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 ,After greetings بعد التحية،

  

برنااجما توعية ااخ توبااجي بعل  ا توفبااج ر ف  مرفق 

تولجنخ  صاادرت، ح ث أدووخ تالمجرتت توعرب خ توفعحدة

توي ن ااخ وفيتة ااخ األااااااااا تةميتو وم ااجفحااخ  في ااا 

توعنظ فااجت ا ر توفوااااااروةااخ هاا ت  في ااا تإلرهااجو و

توبرنجما وعزو د توفؤساااألاااجت توفجو خ بد ا ة د وعل  ف ج 

 توي ن  ولفبج ر. 

Attached is the UAE Risk Assessment Outreach 

Program. The National Anti-Money Laundering 

and Combatting Financing of Terrorism and 

financing of Illegal Organizations Committee 

(NAMLCFTC) has issued this program to 

provide FIs with an understanding of their 

National Risk Assessment (NRA). 

  

  ركز برنجما توعية خ ف   حل ق تةهدتف توعجو خ: 

 

توورتكخ ب ن تولطجة ن توعجم وتوبجي )بفج ف   .1

ذوك توفؤسااااألااااجت توفجو خج ف  ميتة خ األااااا 

 تةميتو وم جفحخ  في ا تإلرهجو. 
 

طج   .2 فجو خ وتول  نف خ وة  توفؤسااااااألاااااااجت تو

توبااجي بفبااج ر األااااااااا تةميتو و في ااا 

 تإلرهجو.
 

ر ر توفعااجم ت توفواااااابيهااخ جز ااجدة ةاادد  لاا .3

وتوفؤسااااألااااجت ن تولطج  توبجي ةتوصااااجدرة 

 توفجو خ، بنجًء ةلى  ل  ا توفبج ر.
 

رفع مألااااااعيث تالمع ااجو ف  تولطااج  توبااجي  .4

وتوفؤسااألااجت توفجو خ وفعطلبجت ميتة خ األااا 

  تةميتو وم جفحخ  في ا تإلرهجو.

 

 

The outreach program focuses on achieving the 

following goals:  

 

 

 

 

1.  Public and Private Sectors Partnership 

(PPP) (including FIs) in AML/CFT; 

 

2. Growing private sector and FIs 

awareness of ML/FT (Money 

Laundering/ Financing of Terrorism) 

risks; 
 

3. Increase the number of private sector 

and FIs Suspicious Transaction Reports 

(STR) based on risk assessment; and 

 
4. Increase private sector and FIs 

compliance in ML/FT (Money 

Laundering/Financing of Terrorism) 
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 رةى إرسااااااااجو برنااجما توعية ااخ توفرفق إوى ةف ع 

كجزء من برتمج ا  توفعن  ن وتسااااااعباادتماا ميظد  ا 

عدر ب خ وفيتة خ األااااااا حخ  في ا تو ا تةميتو وم جف

تإلرهجو، وبجإلضاااااااجفخ إوى توعحد  جت ذتت توصاااااالخ 

إل جر ةفل ا وفيتة خ األاااا تةميتو وم جفحخ  في ا 

 تإلرهجو. 

 

Please send the attached outreach program to all 

your relevant employees and incorporate it as 

part of your Anti-Money Laundering and 

Combatting Financing of Terrorism training 

programs, and relevant updates to your 

AML/CFT framework. 

 ,Yours faithfully وتفض وا ب بول فائق االحترام،
 
 
    

 
  أحمد سعيد ال مزي

  الرقابة   ى البنوك والتأمين –مسا د المحافظ 

Ahmed Saeed Al Qamzi  

Assistant Governor for Banking and Insurance Supervision  
 

 .Encl  مرف ـال:
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UAE Risk Assessment Outreach 
Program 

Introduction 
 

As a committed member, the United Arab Emirates (UAE) contributes to global anti 
money laundering efforts and combating financing of terrorism (AML/CFT), and 
strives to implement fully the standards set by the International Financial Action 
Task Force (FATF). In 2018, the UAE, with the extensive participation of all 
concerned authorities, conducted its first national risk assessment on money 
laundering (ML) and terrorist financing (TF). The assessment identified a number 
of areas in which the risks of money laundering and terrorist financing are high. In 
2019, FATF also evaluated the UAE in accordance with international requirements 
and found a number of areas that will benefit from a national framework for 
combating ML and TF to develop further. 

Federal Decree-Law No. (20) Of 2018 on Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations, and its 
Implementation Regulation was issued on September 23rd, 2018. The basic 
legislative framework criminalizes ML and TF operations, and capitalizes on the 
effectiveness of the legal and institutional framework to implement procedures and 
measures that contribute to AML and CTF efforts. 

ML is defined as “any financial or banking transaction aimed at concealing or 
changing the identity of illegally-obtained funds by passing them through the 
financial and banking system in order to make them appear as originating from 
legitimate sources, and then investing them in a legal manner contrary to their real 
nature”. 

