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تقديم
لقد أصبح الترشيع يف العرص الحديث يحتل مكانة
مرموقة يف إطار مصادر القانون ،فأغلب املجتمعات
املتطورة تعتمد عليه .فهو املصدر األصيل العام للقاعدة
القانونية ،إذ إن القايض يتعني عليه أن يلجأ إليه أوالً
للوصول إىل القاعدة التي تحكم النزاع ،فال ميكنه أن
يعدل عنه إىل باقي املصادر األخرى إال يف حالة عدم
وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر.
ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة
مؤثرة يف الترشيع وخدمة القانونيني والعدليني كافة
يف الدولة وخارجها فيام يتعلق بالبحث القانوين من
خالل إعداد تلك الترشيعات يف حلة متميزة وعملية
يف الوقت ذاته ،وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره
القاضي د.جمال السميطي

مدير عام المعهد
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مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )20لسنة  2018في شأن مواجهة
جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات
(((
غير المشروعة

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
 بعد االطالع عىل الدستور، وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحياتالوزراء وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  1985يف شأن املصارف واملؤسسات املالية والرشكاتاالستثامرية اإلسالمية،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  1995يف شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثراتالعقلية وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000يف شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املاليةوالسلع وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2002بشأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحةمتويل اإلرهاب وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2004يف شأن املناطق الحرة املالية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )13لسنة  2004يف شأن الرقابة عىل استرياد وتصدير وعبوراملاس الخام وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )39لسنة  2006يف شأن التعاون القضايئ الدويل يف املسائلالجنائية،

 وعىل القانون االتحادي رقم ( )51لسنة  2006يف شأن مكافحة اإلتجار بالبرش وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2007يف شأن إنشاء هيئة التأمني وتنظيم أعاملهوتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2008يف شأن الجمعيات واملؤسسات األهلية ذاتالنفع العام،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2010بشأن املعلومات االئتامنية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  2012يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلوماتوتعديالته،
 وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة  2013يف شأن األسلحة والذخائر واملتفجراتوالعتاد العسكري،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2014يف شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن الرشكات التجارية وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2015بشأن الهيئة االتحادية للجامرك، وعىل القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2015يف شأن الرقابة عىل اإلتجار يف األحجار ذاتالقيمة واملعادن الثمينة ودمغها،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017يف شأن اإلجراءات الرضيبية، وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )7لسنة  2017يف شأن الرضيبة االنتقائية، وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  2017يف شأن رضيبة القيمة املضافة، وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )14لسنة 2018م يف شأن املرصف املركزي وتنظيماملنشآت واألنشطة املالية،
 وبنا ًء عىل ما عرضه وزير املالية ،وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا املرسوم بقانون اآليت:

((( نرش يف الجريدة الرسمية  -عدد ( 637ملحق)  -بتاريخ 2018 /09/ 30م.
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المادة ()1

يف تطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين
كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك :
الدولة  :اإلمارات العربية املتحدة.
الوزارة  :وزارة املالية.
الوزير  :وزير املالية.
املرصف املركزي  :مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.
املحافظ  :محافظ املرصف املركزي.
اللجنة  :اللجنة الوطنية ملواجهة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت
غري املرشوعة.
الوحدة  :وحدة املعلومات املالية.
الجهة الرقابية  :السلطات االتحادية واملحلية التي تعهد إليها الترشيعات بالرقابة عىل
املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة والجمعيات غري الهادفة للربح ،أو
السلطة املختصة باملوافقة عىل مزاولة النشاط أو املهنة إذا مل تحدد الترشيعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون  :السلطات االتحادية واملحلية التي يُعهد إليها مبوجب ترشيعاتها
النافذة ،القيام بأعامل املكافحة والبحث والتحري وجمع االستدالالت يف الجرائم ،مبا فيها
جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة.
الجهات املعنية  :الجهات الحكومية املعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا املرسوم بقانون
يف الدولة.
الجرمية األصلية  :كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقًا للترشيعات النافذة يف الدولة ،سواء
ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاق ًبا عليه يف كلتا الدولتني.
غسل األموال  :أي فعل من األفعال املحددة يف البند ( )1من املادة ( )2من هذا املرسوم
بقانون.
متويل اإلرهاب  :أي فعل من األفعال املحددة يف املادتني ( )30 ،29من القانون االتحادي
رقم ( )7لسنة  2014املشار إليه.
التنظيامت غري املرشوعة  :التنظيامت املجرم إنشاؤها أو التنظيامت املجرم أحد أنشطتها.

متويل التنظيامت غري املرشوعة  :كل فعل مادي أو ترصف قانوين يراد به توفري املال لتنظيم
غري مرشوع أو ألحد أنشطته أو ألحد املنتمني إليه.
الجرمية  :جرمية غسل األموال والجرائم األصلية املرتبطة بها أو متويل اإلرهاب أو متويل
التنظيامت غري املرشوعة.
األموال  :األصول أيًا كان نوعها مادية أو معنوية ،منقولة أو ثابتة مبا فيها العملة الوطنية
والعمالت األجنبية واملستندات أو الصكوك التي تثبت متلك تلك األصول أو الحقوق املتعلقة
بها أيًا كان شكلها مبا يف ذلك الشكل اإللكرتوين أو الرقمي ،وأي فوائد أو أرباح أو دخول
أخرى متأتية أو ناتجة من هذه األصول.
املتحصالت  :األموال الناتجة بطريق مبارش أو غري مبارش من ارتكاب أي جناية أو جنحة،
ويشمل ذلك األرباح واالمتيازات والفوائد االقتصادية ،وأي أموال مامثلة محولة كليًا أو
جزئ ًيا إىل أموال أخرى.
الوسائط  :ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من األشكال يف ارتكاب جناية أو جنحة.
املعامالت املشبوهة  :معامالت تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة لالشتباه يف أنها
متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل اإلرهاب أو متويل التنظيامت غري
املرشوعة ،سواء تم تنفيذها أو رشع يف ذلك.
التجميد أو الحجز  :الحظر املؤقت عىل نقل األموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو
الترصف فيها بأي شكل من األشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
املصادرة  :نزع ملكية األموال الخاصة أو املتحصالت أو الوسائط بصورة دامئة مبوجب حكم
صادر من محكمة مختصة.
املنشآت املالية  :كل من يزاول نشاطًا أو أكرث من األنشطة أو العمليات املالية التي تحددها
الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون ملصلحة عميل أو نيابة عنه.
األعامل واملهن غري املالية املحددة  :كل من يزاول عمالً أو أكرث من األعامل التجارية أو
املهنية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
الجمعيات غري الهادفة للربح  :كل جامعة ذات تنظيم لها صفة االستمرار ملدة محددة أو
غري محددة تؤلف من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني أو ترتيب قانوين غري هادفة للربح تقوم
بجمع أو تلقي أو رصف أموال ألغراض خريية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتامعية أو
تضامنية أو غريها من أغراض الرب.
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الرتتيب القانوين  :العالقة التي تنشأ مبوجب عقد بني طرفني أو أكرث مبا ال ينتج عنه شخصية
اعتبارية ،كالصناديق االستئامنية أو غريها ،من الرتتيبات املشابهة لها.
العميل  :كل من يقوم أو يرشع يف القيام بأي من األعامل التي تحددها الالئحة التنفيذية
لهذا املرسوم بقانون مع إحدى املنشآت املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة.
املستفيد الحقيقي  :الشخص الطبيعي الذي ميتلك أو ميارس سيطرة فعلية نهائية مبارشة أو
غري مبارشة عىل العميل ،وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى املعامالت نيابة عنه أو الذي
ميارس سيطرة فعلية نهائية عىل شخص اعتباري أو ترتيب قانوين.
العملية  :كل ترصف أو استعامل يف األموال أو املتحصالت ،ويشمل عىل سبيل املثال :اإليداع،
والسحب ،والتحويل ،والبيع ،والرشاء واإلقراض ،واملبادلة ،والرهن ،والهبة.
املسجل  :الجهة املختصة باإلرشاف عىل سجل األسامء التجارية ملختلف أنواع املنشآت
املسجلة يف الدولة.
تدابري العناية الواجبة  :عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو املستفيد
شخصا طبيع ًيا أو اعتباريًا أو ترتي ًبا قانون ًيا وطبيعة عمله والغرض من
الحقيقي سواء كان ً
عالقة العمل وهيكل امللكية والسيطرة عليه ،لغايات هذا املرسوم بقانون والئحته التنفيذية.
التسليم املراقب  :أسلوب تسمح مبوجبه السلطة املختصة وتحت رقابتها بدخول األموال غري
املرشوعة أو املشبوهة أو عائدات الجرمية إىل أرايض الدولة أو املرور فيها أو عبورها أو
الخروج منها بهدف التحري عن جرمية وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية الرسية  :أسلوب للبحث والتحري يقوم مبوجبه أحد مأموري الضبط القضايئ
بانتحال هوية غري هويته الحقيقية أو بأداء دور مسترت أو زائف للحصول عىل دليل أو
معلومات تتعلق بالجرمية.

المادة ()2

1 .يعد مرتكباً جرمية غسل األموال كل من كان عاملـاً بأن األموال متحصلة من جناية أو
جنحة ،وارتكب عم ًدا أحد األفعال اآلتية:
 .أحول املتحصالت أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو متويه مصدرها
غري املرشوع.
 .بأخفى أو موه حقيقة املتحصالت ،أو مصدرها ،أو مكانها ،أو طريقة الترصف فيها
أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق املتعلقة بها.
 .جاكتسب أو حاز أو استخدم املتحصالت عند تسلمها.
 .دمساعدة مرتكب الجرمية األصلية عىل اإلفالت من العقوبة.
2 .تعترب جرمية غسل األموال جرمية مستقلة ،وال تحول معاقبة مرتكب الجرمية األصلية
دون معاقبته عىل جرمية غسل األموال.
3 .ال يشرتط حصول اإلدانــة بارتكاب الجرمية األصلية إلثبات املصدر غري املرشوع
للمتحصالت.
المادة ()3

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987املشار إليه ،والقانون
االتحادي رقم ( )7لسنة  2014املشار إليه:
1 .يعد مرتكباً جرمية متويل اإلرهاب كل من ارتكب عم ًدا أياً مام يأيت:
 .أأحد األفعال املحددة يف البند ( )1من املادة ( )2من هذا املرسوم بقانون ،إذا كان
عامل ًا بأن املتحصالت كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهايب أو لشخص إرهايب أو
معدة لتمويل تنظيم إرهايب أو شخص إرهايب أو جرمية إرهابية ،ولو كان ذلك دون
قصد إخفاء أو متويه مصدرها الغري مرشوع.
 .ب قدم املتحصالت أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغري الحصول عليها
بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها يف ارتكاب
جرمية إرهابية ،أو ارتكب تلك األفعال لصالح تنظيم إرهايب أو لشخص إرهايب مع
علمه بحقيقتهام أو غرضهام.
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 2 .يعد مرتك ًبا جرمية متويل التنظيامت غري املرشوعة كل من ارتكب عم ًدا أيًا مام يأيت:
 .أأحد األفعال املحددة يف البند ( )1من املادة ( )2من هذا املرسوم بقانون ،إذا كان
عامل ًا بأن املتحصالت كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غري مرشوع أو ألحد املنتمني
له أو معدة لتمويل أي منهام ،ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو متويه مصدرها
الغري مرشوع.
 .بقدم املتحصالت أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغري الحصول عليها بقصد
استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غري
مرشوع أو ألحد املنتمني له مع علمه بحقيقتهام أو غرضهام.
المادة ()4

يكون الشخص االعتباري مسؤوالً جزائ ًيا عن الجرمية إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عم ًدا،
وذلك دون اإلخالل باملسؤولية الجزائية الشخصية ملرتكبها والجزاءات اإلدارية املنصوص
عليها قانونًا.
المادة ()5

1 .للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد األموال التي يشتبه بها لدى املنشآت
املالية ملدة ال تجاوز ( )7سبعة أيام عمل وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها الالئحة
التنفيذية لهذا املرسوم بقانون ،وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام أو من
يفوضه.
2 .للنيابة العامة واملحكمة املختصة بحسب األحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم
األموال واملتحصالت والوسائط املشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها
إذا كانت ناتجة عن الجرمية أو مرتبطة بها ،ومن دون إخطار مسبق ملالكها ،واألمر
باملنع من السفر لحني انتهاء التحقيق أو املحاكمة.
3 .للنيابة العامة واملحكمة املختصة بحسب األحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات
التي من شأنها أن متنع التعامل أو الترصف يف هذه األموال واملتحصالت والوسائط،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع أي ترصف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد

.
.

.
.

.

أو الحجز الصادرة بشأنها ،مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن النية.
4ال يتم تنفيذ قرارات تجميد األموال لدى املنشآت املالية املرخصة من قبل املرصف
املركزي إال عن طريقه.
5يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد عمالً بأحكام هذه املادة أمام
املحكمة املختصة التي تقع يف دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار ،فإذا رفض التظلم،
فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما مل
يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك املدة.
6يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة املختصة ،وعىل رئيس املحكمة أن يحدد جلسة
لنظره يعلم بها املتظلم ،وعىل النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها يف التظلم ،وتفصل
املحكمة فيه خالل مدة ال تجاوز ( )14أربعة عرش يوم عمل من تاريخ تقدميه.
7للنيابة العامة واملحكمة املختصة بحسب األحوال ،تكليف من تراه مناس ًبا بإدارة
األموال واملتحصالت والوسائط املحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة،
واإلذن بالترصف فيها أو بيعها ،ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الرضورة ذلك ،وتؤول
حصيلة بيعها إىل خزينة الدولة يف حال صدور حكم نهايئ باإلدانة ،وتظل هذه األموال
محملة يف حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مرشوعة ألي طرف حسن النية.
8تحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه املادة.
المادة ()6

1 .مع عدم اإلخالل مبا نصت عليه املادة ( )5من هذا املرسوم بقانون ،ال يتم إقامة
الدعوى الجزائية عىل مرتكب جرمية غسل األمــوال أو متويل اإلرهــاب أو متويل
التنظيامت غري املرشوعة وفقًا ألحكام هذا املرسوم بقانون إال من النائب العام أو من
يفوضه.
2 .للنائب العام أو من يفوضه واملحكمة املختصة بحسب األحوال إصدار القرار باتخاذ
اإلجراءات الالزمة لحامية املعلومات االستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها ،أو
توجيه السلطات املختصة بتوفري الحامية للشهود أو املصادر الرسية أو املتهمني أو
األطراف األخرى يف الدعوى ،وذلك إذا كان هناك خشية جدية عىل سالمتهم.
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المادة ()7

1للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بنا ًء عىل طلب جهات إنفاذ القانون ،عند وجود
دالئل كافية بوقوع الجرمية ،األمر باالطالع مبارشة عىل الحسابات والسجالت والوثائق
واملستندات التي تكون بحوزة الغري ،وأن تأمر بالوصول ملحتويات أنظمة الحاسب اآليل
ووسائل تقنية املعلومات ،واملكاتبات واملراسالت والطرود ،وتحديد األموال وتتبعها
وضبطها ،ومراقبة الحسابات ،واملنع من السفر ،وغريها من اإلجراءات التي تساعد يف
الكشف عن الجرمية ومرتكبيها دون اإلخالل بالترشيعات النافذة يف الدولة.
2لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات الرسية وغريها من أساليب التحري املختلفة،
ومبارشة عمليات التسليم املراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجرمية وأدلتها
أو التعرف عىل مصدر ووجهة األموال أو املتحصالت أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها،
وذلك دون اإلخالل بالترشيعات النافذة يف الدولة.
3ال يسأل جزائ ًيا من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية رسية أو
تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جرمية معاق ًبا عليها قانونًا ،ما مل يكن قد حرض
عىل ارتكابها أو تجاوز الصالحيات املمنوحة له.
4تحتفظ الجهات املعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير املعامالت املشبوهة ،والتحقيقات
واألحكام املتعلقة بالجرمية ،واألموال املج ّمدة ،واملحجوزة واملصادرة ،وطلبات التعاون
الدويل ،وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجرمية.
المادة ()8

يجب عىل أي شخص أن يفصح عندما يدخل إىل الدولة أو يخرج منها عمالت أو أدوات
مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن مثينة أو أحجار ذات قيمة ،وفقًا لنظام اإلفصاح الذي
يصدره املرصف املركزي.
المادة ()9

تنشأ باملرصف املركزي «وحدة معلومات مالية» مستقلة ،ترسل لها دون غريها تقارير
املعامالت املشبوهة واملعلومات املتعلقة بها من كافة املنشآت املالية واألعامل واملهن غري

املالية املحددة ،وتعمل عىل دراستها وتحليلها ،وإحالتها إىل الجهات املختصة بشكل تلقايئ
أو عند الطلب ،وتختص مبا يأيت:
1 .الطلب من املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة والجهات املعنية،
تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير واملعلومات التي تلقتها،
وغريها من املعلومات التي تراها رضورية ألداء مهامها ،يف املوعد والشكل املحددين
من قبل الوحدة.
2 .تبادل املعلومات مع الوحدات النظرية يف الدول األخرى بشأن تقارير املعامالت
املشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصالحية الحصول عليها أو الوصول
إليها بصورة مبارشة أو غري مبارشة عمالً باالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا
فيها أو أي تفاهامت تربمها الوحدة مع الوحدات النظرية لتنظيم التعاون معها أو
برشط املعاملة باملثل ،ولها أن تبلغ الوحدات النظرية عن نتائج استخدام املعلومات
املقدمة والتحليالت التي تم إجراؤها استنا ًدا إىل تلك املعلومات ،وال يجوز استخدام
هذه املعلومات إال ألغراض مواجهة الجرمية كام ال يجوز اإلفصاح عنها ألي جهة ثالثة
بغري موافقة الوحدة.
3 .إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص ملا يتوافر لديها من معلومات ،وحاميتها بوضع قواعد
تحكم أمن املعلومات ورسيتها ،مبا يف ذلك إجراءات معالجة املعلومات وتخزينها وإحالتها،
والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إىل منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
4 .أي اختصاصات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
المادة ()10

1 .للنيابة العامة استطالع رأي الوحدة يف البالغات الواردة إليها بشأن حاالت غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة.
2 .تتوىل جهات إنفاذ القانون تلقي بالغات تقارير املعامالت املشبوهة التي ترد إليها من
الوحدة ومتابعتها ،وجمع االستدالالت املتعلقة بها.
3 .لجهات إنفاذ القانون الحصول عىل املعلومات التي تراها رضورية ألداء مهامها من
الجهات املعنية عىل النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
15

14

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والئحته التنفيذية

المادة ()11

تنشأ مبوجب أحكام هذا املرسوم بقانون لجنة برئاسة املحافظ ،تسمى «اللجنة الوطنية
ملواجهة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة» ويصدر
بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة ()12

تختص اللجنة مبا يأيت:
1 .وضع وتطوير اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الجرمية ،واقـراح األنظمة واإلج ـراءات
والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات املعنية ،ومتابعة تنفيذها.
2 .تحديد وتقييم مخاطر الجرمية عىل املستوى الوطني.
3 .التنسيق مع الجهات املعنية والرجوع إىل مصادر املعلومات يف الجهات الدولية ذات
الصلة لتحديد الدول عالية املخاطر يف مجال غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وتوجيه
الجهات الرقابية بالتحقق من التزام املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة
والجمعيات غري الهادفة للربح الخاضعة إلرشافها بتطبيق التدابري الواجب اتخاذها.
4 .تسهيل تبادل املعلومات ،والتنسيق بني الجهات املمثلة فيها.
5 .تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري
املرشوعة من خالل جمع اإلحصائيات وغريها من املعلومات ذات الصلة من الجهات
املعنية وتحليلها.
6 .متثيل الدولة يف املحافل الدولية املتعلقة مبواجهة غسل األموال ومكافحة متويل
اإلرهاب.
7 .اقرتاح الالئحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة ،وعرضها عىل الوزير العتامدها.
8 .أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات املعنية يف الدولة.
المادة ()13

تتوىل الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام اإلرشاف والرقابة واملتابعة لضامن االلتزام
باألحكام املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون والئحته التنفيذية ،ولها عىل وجه الخصوص ما يأيت:

.
.
.
.

1إجراء تقييم مخاطر احتامل وقوع الجرمية يف املنشآت املالية واألعامل واملهن غري
املالية املحددة واملنظامت غري الهادفة للربح.
2إجراء عمليات الرقابة والتفتيش املكتبي وامليداين عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن
غري املالية املحددة والجمعيات غري الهادفة للربح.
3إصدار القرارات املتعلقة بالجزاءات اإلدارية وفقًا ألحكام هذا املرسوم بقانون والئحته
التنفيذية وآلية التظلم منها ،واالحتفاظ باإلحصائيات عن التدابري املتخذة والجزاءات
املوقعة.
4أي اختصاصات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
المادة ()14

1 .للجهة الرقابية توقيع الجزاءات اإلدارية التالية عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري
املالية املحددة والجمعيات غري الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها ،عند مخالفتها ألي
حكم من أحكام هذا املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية:
أ .اإلنذار.
ب .الغرامة اإلدارية التي ال تقل عن ( )50.000خمسني ألف درهم وال تزيد عىل
( )5.000.000خمسة ماليني درهم عن كل مخالفة.
ج .منع املخالف من العمل يف القطاع ذي الصلة باملخالفة للمدة التي تحددها الجهة
الرقابية.
د .تقييد صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو
املدراء أو املالك ممن تثبت مسؤوليتهم عن املخالفة ،مبا يف ذلك تعيني مراقب
مؤقت.
هـ  .إيقاف املديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية
ممن تثبت مسؤوليتهم عن املخالفة ،للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب
تغيريهم.
و .إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو املهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
ز .إلغاء الرتخيص.
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2 .باستثناء الفقرة (ز) من البند ( )1من هذه املادة ،للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات
اإلدارية إصدار األمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابري املتخذة ملعالجة
املخالفة.
3 .يف جميع األحوال للجهة الرقابية نرش ما تتخذه من جزاءات إدارية يف وسائل النرش
املختلفة.
المادة ()15

عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها
أسباب معقولة لالشتباه يف عملية أو أموال متثل كلها أو بعضها متحصالت أو االشتباه يف
عالقتها بالجرمية أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها ،أن تلتزم بإبالغ الوحدة
بدون تأخري وبشكل مبارش ،وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات واملعلومات
املتوافرة عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة ،وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها
الوحدة ،دون التعذر بأحكام الرسية ،ويستثنى من ذلك :املحامون وكتاب العدل وغريهم
من أصحاب املهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون املستقلون ،إذا كان قد تم
الحصول عىل املعلومات املتعلقة بتلك العمليات يف ظروف يخضعون فيها للرسية املهنية.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون قواعد وضوابط وحاالت االلتزام باإلبالغ عن
املعامالت املشبوهة.
المادة ()16

1 .تلتزم املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة مبا يأيت:
أ .تحديد مخاطر الجرمية يف مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل
مستمر ،من خالل الجوانب املتعددة للمخاطر التي تحددها الالئحة التنفيذية
لهذا املرسوم بقانون ،واالحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم املخاطر واملعلومات
املتعلقة بها وتقدميها للجهة الرقابية عند الطلب.
ب .اتخاذ إجراءات وتدابري العناية الواجبة وتحديد نطاقها بنا ًء عىل الجوانب املتعددة
للمخاطر ومبراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر ،واالحتفاظ باملعلومات التي تم

الحصول عليها من خالل تنفيذ هذه التدابري ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا
املرسوم بقانون الحاالت التي تطبق فيها هذه اإلجراءات وأنواع التدابري ورشوط
تأجيل استكامل التحقق من هوية العميل أو املستفيد الحقيقي.
ج .عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مايل أو تجاري ،باسم مجهول أو وهمي أو
باسم مستعار أو مرقم ،أو االحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.
د .وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من اإلدارة العليا متكنها من
إدارة املخاطر التي تم تحديدها ،والحد منها ،وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر،
وأن تطبق ذلك عىل جميع فروعها والرشكات التابعة لها التي متلك فيها حصة
األغلبية ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه
هذه السياسات والضوابط واإلجراءات.
هـ  .التطبيق الفوري ملا يصدر من السلطة املعنية يف الدولة بشأن تنفيذ القرارات
الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق
األمم املتحدة بشأن منع وقمع اإلرهاب ومتويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة
الدمار الشامل ومتويلها ،وغريها من القرارات ذات الصلة.
و .االحتفاظ بجميع السجالت واملستندات والوثائق والبيانات لجميع املعامالت سواء
أكانت محلية أو دولية ،وأن تكون متاحة للسلطات املختصة عند الطلب بصورة
عاجلة ،وفقًا ملا تحدده الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
ز .أي التزامات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
2 .ألغراض هذا املرسوم بقانون تنظم الالئحة التنفيذية ما يأيت:
 .أالتزامات الجمعيات غري الهادفة للربح.
 .باحتفاظ املسجل باملعلومات والسجالت ،وتوفريها عند الطلب ،واتخاذ إجراءات
إتاحتها للجمهور.
 .جاحتفاظ الشخص االعتباري والرتتيب القانوين باملعلومات والسجالت ،وتوفريها
عند الطلب.

19

18

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والئحته التنفيذية

المادة ()17

عىل جميع الجهات االلتزام برسية املعلومات التي تحصل عليها واملتعلقة مبعاملة مشبوهة
أو بالجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون ،وبعدم كشفها إال بالقدر الذي يكون
رضوريًا الستخدامها يف التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا املتعلقة مبخالفة أحكام هذا
املرسوم بقانون.
المادة ()18

1 .للسلطة القضائية املختصة بناء عىل طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها
بالدولة اتفاقية نافذة ،أو برشط املعاملة باملثل يف األفعال املعاقب عليها وفقًا
للترشيعات النافذة يف الدولة ،أن تقدم املساعدة القضائية يف التحقيقات أو املحاكامت
أو اإلجراءات املرتبطة بالجرمية ولها أن تأمر مبا يأيت:
 .أتحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة األموال أو املتحصالت أو الوسائط الناتجة
عن الجرمية املستخدمة أو التي رشع يف استخدامها فيها أو ما يعادلها ،أو أي
إجراءات أخرى ميكن تطبيقها وفقًا للترشيعات النافذة يف الدولة ،مبا يف ذلك
تقديم سجالت تحتفظ بها املنشآت املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة
أو الجمعيات غري الهادفة للربح ،وتفتيش األشخاص واملباين ،وجمع إفادات
الشهود ،والحصول عىل األدلة ،واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات الرسية
واعرتاض االتصاالت وجمع البيانات واملعلومات اإللكرتونية والتسليم املراقب.
 .بتسليم واســرداد األشخاص واألشياء املتعلقة بالجرمية بصورة عاجلة وفقًا
للترشيعات النافذة يف الدولة.
2 .للسلطات املختصة أن تتبادل املعلومات املتعلقة بالجرمية بالرسعة املناسبة مع
السلطات األجنبية النظرية ،وتنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة مختصة يف الدول
األجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة أو برشط املعاملة باملثل ،ولها أن تقوم
بجمع تلك املعلومات من الجهات املعنية يف الدولة ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ
عىل رسية تلك املعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طلبت أو قدمت من أجله،
وفقًا للترشيعات النافذة يف الدولة.

المادة ()19

1 .عىل الجهات املعنية إعطاء األولوية لطلبات التعاون الدويل ذات الصلة مبواجهة غسل
األموال ومكافحة متويل اإلرهاب وتنفيذها بصورة عاجلة ،واتخاذ اإلجراءات الفعالة
لحفظ رسية املعلومات املستلمة.
2 .يف نطاق تنفيذ أحكام هذا املرسوم بقانون ،ال ينبغي رفض طلب التعاون الدويل استنا ًدا
إىل أي مام يأيت:
أ .أن الجرمية تشتمل عىل أمور مالية أو رضيبية.
ب .أن الجرمية سياسية أو متصلة بها.
ج .أحكام الرسية امللزمة للمنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة مبا ال
يخالف الترشيعات النافذة يف الدولة.
د .اتصال الطلب بجرمية موضوع تحقيق أو مالحقة قضائية يف الدولة ما مل يكن
الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو املالحقة.
هـ  .أي حاالت أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
 3 .تحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون القواعد والضوابط واإلجراءات املنظمة
للتعاون الدويل.
المادة ()20

يجوز االعرتاف بأي حكم أو أمر قضايئ ينص عىل مصادرة أموال أو متحصالت أو وسائط
متعلقة بجرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو متويل التنظيامت غري املرشوعة يصدر من
محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
المادة ()21

ال يخل توقيع العقوبات املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها
أي قانون آخر.
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المادة ()22

1 .يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ( )10عرش سنوات والغرامة التي ال تقل عن
( )100.000مائة ألف درهم وال تزيد عىل ( )5.000.000خمسة ماليني درهم ،أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب أحد األفعال املنصوص عليها يف البند ( )1من
املادة ( )2من هذا املرسوم بقانون.
وتكون العقوبة السجن املؤقت ،والغرامة التي ال تقل عن ( )300.000ثالمثائة ألف درهم
وال تزيد عىل ( )10.000.000عرشة ماليني درهم ،إذا ارتكب الجاين جرمية غسل األموال يف
أي من األحوال اآلتية:
 .أاستغالل نفوذه أو سلطته املخولة له مبوجب وظيفته أو نشاطه املهني.
 .ب ارتكابها من خالل جمعية غري هادفة للربح.
 .جارتكابها من خالل جامعة إجرامية منظمة.
 .دالعود.
2 .يعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب جنحة غسل األموال بالعقوبة التامة املقررة لها.
3 .يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن ( )10عرش سنوات وبالغرامة
التي ال تقل عن ( )300.000ثالمثائة ألف درهم وال تزيد عىل ( )10.000.000عرشة
ماليني درهم كل من استخدم املتحصالت يف متويل اإلرهاب.
4 .يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن ( )300.000ثالمثائة ألف درهم وال
تزيد عىل ( )10000000عرشة ماليني درهم كل من استخدم املتحصالت يف متويل
تنظيامت غري مرشوعة.
5 .للمحكمة تخفيف العقوبة املحكوم بها عىل الجناة أو اإلعفاء منها ،إذا أدلوا إىل
السلطات القضائية أو اإلدارية مبعلومات تتعلق بأي من الجرائم املعاقب عليها يف
هذه املادة ،متى أدى ذلك إىل الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض
عىل أحدهم.
المادة ()23

