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 . توصياتالااللتزام الفني لبعض  درجات  إعادة تقييمطلب مع  -  لدولة اإلمارات العربية املتحدة األول  قرير املتابعة املعززة ت
 

 :
ً
 مقدمة: أوال

ملنطقة الشرق األوسط وشمال  ومجموعة العمل املالي  مجموعة العمل املالي  كل من  من قبل  بشكل مشترك    اإلمارات العربية املتحدة تم تقييم   .1

 للتوصيات األربعين    ،فريقيا أ
ً
  م 2013للمنهجية املعتمدة في عام  و ،  والتعديالت الالحقة  م2012في العام  املعتمدة من مجموعة العمل املالي  وفقا

، الجمهورية في مدينة باريس   عقدالذي   م2020  في فبراير ملجموعة العمل املالي  تم اعتماد التقرير في االجتماع العام  قد  . و والتعديالت الالحقة

   اعتمادهتم  و  ،الفرنسية
ً
وبناًء على  .  م2020بريل  أ   فيفريقيا  أمن قبل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال    1بالتمرير  أيضا

 إلجراءات عملية التقييم املتبادل الدرجات  
ً
خضوع    م 2020ملجموعة العمل املالي في فبراير  فقد قرر االجتماع العام    واملتابعة،  تقييم، ووفقا

   .للمتابعة املعززة  اإلمارات العربية املتحدة

التي قامت  في التوصيات  في تقرير التقييم املتبادل    إليها اإلمارات العربية املتحدة في معالجة أوجه القصور املشار  جهود  يحلل هذا التقرير   .2

تقييم درجاتها وهي التوصيات   بعد    15والتوصية    (7,6, ,25,19)الدولة بطلب إعادة  تعديلها من قبل مجموعة العمل املالي  الزيارة  التي تم 

الجهود التي قامت بها   يتناول وال  بمثابة تقرير املتابعة املعززة األول لإلمارات  ويعتبر هذا التقرير  ،  تقرير التقييم املتبادل واعتماد    امليدانية

 في مجال الفعالية.الدولة 
 

 
ً
 : التقييم املتبادلنتائج تقرير : ثانيا

تحليل مستوى  .3 الذي شمل  املتبادل  التقييم  لتقرير   
ً
الفني  ووفقا املتحدةاألربعين، حصلت    للتوصيات  االلتزام  العربية  على درجة   اإلمارات 

( في  ،ةتوصي   23لى حد كبير( في إودرجة )ملتزم  ،توصية 11)ملتزم( في 
ً
 التالي: ، على النحو توصيات  6ودرجة )ملتزم جزئيا

 

 لتزام الفني حسب تقرير التقييم املتبادلدرجات اال(: 1الجدول رقم )

، غير ملتزم( مستويات محتملة لال ةأربع: هناك مالحظة •
ً
 لتزام الفني )ملتزم، ملتزم إلى حد كبير، ملتزم جزئيا

 pdf -Emirates-Arab-United-Report-Evaluation-Mutual.2020:2020عربية املتحدة للعام تقرير التقييم املتبادل لإلمارات ال :عــــــاملرج •

gafi.org)-(fatf 

بصفته خبير لدى هيئة    –كمال أبو النصر، قام السيد فريقياأمجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال  سكرتارية معبالتنسيق  .4

تحليل  ب السكرتارية  قد قامت  (، و 6،7،19،25)بالتوصيات    اإلمارات العربية املتحدةالجمهورية اللبنانية، بتحليل التزام    -  التحقيق الخاصة

 .  بعد االجتماع العام الثاني والثالثون   (15التوصية )

 

 
 افريقيا في ظل جائحة كورونا. بحسب اإلجراءات التي تم اتباعها من قبل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال  1

 10توصية  9توصية  8توصية  7توصية  6توصية  5توصية  4توصية  3توصية  2توصية  1توصية 

لى حد  إملتزم  ملتزم جزئي

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم  ملتزم جزئي ملتزم جزئي

 كبير

لى حد  إملتزم  ملتزم 

 كبير

 20توصية  19توصية  18توصية  17توصية  16توصية  15توصية  14توصية  13توصية  12توصية  11توصية 

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم  ملتزم

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم  ملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

 ملتزم  ملتزم جزئي

 30توصية  29توصية  28توصية  27توصية  26توصية  25توصية  24توصية  23توصية  22توصية  21توصية 