Private sector and Financial Institutions (FI) are considered key partners in 
delivering the UAE’s AML/CFT program. The UAE designed an outreach program 
to provide the private sector and FI with an understanding of its National Risk 
Assessment (NRA) and the most vulnerable sectors thus identified. 
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Goals and Objectives 
 

The outreach program goals are: 

1. Public and Private Sectors Partnership (PPP) (including FI) in AML/CFT. 
2. Growing private sector and FI awareness of ML/FT risks. 
3. Increase the number of private sector and FI Suspicious Transaction Reports 

(STR) based on risk assessment. 
4. Increase private sector and FI compliance in ML/FT. 
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Competent Authorities: 
 

• The Higher Committee for Anti-Money Laundering and Competing Terrorist 
Financing  

• The National Committee of Anti-Money Laundering and Competing Terrorist 
Financing (Committee and Executive Office)  

• The National Risk Assessment Sub-Committee 
• The Money Laundering Investigation Sub-Committee 
• The Terrorist Financing Sub-Committee 
• The Supervisor Sub-Committee 
• The Registrar Sub-Committee   
• International Co-operation Sub-Committee 
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Audience 
 

The Outreach Program is designed for General, and Designated Non-Financial 
Business and Professions (DNFBP) in the private sector, and specifically for FI. 

FATF defines DNFBP as: 

• Real estate agents; 
• Dealers in precious metals; 
• Dealers in precious stones; 
• Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants. 

This refers to sole practitioners, partners or employed professionals within 
professional firms. It is not meant to refer to internal professionals that are 
employees of other types of businesses, nor to professionals working for 
government agencies, who may already be subject to AML/CFT measures; 

• Trust and Company Service Providers. This refers to all persons or businesses 
that are not covered elsewhere under these recommendations, and which as a 
business, provide any of the following services to third parties: 

o acting as a formation agent of legal persons; 
o acting as (or arranging for another person to act as) a director or 

secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position 
in relation to other legal persons; 

o providing a registered office, business address or accommodation, 
correspondence or administrative address for a company, a partnership 
or any other legal person or arrangement; 

o acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an 
express trust or performing the equivalent function for another form of 
legal arrangement; or 

o acting as (or arranging for another person to act as) a nominee 
shareholder for another person. 
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Risk Assessment: National (NRA) 
 

A decision taken by the UAE National Committee for Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism No. (214) of 2017 issued on 29/05/2017 
(update to Resolution No. 149 of 2016 issued on 12/06/2016) regarding the 
formation of the Sub-Committee for the National Risk Assessment for Money 
Laundering and Financing of Terrorism Risks in the United Arab Emirates 
(hereinafter referred to as the NRA Sub-committee) started the process of 
developing the NRA for ML and TF risks in the UAE, which had not been conducted 
previously. 

This initial NRA assessment is a FATF requirement, and a first step in the Mutual 
Evaluation process to implement FATF and MENAFATF1 recommendations after 
their assessment of the UAE in 2019-2020. 

The NRA has helped the UAE and its public and private sector partners to have a 
more comprehensive and shared understanding of the inherent ML/TF risks facing 
the nation as a whole (i.e., risks prior to the application of numerous mitigations and 
controls). The NRA also provides a basis on which to formulate appropriate policies 
and activities to mitigate the impact of the inherent risks identified. The FATF 
assessment of effectiveness of the UAE’s AML/CFT efforts will always refer back 
to the threats, vulnerabilities and risks identified in the NRA. 

The first task before the NRA Sub-committee was to raise awareness amongst 
stakeholders on the need to conduct a NRA, and to get them involved in the AML-
CFT control regime. 

The NRA Sub-committee organized multiple workshops involving international 
experts on regulating the financial and DNFBP sectors and law enforcement. It held 
focused meetings for each sector, with the experts conducting interactive sessions 
with the regulators and licensing and supervisory authorities. The NRA Sub-
committee also obtained stakeholder feedback on their processes, to assess how they 

                                                           
1 MENAFATF: Meddle East and North Africa Financial Action Task Force 
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could be exploited for ML/TF purposes potentially, thus revealing underlying risk 
factors. 

The UAE authorities assessed the ML threats for 21 predicate crimes specified by 
the FATF, and for the crime of Professional Third-Party ML, including: 

• participation in an organized criminal group and racketeering; 
• terrorism, including terrorist financing; 
• trafficking in human beings and migrant smuggling; 
• sexual exploitation, including sexual exploitation of children; 
• illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; 
• illicit arms trafficking; 
• illicit trafficking in stolen and other goods; 
• corruption and bribery; 
• fraud; 
• counterfeiting currency; 
• counterfeiting and piracy of products; 
• environmental crime; 
• murder, grievous bodily injury; 
• kidnapping, illegal restraint and hostage-taking; 
• robbery or theft; 
• smuggling; (including in relation to customs and excise duties and taxes); 
• tax crimes (related to direct taxes and indirect taxes); 
• extortion; 
• forgery; 
• piracy; and 
• insider trading and market manipulation. 

The consensual assessment with relevant competent authorities was based on 
comprehensive qualitative and quantitative information, using the following pre-
defined rating criteria: 
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1) Actor Capacity: the extent to which threat actors have the resources and 
network to launder criminal proceeds (e.g., access to facilitators, links to 
organized crime). 

2) Scope of ML activity: the extent to which threat actors are using financial 
institutions, DNFBPs and other sectors to launder criminal proceeds. 

3) Proceeds of Crime: the magnitude of the estimated Dirham value of the 
proceeds of crime being generated annually from the profit-oriented crime. 

The UAE authorities identified the most likely ML crimes and threats in the UAE to 
be: 

• fraud; 
• counterfeiting and piracy of products; 
• illicit trafficking in narcotics, and 
• professional third-party ML. 

They also assessed insider trading and market manipulation, robbery and theft, illicit 
arms, forgery, smuggling and tax crimes as ML threats. 

