوال أو تلقيهـــا أو منحهـــا فـــي حـــال االشـــتباه بغســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب وتمويـــل التنظيمـــات غيـــر 
كمـا يـنص القـانون علـى إبـالغ النيابـة العامـة بنتـائج التحليـل . اتالمشروعة، أو ورود بالغـات عـن هـذه الجمعيـات أو المؤسسـ

وقـد قامــت اإلمــارات بتقـديم اإلحصــائية التاليــة عـن عــدد البالغــات التـي تــم توجيههــا . الـذي تقــوم بــه التخـاذ اإلجــراءات الالزمــة
 : سلطات إنفاذ القانون

  إنفاذ القانونيبين عدد البالغات التي تم توجيهها إلى سلطات )  ١١( جدول رقم 
  عدد البالغات  السنة 
١٢٢٩  ٢٠١٠  
٨٨٠  ٢٠١١  
٥٩٦  ٢٠١٢  
٥٢٦  ٢٠١٣  

 
كمــا أفــادت الســلطات بــأن النظــام اإللكترونــي الــذي تعمــل بــه الوحــدة قــد حســن مــن مســتوى فعاليــة تحليــل المعــامالت  .٧٣

كمـا أفـادت السـلطات . اإلجـراءات الالزمـة ذالمشبوهة، وتوجيه المعلومات المالية لسلطات إنفاذ القانون للقيام بالتحقيقات واتخـا
بأنــه تــم تشــكيل لجــان ثنائيــة بــين الوحــدة والنيابــة العامــة إلعــداد تقريــر تفصــيلي حــول القضــايا المتعلقــة بجــرائم غســل األمــوال 

 . وتمويل اإلرهاب
  

معلومــات ذات الصــلة عــدم نشــر التقــارير الســنوية بجانــب اإلحصــائيات، واالتجاهــات، والنمــاذج، وال: وجــه القصــور الرابــع
  .بأنشطة وحدة المعلومات المالية

 
م، وتضـــمنت تلـــك التقـــارير ٢٠١٢م، ٢٠١١م، ٢٠١٠م، ٢٠٠٩قامـــت اإلمـــارات بنشـــر تقـــارير ســـنوية عـــن األعـــوام  .٧٤

إحصائيات حـول البالغـات التـي تلقتهـا الوحـدة، خـالل السـنوات الماضـية، فـي حـين لـم يـتم نشـر التقريـر السـنوي الخـاص بعـام 
كمــا تضــمنت تلــك التقــارير معلومــات خاصــة باألنشــطة التــي قامــت بهــا الوحــدة خــالل الســنوات الماضــية، ولكــن مــن م، ٢٠١٣

 . جهة أخرى لم تتضمن تلك التقارير تطبيقات أو اتجاهات عامة أو نماذج يمكن للمؤسسات المالية االستفادة منها
  

و المــوارد البشــرية، إلــى جانــب غيــاب اإلحصــائيات  فــي ضــوء أوجــه القصــور الــواردة فــي القــانون: وجــه القصــور الخــامس
الشاملة، لم يتمكن فريـق التقيـيم مـن اإلقـرار بكفـاءة وحـدة المعلومـات الماليـة فيمـا يتعلـق بمهامهـا الرئيسـية المتمثلـة فـي 

  .استالم وتحليل وتوجيه تقارير المعامالت المشبوهة
 

رد فـي الجوانـب القانونيـة، باإلضـافة إلـى اتخـاذ خطـوات متعـددة سبقت اإلشارة إلى قيام اإلمارات بمعالجة القصور الـوا .٧٥
فــي ســبيل تحســين مســتوى رفــع الكفــاءة التشــغيلية لوحــدة المعلومــات الماليــة، حيــث أفــادت الســلطات بأنهــا قامــت بحظــر دخــول 

غ عــدد المــوظفين غيــر المصــرح لهــم إلــى المبــاني اإلداريــة للوحــدة، كمــا تــم تركيــب كــاميرات مراقبــة أمنيــة، كمــا بلــاألشــخاص 
السـلطات بـأن النظـام اإللكترونـي الـذي تعمـل بـه الوحـدة سـاعد فـي القيـام بالتحليـل  كما أفـادت، ) ٢٠( اللذين يعملون بالوحدة 

االستراتيجي لتقارير المعامالت المشبوهة، ورفع مستوى األمن في حماية المعلومات من عمليات اإلبالغ التي تتلقاهـا الوحـدة، 
كمــا أفــادت الوحــدة بقيامهــا بتقــديم عــدد مــن الــدورات فــي ســبيل زيــادة . تقلــيص الوقــت الــالزم لمعالجــة البيانــات باإلضــافة إلــى



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٢٦ 
 

وبشكل عام يمكن القول بأن اإلمارات اتخذت عددًا مـن . الوعي لدى المؤسسات والجهات الخاضعة، وقدمت إحصائيات بذلك
 .لماضيةالخطوات في سبيل رفع كفاءة عمل الوحدة خالل السنوات ا

 
  )ملتزمة جزئياً (أشكال أخرى للتعاون: ربعونالتوصية األ 

  
عــدم وجــود أحكــام قانونيــة تحــدد الســبل التــي يمكــن مــن خاللهــا للمصــرف المركــزي أو هيئــة األوراق : وجــه القصــور األول

  .المالية والسلع أو وزارة االقتصاد تبادل المعلومات السرية مع الجهات األجنبية النظيرة
 

المعــدل لمكافحــة غســل األمــوال إضــافة وزارة الخارجيــة إلــى عضــوية اللجنــة الوطنيــة لمواجهــة غســل لقــانون تضــمن ا .٧٦
تبـادل اتخاذ عدد من الخطوات التي تهـدف إلـى الجهات الرقابية ب أفادت السلطات بقيامكما ، األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

االتفاقيـات الثنائيـة أو مـذكرات التفـاهم مـع الجهـات األجنبيـة النظيـرة،  من خالل توقيع مع الجهات الرقابية األجنبية المعلومات
،  باإلضــافة إلــى االنضــمام إلــى )٤٢(بــأن هيئــة األوراق الماليــة قامــت بتوقيــع عــدد مــن مــذكرات التفــاهم بلــغ عــددها وأفــادت 

د مـن مـذكرات التفـاهم بلـغ عـددها ، كمـا قـام المصـرف المركـزي بتوقيـع عـد)IOSCO(المنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليـة 
وزارة العـدل قامـت كمـا أفـادت السـلطات بأنهـا  ).٧(، كما قامت هيئة التأمين بتوقيع عدد من المذكرات التـي بلـغ عـددها )٢٨(

 .  بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ معاهدة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
  

  )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام: ألولىالتوصية الخاصة ا
  

  .١٣٧٣رقم  مراعاة قوائم التجميد ذات الصلة بقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدةعدم : وجه القصور األول
  
  .سوف يأتي الحديث عن هذه وجه القصور المحدد عند الحديث عن التوصية الخاصة الثالثة .٧٧
 

علــى  ١٢٦٧تجميــد ذات الصــلة بقــرار مجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة رقــم عــدم تعمــيم قــوائم ال: وجــه القصــور الثــاني
مسجلي مركز دبي المالي العالمي، أو مسجلي بورصـة دبـي للـذهب والسـلع، أو مسـجلي وزراة االقتصـاد، أو العـاملين فـي 

   .ةقطاعات األعمال والمهن غير المالي
  
  .ديث عن التوصية الخاصة الثالثةسوف يأتي الحديث عن هذه وجه القصور المحدد عند الح .٧٨

   
  )ملتزمة جزئياً ( درجة االلتزام: التوصية الخاصة الثالثة

  
   .١٣٧٣رقم  عدم مراعاة قوائم التجميد ذات الصلة بقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة :وجه القصور األول