1 .يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ( )500.000خمسامئة ألف درهم وال تزيد عىل

( )50.000.000خمسني مليون درهم ،كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو
وكالؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون.
2 .تحكم املحكمة يف حال إدانة الشخص االعتباري يف جرمية متويل اإلرهاب بحله وإغالق
املقر الذي يزاول فيه نشاطه.
3 .للمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تأمر بنرش ملخص الحكم بالوسيلة املناسبة ،وعىل
نفقة املحكوم عليه.
المادة ()24

يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن ( )100.000مائة ألف درهم وال تزيد عىل
( )1.000.000مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من يخالف عن عمد أو بإهامل
جسيم منه حكم املادة ( )15من هذا املرسوم بقانون.
المادة ()25

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن ( )100.000مائة ألف
درهم وال تزيد عىل ( )500.000خمسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من
شخصا أو كشف عن معامالت قيد املراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن
أخطر أو نبه
ً
السلطات املختصة تقوم بالتحري عنها.
المادة ()26

1 .تحكم املحكمة يف حال ثبوت ارتكاب الجرمية مبصادرة ما يأيت:
 .أاألموال محل الجرمية ،واملتحصالت والوسائط املستخدمة أو التي كان يراد
استخدامها فيها.
 .بأي أموال ميلكها الجاين تعادل قيمة األموال واملتحصالت املنصوص عليها يف الفقرة
(أ) من هذا البند ،يف حال تعذر ضبطها.
2 .تتم املصادرة برصف النظر عام إذا كانت األموال أو املتحصالت أو الوسائط يف حيازة أو
ملكية الجاين أو طرف آخر ،دون اإلخالل بحقوق الغري حسن النية.
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3 .ال تحول وفاة املتهم أو كونه مجهوالً يف جرمية معاقب عليها مبوجب أحكام هذا
املرسوم بقانون دون أن يكون للنيابة العامة رفع األوراق للمحكمة املختصة ،إلصدار
حكمها مبصادرة األموال واملتحصالت والوسائط املضبوطة إذا أثبتت صلتها بالجرمية.
4 .مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن النية ،يقع باطالً كل عقد أو ترصف علم أطرافه
أو أحدهم أو كان ملثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو الترصف هو التأثري عىل
قدرة السلطات املختصة يف الحجز أو التجميد أو الحكم باملصادرة أو تنفيذها.
المادة ()27

ال ترتتب املسؤولية الجزائية أو املدنية أو اإلدارية عىل الجهات الرقابية والوحدة وجهات
إنفاذ القانون واملنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة وأعضاء مجالس إداراتها
وموظفوها وممثلوها املرخص لهم قانونًا ،من تقديم أي من املعلومات املطلوبة أو الخروج
عىل أي قيد مفروض بنص ترشيعي أو عقدي أو إداري لضامن رسية املعلومات ،وذلك ما مل
يثبت أن اإلبالغ قد تم بسوء نية بقصد اإلرضار بالغري.
المادة ()28

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خمسني ألف درهم وال تزيد عىل
( )5.000.000خمسة ماليني درهم ،كل من يخالف التعليامت الصادرة من قبل السلطة
املعنية يف الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة تحت
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة بشأن منع وقمع اإلرهاب ومتويله ومنع وقمع
ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويلها ،وغريها من القرارات ذات الصلة.
المادة ()29

1 .إذا حكم عىل أجنبي يف جرمية غسل األموال أو إحدى الجنايات املنصوص عليها يف هذا
املرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

.

.
.
.

2مع عدم اإلخالل بحكم البند ( ((( )2من هذه املادة ،إذا حكم عىل أجنبي يف مواد
الجنح األخرى املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز
للمحكمة األمر بإبعاده عن الدولة ،أو الحكم باإلبعاد بدالً من الحكم عليه بالعقوبة
املقيدة للحرية.
3ال تنقيض الدعوى الجزائية مبيض املدة يف جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو
متويل التنظيامت غري املرشوعة ،وال تسقط العقوبة املحكوم بها ،كام ال تنقيض مبيض
املدة الدعاوى املدنية الناشئة أو املرتبطة بها.
4ال تخل أحكام هذا املرسوم بقانون مبا ورد يف القانون االتحادي رقم ( )7لسنة 2014
املشار إليه.
5تعترب جرمية متويل التنظيامت غري املرشوعة إذا كان الغرض منها املساس بأمن الدولة
أو مصالحها ،وجرمية متويل اإلرهاب من الجرائم املاسة باألمن الداخيل والخارجي
للدولة.
المادة ()30

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من تعمد عدم اإلفصاح أو امتنع
عن تقديم املعلومات اإلضافية عند الطلب منه ،أو أخفى عم ًدا معلومات يجب اإلفصاح
عنها ،أو قدم عم ًدا معلومات غري صحيحة ،باملخالفة للنظام املنصوص عليه يف املادة ( )8من
هذا املرسوم بقانون ،وللمحكمة عند اإلدانة أن تحكم مبصادرة األموال املضبوطة دون
اإلخالل بحقوق الغري حسن النية.
المادة ()31

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي ال تزيد عىل ( )100.000مائة ألف درهم وال تقل عن
( )10.000عرشة آالف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا املرسوم بقانون.

((( هكذا وردت يف األصل  ،ونرى صحتها البند (.)1
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المادة ()32

يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع املحافظ صفة
مأموري الضبط القضايئ يف إثبات األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا املرسوم بقانون أو
الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة مبوجبه.
المادة ()33

يصدر مجلس الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح الوزير الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
المادة ()34

1 .يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون.
2 .يلغى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2002بشأن مواجهة جرائم غسل األموال
ومكافحة متويل اإلرهاب.

قرار مجلس الوزراء رقم  10لسنة  2019في شأن الالئحة التنفيذية
للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )20لسنة 2018
في شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
(((
وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مجلس الوزراء:
 بعد االطالع عىل الدستور، وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحياتالوزراء ،وتعديالته،
 وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )20لسنة  2018يف شأن مواجهة جرائم غسل األموالومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة،
 وبنا ًء عىل ما عرضه وزير املالية ،وموافقة مجلس الوزراء،قرر:

الفصل األول

التعريفات

المادة ()35

ينرش هذا املرسوم بقانون يف الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد شهر من تاريخ نرشه.

صدر عنا يف قرص الرئاسة يف أبوظبي:
بتاريخ /13 :محرم1440 /هـ.
املوافق /23 :سبتمرب2018 /م.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

المادة ()1

يف تطبيق أحكام هذا القرار ،يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها
ما مل يقض سياق النص بغري ذلك :
الدولة :اإلمارات العربية املتحدة.
الوزير :وزير املالية.
املرصف املركزي  :مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.
املحافظ :محافظ املرصف املركزي.
((( نرش يف الجريدة الرسمية – عدد  – 647بتاريخ 2019/02/14
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اللجنة :اللجنة الوطنية ملواجهة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت
غري املرشوعة.
الوحدة :وحدة املعلومات املالية.
الجهة الرقابية :السلطات االتحادية واملحلية التي تعهد إليها الترشيعات بالرقابة عىل
املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة والجمعيات غري الهادفة للربح ،أو
السلطة املختصة باملوافقة عىل مزاولة النشاط أو املهنة إذا مل تحدد الترشيعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون :السلطات االتحادية واملحلية التي يُعهد إليها مبوجب ترشيعاتها
النافذة ،القيام بأعامل املكافحة والبحث والتحري وجمع االستدالالت يف الجرائم ،مبا فيها
جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة.
الجهات املعنية :الجهات الحكومية املعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام املرسوم بقانون يف
الدولة.
الجرمية األصلية  :كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للترشيعات النافذة يف الدولة ،سواء
ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه يف كلتا الدولتني.
غسل األموال  :أي فعل من األفعال املحددة يف البند ( )1من املادة ( )2من املرسوم
بقانون.
متويل اإلرهاب :أي فعل من األفعال املحددة يف املادتني ( )29و( )30من القانون االتحادي
رقم ( )7لسنة  2014يف شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية.
التنظيامت غري املرشوعة :التنظيامت املجرم إنشاؤها أو التنظيامت املجرم أحد أنشطتها.
متويل التنظيامت غري املرشوعة :كل فعل مادي أو ترصف قانوين يراد به توفري املال لتنظيم
غري مرشوع أو ألحد أنشطته أو ألحد املنتمني إليه.
الجرمية :جرمية غسل األموال والجرائم األصلية املرتبطة بها أو متويل اإلرهاب أو متويل
التنظيامت غري املرشوعة.
األموال :األصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية ،منقولة أو ثابتة مبا فيها العملة الوطنية
والعمالت األجنبية واملستندات أو الصكوك التي تثبت متلك تلك األصول أو الحقوق املتعلقة
بها أياً كان شكلها مبا يف ذلك الشكل اإللكرتوين أو الرقمي ،وأي فوائد أو أرباح أو دخول
أخرى متأتية أو ناتجة من هذه األصول.

املتحصالت :األموال الناتجة بطريق مبارش أو غري مبارش من ارتكاب أي جناية أو جنحة،
ويشمل ذلك األرباح واالمتيازات والفوائد االقتصادية ،وأي أموال مامثلة محولة كلياً أو
جزئياً إىل أموال أخرى.
الوسائط :ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من األشكال يف ارتكاب جناية أو جنحة.
املعامالت املشبوهة :معامالت تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة لالشتباه يف أنها
متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل اإلرهاب أو متويل التنظيامت غري
املرشوعة ،سواء تم تنفيذها أو رشع يف ذلك.
التجميد أو الحجز :الحظر املؤقت عىل نقل األموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو
الترصف فيها بأي شكل من األشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
املصادرة :نزع ملكية األموال الخاصة أو املتحصالت أو الوسائط بصورة دامئة مبوجب حكم
صادر من محكمة مختصة.
املنشآت املالية  :كل من يزاول نشاطاً أو أكرث من األنشطة أو العمليات املالية ملصلحة
عميل أو نيابة عنه.
املنشأة املالية الوسيطة :املنشأة املالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل الربقي بني
املنشأة املالية مصدرة التحويل واملنشأة املالية املستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى.
املنشأة املالية املستفيدة :املنشأة املالية التي تتلقى التحويل الربقي من املنشأة املالية
مصدرة التحويل مبارشة أو من خالل منشأة مالية وسيطة ،وتتيح املال للمستفيد.
األنشطة أو العمليات املالية  :أي نشاط أو عملية أو أكرث مام نصت عليه املادة ( )2من
هذا القرار.
األعامل واملهن غري املالية املحددة  :كل من يزاول عمالً أو أكرث من األعامل التجارية أو
املهنية املنصوص عليها يف املادة ( )3من هذا القرار.
الجمعيات غري الهادفة للربح  :كل جامعة ذات تنظيم لها صفة االستمرار ملدة محددة أو
غري محددة تؤلف من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني أو ترتيب قانوين غري هادفة للربح تقوم
بجمع أو تلقي أو رصف أموال ألغراض خريية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتامعية أو
تضامنية أو غريها من أغراض الرب.
الرتتيب القانوين :العالقة التي تنشأ مبوجب عقد بني طرفني أو أكرث مبا ال ينتج عنه شخصية
29
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اعتبارية ،كالصناديق االستئامنية أو غريها من الرتتيبات املشابهة لها.
الصندوق االستئامين :عالقة قانونية مبوجبها يضع املويص األموال تحت سيطرة الويص
ملصلحة مستفيد أو لغرض معني ،وتعد أمواالً مستقلة عن أمالك الويص ،ويبقى الحق يف
أموال الويص باسم املويص أو باسم شخص آخر نيابة عن املويص.
املويص :شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إىل ويص مبوجب وثيقة.
الويص :شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصالحيات املمنوحة له من قبل
املويص أو الصندوق االستئامين ،يتوىل مبوجبها إدارة واستخدام والترصف يف أموال املويص
طبقاً للرشوط املفروضة عليه من أي منهام.
العميل :كل من يقوم أو يرشع يف القيام بأي من األعامل الواردة يف املادتني ( )2و( )3من
هذا القرار مع إحدى املنشآت املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة.
العملية :كل ترصف أو استعامل يف األموال أو املتحصالت ،ويشمل عىل سبيل املثال:
اإليداع ،والسحب ،والتحويل ،والبيع ،والرشاء ،واإلقراض ،واملبادلة ،والرهن ،والهبة.
املستفيد الحقيقي :الشخص الطبيعي الذي ميتلك أو ميارس سيطرة فعلية نهائية مبارشة أو
غري مبارشة عىل العميل ،وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى املعامالت نيابة عنه أو الذي
ميارس سيطرة فعلية نهائية عىل شخص اعتباري أو ترتيب قانوين.
عالقة العمل  :أي عالقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بني املنشآت املالية أو األعامل واملهن
غري املالية املحددة ،وبني عميلها تتصل باألنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.
عالقة املراسلة املرصفية :عالقة بني منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خالل حساب
جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به ،ويشمل ذلك عالقة
املراسلة الناشئة ألجل معامالت األوراق املالية أو تحويل األموال.
حسابات الدفع الوسيط :حساب املراسلة املستخدم مبارشة من جانب طرف ثالث إلجراء
معامالت لصالحه.
املجموعة املالية :مجموعة من منشآت مالية تتألف من رشكة قابضة أو شخص اعتباري
آخر ميارس السيطرة عىل باقي املجموعة ،ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة عىل
مستوى املجموعة وفروعها والرشكات التابعة لها ،وفقاً للمبادئ األساسية الدولية للرقابة
املالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