The NRA review of TF in the UAE, considering the available and classified 
information and discussions with the concerned authorities, identified eight terrorist 
groups as posing a threat to the UAE’s internal and external security, law and order. 

The UAE authorities also identified inherent ML/TF sectorial vulnerabilities based 
on five pre-defined rating criteria: 

1) Inherent Characteristics: the extent of the sector’s economic significance, 
complexity of operating structure, integration with other sectors and scope 
and accessibility of operations. 

2) Nature of Products and Services: the nature and extent of the vulnerable 
products and services and the volume, velocity and frequency of client 
transactions associated with these products and services. 

3) Nature of clientele: the inherent vulnerabilities associated with the sector’s 
clientele profile; nature of business relationship (with clients); customer 
status; client’s occupation/businesses; facility to identify the beneficial owner 
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for most of the customers (i.e. complex business structure vs. individual 
business activity). 

4) Geographic Reach: the exposure to high-risk jurisdictions and locations of 
concern. 

5) Nature of the Delivery Channels: the extent to which the delivery of 
products and services can be conducted with anonymity (face-to-face, non-
face-to-face, use of third parties) and complexity (e.g., multiple intermediaries 
with few immediate controls or no accountability in identifying the originator 
of the transaction) 

Notably, the profiling of ML/TF inherent risks was conducted separately for the 
UAE’s jurisdictions on-shore and off-shore (the Financial Free Zones  - FFZ), due 
to the different nature of ML/TF risks in the latter.  FFZ often have a different 
legislative and regulatory framework for the application of commercial and civil 
laws, and different services and products to their on-shore counterparts. 

 

UAE on-shore sectoral vulnerabilities: overall risk  

 

Highest Medium-high Medium 
Banking Lawyers and notaries Auditors, 

Money service providers Real estate agents Custodians 
Exchange houses Company service 

providers 
Life Insurance and 

Investment 
Precious metal dealers Financial advisers and 

consultants 
Property and Casualty 
(General Insurance) 

 Investment funds and 
Asset managers 

 

 Financial brokers and 
agents 

 

 Credit providers (finance 
companies) 
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For FFZ ML vulnerabilities, the highest risk sector was exchange houses, with the 
following sectors assessed as medium-high risk: 

• banking; 
• brokers and agents; 
• wealth management; 
• custodians; 
• investment fund management; 
• financial advisors; 
• some DNFBP sectors, including:  

o company service providers; 
o dealers in precious metals and stones; 
o real estate agents; and 
o lawyers, notary and other independent legal businesses. 

The NRA identified registered auditors, accountants, and insolvency firms and life 
insurance as being at medium inherent risk, while general insurance represented a 
low risk. 

The NRA process included an overview of the UAE’s financial governance structure 
and the economic environment. It concluded that the large size and openness of the 
UAE’s financial sector, its geography, the large proportion of foreign residents, the 
use of cash in transactions, and the highly-active trade in gold and precious metals 
and stones, were also inherently open to ML/TF abuse by criminals. The NRA 
process also identified the national, political, social and economic ML/TF 
consequences in the UAE. 

Overall, the NRA provides a sound basis on which the UAE authorities and the 
private sector can implement effective measures, commensurate with the identified 
risks that they face. 
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Risk Assessment: Terrorist Financing (TF) 
 

The 2020 TF Risk Assessment is based on the analysis of a much wider set of data 
and information sources, compared to the previous version. The assessment scope is 
not limited to any given number of terrorist organizations; it focuses on TF risks in 
general, and considers the specific factors that characterize TF threats and 
vulnerabilities in the UAE context through different risk scenarios.  

The TF assessment looked at the UAE’s domestic risks and its status as an 
international financial center (IFC), and identified the following risk scenarios: 

• Fundraising through social media; 
• Collecting Funds through crowdfunding2 Techniques; 
• Fundraising through Virtual Currencies; 
• Donations/Non-Profit Organization (NPOs); 
• Trade activities in the UAE - terrorists or terrorist networks: 

o selling or purchasing goods;  
o using UAE legal entities; 

• Fund transfers to/from high – risk jurisdictions; 
• Ownership or control over UAE FIs or money or value transfer service 

(MVTS) 
• Smuggling or transportation of cash, including through Foreign TF; 
• Investment, or financial management, of terrorism-related funds in the UAE. 

 

  

                                                           
2 Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising small amounts of money from a large 
number of people, typically via the Internet. Crowdfunding is a form of crowdsourcing and alternative finance 
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Risk Assessment: Targeted Financial Sanction (TFS) 
 

The United Nations Security Council (UNSC) can act to maintain or restore 
international peace and security under Chapter VII of the United Nations (UN) 
Charter by imposing sanctions measures under Article 41, encompassing a broad 
range of enforcement options that do not involve the use of armed force.  

UNSC sanction regimes focus mainly on supporting the settlement of political 
conflicts, nuclear non-proliferation, and counter-terrorism. These regimes include 
measures ranging from comprehensive economic and trade sanctions to more 
targeted measures, such as arms embargoes, travel bans, and restrictions on dealing 
with certain financial or commodity transactions. 

The UAE, as a UN member (and a UNSC member in 2022-23), is mandated to 
implement UNSCRs, including those related to UN sanctions regimes. 
Consequently, through the Cabinet Resolution No. 74 of 2020, the UAE implements 
UNSCRs on the suppression and CTF, and countering the financing of proliferation 
of weapons of mass destruction (CFP), including targeted financial sanctions (TFS). 