  
مـن ) ٦٣(تـنص المـادة حيـث م، ٢٠١٤لسـنة  )٧(كما سبق اإلشارة إلى قيام اإلمارات بإصدار القـانون االتحـادي رقـم  .٧٩

القـانون االتحـادي علـى قيـام مجلـس الـوزراء بإنشـاء قائمـة أو قـوائم تـدرج فيهـا التنظيمـات أو األشـخاص اإلرهابيـة، التـي تشــكل 
م النائـب مـن القـانون علـى قيـا) ٥٥(المـادة خطرًا على الدولة، أو التي تكون الدولة ملزمة دوليًا بإدراجهم فيها، في حين تـنص 
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٢٧ 
 

أو العــام بتجميــد األمــوال المعــدة لتمويــل تنظــيم إرهــابي أو شــخص إرهــابي أو جريمــة إرهابيــة أو كانــت محــًال لجريمــة إرهابيــة 
كمــا يجــوز لمحــافظ المصــرف المركــزي أو مــن . متحصــلة منهــا، أو اســتعملت فيهــا، أو التــي كــان مــن شــأنها أن تســتعمل فيهــا

ة ال تتجـاوز سـبعة أيـام، لألمـوال المودعـة فـي البنـوك وغيرهـا مـن المنشـآت الماليـة والمشـتبه يقوم مقامه، أن يأمر بالتجميد لمـد
فــي كونهــا معــدة لتمويــل تنظــيم إرهــابي أو شــخص إرهــابي أو جريمــة إرهابيــة أو كانــت متحصــلة مــن جريمــة إرهابيــة، علــى أن 

ائب العام بإلغاء األمر الصادر بالتجميـد أو األمـر يخطر النائب العام خالل سبعة أيام من تاريخ صدور القرار، حيث يقوم الن
أن يتضــمن القــرار الصــادر مــن قبــل مجلــس الــوزراء المنشــئ للقــوائم قواعــد كمــا نــص القــانون علــى . باالســتمرار فــي التجميــد

ى ذلــك، وطــرق اإلدراج فيهــا والحــذف منهــا، وٕاعــادة اإلدراج فيهــا، واألثــار القانونيــة الناشــئة عــن ذلــك، ويحــدد الجهــة التــي تتــول
وقواعد التظلم من قراراتها، بحيث يمكن لكل من أدرج اسـمه ضـمن القـوائم مـن الـتظلم مـن قـرار اإلدراج، فـإذا رفـض الـتظلم أو 
لم يرد عليه خالل ستين يومًا من تاريخ التقديم، جاز له أن يقوم بالطعن أمام المحكمة المختصة خالل سـتين يومـًا مـن تـاريخ 

كما يحدد القرار الصادر طرق وقواعد مراجعة قوائم اإلرهاب، على أن تكون المراجعـة . وات ميعاد الرد عليهالعلم بالتظلم أو ق
 .في فقرات دورية ال تزيد أي فترة منها على سنة

 
لســنة ) ١(علــى اســتمرار عمــل اللجنــة المشــكلة وفــق القــانون الســابق رقــم ) ٦٥(يــذكر أن القــانون تضــمن فــي المــادة  .٨٠

يــذكر أن تعريــف التجميــد . ن صــدور قــرار مــن مجلــس الــوزراء بإعــادة تشــكيلها، وفقــًا ألحكــام القــانون الجديــدم، إلــى حــي٢٠٠٤
وفق القانون يشمل القيد المؤقت على التصرفات القانونية أو المادية المفروضة بموجب أمر من المصرف المركـزي أو النائـب 

ميد لتشمل كل المؤسسـات الماليـة واألعمـال والمهـن غيـر الماليـة بحسـب العام أو المحكمة، كما تمتد االلتزامات الخاصة بالتج
التعريــف الــوارد فــي القــانون، كمــا أت تعريــف األمــوال الــوارد فــي القــانون يمتــد ليشــمل أيــة أصــول ماديــة أو معنويــة، منقولــة أو 

تلك األموال أو أي حق متعلق بهـا أيـًا  ثابتة، بما فيها العمالت الوطنية أو األجنبية، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك
 .كان شكلها بما في ذلك الشكل اإللكتروني أو القانوني

 
إبــالغ الجهــات الخاضــعة بالتزامتهــا تجــاه األشــخاص الــذين  لقامــت اإلمــارات باتخــاذ عــدد مــن الخطــوات فــي ســبيكمــا  .٨١

الجهـــة (امـــت اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب ، حيـــث ق يرتكبـــون أعمـــاًال إرهابيـــة، أو يشـــاركون فيهـــا، أو يســـهلون ارتكابهـــا
لـــى جميـــع الجهـــات االتحاديـــة تعميم عالبـــ) المختصـــة بتنفيـــذ قـــرارات مجلـــس األمـــن بموجـــب قـــانون مكافحـــة الجـــرائم اإلرهابيـــة

 . على أولئك األشخاص -بدون تأخير –بتجميد األموال واألصول المالية واالقتصادية  والمحلية المعنية 
  

علــى  ١٢٦٧عــدم تعمــيم قــوائم التجميــد ذات الصــلة بقــرار مجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة رقــم  :لثــانيوجــه القصــور ا
مسجلي مركز دبي المالي العالمي، أو مسجلي بورصـة دبـي للـذهب والسـلع، أو مسـجلي وزراة االقتصـاد، أو العـاملين فـي 

  .قطاعات األعمال والمهن غير المالية
  
مـن بـدون تـأخير مـن خـالل من الخطـوات التـي تهـدف إلـى تنفيـذ متطلبـات قـرار مجلـس األ قامت اإلمارات باتخاذ عدد .٨٢

األشخاص الخاضـعين للقـانون، كل على ) خصوصًا اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب(التي أصدرتها الجهات الرقابية التعاميم 
رونـي لألمـم المتحـدة، واتخـاذ قـرار التجميـد فـي بضرورة القيام بفحص القوائم الصادرة من قبل مجلس األمن علـى الموقـع اإللكت
بعـد اإلطـالع علـى القائمـة الموجـودة فـي الموقـع حال تطابق األسماء والتفاصيل المتعلقة بها، وكذلك اتخاذ قرار برفـع التجميـد 

ا لقــرارات عــدد الحســابات التــي تــم تجميــدها خــالل الفتــرة الماضــية وفقــ، ومــن ناحيــة أخــرى، أفــادت الســلطات بــأن اإللكترونــي
  .دوالر أمريكي ٦٧،١١٤،٣١٥,٥حساب، حيث بلغ مجموع المبالغ المجمدة  ١٢مجلس األمن 
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  استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة  .و 

  
 )ملتزمةغير : درجة االلتزام:(التوصية السادسة

  
م علــى متطلبــات ٢٠٠٨فــي عــام  ٢٤/٢٠٠٠صــرف المركــزي علــى التعمــيم رقــم تضــمنت التعــديالت التــي قــام بهــا الم .٨٣

خاصة باألشخاص ذوي النفوذ السياسي، حيث تم إلزام المصارف والمؤسسات المالية األخـرى بوضـع نظـم لتحديـد مـا إذا كـان 
سي بأنهم المسـؤولين الكبـار العميل المستقبلي أو المستفيد الحقيقي شخصًا سياسيًا ممثًال للمخاطر، وتم تعريف الشخص السيا

في الجهاز التنفيذي أو التشريعي أو اإلداري أو العسكري أو القضـائي لدولـة أجنبيـة، ويشـمل التعريـف أعضـاء عـائالت هـؤالء 
حيــث يتطلــب مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة األخــرى الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن  .األشــخاص وشــركائهم القــريبين