املبادئ األساسية الدولية للرقابة املالية :مبادئ لجنة بازل حول الرقابة املرصفية الفعالة
أرقام ( 5 ،3 ،2 ،1إىل  11 ،9إىل  ،)29 ،26 ،15ومبادئ الجمعية الدولية ملراقبي التأمني أرقام
( 3 ،1إىل  21 ،18 ،11إىل  ،)25 ،23ومبادئ املنظمة الدولية للجنة هيئات األوراق املالية
أرقام ( )31 ،29 ،28 ،24واملسؤوليات (أ ،ب ،ج ،د).
التحويل الربقي  :عملية مالية تجريها منشأة مالية بنفسها أو من خالل منشأة وسيطة ،نيابة
عن محول يجري من خاللها إيصال مبلغ مايل إىل مستفيد يف منشأة مالية أخرى سواء كان
املحول واملستفيد هام الشخص نفسه أو غريه.
البنك الوهمي  :بنك مسجل أو مرخص له يف دولة وليس له وجود مادي فيها ،وال ينتسب
إىل مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
املسجل :الجهة املختصة باإلرشاف عىل سجل األسامء التجارية ملختلف أنواع املنشآت
املسجلة يف الدولة.
تدابري العناية الواجبة :عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو املستفيد
الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من
عالقة العمل وهيكل امللكية والسيطرة عليه ،لغايات املرسوم بقانون وهذا القرار.
التسليم املراقب :أسلوب تسمح مبوجبه السلطة املختصة وتحت رقابتها بدخول األموال غري
املرشوعة أو املشبوهة أو عائدات الجرمية إىل أرايض الدولة أو املرور فيها أو عبورها أو
الخروج منها بهدف التحري عن جرمية وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية الرسية :أسلوب للبحث والتحري يقوم مبوجبه أحد مأموري الضبط القضايئ بانتحال
هوية غري هويته الحقيقية أو بأداء دور مسترت أو زائف للحصول عىل دليل أو معلومات
تتعلق بالجرمية.
العميل ذو املخاطر العالية :العميل الذي ميثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو عالقة
عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية ،كالعميل من الدول عالية املخاطر ،أو غري املقيم يف
الدولة الذي ال يحمل بطاقة هوية منها ،أو ذي الهيكل املعقد ،أو الذي يقوم بعمليات
معقدة أو غري واضحة الهدف االقتصادي أو القانوين ،أو يقوم بعمليات نقدية مكثفة ،أو
يقوم بعمليات مع طرف ثالث غري معروف ،أو يقوم بعمليات دون مواجهة مبارشة ،أو أي
عمليات أخرى عالية املخاطر تحددها املنشآت املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة
أو الجهة الرقابية.
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األشخاص املنكشفون سياسياً :األشخاص الطبيعيون املوكل إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم
وظائف بارزة يف الدولة أو يف أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات ،وكبار السياسيني،
واملسؤولني الحكوميني رفيعي املستوى ،واملسؤولني القضائيني أو العسكريني ،وكبار املديرين
التنفيذيني للرشكات اململوكة للدولة ،وكبار مسؤويل األحزاب السياسية ،واألشخاص املوكل
إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة املنظامت الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها،
ويشمل التعريف من يأيت:
1 .أفراد العائلة املبارشين للشخص املنكشف سياسياً ،وهم األزواج واألوالد وأزواجهم
والوالدين.
2 .الرشكاء املعروفني بأنهم مقربون من الشخص املنكشف سياسياً ،وهم:
 .أاألشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشرتكة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوين أو
أي عالقة عمل مقربة مع الشخص املنكشف سياسياً.
 .باألشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوين
أنشئ ملصلحة الشخص املنكشف سياسياً.
املرسوم بقانون :املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )20لسنة  2018يف شأن مواجهة جرائم
غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة.

الفصل الثاني

المنشآت المالية واألعمال والمهن غير المالية
المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح
الفرع األول

المنشآت المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة
القسم األول
ماهية األنشطة والعمليات المالية واألعمال
والمهن غير المالية المحددة
المادة ()2

تُعد من األنشطة والعمليات املالية ما يأيت :
1 .تلقي الودائع وغريها من األموال القابلة للدفع من العامة ،مبا فيها الودائع املتوافقة
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
2 .تقديم الخدمات املرصفية الخاصة.
3 .تقديم التسهيالت االئتامنية بكافة أنواعها.
4 .تقديم تسهيالت التمويل بكافة أنواعها ،مبا فيها تسهيالت التمويل املتوافقة مع أحكام
الرشيعة اإلسالمية.
5 .تقديم خدمات الوساطة النقدية.
6 .املعامالت املالية يف األوراق املالية والتمويل والتأجري التموييل.
7 .تقديم خدمات الرصافة وتحويل األموال.
8 .إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضامنات أو االلتزامات.
9 .تقديم خدمات القيم املخزنة والدفعات اإللكرتونية للتجزئة والنقد الرقمي.
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	10.تقديم خدمات العمليات املرصفية االفرتاضية.
	11.اإلتجار أو االستثامر أو تشغيل أو إدارة األموال ،أو عقود الخيارات والعقود املالية
املستقبلية ،أو عمليات أسعار الرصف وأسعار الفائدة ،واملشتقات املالية األخرى أو
األدوات املالية القابلة للتداول.
	12.املشاركة يف إصدار األوراق املالية وتقديم الخدمات املالية املتعلقة بهذه اإلصدارات.
	13.إدارة الصناديق واملحافظ بأنواعها.
	14.حفظ األموال.
	15.التجهيز أو التسويق لألنشطة املالية.
	16.أعامل التأمني ،وفقاً للقانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2007يف شأن إنشاء هيئة التأمني
وتنظيم أعامله.
	17.أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
المادة ()3

يُعد من األعامل واملهن غري املالية املحددة كل من يزاول عمالً أو أكرث من األعامل التجارية
أو املهنية اآلتية:
1 .الوسطاء والوكالء العقاريني عند إبرامهم عمليات ملصلحة عمالئهم فيام يتعلق برشاء
وبيع العقارات.
2 .تجار املعادن الثمينة واألحجار الكرمية عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة
عمليات تبدو مرتابطة فيام بينها تساوي أو تزيد قيمتها عىل مبلغ ( )55,000درهم.
3 .املحامون وكتاب العدل وغريهم من أصحاب املهن القانونية املستقلني واملحاسبون
املستقلون ،عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها ملصلحة عمالئهم
فيام يتعلق باألنشطة اآلتية:
أ .رشاء العقارات وبيعها.
ب .إدارة األموال التي ميتلكها العميل.
ج .إدارة الحسابات املرصفية أو حسابات التوفري أو حسابات األوراق املالية.
د .تنظيم املساهامت الخاصة بإنشاء الرشكات أو تشغيلها أو إدارتها.

هـ  .إنشاء األشخاص االعتبارية أو الرتتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
و .بيع ورشاء الكيانات التجارية.
4 .مزودو خدمات الرشكات والصناديق االستئامنية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح
عمالئهم أو نيابة عنهم فيام يتعلق باألنشطة اآلتية:
أ .العمل كوكيل يف تأسيس أو إنشاء األشخاص االعتبارية.
ب .العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتري لرشكة ،أو كرشيك أو يف
منصب مامثل يف شخصية اعتبارية.
ج .توفري مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسالت أو عنوان
إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوين.
د .القيام بالعمل ،أو التجهيز لشخص آخر للعمل ،كويص لصندوق استئامين مبارش أو
تأدية وظيفة مامثلة لصالح شكل آخر من أشكال الرتتيبات القانونية.
هـ  .العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمى ملصلحة شخص آخر.
5 .املهن واألعامل األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

القسم الثاني
تحديد المخاطر وخفضها
المادة ()4

1 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تحديد مخاطر الجرمية
لديها وتقييمها وفهمها ،مبا يتناسب مع طبيعة وحجم أعاملها ،وااللتزام باآليت:
 .أمراعاة كافة عوامل املخاطر ذات العالقة كمخاطر العمالء ،والدول أو املناطق
الجغرافية ،واملنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقدميها ،قبل تحديد مستوى
املخاطر اإلجاميل واملستوى املالئم إلجراءات خفض املخاطر التي سيتم تطبيقها.
 .بتوثيق عمليات تقييم املخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفريها عند الطلب.
2 .تلتزم املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بالعمل عىل خفض املخاطر
التي تم تحديدها وفقاً للبند ( )1من هذه املادة ،مع األخذ يف االعتبار نتائج التقييم
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الوطني للمخاطر ،وذلك من خالل ما يأيت:
 .أوضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعاملها
معتمدة من اإلدارة العليا ،متكنها من إدارة املخاطر التي تم تحديدها ومتابعة
تنفيذها وتعزيزها إذا لزم األمر ،وفقاً للامدة ( )20من هذا القرار.
 .باتخاذ تدابري العناية الواجبة املعززة إلدارة املخاطر العالية حال تحديدها ،وتشمل
عىل سبيل املثال:
1 .الحصول عىل مزيد من املعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية
العميل واملستفيد الحقيقي أو معلومات عن الغرض من عالقة العمل أو
معلومات عن أسباب العملية.
2 .تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكرث انتظاماً عن
العميل واملستفيد الحقيقي.
3 .اتخاذ تدابري معقولة لتحديد مصدر أموال العميل واملستفيد الحقيقي.
4 .زيادة درجة ومستوى املراقبة املستمرة لعالقة العمل وفحص العمليات من
أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غري عادية أو مشبوهة من عدمه.
5 .الحصول عىل موافقة اإلدارة العليا لبدء عالقة عمل مع عميل.
3 .إذا تم استيفاء املتطلبات الواردة يف البندين ( )1و( )2من هذه املادة ،يجوز للمنشآت
املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة اتخاذ تدابري العناية الواجبة املبسطة إلدارة
املخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة ،ما مل يكن هناك اشتباه يف
ارتكاب الجرمية ،ويجب أن تتناسب تدابري العناية الواجبة املبسطة مع عنارص املخاطر
املنخفضة ،وتشمل عىل سبيل املثال ما يأيت:
 .أالتحقق من هوية العميل واملستفيد الحقيقي بعد بدء عالقة العمل.
 .بتحديث بيانات العميل عىل فرتات متباعدة.
 .جخفض معدل املراقبة املستمرة وفحص العمليات.
 .داستنتاج غرض وطبيعة عالقة العمل من نوع املعامالت أو عالقة العمل التي تم
إنشاؤها ،دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.

القسم الثالث
العناية الواجبة تجاه العمالء
المادة ()5

1 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ،التحقق من هوية
العميل واملستفيد الحقيقي قبل إنشاء عالقة العمل أو فتح الحساب أو يف أثنائهام ،أو
قبل تنفيذ عملية لعميل ال تربطها به عالقة عمل ،ويجوز لها يف حاالت املخاطر
املنخفضة للجرمية استكامل عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء عالقة العمل
بالرشوط اآلتية:
 .أأن يتم التحقق منها يف أرسع وقت من بدء عالقة العمل أو تنفيذ العملية.
 .بأن يكون التأجيل رضورياً لعدم إعاقة السري الطبيعي للعمل.
 .جتطبيق تدابري مناسبة وفعالة للسيطرة عىل مخاطر الجرمية.
2 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ،اتخاذ إجراءات إلدارة
املخاطر فيام يتعلق بالظروف التي ميكن فيها للعميل االستفادة من عالقة العمل قبل
عملية التحقق.
المادة ()6

يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بحسب األحوال أن تتخذ
تدابري العناية الواجبة تجاه العمالء يف الحاالت اآلتية:
1 .البدء يف عالقات عمل.
2 .إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد عىل مبلغ ( )55,000درهم ،سواء
كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
3 .إجراء عمليات عارضة يف صورة تحويالت برقية تساوي أو تزيد عىل مبلغ ( )3,500درهم.
4 .وجود اشتباه يف الجرمية.
5 .وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العمالء التي تم الحصول عليها
سابقاً.
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المادة ()7

يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تتخذ تدابري العناية الواجبة
تجاه العمالء واملراقبة املستمرة بشأن عالقة العمل ،ويشمل:
1 .التدقيق يف العمليات التي تتم طوال فرتة قيام عالقة العمل ،لضامن اتساق العمليات
التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العمالء ،ومنط نشاطهم
واملخاطر التي ميثلونها ،مبا يف ذلك – متى استدعت الرضورة إليه ــ مصدر األموال.
2 .التأكد من أن الوثائق والبيانات أو املعلومات التي تم الحصول عليها يف إطار تدابري
العناية الواجبة تجاه العمالء ،محدثة ومالمئة وذلك مبراجعة السجالت ،وبشكل خاص
سجالت فئات العمالء ذوي املخاطر العالية.
المادة ()8

1 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة التعرف عىل هوية
العميل سواء كان دامئاً أو عارضاً ،وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً،
والتحقق من هويته واملستفيد الحقيقي ،وذلك باستخدام مستندات أو بيانات من
مصدر موثوق ومستقل أو غري ذلك من معلومات لتحديد الهوية ،عىل النحو اآليت:
 .أبالنسبة لألشخاص الطبيعيني:
مبي يف بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ،والجنسية ،والعنوان ،ومكان
االسم كام هو ّ
امليالد ،واسم وعنوان جهة العمل ،مع إرفاق نسخة طبق األصل من بطاقة الهوية
أو وثيقة السفر ساريتني ،والحصول عىل موافقة اإلدارة العليا إذا كان العميل أو
املستفيد الحقيقي ،من األشخاص املنكشفني سياسياً.
 .ببالنسبة لألشخاص االعتباريني والرتتيبات القانونية:
1 .االسم ،والشكل القانوين ،وعقد التأسيس.
2 .عنوان املكتب الرئييس أو مكان العمل الرئييس ،وإذا كان الشخص أجنبياً
فيجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوين يف الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
3 .النظام األسايس أو أي وثائق مامثلة أخرى ،تعتمدها الجهة املعنية يف الدولة.
4 .أسامء األشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب باإلدارة العليا لدى
الشخص االعتباري أو الرتتيب القانوين.