The term ‘targeted sanctions’ means that such sanctions are against certain 
individuals, entities, groups, or undertakings. 

The term ‘TFS’ includes both asset-freezing and prohibitions to prevent funds or 
other assets from being made available, directly or indirectly, for the benefit of 
sanctioned individuals, entities, groups, or organizations. 

The list of UN sanction regime measures include freezing of funds and prohibition 
of fund and service provision, in accordance with UNSC resolutions. The sanctioned 
(listed) individuals, groups, or entities include:  

1. Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), 
Al-Qaida, and associated individuals, groups, 
undertakings and entities. 

Listed by the UNSC.  

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list


 

 
 
 

Page | 13 
 

CBUAE Classification: Restricted 

2. The Taliban, and associated individuals, 
groups, undertakings and entities. 

3. Any individual or entity included in the Local 
Terrorist List, according to UNSCR 1373 
(2001) 

Listed by the Cabinet 
of the UAE.  

 

The proliferation of weapons of mass destruction (WMD): 

1. Democratic People's Republic of Korea 
(DPRK): nuclear-related, other weapons of 
mass destruction-related and ballistic 
missile-related programs. Listed by the UNSC. 

2. Islamic Republic of Iran: nuclear 
programs. 

 

Other UN sanctions regimes with TFS 

1. Somalia 

Listed by 
the UNSC. 

2. Iraq 
3. Democratic Republic of Congo (DRC) 
4. Related to the involvement of terrorist bombing in 

Beirut (2005) plus restrictive measures in relation to 
UNSCR 1701 (2006) on Lebanon 

5. Libya 
6. Central African Republic (CAR) 
7. South Sudan 
8. Mali 
9. Yemen 

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/
https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/
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The following are relevant Laws/Executive Regulations, Resolutions, Guidelines 
and Notices issued to implement UNSC targeted financial sanctions in the UAE:  

Title Articles/Text Issued Type 
Decree Federal Law No. 20 of 2018 on 
Anti-Money Laundering and Combating 
the Financing of Terrorism and Illegal 
Organizations 

16.1, 28 2018 Federal 
Law 

Cabinet Decision No. 10 of 2019 
Concerning the Implementing Regulation 
of Decree Federal Law No. 20 of 2018 on 
Anti-Money Laundering and Combating 
the Financing of Terrorism and Illegal 
Organizations 

11, 12, 44.7, 
60 

2019 Executive 
Regulation 

Cabinet Resolution No. 74 of 2020 
concerning the Local Terrorist List of 
terrorists and implementation of UN 
Security Council decisions relating to 
preventing and countering financing 
terrorism and leveraging non-proliferation 
of weapons of mass destruction, and the 
relevant resolutions. 

The whole 
text  

2020 Executive 
Resolution 

Guidelines on Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism and 
Illegal Organizations for Financial 
Institutions 

10. 
International 
Financial 
Sanctions, 
pages 88-96 

23-
Jun-19 

Guidelines 
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Risk Assessment: Legal Entities 
 

Legal persons and entities are an important part of every economy and a mechanism 
to develop business. However, they can be misused to manage, produce or transfer 
the products of crime, or act as an instrument for it.  

Anonymity enables many illegal activities to be hidden from law enforcement 
authorities, such as tax evasion, corruption, money laundering, and financing of 
terrorism. Money laundering can involve complex operations and transactions to 
make money from illicit sources (such as drug trafficking or tax evasion) appear 
legal. A criminal could set up a nightclub with apparently legal sources of income 
from the sale of tickets and alcohol, whilst in reality, they are earning money from 
the sale of drugs. In a business setting, it is important therefore to know the beneficial 
owner of legal entities, and arrangements to prevent its misuse. Determining whether 
countries know the true beneficial owners of legal entities and business 
arrangements is important in combating tax evasion, corruption, ML and FT.3 

From the ML/TF perspective, legal persons and arrangements are most vulnerable 
when their characteristics or structure create obstacles to identify the beneficial 
owner. As identified by the World Bank in its report on the misuse of legal persons 
in corruption cases, entitled “the Puppet Masters”, corporate vehicles - including 
companies, trusts, foundations, and fictitious entities - are misused to conceal the 
identities of corrupt people4. This is also true for other ML/TF crimes. 

The beneficial owner is the person(s) who ultimately owns or controls a customer 
and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also 
includes persons who exercise ultimate effective control over a legal person or 
arrangement5. 

                                                           
3 OECD – IDB. A beneficial Ownership Implementation Toolkit. 2019. Pg. 4 
4 StAR Initiative of the World Bank and the UNODC, 2011. The Puppet Masters – How the Corrupt Use Legal Structures to hide 
Stolen Assets and What to Do About it. Pg. 33 
5 FATF. International Standards on Combating Money Laundering and Terrorism Financing & Proliferation. 2012-2020. Pg. 
175 
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Important studies by the FATF and the World Bank and United Nations Office of 
Drugs and Crime’s (UNODC) Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) have 
explored the misuse of corporate vehicles for illicit purposes, including ML/TF. In 
general, the lack of adequate, accurate and timely transparency of the beneficial 
ownership information facilitates (ML/TF) by disguising: 

• the identity of known or suspected criminals, 
• the true purpose of an account or property held by a corporate vehicle, and/or 
• the source or use of funds or property associated with a corporate vehicle6.  