جميـع  مطالبـةالالئحـة التنفيذيـة للقـانون تتضـمن ام عالقة عمل مـع هـؤالء األشـخاص، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن اإلدارة العليا لقي
 . بتحديد مصدر الثروة، والقيام بالمتابعة المستمرة المشددة لعالقات العملالمنشآت المالية والمنشآت المالية األخرى 

 
ليــة، فقــد تضــمنت الالئحــة الصــادرة مــن هيئــة األوراق الماليــة فــي أمــا بالنســبة للشــركات العاملــة فــي مجــال األوراق الما .٨٤

على إلزام الشركات والمؤسسات بوضع قواعد داخلية تضمن تحديد ما إذا كان العميـل مـن ذوي االعتبـار السياسـي ) ٥(المادة 
ة خطيـة مــن اإلدارة فـي دولـة أجنبيـة، وتضــمنت المـادة تعريفـًا للشـخص السياســي، باإلضـافة إلـى ضـرورة الحصــول علـى موافقـ

وكذلك تتضمن الالئحة الصادرة من قبـل هيئـة التـأمين علـى إلـزام الشـركات بوضـع نظـم لتحديـد مـا . العليا للشركة أو المؤسسة
أشــخاص سياســيين، وفــق التعريــف الــذي تحــدده الالئحــة، وضــرورة الحصــول علــى موافقــة اإلدارة إذا كــان العمــالء المحتملــين 

  .  تمرار في العالقة مع العمالءاالسالعليا إلقامة أو 
  

  )ملتزمةغير : درجة االلتزام:( التوصية السابعة
  

م النص على بعـض ٢٠٠٨في عام  ٢٤/٢٠٠٠تضمنت التعديالت التي قام بها المصرف المركزي على التعميم رقم  .٨٥
والمؤسســـات الماليـــة مؤسســـات الصـــرافة، االلتزامـــات الخاصـــة بعالقـــات المراســـلة المصـــرفية، حيـــث تتطلـــب مـــن المصـــارف و 

األخرى بأن تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، باإلضافة إلى جمع معلومات عن المؤسسة المراسلة مـن خـالل المعلومـات 
المتاحة حول النشاطات التي تقوم بهـا المؤسسـة المراسـلة، وسـمعة تلـك المؤسسـة، وجـودة مسـتوى الرقابـة التـي تخضـع لـه تلـك 

. انــت تلــك المؤسســة قــد ســبق أن خضــعت لتحقيــق بشــأن غســل األمــوال أو تمويــل إرهــاب أو إجــراء رقــابيالمؤسســة، ومــا إذا ك
ـــا قبـــل إقامـــة عالقـــات مراســـلة جديـــدة،  وينبغـــي أن يـــتم إجـــراء عنايـــة خاصـــة كمـــا تشـــترط الحصـــول علـــى موافقـــة اإلدارة العلي

الالئحــة، وتشــترط الالئحــة لفــتح حســابات، أن  للمؤسســات التــي تقــع ضــمن دول تعــد عاليــة المخــاطر، وفــق أمثلــة حــددتها تلــك
تقـــوم المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة بوضـــع إجـــراءات لتحديـــد هيكـــل الملكيـــة واإلدارة، والنشـــاطات الماليـــة المهمـــة والعمـــالء، 

  .والهدف وراء فتح الحساب، والموقع، والطرف الثالث المستخدم للحساب ومراقبة العمليات التي تتم من خالل الحساب
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  )ملتزمةغير : درجة االلتزام:( التوصية الثانية عشر
  

مــن ) ١( المعــدل ليشــمل األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، بحســب مــا تــم الــنص عليــه فــي المــادةقــانون اليمتــد  .٨٦
 :االقتصــاديةالمنشــآت الماليــة األخــرى والتجاريــة و حيــث تــم تعريــف مــن الالئحــة التنفيذيــة، ) ١(باإلضــافة إلــى المــادة القــانون، 

بأنها المنشـآت التـي يـتم ترخيصـها ومراقبتهـا مـن قبـل جهـات أخـرى غيـر المصـرف المركـزي والهيئـة، وتشـمل األعمـال والمهـن 
غير المالية كوسطاء العقارات، وتجار المجوهرات، والمعادن النفيسة، واألحجار الكريمة، والمحامين، والمستشـارين القـانونيين، 

، يتضح أنها تضمنت كـل األعمـال والمهـن غيـر الماليـة ما تضمنته الالئحةوبالنظر إلى  .والمحاسبينوكتاب العدل الخاصين 
 األعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة علــى عــاتق وتضــمن القــانون المعــدل أيضــًا التزامــات. المحــددة التــي تتضــمنها المنهجيــة

تحصــالت أو تتضــمن غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو اإلخطــار عــن العمليــات التــي يشــتبه فــي أنهــا تشــكل م: متمثلــة فــي
بمحاوالت القيام بهذه العمليـات أيـًا كانـت قيمتهـا، وضـع نظـم خاصـة بتطبيـق إجـراءات العنايـة الواجبـة بـالعمالء، إمـداد الوحـدة 

مسـتندات وبسـجالت بما تطلبه مـن البيانـات والمعلومـات واإلحصـائيات لالزمـة لمباشـرة اختصاصـاتها، االحتفـاظ بالسـجالت وال
ين مـن األشـخاص الطبيعيـين، واألشـخاص اإلعتباريـة لمـدة ال تقـل عـن خمـس سـنوات مـن يـبيانات العمالء والمسـتفيدين الحقيق

   .تاريخ إنتهاء التعامل بها أو من تاريخ قفل الحساب
 

ة تمويـــل اإلرهـــاب المتضـــمن إجـــراءات مواجهـــة غســـل األمـــوال ومكافحـــ) ٢(التعمـــيم رقـــم وقامـــت وزارة العـــدل بإصـــدار  .٨٧
كما قامت الدوائر االقتصادية في جميع اإلمارات بإصدار تعـاميم . الخاصة بالمحامين، والمهن القانونية األخرى وكتاب العدل

خاصة بتجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة والوكالء العقـاريون المـرخص لهـم بشـأن التزامـاتهم فـي مواجهـة غسـل األمـوال 
كمــا أصــدرت وزارة االقتصــاد الئحــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المنقحــة إلــى المــدققين . اإلرهــابومكافحــة تمويــل 

كمـا أصـدرت بقيـة الجهـات المشـرفة علـى المنـاطق . م٢٠١٣نـوفمبر  ٢٤وتاريخ  ٦٠٦/٢٠١٣بموجب القرار رقم  والمحاسبين
كمـا قامـت وحـدة مواجهـة غسـل األمـوال بإقامـة عـدد . إلرهابالحرة تعليماتها الخاصة بمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل ا

 . من الدورات التدريبية بهدف زيادة الوعي لقطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة
  

  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (عشرة رابعةالتوصية ال
 

جهـات تنفيـذ القـانون والمنشـآت الماليـة نص القانون المعدل على إعفاء المصرف المركـزي ووحـدة المعلومـات الماليـة و  .٨٨
والمنشــآت الماليـــة األخــرى والتجاريـــة واالقتصــادية، وأعضـــاء مجــالس اإلدارة والموظفـــون وممثلــوا تلـــك الجهــات مـــن المســـئولية 

قيــد  القانونيـة الجنائيــة أو المدنيــة أو اإلداريــة التــي يمكــن أن تترتــب علـى تقــديم المعلومــات المطلوبــة، أو عــن الخــروج علــى أي
مفروض لضمان سـرية المعلومـات بـنص تشـريعي أو عقـدي أو نظـامي أو إداري، وذلـك مـا لـم يثبـت أن اإلبـالغ تـم بسـوء نيـة 