2 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تتحقق من أن أي
شخص يترصف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك ،وأن تحدد هوية ذلك الشخص
بالطريقة املنصوص عليها يف البند ( )1من هذه املادة.
3 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تتفهم الغرض من
عالقة العمل وطبيعتها والحصول عىل معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
4 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تتفهم طبيعة عمل
العميل وهيكل امللكية والسيطرة عىل العميل.
المادة ()9

يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة اتخاذ تدابري معقولة لتحديد
هوية املستفيد الحقيقي لألشخاص االعتبارية والرتتيبات القانونية والتحقق منها ،وذلك
باستخدام املعلومات أو البيانات أو الوثائق التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ،عىل
النحو اآليت:
1 .العمالء من األشخاص االعتبارية:
 .أالحصول عىل هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفردا ً أو مع شخص آخر
له حصة ملكية مسيطرة عىل الشخص االعتباري بنسبة ( )%25أو أكرث ،ويف حال
تعذر ذلك أو الشك يف املعلومات التي تم الحصول عليها ،فيتم تحديد هويته بأي
وسيلة أخرى.
 .بإذا تعذر تحديد هوية الشخص الطبيعي املسيطر وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند،
أو كان مالك الحصة املسيطرة ليس هو املستفيد الحقيقي ،فيتم تحديد هوية
الشخص الطبيعي املعني الذي يشغل منصب مسؤول اإلدارة العليا ،سواء كان
شخصاً أو أكرث.
2 .العمالء من الرتتيبات القانونية:
تحديد هوية الويص أو املويص أو الذين يشغلون مناصب مامثلة ،واملستفيدين أو
أصناف املستفيدين ،وكل شخص طبيعي آخر ميارس سيطرة فعلية نهائية عىل
الرتتيبات القانونية ،والحصول عىل معلومات كافية بشأن املستفيد الحقيقي بحيث
ميكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي مامرسة حقوقه املكتسبة قانوناً.
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المادة ()10

تُعفى املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة من تحديد هوية املساهم أو
الرشيك أو املستفيد الحقيقي والتحقق منها ،برشط الحصول عىل هذه املعلومات من
مصادر موثوقة ،يف الحاالت التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة املسيطرة أياً مام يأيت:
1 .رشكة مدرجة يف سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة ملتطلبات اإلفصاح مبوجب أي
وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
2 .رشكة تابعة ميتلك أغلبية حصصها أو أسهمها رشكة قابضة.
المادة ()11

1 .باإلضافة إىل تدابري العناية الواجبة املطلوبة للعميل واملستفيد الحقيقي ،عىل املنشآت
املالية اتخاذ تدابري العناية الواجبة واملراقبة املستمرة تجاه املستفيد من وثائق التأمني
عىل الحياة وعمليات تكوين األموال مبا يف ذلك منتجات التأمني عىل الحياة املرتبطة
استثامرياً والتأمني التكافيل العائيل ،مبجرد تحديد املستفيد أو تسميته عىل النحو اآليت:
 .أبالنسبة للمستفيد املحدد باالسم ،يجب الحصول عىل اسم الشخص ،سواء كان
شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
 .ببالنسبة للمستفيد املحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العالقة األرسية كالزوج أو
األبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو الرتكة ،يجب الحصول عىل معلومات
كافية عن املستفيد للتأكد من أن املنشأة املالية قادرة عىل تحديد املستفيد عند
رصف التعويض.
2 .ويف جميع األحوال ،يجب عىل املنشآت املالية أن تتحقق من هوية املستفيد عند رصف
تبي
التعويض مبوجب وثيقة التأمني أو قبل مامرسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة ،فإذا ّ
لها أن املستفيد من وثيقة التأمني شخص اعتباري أو ترتيب قانوين ميثل مخاطر عالية،
فيجب عليها اتخاذ تدابري العناية الواجبة املعززة لتحديد املستفيد الحقيقي من ذلك
الشخص االعتباري أو الرتتيب القانوين.

المادة ()12

يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تطبيق تدابري العناية الواجبة
عىل العمالء وعالقة العمل القامئة وقت العمل بهذا القرار ،وذلك يف األوقات التي تراها
مناسبة بحسب األهمية النسبية واملخاطر ،وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول
عليها يف حال ما إذا طبقت تدابري العناية الواجبة قبل رسيان هذا القرار.
المادة ()13

1 .يُحظر عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة إنشاء عالقة عمل أو
االستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابري العناية الواجبة تجاه
العمالء ،وعليها النظر يف إبالغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
2 .للمنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة يف حال اشتباهها يف ارتكاب
الجرمية ،عدم تطبيق تدابري العناية الواجبة تجاه العمالء إذا كان لديها أسباب معقولة
تشري إىل أن تطبيق تلك التدابري قد تنبه العميل ،وعليها إبالغ الوحدة بتقرير معاملة
مشبوهة مع ذكر األسباب التي دعت إىل عدم تطبيق تلك التدابري.
المادة ()14

تلتزم املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة مبا يأيت:
1 .عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من األشكال ،سواء بفتح حسابات مرصفية
لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
2 .عدم فتح أو االحتفاظ بحسابات مرصفية بأسامء مستعارة أو صورية أو وهمية ،أو
بأرقام دون أسامء أصحابها.
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القسم الرابع
األشخاص المنكشفون سياسياً

القسم الخامس
تقارير المعامالت المشبوهة

المادة ()15

المادة ()16

1 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تقوم باإلضافة إىل
تنفيذ تدابري العناية الواجبة تجاه العمالء وفقاً للقسم الثالث من الفرع األول من هذا
الفصل ،أن تتبع ما يأيت:
أوالً :بالنسبة لألشخاص األجانب املنكشفني سياسياً:
 .أوضع أنظمة مالمئة إلدارة املخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد الحقيقي
يعد من األشخاص املنكشفني سياسياً.
 .بالحصول عىل موافقة اإلدارة العليا قبل إقامة عالقة العمل أو االستمرار فيها
بالنسبة للعمالء الحاليني من األشخاص املنكشفني سياسياً.
 .جاتخاذ تدابري معقولة لتحديد مصادر أموال العمالء ،واملستفيدين الحقيقيني الذين
تم تحديدهم عىل أنهم من األشخاص املنكشفني سياسياً.
 .دالقيام باملتابعة املستمرة املعززة لعالقة العمل.
ثانياً :بالنسبة لألشخاص املحليني املنكشفني سياسياً واألشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم
وظيفة بارزة يف منظمة دولية:
 .أاتخاذ تدابري كافية لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد الحقيقي يعد من هؤالء
األشخاص.
 .باتخاذ التدابري املذكورة يف (ب ،ج ،د) من الفقرة أوالً من هذه املادة ،عند وجود
عالقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤالء األشخاص.
2 .يجب عىل املنشآت املالية اتخاذ التدابري املعقولة لتحديد املستفيد أو املستفيد
الحقيقي من وثائق التأمني عىل الحياة والتأمني التكافيل العائيل ،فإذا كان شخصاً
منكشفاً سياسياً ،فعليها إبالغ اإلدارة العليا قبل دفع التعويضات مبوجب تلك الوثائق
أو قبل مامرسة أي حقوق تتعلق بها ،باإلضافة إىل إجراء فحص دقيق ملجمل عالقة
العمل ،والنظر يف إبالغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.

يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تضع املؤرشات التي
تستطيع من خاللها تحديد شبهة ارتكاب الجرمية لإلبالغ بتقارير املعامالت املشبوهة ،وأن
تح ّدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها ،مع االلتزام مبا تصدره
الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليامت يف هذا الشأن.
المادة ()17

1 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة يف حال اشتباهها أو إذا
توفرت لديها أسباب معقولة لالشتباه يف أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أمواالً
متثل كلها أو بعضها متحصالت ،أو االشتباه يف عالقتها بالجرمية أو يف أنها سوف تستخدم
فيها بغض النظر عن قيمتها ،االلتزام مبا ييل دون التذرع بالرسية املرصفية أو الرسية
املهنية أو العقدية:
 .أإبالغ الوحدة مبارشة بتقارير املعامالت املشبوهة دون تأخري عن طريق النظام
اإللكرتوين الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
 .باالستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
2 .يستثنى من حكم البند ( )1من هذه املادة ،املحامون وكتاب العدل وغريهم من
أصحاب املهن القانونية املستقلون ومدققو الحسابات القانونيون املستقلون إذا كان
الحصول عىل املعلومات املتعلقة بتلك العمليات مبناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوين
للعميل أو الدفاع عنه أو متثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم
الرأي القانوين يف مسألة متعلقة بإجراءات قضائية ،مبا يف ذلك تقديم استشارة بشأن
بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه اإلجراءات سواء أكانت املعلومات قد تم الحصول عليها
قبل أم يف أثناء اإلجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو يف ظروف أخرى يخضعون فيها
للرسية املهنية.
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3 .ال يرتتب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ،وأعضاء مجالس
إداراتها وموظفوها وممثلوها املرخص لهم قانوناً ،أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو
جزائية ،تجاه املبلّغ عنه عند إبالغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
المادة ()18

1 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ومديريها ومسؤوليها
والعاملني فيها عدم اإلفصاح بطريق مبارش أو غري مبارش للعميل أو أي شخص آخر عن
إبالغها أو أنها عىل وشك اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها أو املعلومات والبيانات
املتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها.
2 .ال يعد من قبيل اإلفصاح محاولة املحامني أو كتاب العدل أو غريهم من أصحاب املهن
القانونية املستقلني أو مدققي الحسابات القانونني املستقلني إثناء العميل عن القيام
بعمل مخالف للقانون.

القسم السادس
االعتماد على طرف ثالث

 .بالتأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة ،ويلتزم مبتطلبات تدابري
العناية الواجبة تجاه العمالء وحفظ السجالت املنصوص عليها مبوجب هذا القرار.
2 .يجب عىل املنشأة املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة التي تستعني بطرف ثالث
يكون جزءا ً من ذات املجموعة املالية ،التأكد مام يأيت:
 .أتطبيق املجموعة ملتطلبات العناية الواجبة تجاه العمالء واألشخاص املنكشفني
سياسياً ،واالحتفاظ بالسجالت ،وتنفيذ برامج مكافحة الجرمية وفقاً للقسم الثالث
والرابع والحادي عرش من الفرع األول من هذا الفصل ،واملادة ( )31من هذا
القرار ،وخضوع املجموعة يف ذلك للرقابة.
 .بالحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول عىل نح ٍو ٍ
كاف من خالل سياسات
وضوابط مكافحة الجرمية الخاصة باملجموعة.

القسم السابع
الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج
المادة ()20

المادة ()19

1 .مع األخذ بعني االعتبار الدول عالية املخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة ،يجوز
للمنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تعتمد عىل طرف ثالث للقيام
بتدابري العناية الواجبة تجاه العمالء وفقاً للقسم الثالث من الفرع األول من هذا
الفصل ،وتكون املنشأة املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة مسؤولة عن صحة
هذه التدابري ،وعليها القيام مبا يأيت:
 .أالحصول الفوري من الطرف الثالث عىل بيانات تحديد الهوية واملعلومات
الرضورية التي تم جمعها خالل تدابري العناية الواجبة تجاه العمالء ،والتأكد من
إمكانية الحصول دون تأخري عىل نسخ املستندات الرضورية لهذه التدابري عند
الطلب.

يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تكون لديها سياسات
وإجراءات وضوابط داخلية ملكافحة ارتكاب الجرمية ،متناسبة مع مخاطر الجرمية وطبيعة
وحجم أعاملها ،وأن تحدثها بشكل مستمر ،وأن تطبق ذلك عىل جميع فروعها والرشكات
التابعة لها التي متلك فيها حصة األغلبية ،عىل أن تشمل ما يأيت:
1 .تدابري العناية الواجبة تجاه العمالء عىل النحو املطلوب مبوجب املرسوم بقانون وهذا
القرار ،مبا يف ذلك إجراءات إدارة املخاطر لعالقات العمل قبل إمتام عملية التحقق.
2 .إجراءات اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة.
3 .ترتيبات إدارة االمتثال املناسبة ملكافحة الجرمية ،مبا يف ذلك تعيني مسؤول االمتثال.
4 .إجراءات فحص لضامن وجود معايري كفاءة ومالءمة عالية عند تعيني املوظفني.
5 .إعداد برامج وورش عمل دورية يف مجال مكافحة الجرمية لبناء قدرات وتأهيل موظفي
االمتثال وغريهم من املوظفني املعنيني.
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6 .وظيفة تدقيق مستقلة الختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط واإلجـراءات
الداخلية الخاصة مبكافحة الجرمية.

القسم الثامن
مهام مسؤول االمتثال

القسم التاسع
الدول عالية المخاطر
المادة ()22

المادة ()21

تلتزم املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتعيني مسؤول امتثال ،تكون لديه
الكفاءة والخربة املناسبة وتحت مسؤوليتها ،للقيام باملهام اآلتية:
1 .ضبط املعامالت املتعلقة بالجرمية.
2 .االطالع عىل السجالت وتلقي البيانات عن املعامالت املشبوهة وفحصها ودراستها
واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان األسباب ،برسية تامة.
3 .مراجعة النظم واإلجراءات الداخلية الخاصة مبواجهة غسل األموال ومكافحة متويل
اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة ،ومدى اتساقها مع أحكام املرسوم بقانون
وهذا القرار ،وتقييم مدى التزام املنشأة بتطبيقها واقرتاح ما يلزم لتحديثها وتطويرها،
وإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك لتقدميها إىل اإلدارة العليا ،وإرسال نسخة عنها
إىل الجهة الرقابية املعنية متضمنة مالحظات وقرارات اإلدارة العليا.
4 .وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل املوظفني العاملني لدى
املنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري
املرشوعة وسبل مواجهتها.
5 .التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهام مبا تطلبه من بيانات ومتكني العاملني
املكلفني لديهام من االطالع عىل السجالت واملستندات الالزمة ملامرسة اختصاصاتهم.

1 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تطبيق تدابري العناية
الواجبة املعززة بالتناسب مع درجة املخاطر التي قد تنشأ من عالقات عمل أو عمليات
مع شخص طبيعي أو اعتباري من دولة عالية املخاطر.
2 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تطبيق التدابري التي
تحددها اللجنة فيام يتعلق بالدول عالية املخاطر.

القسم العاشر
المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة
المادة ()23

1 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أن تحدد وتق ّيم مخاطر
غسل األمــوال ومتويل اإلرهــاب التي ميكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة
ومامرسات مهنية جديدة ،مبا يف ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام
تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من املنتجات الجديدة واملوجودة مسبقاً.
2 .يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تقييم املخاطر قبل
إطالق املنتجات أو املامرسات أو التقنيات أو استخدامها ،واتخاذ التدابري املناسبة إلدارة
تلك املخاطر وخفضها.
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.

.

.
.

القسم الحادي عشر
االحتفاظ بالسجالت

الفرع الثاني

المادة ()24

القسم األول
عالقات المراسلة المصرفية

التزامات خاصة بالمنشآت المالية

1يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة االحتفاظ بجميع
السجالت واملستندات والوثائق والبيانات ،لجميع العمليات املالية والصفقات التجارية
والنقدية املحلية أو الدولية ،ملدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إمتام العملية أو
انتهاء عالقة العمل مع العميل.
2يجب عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة االحتفاظ بجميع
السجالت واملستندات التي حصلت عليها من خالل تدابري العناية الواجبة تجاه
العمالء ،واملراقبة املستمرة ،وملفات الحسابات واملراسالت التجارية ،وصور وثائق
الهويات الشخصية ،مبا يف ذلك تقارير املعامالت املشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه،
وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء عالقة العمل أو من تاريخ إغالق
الحساب للعمالء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه املنشآت أو بعد إمتام عملية
عارضة ،أو من تاريخ االنتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية ،أو من تاريخ
االنتهاء من التحقيق ،أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية املختصة،
وذلك كله بحسب األحوال.
3يجب أن تكون السجالت واملستندات والوثائق املحتفظ بها منظمة بحيث تسمح
بتحليل البيانات وتتبع العمليات املالية.
4يجب عىل املنشآت املالية واألعــال واملهن غري املالية املحددة أن تجعل جميع
معلومات العمالء املتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العمالء واملراقبة املستمرة ونتائج
تحليلهام ،والسجالت وامللفات والوثائق واملراسالت والنامذج الخاصة بهام ،متاحة عىل
الفور للجهات املعنية بنا ًء عىل طلبها.