Consequently, a legal person or entity can have a higher risk of misuse when it is 
more challenging for authorities (including law enforcement and investigative 
agencies) to access  information about the beneficial owner. These vulnerabilities 
can be identified in the structure of the legal person or entity that promotes 
opaqueness, or in the contextual framework where the legal entity is registered.  

 

  

                                                           
6 FATF. Guidance on Transparency and Beneficial Ownership. 2014. Pg.6 
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Risk Assessment: Gold and Precious Metals Sector 
 

Gold has been used since antiquity as a medium for exchange or payment in various 
cultures. Historically, governments minted coins from a physical commodity, such 
as gold, or would print paper money that could be redeemed for a set amount of 
physical commodity (‘the Gold standard’). Most modern paper currencies are 
referred to as ‘fiat currencies’. They have no intrinsic value, and are used solely as 
a means of payment. Even with the modern use of fiat money, precious metals 
remain an alternative means of payment, due to their high intrinsic value and ease of 
exchangeability internationally. 

Recent shifts in the global economy have resulted in an increased demand for stable-
value investments and commodities. Gold is a universally-accepted currency that 
has remained stable, in spite of fluctuations in global financial markets. 
Internationally-enforced AML measures are influencing a shift in criminal behavior 
towards methodologies with lower law enforcement visibility, which makes gold 
very attractive. Gold is also an integral part of the cultural heritage of many 
countries, such as China and India, where it features heavily in religious and social 
exchanges. 

The UAE’s NRA identified the gold and precious metals sectors as high-risk. The  
private sector and FI have to maintain a robust, internal, risk-based approach for all 
transactions. 

ML/TF: Red Flags7 

• Customer Behavior: 
o Established customer (including bullion dealers) dramatically 

increasing their purchase of gold bullion for no apparent reason. 
o Foreign nationals purchasing gold bullion through multiple transactions 

over a short time period. 

                                                           
7 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf 
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o Bullion transferred among associates using bullion accounts (including 
family members) for no apparent commercial purpose. 

o Occupation inconsistent with customer’s financial profile. For 
example, the customer may list their occupation as ‘student’ or ‘truck 
driver’ yet transfer large values of funds to bullion accounts. 

o Customer buying gold bullion and using a General Post Office or 
private service mailbox as their address, without listing a corresponding 
box number. 

o Unusual pattern and nature of bullion transactions inconsistent with the 
customer profile. 

o A previously unknown customer requesting a refiner to turn gold into 
bullion. 

• Company Behavior: 
o Gold industry organizations not reporting suspicious transactions to the 

UAE Financial Intelligence Unit (FIU), where there is an obligation to 
report. 

o Changes to the business name of entities registered to deal in gold. 
o Trading company registration in a tax haven, even though its business 

relates to another jurisdiction. 
o Movement of abnormally large sums of money in individuals’ and 

companies’ accounts, unrelated to the nature of their business. 
o Unusual deposits, i.e. use of cash or negotiable instruments (such as 

traveler’s cheques, cashier’s cheques and money orders) in round 
denominations (to keep below reporting threshold limit) to fund bank 
accounts and to pay for gold. The negotiable instruments may be 
sequentially numbered or purchased at multiple locations, and may 
frequently lack payee information. 

o Numerous sole proprietorship businesses/private limited companies set 
up by seemingly unrelated people (proxies), but controlled by the same 
group of people. False addresses are used to register such businesses. 

o Use of a corporate structure of shell companies located across different 
jurisdictions. 
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o Significant number of companies registered to one natural person. 
o Commercial activities are not easy to track, as the companies are 

registered elsewhere. 
o No clarity on how the company transports its merchandise. 

• Trade-Based behavior (also related to Trade-Based ML): 
o Cash payments for high-value orders are an indication of trade-based 

ML (TBML) activity. 
o Misclassification of gold purity, weight, origin and value on customs 

declaration forms. 
o Gold is shipped to or from a jurisdiction designated as ‘high risk’ for 

money laundering activities or sensitive/non co-operative jurisdictions. 
o Gold is transshipped through one or more such high-risk/sensitive 

jurisdictions for no apparent economic reason. 
o Consignment size or type of commodity being shipped appears 

inconsistent with the exporter or importer’s scale or capacity in their 
regular business activities, or the shipment does not make economic 
sense, i.e. there is no reasonable explanation for the client’s financial 
investment in the shipment. 

o The transaction involves the use of front or shell companies. Both shell 
and front companies can be used to facilitate TBML, but in different 
ways. A shell company has no real operating activity, and is used to 
hide ML activity and the identities of individuals involved, to obscure 
the money trail. If activity is traced to the company, it is literally an 
empty shell. 

• Product Differentiation: 
o The bullion has physical characteristics that are inconsistent with 

industry standards. 
o Gold prices are higher than those of the local gold market. 