كمــا أن القــانون المعــدل يفــرض علــى جميــع الجهــات االلتــزام بســرية المعلومــات التــي تحصــل عليهــا . بقصــد اإلضــرار بــالغير
صـوص عليهـا فـي هـذا القـانون، وال يسـمح بكشـف تلـك المعلومـات إال بالقـدر الـذي والمتعلقة بمعاملة مشبوهة، أو بـالجرائم المن

كمــا المصــرف المركــزي . يكــون ضــروريًا الســتخدامها فــي التحقيقــات أو الــدعاوى أو القضــايا المتعلقــة بمخالفــة أحكــام القــانون
ملية قد تم تجميـدها مـن قبـل المصـرف بتعديل االلتزام المفروض على المؤسسات الخاضعة له، من حيث تنبيه العميل بأن الع

المركــزي مؤقتــًا، حيــث تــم إلــزام المصــارف والمؤسســات الماليــة بعــدم القيــام بإخطــار العميــل أو أيــة شــخص بــأن العمليــة قــد تــم 
   .احتمالية االشتباه في عملية غسل أموال أو تمويل إرهابتجميدها مؤقتًا من قبل المصرف المركزي بسبب 

  



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٣٠ 
 

  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (عشرة التوصية الخامسة
  

مصــرف المركــزي بإدخــال تعــديالت علــى إجــراءات تعيــين مســؤول االمتثــال فــي المصــارف والمؤسســات الماليــة قــام ال .٨٩
األخــرى، حيــث تضــمنت تلــك التعــديالت قيــام المصــارف والمؤسســات الماليــة األخــرى بالتأكــد عنــد تعيــين المــوظفين الخاصــين 

م إلجــراءات الفحــص لضــمان وجــود معــايير كفــاءة عاليــة، وتشــمل تلــك المتطلبــات جميــع المــوظفين الــذين باالمتثــال بخضــوعه
كمــا قــام المصـرف بإضــافة أحكـام متعلقــة بــدور . وتمويــل اإلرهـابيتطلـب عملهــم الرقابـة علــى عمليـات مكافحــة غســل األمـوال 

افة إلـى حصـول المـوظفين فـي إدارات االمتثـال علـى المدقق المستقل ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، باإلضـ
 . دورات تدريبية بهدف رفع كفاءة الموظفين

 
وبالمثــل تتضــمن الالئحــة الصــادرة مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة والســلع تفصــيل لــدور مســؤولي االمتثــال فــي الشــركات  .٩٠

ة التـــدقيق المســـتقلة ألغـــراض مكافحـــة غســـل والمؤسســـات العاملـــة فـــي مجـــال األوراق الماليـــة، وتوضـــيح الـــدور الخـــاص بوظيفـــ
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، وٕاجـــراءات لفحـــص المـــوظفين، باإلضـــافة إلـــى إلـــزام الشـــركات والمؤسســـات بتـــوفير دورات تدريبيـــة 

في حين تتضمن الالئحـة الخاصـة بالتـأمين بعـض المتطلبـات الخاصـة بتوضـيح دور مسـؤولي االلتـزام فـي شـركات . للموظفين
إال أنه ال توضح حق مسوؤل االلتـزام بـاإلطالع علـى المعلومـات الخاصـة ببيانـات العمـالء فـي الوقـت المناسـب، فـي التأمين، 

حين تتضـمن إلـزام الشـركات بإنشـاء قسـم تـدقيق مسـتقل، تتـوفر لديـه المـوارد الكافيـة لقيـاس مـدى االمتثـال لسياسـات وٕاجـراءات 
امتحــان لياقــة للقيــام (إجــراءات التعيــين إلــى إجــراءات فحــص تســمى بـــكمــا تخضــع . مواجهــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

   .، وضرورة توفير التدريب المناسب والمستمر لجميع الموظفين)بالمهمة
  

  )ملتزمةغير : درجة االلتزام:(  التوصية السادسة عشرة
  

ـــزام المنشـــآت الماليـــة والمنشـــآت الماليـــة األخـــرى والتجار  .٩١ ـــه إل يـــة واالقتصـــادية برفـــع تقـــارير يتضـــمن القـــانون بعـــد تعديل
المعـــامالت المشـــبوهة إلـــى وحـــدة المعلومـــات الماليـــة، حيـــث ســـبقت اإلشـــارة إلـــى التعريـــف الخـــاص بالمنشـــآت الماليـــة األخـــرى 

 . بحسب ما وردت في الالئحة التنفيذية، وهو األمر الذي يشمل من بين عدة جهات المحامين والمحاسبين
 

اللـــوائح الخاصـــة بتجـــار المعـــادن الثمينـــة واألحجـــار الكريمـــة، اإلشـــرافية علـــى ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أصـــدرت الجهـــات  .٩٢
والوكالء العقاريون، باإلضافة إلى كافة األعمـال والمهـن غيـر الماليـة الخاضـعة ألحكـام القـانون، بشـأن التزامـات تلـك الجهـات 

ات المشـبوهة، ووضـع أنظمـة وٕاجـراءات في متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بمـا يتضـمن اإلبـالغ عـن العمليـ
داخلية لتطبيق تدابير العنايـة الواجبـة، وحمايـة المعلومـات، باإلضـافة إلـى االلتزامـات الخاصـة بعـدم التنبيـه للعمـالء عـن تقـديم 

 .تقارير إلى وحدة المعلومات المالية
 

هم فـي مجـال مكافحـة غسـل األمـوال كما تلزم المؤسسات غير المالية بوضـع برنـامج مسـتمر لتـدريب المـوظفين وتـأهيل .٩٣
، علــى أن يشــمل هــذا التــدريب علــى التعريــف بــالقوانين واألنظمــة والتعليمــات واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصــلة وتمويــل اإلرهــاب

 .بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  
  



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٣١ 
 

    )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:(  التوصية السابعة عشرة
  

مسـألة الجـزاءات اإلداريـة التـي يمكـن للجهـات الرقابيـة فرضـها علـى المنشـآت ) ١١(في المـادة  تضمن القانون المعدل .٩٤
المالية والمنشآت المالية األخرى واالقتصادية والتجارية، حيث يمكن للجهات الرقابيـة مـن توجيـه اإلنـذار للمؤسسـات المخالفـة، 

درهـم إمـارتي، كمـا يمكـن ) ٥٠٠,٠٠٠(ارتي، وال تزيد على باإلضافة إلى فرض غرامة مالية ال تقل عن خمسين ألف درهم إم
للجهات الرقابية منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية، كمـا يمكـن للجهـة 

ء أو المـالك المسـيطيرين بمـا الرقابية تقييد صالحيات أعضاء مجلـس اإلدارة وأعضـاء اإلدارة التنفيذيـة أو اإلشـرافية، أو المـدرا
وبالتـالي اوجـد القـانون . في ذلك تعيين مراقب مؤقت، كما لها إيقـاف مزاولـة النشـاط مـدة ال تزيـد علـى شـهر، وٕالغـاء التـرخيص

عــدد مــن العقوبــات تجــاه األشــخاص المكلفــين بتطبيــق متطلبــات قــانون مكافحــة بعــد تعديلــه ســلطة للجهــات الرقابيــة واإلشــرافية 
إضافة إلى ذلك، تضمن النظام الصـادر بشـأن تنظـيم وسـطاء الحوالـة فـي المـادة . وال وتمويل اإلرهاب في اإلماراتغسل األم

علـــى عـــدد مـــن العقوبـــات اإلداريـــة التـــي يمكـــن للمصـــرف المركـــزي مـــن تطبيقهـــا فـــي حـــال اإلخـــالل بـــأي مـــن االلتزامـــات ) ٨(
  . المفروضة على الوسطاء