المادة ()25

1 .يجب عىل املنشآت املالية قبل الدخول يف عالقات مراسلة مرصفية أو أي عالقات أخرى
مامثلة ،أن تتخذ اإلجراءات اآلتية:
 .أاالمتناع عن الدخول يف عالقة مراسلة مرصفية مع بنوك وهمية أو االستمرار فيها،
أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.
 .بجمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسلة متلقية ،لغرض تحديد هويتها
والتوصل إىل فهم كامل لطبيعة عملها ،والقيام من خالل املعلومات املتاحة
للجمهور بالتعرف عىل سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له ،مبا يف ذلك ما إذا
كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجرمية أو إلجراء رقايب.
 .جتقييم ضوابط مكافحة الجرمية التي تطبقها املنشأة املتلقية.
 .دالحصول عىل موافقة اإلدارة العليا قبل إقامة عالقات مراسلة مرصفية جديدة.
هـ  .فهم مسؤوليات كل منشأة يف مجال مكافحة الجرمية.
2 .فيام يتعلق بحسابات الدفع الوسيط ،ينبغي أن تكون املنشأة املالية ملزمة بالتأكد من
أن املنشأة املتلقية اتخذت تدابري العناية الواجبة تجاه العمالء الذين لديهم إمكانية
الوصول املبارش إىل تلك الحسابات ،وأنها قادرة عىل توفري معلومات العناية الواجبة
تجاه العمالء ذات الصلة عند طلب املنشأة املراسلة.
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القسم الثاني
خدمات تحويل األموال أو القيمة
.

المادة ()26

1 .يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل األموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة
الرقابية املعنية أو مسجلني لديها ،وعىل الجهة الرقابية اتخاذ التدابري الالزمة ملعاقبة
من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لترشيعاتها النافذة ،وضامن
التزام املرخصني أو املسجلني بضوابط مكافحة الجرمية.
2 .يجب عىل مزودي خدمات تحويل األموال أو القيمة االحتفاظ بقامئة محدثة لوكالئهم،
وإتاحتها للجهات املعنية داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل األموال
أو القيمة ووكالؤهم ،وإرشاكهم يف برامج مكافحة الجرمية ومراقبتهم بشأن االلتزام
بهذه الربامج.

.

.

القسم الثالث
التحويالت البرقية
.

المادة ()27

1 .يجب عىل املنشآت املالية التأكد من أن كافة التحويالت الربقية الدولية التي تساوي أو
تزيد عىل مبلغ ( )3,500درهم أو ما يزيد تكون مصحوبة دامئاً بالبيانات اآلتية:
 .أاسم املحول ،ورقم هويته أو وثيقة سفره ،وتاريخ ومكان ميالده وعنوانه ،ورقم
حسابه ،ويف حالة عدم وجود الحساب فال بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد
مرجعي مميز يتيح إمكانية تتبعها.
 .باسم املستفيد ،ورقم حسابه املستخدم إلجراء التحويالت ،ويف حالة عدم وجود
الحساب فيذكر رقم قيد مرجعي مميز للعمليات الذي يسمح بتتبع العملية.
2 .يف حالة جمع عدة تحويالت برقية دولية من محول واحد ويف ملف تحويل مجمع
لتحويلها للمستفيدين ،فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن املحول،

.

ومعلومات كاملة عن املستفيدين ،والتي ميكن تتبعها بالكامل يف بلد املستفيد ،وتكون
املنشأة املالية مطالبة بتضمني رقم حساب املحول ،أو رقم مرجعي مميز للعملية.
3يجب عىل املنشآت املالية أن تضمن أن جميع التحويالت الربقية الدولية التي تقل عن
مبلغ ( )3,500درهم مرفق بها البيانات الواردة يف البند ( )1من هذه املادة ،دون
الحاجة إىل التحقق من صحة البيانات املشار إليها ،ما مل تكن هناك شكوك حول
ارتكاب الجرمية.
4يجب عىل املنشآت املالية املحولة للتحويالت الربقية املحلية ضامن أن املعلومات
املرفقة بالتحويالت الربقية تتضمن ذات البيانات عن املحول املشار إليها يف البند ()1
من هذه املادة ،ما مل تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت املالية املستفيدة والجهات
املعنية بوسائل أخرى.
5عندما تكون البيانات املرفقة بالتحويل الربقي املحيل متوفرة للمنشآت املالية املستفيدة
والجهات املعنية من خالل وسائل أخرى ،فإن املنشأة املالية املحولة مطالبة بتضمني
رقم الحساب أو الرقم املرجعي املميز للعملية فقط ،برشط أن يسمح هذا الرقم بتتبع
العمليات إىل املحول أو املستفيد ،ويجب عىل املنشأة املالية املحولة توفري تلك البيانات
خالل ثالثة أيام عمل من استالم الطلب من املنشأة املالية املستفيدة أو من الجهات
املعنية.
6يحظر عىل املنشآت املالية تنفيذ التحويالت الربقية إذا مل تلتزم بالرشوط املبينة يف هذه
املادة.
7يجب عىل املنشآت املالية املحولة االحتفاظ بكافة املعلومات عن املحول واملستفيد
التي تم جمعها ،وذلك وفقاً ألحكام املادة ( )24من هذا القرار.
المادة ()28

1 .يجب عىل املنشأة املالية الوسيطة التأكد من أن جميع املعلومات املتعلقة باملحول
واملستفيد مرفقة بالتحويالت الربقية الدولية.
2 .يف حال وجود قيود تقنية متنع بقاء املعلومات املتعلقة باملحول واملستفيد عند ورود
التحويل الربقي الدويل رفقة بيانات التحويل الربقي املحيل إذا ما حول داخلياً ذلك
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التحويل الربقي الدويل ،فيجب أن تحتفظ املنشأة املالية الوسيطة مستلمة التحويل
الدويل بسجل يحتوي عىل كافة املعلومات التي تم تلقيها من املنشأة املالية املحولة أو
من منشأة وسيطة خارج الدولة ،وفقاً ألحكام املادة ( )24من هذا القرار.
3 .يجب عىل املنشأة املالية الوسيطة اتخاذ تدابري معقولة ومبارشة لتحديد التحويالت
الربقية الدولية التي تفتقر للمعلومات املطلوبة عن املحول أو املستفيد ،ووضع
سياسات وإجراءات قامئة عىل املخاطر لتحديد حاالت تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك
التحويالت وإجراءات املتابعة املناسبة لها.
.
.
.
.

المادة ()29

1يجب عىل املنشآت املالية املستفيدة اتخاذ تدابري معقولة ،لتحديد التحويالت الربقية
الدولية التي تفتقر للمعلومات املطلوبة عن املحول أو املستفيد ،كمتابعتها وقت
تنفيذ التحويالت متى كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.
2يجب عىل املنشآت املالية املستفيدة التحقق من هوية املستفيد من التحويالت الربقية
الدولية التي تساوي أو تزيد عىل مبلغ ( )3,500درهم ،إذا مل يتم التحقق منها سابقاً.
3يجب عىل املنشآت املالية املستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قامئة عىل املخاطر
لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويالت الربقية املفتقرة للمعلومات
املطلوبة عن املحول أو املستفيد ،وتحديد إجراءات املتابعة املناسبة.
4يجب عىل املنشآت املالية املستفيدة االحتفاظ بكافة املعلومات عن املحول واملستفيد
التي تم جمعها ،وذلك وفقاً ألحكام املادة ( )24من هذا القرار.
المادة ()30

1 .يجب عىل مزودي خدمات تحويل األموال والقيمة االلتزام بجميع املتطلبات ذات
الصلة املنصوص عليها يف املواد ( )27و( )28و( )29من هذا القرار ،سواء كانت
مامرستهم ألعاملهم بشكل مبارش أو بواسطة وكالئهم.
2 .إذا كان مزود خدمات تحويل األموال والقيمة هو نفسه املحول من الدولة واملستلم
يف دولة أخرى ،فيجب عليه ما يأيت:

 .أجمع كافة املعلومات عن املحول واملستفيد للنظر يف رفع تقرير معاملة مشبوهة
من عدمه.
 .بإذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية ،فيتم إرساله إىل وحدة
املعلومات املالية يف الدولة املعنية مرفقاً به كافة املعلومات ذات الصلة.

القسم الرابع
المجموعات المالية
المادة ()31

يجب عىل املجموعات املالية القيام بتنفيذ برامج عىل مستوى املجموعة بشأن مواجهة
الجرمية ،بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والرشكات التابعة التي متتلك
املجموعة أغلبية فيها ،وأن تتضمن هذه الربامج باإلضافة إىل التدابري املنصوص عليها يف
املادة ( )20من هذا القرار ،ما يأيت:
1 .سياسات وإجراءات تبادل املعلومات املطلوبة ألغراض العناية الواجبة تجاه العمالء
وإدارة مخاطر الجرمية.
2 .توفري املعلومات املتعلقة بالعمالء والحسابات والعمليات من الفروع والرشكات التابعة
إىل مسؤويل االمتثال عىل مستوى املجموعة املالية ،متى كان ذلك رضورياً ألغراض
مواجهة الجرمية.
3 .توفري الضامنات الكافية بشأن الرسية واستخدام املعلومات املتبادلة.
المادة ()32

1 .يجب عىل املنشآت املالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والرشكات التابعة التي
متتلك أغلبية فيها تطبق تدابري مواجهة الجرمية مبا يتفق مع متطلبات املرسوم بقانون
وهذا القرار ،وذلك عندما تكون متطلبات الحد األدىن ملواجهة الجرمية يف الدولة
األخرى أقل رصامة من تلك املطبقة يف الدولة ،وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانني
ولوائح الدولة األخرى.
53

52

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والئحته التنفيذية

2 .إذا كانت الدولة األخرى ال تسمح بالتنفيذ املناسب لتدابري مواجهة الجرمية مبا يتفق
مع متطلبات املرسوم بقانون وهذا القرار ،فعىل املنشآت املالية اتخاذ تدابري إضافية
إلدارة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب املرتبطة بعملياتها يف الخارج ،والحد منها
بالشكل املناسب ،وإخطار الجهة الرقابية يف الدولة بذلك ،وااللتزام بالتعليامت التي
تتلقاها منها يف هذا الشأن.

الفرع الثالث

الفصل الثالث

الشفافية والمستفيد الحقيقي
الفرع األول

التزامات خاصة بالمسجل والشركات
المادة ()34

التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح
المادة ()33

تلتزم الجمعيات غري الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية املعنية للقيام مبا يأيت:
1 .تطبيق أفضل املامرسات املعتمدة من الجهة الرقابية املعنية ملعالجة جوانب الضعف،
مبا ميكنها من حامية نفسها من إساءة استخدامها يف متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت
غري املرشوعة.
2 .وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور يف إدارتها.
3 .إجراء العمليات عن طريق القنوات املالية الرسمية ،مع مراعاة القدرات املختلفة
للقطاعات املالية يف مختلف الدول.

1 .يلتزم املسجل بتوفري املعلومات بشأن األشخاص االعتبارية يف الدولة وإتاحتها للجمهور
عىل النحو اآليت:
 .أوصف أنواعها أو أشكالها املختلفة وسامتها األساسية.
 .بإجراءات إنشائها.
 .جإجراءات الحصول عىل معلوماتها األساسية عىل النحو الوارد يف الفقرة (ب) من
البند ( )1من املادة ( )8من هذا القرار.
 .دإجراءات الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملستفيد الحقيقي.
2 .يلتزم املسجل باالحتفاظ باملعلومات األساسية املحدثة الواردة يف الفقرة (ب) من البند
( )1من املادة ( )8من هذا القرار ،والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.
3 .يلتزم املسجل عند تسجيل الرشكات بالحصول عىل بيانات املستفيد الحقيقي للرشكة
عىل النحو الوارد يف البند ( )1من املادة ( )9من هذا القرار ،وتحديثها ،والتأكد من
دقتها وإتاحتها للجهات املعنية.
المادة ()35

1 .تلتزم الرشكات باالحتفاظ باملعلومات الواردة يف الفقرة (ب) من البند ( )1من املادة
( )8من هذا القرار ،وبسجل للرشكاء أو املساهمني فيها ،وعدد الحصص أو األسهم التي
ميلكها كل منهم ،وفئات األسهم إن وجدت ،مبا يف ذلك طبيعة حقوق التصويت املرتبطة
بها ،وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.
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2تلتزم الرشكات باالحتفاظ بالبيانات املذكورة يف البند ( )1من املادة ( )9من هذا القرار
وتوفريها للمسجل يف جميع األحوال وعند الطلب ،وتحديثها خالل خمسة عرش يوم
عمل عند حدوث أي تعديل أو تغري فيها ،والتأكد من دقتها بصفة مستمرة ،ومساعدته
يف توثيق تلك املعلومات إن لزم األمر.
3يجب عىل الرشكات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكرث مقيم يف الدولة ومرصح له
باإلفصاح للمسجل عن جميع املعلومات الواردة يف البندين ( )1و( )2من هذه املادة.
4ال يجوز ألي رشكة مؤسسة ومسجلة يف الدولة إصدار ضامنات أسهم لحاملها.
5تلتزم الرشكات التي تصدر أسهامً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس اإلدارة ،باإلفصاح عن
معلومات تلك األسهم وهوية األشخاص وأعضاء مجلس إدارة الرشكة للمسجل لغايات
تسجيلها.
المادة ()36

يجب عىل املسجل والرشكات أو القامئني عىل تسيريها أو مصفوها أو غريهم من املعنيني
بحل الرشكة ،االحتفاظ بالسجالت وجميع املعلومات املشار إليها يف املادتني ( )34و()35
ملدة خمس سنوات عىل األقل من تاريخ حل الرشكة أو زوال وجودها.

وتحديثها خالل خمسة عرش يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغري فيها ،ويجب عىل
ممثيل الرتتيبات القانونية االحتفاظ بهذه املعلومات ملدة خمس سنوات من تاريخ
انتهاء تعاملهم مع الرتتيب القانوين.
4 .للجهات املعنية وعىل األخص سلطات إنفاذ القانون طلب املعلومات التي يحتفظ بها
األوصياء أو املنشآت املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة ،والحصول عليها دون
تأخري ،واملتعلقة مبا يأيت:
 .أاملستفيد الحقيقي من الرتتيبات القانونية.
 .بمحل إقامة الويص.
 .جاألموال التي تحتفظ بها أو تديرها املنشأة املالية أو األعامل واملهن غري املالية
املحددة بشأن أي ويص تربطهم به عالقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.