• Payment Behavior: 
o A number of affiliated entities in the payments chain. 
o Transit movement of funds and changes in purposes of payments. 
o Payments to shell companies with further withdrawals. 
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o Granting of loans (with zero interest rates) to foreign companies or 
persons. 

o Natural person or business sells gold saying that it comes from a place 
with no extraction license or from places with no gold mines. 

o Large amount of funds transferred internationally, then withdrawn 
quickly. 

o International transfers to countries where the company is not registered. 
o Significant cash withdrawals from bank accounts by participants within 

the gold trading industry. 
o Division of funds in cheques and smaller cash transactions to pay for 

merchandise. 
o Purchase of gold bullion with bank cheques may be an attempt to 

conceal the source of the funds and underlying ownership. 
o The use of cash to purchase bullion, especially when there are multiple 

purchases in a short timeframe, or when large amounts are purchased 
at once, or when there are structured cash deposits into an account to 
finance a single gold bullion purchase. 

o Original source of funds to buy gold bullion cannot be established. The 
transaction involves the receipt of cash (or by other payment methods, 
including cheques or credit cards) from third party entities that have no 
apparent connection with the transaction or front or shell companies or 
wire instructions / payment from parties which were not identified in 
the original letter of credit or other documentation. Transactions that 
involve payments for goods through cheques, bank drafts, or money 
orders not drawn on the account of the entity that purchased the items 
also need further verification. 

o Transactions between domestic buyers and sellers with sales proceeds 
sent to unknown third parties overseas. 

• Predicated Crime Activity - Gold Mining Behavior: 
o Gold production and commercialization by a person or business 

without a license. 
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o An ethnic community hiring a third party for the entire operation of a 
mine. 

o Licensed mines, where the production has decreased with no apparent 
explanation. 

o The development of mining activities using machinery and equipment 
that is not in accordance with the characteristics of the licensed small 
or artisanal mining. 

o The development of mining activities without compliance with the 
administrative, technical, social and environmental regulation. 

o The development of mining activities in prohibited areas. 
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Risk Assessment: Real Estate 
 

The UAE’s real estate sector is considered one of the biggest in the Middle East. 
Dubai’s real estate market continues to achieve record numbers and value of real 
estate sales transactions, enhancing the emirate's global position as the preferred, 
most attractive and flexible real estate investment destination.  

To implement a reasonable risk-based approach, real estate agents should identify 
criteria to assess potential ML/TF risks – customers, or categories of customers, and 
transactions – to allow real estate agents to determine and implement proportionate 
measures and controls to mitigate those risks. 

• Country/geographic risk: 
o Location of property(s) in relation to the buyer. Different countries pose 

different levels and types of risks for cross-border, non face-to-face 
transactions, e.g. different countries have different levels of criminality 
and/or regulation. 

o Buyer and seller location. 
o Countries subject to sanctions, embargoes or similar measures issued 

by, for example, the UN. In addition, in some circumstances, countries 
subject to similar sanctions or measures to the UN, but which may not 
be universally recognized, may be given credence by a real estate agent 
because of the issuer’s standing and the nature of the measures. 

o Countries identified by credible sources as:  
• lacking appropriate AML/CFT laws, regulations and other 

measures; 
• providing funding or support for terrorist activities that have 

designated terrorist organizations operating within them; 
• having significant levels of corruption, or other criminal activity. 

o Countries where there is no mandatory registration of real property. 
• Customer Risk: 
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o Significant and unexplained geographic distance between the agent and  
customer location. 

o Customers where the structure or nature of the entity or relationship 
makes it difficult to identify the true owner or controlling interest. 

o Cash-intensive businesses. 
o Charities and other non-profit organizations that are not subject to 

monitoring or supervision. 
o The use of intermediaries who are not subject to adequate AML/CFT 

laws and measures, and who are not adequately supervised. 
o Politically-exposed persons (PEPs). 

• Transaction risk 
o Transaction speed (transactions that are unduly expedited without a 

reasonable explanation may be higher risk). 
o Type of properties (residential or commercial, vacant land, investment, 

high-turnover properties, multi-unit properties for lettings/leases). 
o Successive transactions, especially of same property in a short period 

with unexplained changes in value. 
o Conversion of properties into smaller units. 
o Introduction of unknown parties at a late stage of transactions, e.g. 

arrangements made between purchasers. 
o Third-party vehicles (i.e. trusts) used to obscure a buyer’s true 

ownership. 
o Under- or over-valued transactions. 
o Sale of properties immediately before restraint or insolvency. 
o Property value not in the customer’s profile. 
o Location of client’s and/or customer’s source of funds. 
o Unusual sources, e.g. funds obtained from unknown individuals or 

unusual organizations. 
o Purchase with large amounts of cash. 
o Cash deposits or money orders from unusual sources or countries 

identified under country/geographic risks. 
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o Use of complex loans, or other obscure means of finance, versus loans 
from regulated financial institutions. 

o Unexplained changes in financing arrangements. 
• Variables that impact upon risk: 

o Involvement of other parties, e.g. financial institutions, lawyers or 
notaries, and whether they are subject to AML/CFT requirements. 

o How the client was introduced to the agent. 
o Method of communication between client and agent, e.g. e-mail or 

personal contact. 
o Whether the client is a PEP. 
o Whether there is a beneficial owner different from the direct customer. 
o The products/services used by the client or the purchaser. 
o The person with whom the real estate agent has the relationship. For 

example, legal entities or arrangements with no clear structure might 
pose a higher risk than a natural person. 

• Controls for higher-risk situations: 
o Increased awareness by the real estate agent of higher risk customers 

and transactions within business lines across the institution. 
o Increased levels of know your customer (KYC) or enhanced due 

diligence. 
o Escalation of establishment approval for an account or relationship. 
o Increased transaction monitoring . 
o Increased levels of ongoing controls and frequency of reviews of 

relationships. 
o The same measures and controls may often address more than one of 

the risk criteria identified. It is not necessarily expected that real estate 
agents establish specific controls targeting each and every risk criterion. 
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ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة
 برنامج التوع�ة الخاص بتقي�م المخاطر �ف

 مقدمة

 

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

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

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

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

مجموعة ، قامت 2019عام و�ض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 التقي�م.  
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 األهداف والغا�ات

 

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

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

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

 اإلرهاب. 