 
    )ملتزمة جزئياً : االلتزام درجة:( عشرة  ثامنةالتوصية ال

  
علـى إلـزام المنشـآت الماليـة والمنشـآت الماليـة األخـرى والتجاريـة واالقتصـادية ) ٥(تتضمن الالئحة التنفيذية فـي المـادة  .٩٥

بعدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من األشكال سواًء عن طريق فتح حسـابات مصـرفية لهـا، أو قبـول أمـوال أو ودائـع 
ما أن التعميم الصادر من المصرف المركزي ينص على منع المصـارف والمؤسسـات الماليـة األخـرى مـن التعامـل مـع ك. منها

 . البنوك الوهمية التي ليس لها وجود مادي
  

    )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:(  ونعشر الالتوصية 
 

ألعمـال والمعـن غيـر الماليـة كحـاالت تضمنت التعديالت التي قام بها المصرف المركزي الـنص علـى اعتبـار بعـض ا .٩٦
اتخــاذ تــدابير العنايــة الواجبــة المشــددة، حيــث شــملت تجــار الســلع  ، تتطلــب مــن المصــارف والمؤسســات الماليــةعاليــة المخــاطر

ومـن ناحيـة أخـرى، أفـادت السـلطات بأنهـا وضـعت عـدد مـن األنظمـة التـي تشـجع علـى . ذات القيمة المرتفعة، ودور المـزادات
حيــث قامــت باعتمــاد نظــام حمايــة األجــور بهــدف تحويــل الرواتــب مــن قبــل . لقنــوات اآلمنــة للقيــام بالعمليــات الماليــةاســتخدام ا

المصـرف المركـزي بتطـوير  المؤسسات بدفع أجور العمال عن طريق المصارف، وشركات الصرافة، والمؤسسات المالية، وقام
المناسب، كما قام المصرف المركزي بتطبيق رقم الحساب المصـرفي  النظام بما يضمن دفع األجور كاملة للعاملين في الوقت

كما قام المصرف المركـزي باعتمـاد نظـام . الدولي، والذي سيعزز من عملية التحقق من العمالء ويدعم التحويالت اإللكترونية
 . الخصم المباشر، والذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النقد في المدفوعات

 
    )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:(  ة والعشرونحاديالتوصية ال

 
قامـــت هيئـــة األوراق الماليـــة والســـلع بـــإلزام الشـــركات والمؤسســـات العاملـــة فـــي مجـــال األوراق الماليـــة بوضـــع تصـــنيف  .٩٧

مبنــي علــى عــدد مــن العوامــل فــي هــذا الشــأن، مثــل البلــد األصــلي للعميــل، باإلضــافة إلــى أيــة للعمــالء مبنــي علــى المخــاطر 



   رات العربية المتحدةالسابع لدولة اإلما المتابعةتقرير 
 

٣٢ 
 

حيــث تلتــزم الشــركة باتخــاذ مزيــدًا مــن اإلجــراءات الوقائيــة واالحتياطيــة تجــاه العمــالء . يير أخــرى تراهــا المؤسســة أو الشــركةمعـا
كذلك قامت الهيئة بإلزام المؤسسات والشركات بتقييم ترتيبـات مواجهـة غسـل األمـوال ومكافحـة تمويـل . ذوي المخاطر المرتفعة

وقامـــت . دام المالئـــم لتلـــك المعلومـــات فـــي اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة باألعمـــال التجاريـــةاإلرهـــاب فـــي الـــدول األخـــرى، واالســـتخ
م على جميع الجهات الخاضعة لها لتنبيه األسواق والشـركات والوسـطاء العـاملين ٢٠١٢سبتمبر  ١٦بإصدار تعميم مؤرخ في 

قـام المصـرف المركـزي وهيئـة التـأمين بـالتعميم  كمـا. إلى الدول عاليـة المخـاطر، وضـرورة اتخـاذ التـدابير المضـادة لتلـك الـدول
 . على الجهات الخاضعة لهم بهدف التنبيه تلك الجهات إلى المناطق عالية الخطورة، والتدابير المضادة المطلوبة

 
ومــن ناحيــة أخــرى، تضــمنت التعــديالت التــي قــام بــه المصــرف المركــزي ضــرورة قيــام المصــارف والمؤسســات الماليــة  .٩٨

خلفيـات العمليـات التـي ال يكـون لهـا غـرض اقتصـادي أو قـانوني واضـح، والغـرض مـن تلـك العمليـات، وٕاتاحـة  األخرى بدراسة
كــذلك تضــمنت الالئحــة الخاصــة بهيئــة األوراق الماليــة والســلع بقيــام . نتــائج تلــك الدراســات بشــكل كتــابي للســلطات المختصــة

يانــات المتعلقــة بالمعــامالت التــي تبــدو غيــر عاديــة، وأن يــتم المؤسســات والشــركات بــإجراء تحقيــق للوقــوف علــى الخلفيــات والب
تابـــة، وٕابـــالغ الوحـــدة فـــي حـــال تضـــمنت النتـــائج اعتبـــار تلـــك المعاملـــة معاملـــة تســـجيل كافـــة النتـــائج المترتبـــة علـــى التحقيـــق ك

  . مشبوهة
  

    )ةغير ملتزم:درجة االلتزام:( التوصية الرابعة والعشرون
  

ت بإخضــاع المحــامين والمحاســبين والمــدققين لمتطلبــات قــانون مكافحــة غســل األمــوال اإلمــاراســبق الحــديث عــن قيــام  .٩٩
وتمويل اإلرهاب سواء في القطاع المحلي أو في قطاع المناطق التجارية الحرة، باعتبار أن قانون مكافحة غسل األموال يمتـد 

المعنيــة بــالترخيص والرقابــة علــى لجهــات تضــمن القــانون ســلطة قيــام اويســري علــى جميــع القطاعــات، كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى 
المنشـــآت الماليـــة األخـــرى والتجاريـــة واالقتصـــادية بمراقبـــة أعمـــال تلـــك الشـــركات والجهـــات الخاضـــعة لهـــا، لضـــمان التـــزام تلـــك 
الجهــات باألحكــام المنصــوص عليهــا فــي القــانون باإلضــافة إلــى الالئحــة التنفيذيــة والقــرارات واألنظمــة الصــادرة مــن قبــل تلــك 

لجهــات الرقابيــة، كمــا لهــا صــالحية إصــدار األنظمــة والقــرارات والتعليمــات التــي تحــدد نظــام مواجهــة غســل األمــوال ومكافحــة ا
قيام الجهات اإلشرافية على األعمال والمهن غير المالية بإصـدار تمويل اإلرهاب لدى تلك المنشآت، حيث سبقت اإلشارة إلى 

 . ويل اإلرهاب لتلك الجهاتلوائح إجراءات مواجهة غسل األموال وتم
 

وفــي ســياق تطبيــق اللــوائح مــن قبــل المنــاطق الحــرة، فقــد أفــادت الســلطات بــأن ســلطة دبــي للخــدمات الماليــة قــد قامــت  .١٠٠
بتوسيع نطاق ومعدل الزيارات التفتيشية على مزودي الخدمات العاملة تحت إشراف السـلطة، كمـا قامـت السـلطة بإنشـاء وحـدة 

كمــا قامــت تلــك الجهــات بتنظــيم وٕاشــراك المــوظفين فــي عــدد مــن الــدورات التدريبيــة التــي عقــدتها  لغــرض،رقابيــة مســتقلة لهــذا ا
  . الوحدة بهدف رفع كفاءة العاملين في الجهات الرقابية