الفرع الثالث

حظر التذرع بالسرية المصرفية
أو المهنية أو العقدية

الفرع الثاني

المادة ()38

التزامات خاصة بالترتيبات القانونية
المادة ()37

1 .يجب عىل األوصياء يف الرتتيبات القانونية االحتفاظ مبعلومات عن املستفيد الحقيقي
عىل النحو الوارد يف البند ( )2من املادة ( )9من هذا القرار.
2 .يجب عىل األوصياء يف الرتتيبات القانونية االحتفاظ باملعلومات األساسية الخاصة
بالوسطاء الخاضعني للرقابة ومزودي الخدمات ،مبا يف ذلك املستشارون االستثامريون
واملدراء واملحاسبون ومستشارو الرضائب.
3 .يتم االحتفاظ باملعلومات املذكورة يف البندين ( )1و( )2من هذه املادة بصورة دقيقة،

ال يجوز التذرع بالرسية املرصفية أو املهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام املرسوم
بقانون وهذا القرار يف األحوال اآلتية:
1 .تبادل املعلومات بني املنشآت املالية ،متى ما كان ذلك متعلقاً بعالقات املراسلة
املرصفية أو التحويالت الربقية أو االعتامد عىل األطراف الثالثة املنظمة مبوجب املواد
( )19و( )25و( )27إىل ( )30من هذا القرار.
2 .تبادل املعلومات بني الجهات املعنية عىل املستوى املحيل أو الدويل ذات العالقة
مبكافحة الجرمية.
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الفصل الرابع

الفرع الرابع

سرية المعلومات

وحدة المعلومات المالية

المادة ()39

الفرع األول

1 .يجب عىل كل شخص يحصل عىل معلومات متعلقة مبعاملة مشبوهة أو بأي من
الجرائم املنصوص عليها يف املرسوم بقانون ،االلتزام برسيتها وعدم كشفها إال بالقدر
الذي يكون رضورياً الستخدامها يف التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا املتعلقة مبخالفة
أحكام املرسوم بقانون وهذا القرار.
2 .ويف جميع األحوال ،ال يجوز االتصال بالعميل مبارش ًة أو بطريق غري مبارش إلخطاره مبا
يتم حياله من إجراءات ،إال بطلب خطي من الجهة الرقابية املعنية.

استقاللية الوحدة
المادة ()40

1 .تتمتع الوحدة باالستقاللية التشغيلية للقيام مبهامها بفعالية ،ويوفر لها املرصف املركزي
املوارد البرشية واملالية والفنية الالزمة.
2 .يكون املقر الرئييس للوحدة يف عاصمة الدولة ،ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع
املرصف املركزي يف إمارات الدولة.
3 .تعمل الوحدة كمركز وطني الستالم تقارير املعامالت املشبوهة واملعلومات األخرى
ذات الصلة بالجرمية.

الفرع الثاني

اختصاصات الوحدة
المادة ()41

تختص الوحدة مبا يأيت:
1 .وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخيل واعتامده من قبل مجلس إدارة املرصف املركزي،
عىل أن يتضمن النظام الداخيل إجراءات لضامن كفاءة ونزاهة موظفيها وإدراكهم
ملسؤولياتهم يف التعامل مع املعلومات الرسية.
2 .إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص ملا يتوافر لديها من معلومات ،وحاميتها بوضع قواعد
تحكم أمن املعلومات ورسيتها ،مبا يف ذلك إجـراءات معالجة املعلومات وتخزينها
وإحالتها ،ووضع اإلجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول إىل منشآتها ومعلوماتها
وأنظمتها التقنية ،وعدم االطالع عليها أو اإلفصاح عنها ،إال من قبل املخولني بذلك.
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3 .توفري دورات وبرامج لتدريب وتأهيل املوظفني العاملني بها وأية جهة أخرى ،سواء
داخل الدولة أو خارجها.
4 .إعداد الدراسات والبحوث واإلحصائيات املتعلقة بالجرمية ،ومتابعة أي دراسات أو
بحوث أو إحصائيات تعد عىل املستويني املحيل أو الدويل بهذا الشأن.
5 .إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها يف مجال مكافحة الجرمية ،يتضمن بشكل خاص
تحليالً عاماً من البالغات وتقارير املعامالت املشبوهة التي تلقتها ،ونشاطات واتجاهات
الجرمية ،وإعداد موجز عن هذا التقرير ألغراض النرش.
المادة ()42

تختص الوحدة يف سبيل مبارشة مهامها بشأن تقارير املعامالت املشبوهة مبا يأيت:
1 .تلقي التقارير من املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ،وفق النامذج
املعتمدة من قبلها ،ودراستها وتحليلها وحفظها يف قاعدة بياناتها.
2 .الطلب من املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة والجهات املعنية،
تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير واملعلومات التي تلقتها،
وغريها من املعلومات التي تراها رضورية ألداء مهامها مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة
باإلفصاحات الجمركية ،يف املوعد والشكل املحددين من قبل الوحدة.
3 .تحليل التقارير واملعلومات املتاحة لديها عىل النحو اآليت:
 .أتحليل تشغييل باستخدام املعلومات املتاحة ،واملعلومات التي ميكن الحصول
عليها ،لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية ،وتتبع
مسار أنشطة أو عمليات محددة ،وتحديد روابط بني هذه األهداف واألنشطة أو
العمليات وبني املتحصالت املحتملة للجرمية.
 .بتحليل اسرتاتيجي باستخدام املعلومات املتاحة واملعلومات التي ميكن الحصول
عليها مبا يف ذلك البيانات التي تقدمها الجهات املعنية ،وذلك لتحديد اتجاهات
وأمناط الجرمية.
4 .تزويد املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بنتائج تحليل املعلومات
املقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة ،وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة
الجرمية وكشف املعامالت املشبوهة.

5 .التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليالت التي تجريها وبخاصة ما
يتعلق بجودة التقارير املستلمة ،وذلك للتأكد من التزام املنشآت املالية واألعامل
واملهن غري املالية املحددة بإجراءات مواجهة الجرمية.
6 .إحالة البيانات املتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها واملعلومات األخرى ذات الصلة إىل
جهات إنفاذ القانون ،متى قامت أسباب كافية لالشتباه بعالقتها بالجرمية ،التخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها.
7 .تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون باملعلومات املتعلقة بالجرمية
واملعلومات التي ميكنها الحصول عليها من وحدات املعلومات املالية يف الدول األخرى
بشكل تلقايئ أو عند الطلب.
المادة ()43

تختص الوحدة يف سبيل مبارشة مهامها عىل املستوى الدويل مبا يأيت:
1 .تبادل املعلومات مع الوحدات النظرية يف الدول األخرى بشأن تقارير املعامالت
املشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصالحية الحصول عليها أو الوصول
إليها بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،عمالً باالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً
فيها أو أي تفاهامت تربمها الوحدة مع الوحدات النظرية لتنظيم التعاون معها أو
برشط املعاملة باملثل.
2 .تبليغ الوحدات النظرية عن نتائج استخدام املعلومات املقدمة والتحليالت التي تم
إجراؤها استنادا ً إىل تلك املعلومات.
3 .ال يجوز استخدام املعلومات الواردة يف البندين ( )1و( )2من هذه املادة إال ألغراض
مواجهة الجرمية ،كام ال يجوز اإلفصاح عنها ألي جهة ثالثة بغري موافقة الوحدة.
4 .متابعة املستجدات الخاصة بجرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب عرب املنظامت
والهيئات اإلقليمية والدولية املعنية واملشاركة يف االجتامعات املرتبطة بها.
5 .متابعة متطلبات مجموعة اإليجمونت ،والحضور واملشاركة يف اجتامعاتها بصفتها
عضوا ً باملجموعة.
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الفصل الخامس

الجهات الرقابية
الفرع األول

الجهة الرقابية على المنشآت المالية واألعمال
والمهن غير المالية المحددة
المادة ()44

تتوىل الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام اإلرشاف والرقابة واملتابعة لضامن االلتزام
باألحكام املنصوص عليها يف املرسوم بقانون وهذا القرار ،وتختص مبا يأيت:
1 .إجراء تقييم مخاطر احتامل وقوع الجرمية يف األشخاص االعتبارية عىل أن يشمل ذلك
املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة.
2 .وضع التعليامت واألنظمة والنامذج الخاصة مبواجهة الجرمية للجهات الخاضعة
لرقابتها عند االقتضاء.
3 .وضع اإلجراءات والضوابط الالزمة للتحقق من التزام املنشآت الخاضعة لرقابتها بأحكام
املرسوم بقانون وهذا القرار وأي ترشيعات أخرى خاصة مبواجهة الجرمية يف الدولة،
وطلب املعلومات املتعلقة بتنفيذ هذا االلتزام.
4 .وضع أنظمة وقواعد ومعايري الجدارة واألهلية وتطبيقها عىل كل من يسعى إىل امتالك
املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ،والسيطرة عليها واملشاركة يف
إدارتها أو تشغيلها بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،أو أن يكون املستفيد الحقيقي منها.
5 .إجراء عمليات الرقابة والتفتيش املكتبي وامليداين عىل املنشآت املالية واألعامل واملهن
غري املالية املحددة.
6 .تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش عىل املنشآت املالية واملجموعات املالية
واألعامل واملهن غري املالية املحددة بنا ًء عىل ما ييل:
 .أالتقييم الوطني للمخاطر.

 .بالسامت املميزة للمنشآت املالية واملجموعات املالية واألعامل واملهن غري املالية
املحددة ،من حيث تنوعها وعددها ودرجة حرية الترصف املمنوحة لها وفقاً
للمنهج القائم عىل املخاطر.
 .جمخاطر الجرمية والسياسات والضوابط الداخلية واإلجراءات املرتبطة باملنشآت
املالية أو املجموعات املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة ،وفقاً ملا هو
محدد يف تقييم الجهة الرقابية لهيكل املخاطر الخاص لكل منها.
7 .القيام بكافة التدابري التي من شأنها ضامن االلتزام الكامل للمنشآت املالية واألعامل
واملهن غري املالية املحددة بتطبيق قرارات مجلس األمن املتعلقة مبنع وقمع اإلرهاب
ومتويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويلها ،وغريها من القرارات
ذات الصلة ،من خالل الزيارات امليدانية واملتابعة املستمرة ،والعمل عىل فرض
العقوبات اإلدارية املناسبة عند مخالفتها أو تقصريها يف تطبيق التعليامت.
8 .التحقق من أن املنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد التدابري املقررة وفقاً ألحكام املرسوم
بقانون وهذا القرار ،وتنفذها يف فروعها األجنبية والرشكات التابعة لها والتي متلك فيها
حصة األغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والرشكات.
9 .مراجعة تقييم املنشأة واملجموعة املالية لهيكل مخاطر الجرمية مبا يف ذلك مخاطر عدم
االلتزام ،وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة يف إدارة املنشأة أو املجموعة
املالية وعملياتها.
	10.التحقق من التزام املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة الخاضعة إلرشافها
بتطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة واملراقبة املستمرة لعالقة العمل بشأن العمالء
املرتبطني بالدول عالية املخاطر.
	11.تزويد املنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة باإلرشادات والتغذية
العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها إلجراءات مواجهة الجرمية.
	12.االحتفاظ بقامئة محدثة بأسامء وبيانات مسؤويل االمتثال لدى املنشآت الخاضعة
لرقابتها ،وإخطار الوحدة بها ،ولها إلزام تلك املنشآت بالحصول عىل موافقتها املسبقة
قبل تعيني مسؤويل االلتزام لديها.
	13.تنظيم برامج وحمالت توعية بشأن مواجهة الجرمية.
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	14.إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات اإلدارية وفقاً ألحكام املرسوم بقانون وهذا القرار
وآلية التظلم منها.
	15.االحتفاظ باإلحصائيات عن التدابري املتخذة والجزاءات املوقعة.

الفرع الثاني

الجهة الرقابية على الجمعيات
غير الهادفة للربح
المادة ()45

تلتزم الجهة الرقابية املعنية عىل الجمعيات غري الهادفة للربح مبا يأيت:
1 .الحصول عىل املعلومات املتاحة لدى كافة الجهات املعنية بشأن أنشطة الجمعيات غري
الهادفة للربح يف وقت مناسب ،بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها ،وتحديد
التهديدات التي تشكلها التنظيامت اإلرهابية عىل هذه الجمعيات ،وإمكانية تعرضها
للخطر أو إساءة استغاللها يف دعم ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة،
ومن ثم اتخاذ التدابري املناسبة والفعالة للتصدي لهذه املخاطر املحددة ،ومراجعتها
بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
2 .مراجعة مدى مالءمة وكفاية الترشيعات املتعلقة بالجمعيات غري الهادفة للربح ملنع
إساءة استخدامها يف دعم ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة ،والعمل
عىل تحسينها متى ما كان ذلك الزماً.
3 .تقييم الجمعيات غري الهادفة للربح بشكل دوري ،من خالل مراجعة املعلومات
املحدثة عن جوانب الضعف املحتملة فيها ،والتي تجعلها قابلة لالستغالل يف دعم
ومتويل اإلرهاب.
4 .تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غري الهادفة
للربح واملتربعني ،بشأن جوانب الضعف املحتملة لديها والتي تعرضها ملخاطر إساءة

استخدامها يف مجال دعم ومتويل اإلرهاب ،والتدابري التي ميكن أن تتخذها الجمعيات
غري الهادفة للربح لحامية نفسها من مثل هذه املخاطر.
5 .اإلرشاف عىل الجمعيات غري الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابري قامئة عىل
املخاطر ملنع إساءة استغاللها يف دعم ومتويل اإلرهاب وضامن تنفيذها اللتزاماتها.
6 .التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات عىل املستوى املحيل بني الجهات املعنية التي
تحتفظ مبعلومات ذات صلة عن الجمعيات غري الهادفة للربح.
7 .امتالك الخربة يف مجال التحري والقدرة عىل فحص الجمعيات غري الهادفة للربح التي
يُشتبه باستغاللها يف دعم ومتويل اإلرهاب.
8 .االطالع الكامل عىل املعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غري هادفة للربح مبا يف ذلك
املعلومات املالية واملعلومات املتعلقة بربامجها.
9 .إيجاد اآلليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات املعنية بهدف اتخاذ
إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند االشتباه أو وجود أسباب معقولة لالشتباه بأن
الجمعية الغري هادفة للربح هي:
 .أواجهة لجمع التربعات من قبل منظمة إرهابية.
 .بيجري استغاللها كقناة لتمويل اإلرهاب ،أو يف التهرب من إجراءات تجميد األموال
أو أي صورة أخرى من صور دعم اإلرهاب.
 .جتقوم بإخفاء أو متويه مسار األموال املخصصة ألغراض مرشوعة والتي يعاد
توجيهها لصالح إرهابيني أو منظامت إرهابية.
	10.تحديد نقاط االتصال املناسبة واإلجراءات الالزمة لالستجابة للطلبات الدولية بشأن
الحصول عىل معلومات متعلقة بجمعيات غري هادفة للربح يشتبه يف أنها تقوم أو
تستغل يف متويل اإلرهاب أو دعمه.
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الفصل السادس

6 .ال يتم تنفيذ قرارات تجميد األموال لدى املنشآت املالية املرخصة من قبل املرصف
املركزي إال عن طريقه.

تدابير مؤقتة وإجراءات التحقيق
الفرع األول

.

التدابير المؤقتة
.

.

.
.
.