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

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

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

 اإلرهاب. 
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 السلطات المختصة

 

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

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

 التنف�ذي)

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

ي للمخاطر  •   اللجنة الفرع�ة للتقي�م الوطيض

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

  اللجنة الفرع�ة لمكافحة تم��ل اإلرهاب •

 اللجنة الفرع�ة للجهات الرقاب�ة:  •

كاتاللجنة الفرع�ة  •   لمسّج�ي ال�ش

  اللجنة الفرع�ة للتعاون الدو�ي  •
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 ونالمستهدف

 

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

 خاص. ، والمؤسسات المال�ة بوجه المحددة

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

 ؛الوكالء العقار�ون •

 ؛تجار المعادن النف�سة •

 ؛تجار األحجار ال���مة •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يتعلق �شخص�ات اعتبار�ة أخرى؛

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

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

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

تيبات القانون�ة؛  آخر من ال�ت

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ي   .  تم تحد�دها اليت

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

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

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

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

 اإلرهاب. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 االتجار بالب�ش وته��ب المهاج��ن؛ •

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

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

وع باألسلحة؛ •  االتجار غ�ي الم�ش

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

 الفساد والرشوة؛ •

و�ر؛ • ض  ال�ت

 تزو�ر العمالت؛ •

و�ر وقرصنة المنتجات؛ • ض  ال�ت

 الج��مة البيئ�ة؛ •

 القتل، والتسبب ب�صابة جسد�ة جس�مة؛ •

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

 ال�قة أو السطو؛ •

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

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

از؛ • ض  االب�ت

و�ر؛ • ض  ال�ت
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 القرصنة؛ و •

 التداول من الداخل والتالعب بالسوق.  •

 

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

 التال�ة: 
�
 المحددة مسبقا

 

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

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

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

 المحددة والقطاعات األخرى من أجل غسل المتحصالت الجرم�ة. 

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

 األر�اح.  الموّجهة لتحقيق

 

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

 : بأنها األموال 

 االحت�ال •

 وقرصنة المنتجاتت���ف  •

وع بالمواد المخدرة •  االتجار غ�ي الم�ش

ف •  غسل األموال من قبل طرف ثالث مح�ت

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

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

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

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

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

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

: محددة مسبق
�
 ا

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

 عمل�اته وقدرة الوصول إليها.  

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

 معامالت العمالء المرتبطة بتلك المنتجات والخدمات. 

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

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

 المعّقدة مقابل �شاط العمل الفردي). 

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

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

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

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

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

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

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

ي ال�ب والمدن�ة، وخدمات ومنتجات مختلفة 
.  عن نظرائها �ض    الرئ��ي
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ي ال�ب الرئ��ي لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة: المخاطر ال�لّ�ة  نقاط الضعف 
 القطاع�ة �ف

 متوسطــة مرتفعـة-متوسطة األع�

 المدققون المحامون وكّتاب العدل قطاع البنوك

 األمناء وكالء العقارات موفرو خدمات األموال

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

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

ف العام)  (التأمني

  مديرو صناديق االستثمار واألصول 

  الوسطاء والوكالء الماليون 

 
 االئتمــان مزودو 

كات التم��ل)  (�ش
 

  

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

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

 البنوك •

 الوسطاء والوكالء •

وة •  إدارة ال��

 األمناء •

 إدارة صناديق االستثمار •

 المستشارون الماليون •

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

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

o وكالء العقارات 

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

 

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

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

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

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

ي المعامالت، 
ي الذهب والمعادنالنقد �ض

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

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

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

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

�
 سل�ما

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

القطاع الخاص، للسلطات �ض

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

 

 تم��ل اإلرهاب : مخاطر التقي�م 

 

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

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

ي س�اق  . عام
ي مجال تم��ل اإلرهاب �ض

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

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

 وحـّدد سينار�وهات المخاطـر التال�ة:  

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

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

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

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

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

o  اء السلع  بيع أو �ش

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

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

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

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

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

 مرتبطة باإلرهاب �ض

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ي 
ي مجلس األمن �ض

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

�
 مكل

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

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

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

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

   بعينها.   

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

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

 

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

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

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

 والمجموعات والمنشآت وال��انات ذات الصلة. 

 

مجلس األمن التابع  مدرجون من قبل

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

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

)2001 .( 

دولة مجلس وزراء  مدرجون من قبل

 اإلمارات الع���ة المتحدة. 

  

 

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

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

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

 البال�ست�ة. 

 

مجلس األمن التابع  من قبلمدرجون 

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

 

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

 الصومال .1

 

 من قبل مدرجون

مجلس األمن 

التابع لألمم 

  المتحدة. 

 العراق .2

 جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة .3

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

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

 ) حول لبنان2006( 1701مرتبطة بقرار مجلس األمن 

 ليب�ا .5

 جمهور�ة أف��ق�ا الوس� .6

 جنوب السودان .7

 ما�ي  .8

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

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

 الن�ع تار�ــــخ اإلصدار النص /المواد العنوان

ي شـأن  2018لسنة  20بقانون اتحادي رقم مرسوم 
�ض

مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تم��ل اإلرهاب 

وعة  وتم��ل التنظ�مات غ�ي الم�ش

قانون  2018 28 ,16.1

 اتحادي

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

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

ي شأن  2018لسنة 
مواجهة جرائم غسل األموال �ض

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

وعة  الم�ش

الئحة  2019 60 ,44.7 ,12 ,11

 تنف�ذ�ة

�شأن نظام  2020لسنة  74قرار مجلس الوزراء رقم 

األمن المتعلقة  قرارات مجلس قوائم اإلرهاب وتطبيق

بمنع وقمع اإلرهاب وتم��له ووقف انتشار التسلح 

 وتم��له والقرارات ذات الصلة. 