  
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( الخامسة والعشرونالتوصية 

  
غيــر الماليــة بإصــدار اللــوائح الخاصــة بمواجهــة غســل  ســبقت اإلشــارة إلــى قيــام الجهــات الرقابيــة علــى األعمــال والهــن .١٠١

ومن ناحية أخرى، أفادت السلطات بأن الوحـدة قامـت بتـوفير برنـامج تـدريبي مسـتمر لجميـع  .األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
ة، واألعمـال الجهات الخاضعة للقـانون، بمـا يتضـمن قطـاع األوراق الماليـة والمنشـآت الخاضـعة إلشـراف المنـاطق الماليـة الحـر 
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٣٣ 
 

وتعكـس اإلحصــائيات . والمهـن غيـر الماليـة، ويهـدف هـذا البرنـامج المتطلبـات الخاصــة بـاإلبالغ المفـروض علـى تلـك الجهـات
المتضــمنة فــي التقــارير الســنوية عــدد التغــذيات العكســية التــي قامــت بهــا الوحــدة خــالل الســنوات الماضــية تحســنًا فــي مســتويات 

مالية، وٕان كان عدد اإلبالغات التي قدمت ال يزال في مستويات منخفضة، ويمكـن عـزو ذلـك اإلبالغ من قبل الجهات غير ال
إلى قيام الجهات الرقابية بتعميم اللوائح الخاصة بإجراءات مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في السـنوات القليلـة 

   . الماضية
  

  )جزئياً  ملتزمة: درجة االلتزام:( والعشرونالتوصية التاسعة 
  

ســـبقت اإلشـــارة إلـــى مـــا تضـــمنه التعـــديل التشـــريعي علـــى قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال، حيـــث مـــنح القـــانون للجهـــات  .١٠٢
) ١١(الرقابية صـالحية فـرض جـزاءات إداريـة علـى المؤسسـات والشـركات التـي تخـالف األحكـام المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن هيئـة التـأمين لهـا سـلطة . مـوال وتمويـل اإلرهـابمن القانون، والتي تتضمن متطلبات مكافحة غسـل األ
) دور الحوالـة (كما أن وسطاء الحوالة . بالتفتيش على الجهات الخاضعة إلشرافها ورقابتها، كسائر الجهات الرقابية األخرى، 
ة لمكافحـة غسـل األمـوال، حيـث نـة الوطنيـأصبحت تخضع إلشراف ورقابة المصرف المركزي، وفق النظام الـذي أصـدرته اللج

مـن النظـام، بـالرغم مـن عـدم وضـوح الـوتيرة ) ٧(أصبح الوسطاء يخضعون إلشراف ورقابة المصـرف المركـزي بموجـب المـادة 
كما أن للمصرف المركزي فرض الجزاءات اإلدارية على الوسطاء المخـالفين . التي تقوم عليها عمليات التفتيش على الوسطاء

 . لصادرألحكام النظام ا
  

  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التوصية الثالثون
 

قامت اإلمارات باتخاذ العديد من الخطوات في سبيل زيادة الموارد البشرية والمالية للجهات العاملة فـي مجـال مكافحـة  .١٠٣
يــث قامــت الوحــدة ح. غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والمشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة المتخصصــة فــي مجــاالت المكافحــة

فـي الوحـدة، بصـفتهم محللـين فـي الوحـدة، باإلضـافة إلـى اتخـاذ إجـراءات ) يرجى من السلطات اإلشـارة إلـى العـدد(بتعيين عدد 
مــن قبيــل تحســين مــوارد تقنيــة المعلومــات، حيــث قامــت الوحــدة بإنشــاء قنــاة اتصــال إلكترونــي بــين الوحــدة وبــين هيئــات إنفــاذ 

كما تم تطوير نظام لتعقب التحويالت المالية التي تقوم بهـا شـركات الصـرافة، وتزويـد جهـات إنفـاذ ، القانون، وهيئات الجمارك
القانون بإمكانية االستعالم عبر النظام، كما تقوم الوحدة باستخدام نظام أرشفة إلكترونية، وعلى صعيد الموراد البشـرية، قامـت 

عـــدد مـــن الـــدورات التدريبيـــة فـــي مختلـــف الـــدول، بهـــدف رفـــع كفـــاءة الوحـــدة خـــالل الســـنوات الماضـــية بتـــدريب المـــوظفين فـــي 
الموظفين لديها، واكتساب المزيـد مـن المهـارات التحليليـة، وتتنـوع مواضـيح تلـك الـدورات مـا بـين المحاسـبة القضـائية، والتحليـل 

ت تدريبيـة متخصصـة مـن خـالل كما قامت جهات إنفاذ القـانون بتـدريب العديـد مـن المـوظفين فـي دورا. الفني، وكتابة التقارير
دورات تدريبيــة تعقــد داخــل اإلمــارات وخــارج اإلمــارات، حيــث تتضــمن مواضــيح تلــك الــدورات شــرح لمتطلبــات قــوانين مكافحــة 

، ودورات متخصصـــة وورش عمـــل حـــول النظـــام الجديـــد لإلقـــرار بـــاألدوات النقديـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب اإلماراتيـــة
 . اول لحاملها، باإلضافة إلى المشاركة في الندوات والملتقيات اإلقليمية والعالميةوالمالية القابلة للتد

 
كذلك قامت الوحدة بتوفير عدد من الدورات التدريبية للقطاع الخاص، بمـا يتضـمن جميـع الجهـات الخاضـعة للقـانون،  .١٠٤

لتدريبيــة لمــوظفي القطــاع الخــاص، مــن مؤسســات ماليــة، وأعمــال ومهــن غيــر ماليــة، حيــث تــم تــوفير عــدد كبيــر مــن الــدورات ا
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٣٤ 
 

ومشاركة عدد كبير من الموظفين في تلـك القطاعـات فـي الـدورات التدريبيـة وورش العمـل والنـدوات التـي تعقـد مـن قبـل الوحـدة 
 .دراسات القضائية والماليةأو من قبل بعض الجهات اإلشرافية األخرى، مثل معهد اإلمارات لل

 
والســـلع بزيـــادة التركيـــز علـــى التـــدريب العملـــي للمفتشـــين المختصـــين بمكافحـــة غســـل كمـــا قامـــت هيئـــة األوراق الماليـــة  .١٠٥

طق الحـرة االمنـ اتاألموال وتمويل اإلرهاب، والمشاركة في البرامج التوعوية التي تقوم بها الجهـات اإلشـرافية، كمـا قامـت سـلط
ر لضـــمان امتثـــال الهيئــات العاملـــة فـــي علــي بتشـــكيل فــرق عمـــل متخصصـــة فــي مراجعـــة الميزانيـــات الســنوية، وتـــدقيق التقــاري

اب والمتطلبــات الخاصــة بــالقوانين، باإلضــافة إلــى القيــام بعمليــة المنطقــة الحــرة لقــوانين مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــ
مســتمرة لتــدريب المــوظفين التــي تهــدف إلــى زيــادة وعــي المــوظفين بــالجرائم الماليــة، ووضــع خطــة لتعيــين مزيــد مــن المــوظفين 

تخصصين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بهدف زيادة فعاليـة الرقابـة علـى الهيئـات العاملـة فـي المنـاطق الم
  .  الحرة

 
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التوصية الثانية والثالثون

  
ــأفــادت الســلطات بــأن وحــدة  .١٠٦ ى تفاصــيل المعــامالت المعلومــات الماليــة قامــت بإنشــاء قاعــدة بيانــات جديــدة تحتــوي عل