المادة ()46

1للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد األموال لدى املنشآت املالية املرخصة من
قبل املرصف املركزي التي يشتبه يف ارتباطها بالجرمية ملدة ال تجاوز ( )7سبعة أيام
عمل ،وذلك حال طلب الوحدة بنا ًء عىل تحليلها لتقارير املعامالت املشبوهة،
واملعلومات األخرى الواردة إليها.
2يجب عىل الوحدة يف حال اتخاذ القرار املشار إليه يف البند ( )1من هذه املادة ،القيام
مبا يأيت:
 .أإخطار املنشأة املالية املعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق ملالك
األموال.
 .بإخطار النائب العام يف حال طلب املحافظ متديد التجميد ،عىل أن يكون موضحاً
به مربرات التمديد.
3يجب عىل الوحدة وبعد العرض عىل املحافظ ،إخطار املنشأة املالية املعنية بإلغاء
التجميد يف حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء املدة املشار إليها يف
البند ( )1من هذه املادة دون ورود رد من النائب العام.
4تقوم املنشأة املالية التي تم تجميد األموال لديها ،بإخطار صاحب األموال املجمدة
بأمر التجميد ومصدره ،ومطالبته بتزويدها بالوثائق الالزمة إلثبات مرشوعية مصدر
هذه األموال ،وإحالتها إىل الوحدة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
5يجب عىل املحافظ رفع مقرتح إىل النائب العام بإلغاء قرار متديد التجميد حال زوال
أسبابه ،التخاذ ما يراه مناسباً.

.

.
.
.

المادة ()47

1للنيابة العامة واملحكمة املختصة بحسب األحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم
األموال واملتحصالت والوسائط املشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها
إذا كانت ناتجة عن الجرمية أو مرتبطة بها ،ومن دون إخطار مسبق ملالكها ،واألمر
باملنع من السفر لحني انتهاء التحقيق أو املحاكمة.
ٍ
مقتض ،أن تتخذ
2للنيابة العامة واملحكمة املختصة بحسب األحوال وعند وجود
القرارات التي من شأنها أن متنع التعامل أو الترصف يف هذه األموال واملتحصالت
والوسائط واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع أي ترصف يكون الغرض منه التهرب من أوامر
التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها ،مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن النية.
3لكل ذي مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام املحكمة
االبتدائية املختصة التي تقع يف دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو املختصة
بالترصف يف الدعوى الجزائية.
4يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة املختصة ،وعىل رئيس املحكمة أن يحدد جلسة
لنظره يعلم بها املتظلم ،وعىل النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها يف التظلم ،وتفصل
املحكمة فيه خالل مدة ال تجاوز ( )14أربعة عرش يوم عمل من تاريخ تقدميه.
5يكون قرار الفصل يف التظلم غري قابل للطعن ،فإذا رفض التظلم فال يجوز التقدم
بتظلم جديد إال بعد انقضاء كل ثالثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ،ما مل يطرأ سبب
جدي قبل انقضاء تلك املدة.
المادة ()48

للنيابة العامة واملحكمة املختصة بحسب األحوال ،تكليف من تراه مناسباً بإدارة األموال
واملتحصالت والوسائط املحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة ،واإلذن
بالترصف فيها أو بيعها يف مزاد علني ،ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الرضورة ذلك كام
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لو كان يُخىش تلفها أو نقص قيمتها مبرور الزمن ،وتؤول حصيلة بيعها إىل خزينة الدولة يف
حال صدور حكم نهايئ باإلدانة ،وتظل هذه األموال محملة يف حدود قيمتها بأي حقوق
تتقرر بصورة مرشوعة ألي طرف حسن النية.

الفرع الثاني

.
.
.
.

التعاون الدولي
الفرع األول

أحكام عامة في التعاون الدولي

إجراءات التحقيق
.

الفصل السابع

المادة ()50

المادة ()49

1يجب عىل النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مبارشتهم التحقيق وجمع
االستدالالت يف الجرمية األصلية عند االقتضاء ،مراعاة مدى ارتباط الجوانب املالية
املتعلقة بالنشاط اإلجرامي بجرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو متويل التنظيامت
غري املرشوعة ،من أجل تحديد نطاق الجرمية وتحديد وتعقب املتحصالت وأي أموال
أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجرمية.
2للنيابة العامة استطالع رأي الوحدة يف البالغات الواردة إليها بشأن حاالت غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة.
3تتوىل جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير املعامالت املشبوهة من الوحدة
ومتابعتها ،وجمع االستدالالت املتعلقة بها.
4يجب عىل النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون رسعة تحديد وتعقب وحجز األموال
واملتحصالت والوسائط التي قد تكون محالً للمصادرة واملرتبطة بالجرمية.
5لجهات إنفاذ القانون الحصول عىل املعلومات بشكل مبارش من الجهات املعنية وإن
كانت خاضعة للرسية املرصفية أو املهنية ،والتي تراها رضورية ألداء مهامها يف كشف
الجرمية أو مرتكبيها وجمع االستدالالت بشأنها ،وعىل الجهة املطلوب منها ذلك تنفيذ
الطلب دون تأخري.

للجهات املعنية يف سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدويل بشأن الجرمية ،إبرام االتفاقيات
والتفاوض بشأنها وتوقيعها يف وقت مناسب مع السلطات األجنبية النظرية ،مبا ال يتعارض
مع الترشيعات النافذة يف الدولة.
المادة ()51

يجب عىل الجهات املعنية إعطاء األولوية لجميع طلبات التعاون الدويل ذات الصلة بالجرمية
وتنفيذها بصورة عاجلة ،عرب آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد برسية املعلومات
املستلمة موضوع الطلب إذا اشرتط فيه ذلك ،وإذا تعذر التقيد بالرسية ،يجب إبالغ الجهة
الطالبة بذلك.
المادة ()52

يف نطاق تنفيذ أحكام املرسوم بقانون وهذا القرار ،ال ينبغي رفض طلب التعاون الدويل
بشأن الجرمية استنادا ً إىل أي مام يأيت:
1 .أن الجرمية تشتمل عىل أمور مالية أو رضيبية أو جمركية.
2 .أحكام الرسية امللزمة للمنشآت املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة مبا ال يخالف
الترشيعات النافذة يف الدولة ،إال إذا كان قد تم الحصول عىل املعلومات ذات الصلة يف
الظروف التي تنطبق فيها االمتيازات املهنية القانونية أو الرسية املهنية.
3 .أن الجرمية سياسية أو متصلة بها.
69

68

نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والئحته التنفيذية

4 .اتصال الطلب بجرمية موضوع تحري أو تحقيق قضايئ قيد اإلجراء يف الدولة ،ما مل يكن
الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.
5 .كون الفعل الذي يستند إليه الطلب ال يشكل جرمية يف الدولة أو ليس له سامت
مشرتكة لجرمية منصوص عليها فيها ،إال إذا كان يتضمن تدابري جربية قرسية ،أو وفقاً
للترشيعات النافذة يف الدولة.
6 .كون الفعل املجرم يف الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف
أركانه يف الدولة الطالبة.

الفرع الثاني

تبادل المعلومات بين الجهات
المعنية والجهات النظيرة
المادة ()53

للجهات املعنية وفقاً للترشيعات واالتفاقيات النافذة يف الدولة أو برشط املعاملة باملثل
القيام مبا يأيت:
1 .تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل املعلومات املتعلقة بالجرمية
بالرسعة املناسبة مع الجهات األجنبية النظرية ،والحصول عىل أي معلومات مطلوبة
أخرى بالنيابة عنها ،وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقايئ أو عند الطلب.
2 .تقديم التغذية العكسية للجهات األجنبية بشأن استخدام املعلومات التي حصلت
عليها ومدى االستفادة منها حال طلبها ذلك.
3 .الحصول عىل إقرار أو تعهد من الجهة األجنبية النظرية بأن معلومات التعاون الدويل
لن تستخدم إال للغرض الذي طلبت من أجله ما مل تحصل هذه الجهة عىل موافقة
مسبقة منها.
4 .استخدام معلومات التعاون الدويل التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من
أجله فقط ،ما مل متنح الجهة األجنبية موافقتها عىل استخدامها لغرض آخر.

5 .رفض تقديم املعلومات يف حال تعذر حاميتها بشكل فعال من قبل الجهة األجنبية
الطالبة للتعاون الدويل.
المادة ()54

1 .تلتزم الجهات املعنية بتقديم سبل التعاون الدويل بشأن املعلومات األساسية للرشكات
والرتتيبات القانونية ومعلومات املستفيد الحقيقي منها عىل أن يتضمن هذا التعاون
ما يأيت:
 .أتسهيل االطالع من قبل السلطات األجنبية املختصة عىل املعلومات األساسية
املتوفرة لدى سجالت الرشكات والرتتيبات القانونية.
 .بتبادل املعلومات حول الرتتيبات القانونية واملساهمني يف الرشكات.
 .جاستخدام صالحياتهم للحصول عىل كافة معلومات املستفيد الحقيقي بالنيابة عن
الجهات األجنبية النظرية.
2 .ترشف الجهات املعنية عىل جودة تنفيذ عمليات التعاون الدويل املستلمة من الدول
األخرى فيام يتعلق بطلبات الحصول عىل املعلومات األساسية للرشكات والرتتيبات
القانونية واملعلومات الخاصة باملستفيد الحقيقي منها ،وطلبات التعاون الدويل بشأن
معرفة أماكن تواجد املستفيد الحقيقي من الرشكات خارج الدولة.
المادة ()55

للجهات الرقابية عىل املنشآت املالية وفقاً للترشيعات النافذة يف الدولة وأحكام االتفاقيات
التي تكون طرفاً فيها وبرشط املعاملة باملثل ،القيام مبا يأيت:
1 .تبادل املعلومات املتعلقة بالجرمية التي تحتفظ بها واملتاحة لها بشكل مبارش أو غري
مبارش ،مع الجهات األجنبية النظرية بغض النظر عن طبيعتها ،ومبا يتوافق مع املبادئ
األساسية الدولية للرقابة املالية ذات الصلة مبواجهة غسل األموال ومكافحة متويل
اإلرهاب املطبقة لكل منها ،مبا فيها املعلومات املتعلقة باآليت:
 .أاإلطار التنظيمي للقطاعات املالية واملعلومات العامة املتعلقة بها.
 .بإجراءات الرقابة املالية الوقائية كاملعلومات املرتبطة بأنشطة وأعامل املنشآت
املالية ،واملستفيد الحقيقي منها ،وإدارتها ،ومعلومات الجدارة واألهلية.
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 .جالسياسات الداخلية للمنشآت املالية يف مكافحة الجرمية ،ومعلومات العناية
الواجبة تجاه العمالء ،ومناذج من املعلومات املتعلقة بالحسابات والعمليات.
2 .الحصول عىل موافقة مسبقة من الجهة الرقابية األجنبية املطلوب منها املعلومات من
أجل إحالتها أو استخدامها لغري الغرض الذي طلبت من أجله ،وإبالغها يف حال اإلفصاح
عن تلك املعلومات متى ما كان ذلك نتيجة اللتزام قانوين عليها.
3 .طلب الحصول عىل املعلومات نيابة عن الجهة الرقابية األجنبية أو تسهيل حصولها
عليها ،وذلك لغرض تعزيز الرقابة عىل املجموعة املالية.
المادة ()56

مع عدم اإلخالل بأحكام املعاهدات واالتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبرشط
املعاملة باملثل ودون اإلخالل بالترشيعات النافذة يف الدولة ،لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق
مع الجهة املعنية القيام مبا يأيت:
1 .تبادل املعلومات التي تحتفظ بها واملتاحة لها بشكل مبارش أو غري مبارش ،مع الجهات
األجنبية النظرية ألغراض التحريات أو جمع االستدالالت املتعلقة بالجرمية ،وتحديد
املتحصالت والوسائط وتعقبها.
2 .استخدام الصالحيات املتاحة لها طبقاً للترشيعات النافذة يف الدولة إلجراء التحريات
والحصول عىل معلومات نيابة عن الجهة األجنبية النظرية ،والتنسيق لتشكيل فرق
ثنائية أو متعددة األطراف للقيام بالتحريات املشرتكة.

الفرع الثالث

التعاون القضائي الدولي
المادة ()57

للسلطة القضائية املختصة بنا ًء عىل طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة
اتفاقية نافذة ،أو برشط املعاملة باملثل يف األفعال املعاقب عليها وفقاً للترشيعات النافذة يف

الدولة ،أن تقدم املساعدة القضائية يف التحقيقات أو املحاكامت أو اإلجراءات املرتبطة
بالجرمية ،ولها أن تأمر مبا يأيت:
1 .تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة األموال أو املتحصالت أو الوسائط الناتجة عن
الجرمية املستخدمة أو التي ُشع يف استخدامها فيها أو ما يعادلها ،وال تحول وفاة
املتهم أو كونه مجهوالً دون اتخاذ هذه اإلجراءات.
2 .أي إجراءات أخرى ميكن تطبيقها وفقاً للترشيعات النافذة يف الدولة ،مبا يف ذلك تقديم
سجالت تحتفظ بها املنشآت املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة أو الجمعيات
غري الهادفة للربح ،وتفتيش األشخاص واملباين ،وجمع إفادات الشهود ،والحصول عىل
األدلة ،واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات الرسية واعرتاض االتصاالت وجمع
البيانات واملعلومات اإللكرتونية والتسليم املراقب.
3 .تسليم واسرتداد األشخاص واألشياء املتعلقة بالجرمية وفقاً للترشيعات النافذة يف
الدولة.
المادة ()58

يجوز االعرتاف بأي حكم أو أمر قضايئ ينص عىل مصادرة أموال أو متحصالت أو وسائط
متعلقة بجرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو متويل التنظيامت غري املرشوعة يصدر من
محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
المادة ()59

مع مراعاة الترشيعات النافذة يف الدولة ،يشرتط لتنفيذ الحكم أو األمر القضايئ املشار إليه
يف املادة ( )58من هذا القرار ،أال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة يف
الدولة ،وأال تكون هناك دعوى قامئة يف الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها
الحكم من الدولة الطالبة ،وأن يتضمن الطلب املستندات واملعلومات اآلتية:
1 .نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر باملصادرة ،والقانون الذي استند إليه ،وبيان
باألسباب التي دعت إىل إصداره ،إن مل تكن مبينة يف األمر أو الحكم ذاته.
2 .ما يفيد أن املحكوم عليه قد كلف بالحضور ومثل متثيالً صحيحاً ،ومكن من الدفاع عن
نفسه.
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3وثيقة تؤكد بأن األمر أو الحكم واجب النفاذ ،وغري قابل للطعن بالطريق العادي.
4وصف األموال واملتحصالت والوسائط املراد مصادرتها ،وتقدير قيمتها ،ومكان وجودها
املحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
5بيان قيمة املبلغ الذي يراد اسرتداده من األموال املطلوب مصادرتها.
6أي معلومات تتعلق مبا للغري من حقوق يف األموال واملتحصالت والوسائط.
7بيان باإلجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحامية الغري حسن النية.

الفصل الثامن

أحكام ختامية
المادة ()61

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة ()62

الفرع الرابع

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،ويُنرش يف الجريدة الرسمية.

تنفيذ قرارات مجلس األمن
المادة ()60

يجب عىل كل شخص طبيعي أو اعتباري االلتزام الفوري بالتعليامت الصادرة من قبل
السلطة املعنية يف الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة بشأن منع وقمع اإلرهاب ومتويله
ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويلها ،وغريها من القرارات ذات الصلة.

صدر عنا:
بتاريخ  28 :يناير2019م.
املوافق  22 :جامدى األوىل 1440هـ.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
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