الئحة  2020 النص كام�ً 

 تنف�ذ�ة

غسل  واجهةم للمؤسسات المال�ة حولإرشادات 

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

وعة.     غ�ي الم�ش

. العق��ات المال�ة 10

 88الدول�ة، الصفحات 

 96إ� 

 إرشادات 2019يونيو  23
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CBUAE Classification: Restricted 

 ال��انات القانون�ة  : مخاطر التقي�م 
 

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

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

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

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

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

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

�
أن يؤسس ملها

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

بيع من  تحّصلةوال �ض

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

�
ي إطار األعمال، من المهم أن نعرف دائما

. و�ض

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

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

�
 . 3�صبح مهما

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

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

 the puppet. وكما حّدد البنك الدو�ي �ض

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

كات  بما �ض ال�ش

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

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

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

�
 ال ع�، أو �س�طر، أساسا

ً
جرى المعاملة ن�ابة

ُ
عم�ل و/أو الشخص الطب��ي الذي ت

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

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

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

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

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

hide Stolen Assets and What to Do About it. Pg. 33 
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CBUAE Classification: Restricted 

ي 
ي الوقت المناسب وعدم الحصول عليها ، الحق��ت

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

 : إخفــاء من خالل اإلرهاب 

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

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

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

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

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

نقاط الضعف  التعّرف ع�مستف�د الحق��ت

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

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

 النف�سة الذهب والمعادن  : مخاطر التقي�م 

 

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

�
�سّك حكومات الدول تار�خ�ا

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

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

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

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

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

 
�
ي ع� الرغم  ظلت مستقرةعملة مقبولة عالم�ا

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

 
�
ي إحداثالمفروضة دول�ا

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

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

 
ً
ل. كما أ�جعل الذهب أ��� جاذب�ة

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

ح�ث ُ�ستخدم ثقا�ض

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

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

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

ّ
ع� أن

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

 ل�افة المعامالت. 

 

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

 سلوك العم�ل:  •

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

 سبب واضح. 

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

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

 واضح. 

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

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

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

 محدد.  صندوق من دون ذكر رقم

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

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

ك •  : اتسلوك ال�ش

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

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

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

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

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



 
 

 
 

Page | 19 
 

CBUAE Classification: Restricted 

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

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

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

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

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

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

كات. مثل لتسج�ل  زائفة  هذە ال�ش

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

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

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

 ��ة �ض

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

 

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

 

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

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

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

 حساسة/غ�ي متعاونة. 

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

 واضح. 

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

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

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

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

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

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

 المنتج:  اختالف •

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

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

 سلوك الدفع:  •

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

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

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

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

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

 مناجم للذهب. 

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

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

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

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

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

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

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

الق�ام ب��داعات نقد�ة مجّزأة �ض

اء سب�كة ذهب واحدة.   عمل�ة �ش

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

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

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

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

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

 إ� الم��د من التحقق. 
�
 تحتاج أ�ضا

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

 خارج البالد. 

 

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

 

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

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

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

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

 . ي
 الحر�ض

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

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

 

 قطاع العقارات : مخاطر التقي�م 

 

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

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

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

ي القطاع العقاري. 
 �ض

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

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

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

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

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

 اإلجرام و/أو األنظمة.  من 

o  .موقع الشاري والبائع 

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

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

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

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

 .   الُمصدر وطب�عة التداب�ي

o  :دول حددتها مصادر موثوقة بأنها 

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

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

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

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

  

 مخاطر العم�ل:  •

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

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

 ال��ان أو طب�عته أو عالقاته. 

o  ي      �ستخدم النقد بكثافة. األعمال اليت

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

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

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

o  الس�اسيون ممثلو المخاطراألشخاص 
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 مخاطر المعامالت •

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

 أع�). 

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

 .(  تحتوي ع� عدة وحدات للتأج�ي

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

 �ض

o  .تح��ل العقار إ� وحدات أصغر 

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

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

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

o  .بيع العقار فورا� قبل التحّفظ أو اإلعسار 

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

o  عم�ل. الموقع مصدر أموال 

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

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

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

 الجغراف�ة/مخاطر الدول. 

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

 للرقابة. الخاضعة 

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

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

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

 لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتم��ل اإلرهاب. 

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

o  ض .  العقاري ل والوك�ل�العمط��قة التواصل بني ي أو التواصل الشخ�ي
ويض �د اإلل��ت  مثً�: ال�ب



 
 

 
 

Page | 24 
 

CBUAE Classification: Restricted 

o  ممثً� للمخاطر إذا كان العم�ل ما 
�
 س�اس�ا

�
 شخصا

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

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

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

 حاالت عال�ة المخاطرضوابط لل •

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

ي المؤسسة. 
 خطوط العمل المختلفة �ض

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

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

o  مراقبة المعامالت. مست��ات ز�ادة 

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

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

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

 المخاطر. 

 