المشــبوهة، والمحــاالت األخــرى المقدمــة مــن قبــل هيئــات الجمــارك، وهيئــات إنفــاذ القــانون، والســلطات األمنيــة، وقضــايا مكافحــة 
غسل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، حيـث تحـتفظ الوحـدة بإحصـائيات حديثـة حـول الحسـابات المجمـدة بموجـب التوصـية الخاصـة 

تســـتخدم تلـــك  أفـــادت الســـلطات بأنهـــا كمـــا. اإلماراتيـــة عـــددًا مـــن اإلحصـــائيات فـــي هـــذا الجانـــب وقـــدمت الســـلطات  ،الثالثـــة
اإلحصـــائيات فـــي قيـــاس مؤشـــرات األداء علـــى المســـتوى االتحـــادي، وبـــالرغم مـــن ذلـــك، ينبغـــي علـــى اإلمـــارات اســـتخدام تلـــك 

  .  .اإلرهاباإلحصائيات في مراجعة مدى فعالية النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 
  

 )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( الثالثة والثالثونالتوصية 
  

بغرض زيادة الشفافية في شأن ملكية المستفدين الحقيقيين وحصص السـيطرة فـي الشخصـيات االعتباريـة، قامـت وزارة  .١٠٧
لمؤسســات التــي تــم إنشــاؤها م، بشــأن دليــل إجــراءات فــروع مكاتــب ا٢٠٠٩لســنة ) ٢٧٨(االقتصــاد بإصــدار القــرار الــوزاري رقــم 

كمـا أصـدرت وزارة االقتصـاد القـرار  .خارج البالد وفـي المنـاطق الحـرة، حيـث يتضـمن ذلـك القـرار التحقـق مـن المالـك المسـتفيد
م، بشأن تسجيل حصص الشركات المساهمة الخاصة، والذي يتطلب تدوين وتسجيل األسـهم ٢٠٠٩لسنة ) ٣٧٠(الوزاري رقم 

كمـــا قامـــت ســـلطة المنطقـــة الحـــرة لجبـــل علـــي بإعـــداد ســـجل تجـــاري يشـــمل معلومـــات ووثـــائق تتعلـــق  .لـــدى المســـجل المعتمـــد
بشركات ومستثمري المنطقة الحرة، حيـث قامـت السـلطة بوضـع إجـراءات للحصـول علـى معلومـات حـول الملكيـة بمـا فـي ذلـك 

مـــا فـــي ذلـــك الشـــركات األم فـــي الـــدول األشـــخاص الطبيعيـــين واالعتبـــاريين بالمعلومـــات ذات الصـــلة بالمســـتفيد الحقيقـــي مـــن 
األجنبية لجميع الجهات العاملة في منطقة جبل علي، وتلزم الشركات العاملـة فـي المنطقـة الحـرة بـإبالغ السـلطة بأيـة تغييـرات 

 ومـن ناحيـة أخـرى، قامـت السـلطة بتوقيـع. تطرأ على الهيكل القانوني للشركة، وهيكل أسهمها، بما في ذلـك أسـهم الشـركة األم
  . مذكرات تفاهم واتفاقيات مع وزراة المالية ووزارة االقتصاد وجهات أخرى بهدف تسهيل عملية تبادل المعلومات والتعاون
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٣٥ 
 

  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام:( التوصية الثالثة والثالثون
 

) ٣٩(القــانون االتحــادي رقــم أشــار تقريــر التقيــيم المتبــادل إلــى قيــام اإلمــارات بــإقرار قــانون التعــاون القضــائي بموجــب  .١٠٨
من أجل تقييم فعالية النظام المطبق في اإلمارات يمكن القول بأن اإلمارات قامت باتخاذ العديد من الخطـوات م، و ٢٠٠٦لعام 

مـــن أجـــل وضـــع النظـــام موضـــع التنفيـــذ، حيـــث قامـــت وزارة العـــدل بعقـــد عـــدد مـــن الـــدورات التدريبيـــة حـــول تســـليم المجـــرمين، 
 : نونية المتبادلة، وفق أحكام القانون الجديد، إلى جانب ذلك قدمت وزارة العدل اإلحصائيات التاليةوالمساعدة القا

  
 المتعلق بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة) ١٢( جدول رقم 

الطلبات التي تمت االستجابة   الطلبات المتلقاة  السنة
  اإلجراءات المتخذة  لها

٢٦  ٢٦  ٢٠١٢  
 ١٤، وأمر تجميد ١٢إصدار 

  أمر مصادرة

٤  ٤  ٢٠١٣  
أوامر تجميد، وأمر  ٣إصدار 

  مصادرة
  

  الطلبات التي تلقتها النيابة العامة بدبييوضح عدد ) ١٣(جدول رقم 
  عدد الدول المرسلة  الطلبات المتلقاة  السنة
٢٤  ٨٦  ٢٠١١  

٢٨  ٨٧  ٢٠١٢  

٣٠  ٧٨  ٢٠١٣  

٢٧  ٩٢  ٢٠١٤  

 
زيادة التدريب في سبيل رفع وعي الجهات المختصة بتقـديم المسـاعدة  إلى ما قامت به الجهات المختصة منإضافًة   .١٠٩

 .اتفاقية قضائية في مجال المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين) ٥٨(اإلمارات بتوقيع عدد القانوينة، قامت 
 

  )ملتزمةغير : درجة االلتزام:( دسةالتوصية الخاصة السا
 

م، حيـث قـام المصـرف اعتمـادًا علـى ٢٠١٢ت بإصدار نظام وسـطاء الحوالـة فـي يوليـو سبقت اإلشارة إلى قيام اإلمارا .١١٠
م، فـي شـأن المصـرف المركـزي والنظـام النقـدي وتنظـيم ١٩٨٠لسنة ) ١٠(السلطات المخولة له بموجب القانون االتحادي رقم 

ف المركــزي بتســجيل الوســطاء، وتجــدر اإلشــارة إلــى تضــمن النظــام اختصــاص المصــر . المهنــة المصــرفية بإصــدار هــذا النظــام
مــا لــم يكــن مســجًال وحــامًال لشــهادة تســجيل مــن قبــل المصــرف ومنــع األشــخاص الطبيعيــين واالعتبــاريين مــن مزاولــة النشــاط 

تعهـد باالمتثـال لتعليمـات المصـرف المركـزي بشـأن مواجهـة : وتتضمن شروط التسجيل من بين عدة شروط، ما يلـي .المركزي
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٣٦ 
 

كمـا . تمويل اإلرهاب، واالمتثال ألحكام قانون المصرف المركـزي واألنظمـة والتعليمـات الصـادرة بشـأنهغسل األموال ومكافحة 
يتضــمن النظــام التزامــات خاصــة علــى وســطاء الحوالــة، تتمضــن تقــديم تفاصــيل عمليــات التحويــل والمحــولين والمســتفيدين مــن 

تأكــد مــن هويــة المحــولين والمســتفيدين مــن خــالل الوثــائق عمليــات التحويــل مــن خــالل النمــاذج المطلوبــة، كــل ثالثــة أشــهر، وال
وٕابــالغ وحــدة المعلومــات الماليــة بأيــة معــامالت مشــبوهة، باإلضــافة إلــى التزامــه بكافــة المتطلبــات الخاصــة بقــانون الشخصــية، 

طبيقهـــا علـــى كمـــا يتضـــمن النظـــام عـــدد مـــن العقوبـــات التـــي يـــتم ت. مكافحـــة غســـل األمـــوال وقـــانون مكافحـــة الجـــرائم اإلرهابيـــة
توجيــه إنــذار، وقــف انشــاط، كمــا أن للمصــرف : األشــخاص الــذي يخــالفون المتطلبــات الخاصــة بالنظــام، وتشــمل تلــك العقوبــات

 . المركزي تطبيق أي من العقوبات الواردة في قانون مكافحة غسل األموال
  

  )ملتزمةغير : درجة االلتزام:( التوصية الخاصة السابعة
  

ام المصـــرف المركـــزي بتعـــديل اللـــوائح الخاصـــة بـــالتحقق مـــن هويـــة منشـــئ الحوالـــة مـــن خـــالل ســـبقت اإلشـــارة إلـــى قيـــ .١١١
م إمـــارتي بالنســبة للمصـــارف درهــ ٣٥٠٠درهــم إمـــارتي بالنســبة لمحــولي العمـــالت، ومبلــغ ) ٢٠٠٠(تخفــيض الحــد إلـــى مبلــغ 

واالت البرقيــة اســم المنشــئ والعنــوان كمــا تتضــمن التعــديالت ضــرورة تضــمن الحــ. بالنســبة للعمليــات المتعلقــة بالتحويــل البرقــي
كمـــا تتضـــمن التعـــديالت إلـــزام . الخـــاص بـــه، ورقـــم الحســـاب أو رقـــم تعريـــف مميـــز خـــاص فـــي حالـــة عـــدم وجـــود رقـــم حســـاب

المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة األخـــرى بوضـــع نظـــام لتحديـــد التحـــويالت البرقيـــة غيـــر المصـــحوبة بالمعلومـــات الكاملـــة عـــن 
وأفـــادت الســـلطات بـــأن المصـــرف . لـــك التحـــويالت، يعتمـــد علـــى نظـــام فعـــال فـــي إدارة المخـــاطرالمنشـــئ، والتصـــرف حيـــال ت

المركـزي فــي عمليــات الفحــص التــي يقـوم بهــا، يقــوم بمراجعــة قواعــد وتعليمـات التحــويالت البرقيــة الخاصــة بالمؤسســات الماليــة 
   . تعميموفقًا لما ورد في التعديالت التي تضمنها ال

 
  )ملتزمةغير : درجة االلتزام:( لتاسعةاالتوصية الخاصة 

  
تضـمن التعـديل علـى قــانون مكافحـة غسـل األمـوال فــي المـادة السادسـة إلـى تضــمين إلـزام كـل األشـخاص القــادمين أو  .١١٢

الخارجين من الدولة باإلفصاح عن العمـالت أو األدوات الماليـة القابلـة للتـداول لحاملهـا، أو المعـادن الثمينـة أو األحجـار ذات 
يمة، وفقًا لنظام اإلفصاح الذي يصدره المصرف المركزي، وتضمنت الالئحة التنفيذية تعريفًا لألدوات المالية القابلـة للتـداول الق

، بانهــا األدوات النقديــة ســواًء كانــت فــي شــكل وثيقــة لحاملهــا كاشــيكات الســياحية، أو شــيكات وســندات إذنيــة وأوامــر لحاملهــا
إلــزام الجمــارك المختصــة بتطبيــق نظــام اإلفصــاح الصــادر مــن قبــل ) ٢١(نفيذيــة فــي المــادة كمــا تضــمنت الالئحــة الت. بالــدفع

 . المصرف المركزي
 

الماليــة لحاملــه بحــوزة المســافرين / قــام المصــرف المركــزي بتعــديل نظــام اإلفصــاح عــن المبــالغ النقديــة واألدوات النقديــة .١١٣
ألـف ) ١٠٠(تحديـد مبلـغ م، حيـث تضـمن ٢٠١١ينـاير  ٩اريخ القادمين والمغادرين الصادر من قبل المصـرف المركـزي فـي تـ

الماليـة لحاملـه، إال أنـه تجـدر اإلشـارة إلـى أن المبلـغ / درهم إمارتي أو مـا يعادلهـا مـن العمـالت األخـرى، ومـن األدوات النقديـة
وافـادت . أمريكـي دوالر) ٢٧,٢٢٩(المحدد لإلفصـاح يتجـاوز الحـد المقـرر وفـق توصـيات مجموعـة العمـل المـالي، حيـث يبلـغ 

 . السلطات بأن هذا المبلغ تم تحديده بناًء على العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمنطقة
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وتضـــمن القـــانون الـــنص علـــى تضـــمن األدوات الماليـــة القابلـــة للتـــداول ضـــمن األدوات التـــي ينبغـــي اإلفصـــاح عنهـــا،  .١١٤
ف المركــزي تضــمن األمــوال النقديــة واألدوات الماليــة لحاملهــا عــن باإلضــافة إلــى ذلــك تضــمن النظــام الصــادر مــن قبــل المصــر 

طريــق الشــحنات والطــرود البريديــة، أو الطــرود المنقولــة بواســطة شــركات خــدمات النقــل لصــالح أشــخاص طبيعيــين، باإلضــافة 
افات أو المنشـآت األخـرى إلى األموال النقدية واألدوات المالية المنقولة بوساطة شركات خدمات النقل لصالح البنوك، أو الصر 

 . باعتبارها أدوات يشملها نظام اإلفصاح
 

علــى عقوبــة الحــبس أو الغرامــة أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين لكــل مــن يقــوم ) ١٨(وتضــمن القــانون المعــدل فــي المــادة  .١١٥
اإلفصـاح عنهـا،  بعدم اإلفصاح أو اإلمتناع عن تقديم المعلومـات اإلضـافية عنـد الطلـب منـه، أو إخفـاء عمـدًا معلومـات يجـب

هـــذا وأفـــادت الســـلطات . مـــن القـــانون مـــن أحكـــام) ٦(أو قـــدم معلومـــات غيـــر صـــحيحية، وذلـــك بالمخالفـــة لمـــا تتضـــمنه المـــادة 
حــاالت تــم فيهــا فــرض عقوبــة ) ٩(تمــت مصــادرة األمــوال والســجن فــي حالــة واحــدة، وعــدد حكــم نهــائي، ) ١٨(بصــدور عــدد 

 .يها فرض عقوبة الغرامة فقطحاالت تم ف) ٨(الغرامة والترحيل، وعدد 
 

م، وقضـية ٢٠١١قضـية فـي عـام ) ٢١(أفادت السلطات بأن عدد القضايا التي تـم ضـبطها بشـأن عـد اإلفصـاح بلـغ  .١١٦
  :قدمت اإلمارات اإلحصائية التالية حول عدد اإلفصاحات التي قدمت للجمارك، و )م٢٠١٣(واحدة في عام 

  
 ت للجماركعدد اإلفصاحات التي قدمحول ) ١٤(جدول رقم 

 السنة عدد اإلفصاحات المبلغ بالدرهم

٢٠١٠ ٩٤٠٥ ٢٢،٩٠٦،٠٠٠،٠٠٠ 

٢٠١١ ٢٤،٠٧٢ ٤٧،٧٧٠،٦٨٢،٠٠٠ 

٢٠١٢ ٢٨،٥١١ ٧١،٩٤٢،٤٦٣،٠٠٠ 

٢٠١٣ ٢٥،٠٤٢ ٦٤،٤٦٦،٦٤٠،٠٠٠ 

٣٠/٦/٢٠١٤ ١١،١٠٦ ٣٧،٧٩٩،٢٧١،٠٠٠ 
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  األموال وتمويل اإلرهاب قائمة بأهم القوانين المتعلقة بنظام مكافحة غسل: ١ملحق رقم 
  

في شأن  ٢٠٠٢لسنة ) ٤(م بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ٢٠١٤لسنة ) ٩(القانون االتحادي رقم  )١
 . مكافحة جرائم غسل األموال

لسنة ) ٤(م في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ٢٠١٤لسنة ) ٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم  )٢
 .هة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهابم، بشأن مواج٢٠٠٢
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