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم  ملتزم  ملتزم  ملتزم جزئي

 كبير

 ملتزم  جزئيملتزم 

 40توصية  39توصية  38توصية  37توصية  36توصية  35توصية  34توصية  33توصية  32توصية  31توصية 

لى حد  إملتزم  ملتزم  ملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم  ملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم 

 كبير

لى حد  إملتزم  ملتزم

 كبير

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-United-Arab-Emirates-2020.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-United-Arab-Emirates-2020.pdf
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ً
 إعادة التقييم:  طلب محل نظرة عامة على التقدم املحرز في تنفيذ التوصيات : ثالثا

 التوصيات موضوع طلب إعادة التقييم:  -أ 
 

التقرير   .5 القسم من  هذا  املتحدة قبل  من  املبذولة  لجهود  اتحليل  يستعرض  العربية  قد التي  التوصيات  متطلبات  بلاللتزام    اإلمارات  كانت 

( درجةحصلت فيها على  
ً
 (. 7,6, 25,19التوصيات ) ومنها، )ملتزم جزئيا

   ملتزم( )وتمويل اإلرهاب باإلرهاب  الصلة ذات املستهدفة املالية العقوبات) 6التوصية  -
ً
 (:جزئيا

 

على وجه التحديد على القائمة ينطبق   الالقرار املعني بتنفيذ قرار مجلس األمن  في التزام التجميد فإن ،  وفق ما ورد في تقرير التقييم املتبادل .6

ما من تعريف واضح لـ "الشخص املدرج على القائمة" الذي تنطبق عليه تدابير التجميد، ويشير التجميد إلى األموال املرتبطة  .  (1373املحلية )

ا يعمل دون تأخيرما لم يّتضح و . بتمويل انتشار التسلح وليس تمويل اإلرهاب
ً
 . إذا كان النظام املنشأ حديث

  لسنة   74دولة االمارات العربية املتحدة بعد اعتماد تقرير التقييم املتبادل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم    ملعالجة أوجه القصور، قامت .7

نظام قوائم اإلرهاب وتطبيق قرارات مجلس االمن املتعلقة بمنع وقمع اإلرهاب وتمويله "  بشأن  2019  لسنة 20القرار رقم    محل   ليحل  2020

 يصدرها   التي   اإلرهاب   بأنها قوائمالقوائم املحلية  تم تعريف    القرار  هذامن    ( 1)  املادة   وبحسبأنه  حيث    ،"وتمويلهومنع ووقف انتشار التسلح  

والكيانات املدرجة من قبل مجلس الوزراء في القوائم    األشخاص ذات املادة شملت عبارة "املدرج"   وبحسب،  )القائمة املحلية(  الوزراء  مجلس

باإلضافة   ، إرهابي شخص او تنظيم    أي   وتشمل  1373املعايير الواردة في القرار    مع   منه(  3)  املادة   في   الواردة  التصنيف   معايير   وتتوافق   ،املحلية

أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو بتوجيه  و   ،مباشر أو غير مباشرلى أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه شخص أو تنظيم إرهابي بشكل  إ

   من أي شخص أو تنظيم إرهابي.

"بأنه  القرار  ذات  من  15  املادة  وتقض ي .8   قائمة  بموجب  األموال  تجميد  إنذار  سابق  ودون   تأخير  دون (  اعتباري   أو  طبيعي)   شخص   أي   على: 

 إجراءات   وتشمل ،  ( وتمويله  باإلرهاب  يتصل  إتفاق   في   استخدامها  حصر  يمكن   التي  تلك  على   االقتصار  دون )   املحلية  والقوائم  الجزاءات

   ،عليها   يسيطر   أو   للمدرج  اململوكة   األموال  وكذلك   وتمويله،  باإلرهاب  يتصل  اتفاق   في   استخدامها  يمكن   التي   األموال   التجميد 
ً
   أو   كليا

ً
  ،جزئيا

   عليها  يسيطر  أو  يمتلكها  التي  أو  ، مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
ً
،   أو  كليا

ً
 املدرج  عن  ينوب  تنظيم  أو  شخص   مباشر   غير  أو  مباشر  بشكل   جزئيا

   . في هذه املادة إليها املشار األموال من الناتجة أو املكتسبة األموال . و منه بتوجيه  يعمل  أو

  الدولة وفرت  وقد .9
ً
   رسما

ً
 املحلية  للقائمة بالنسبة الوزراء ومجلس األممية للوائح  بالنسبة األمنيبين آلية استالم التحديثات من مجلس  بيانيا

عدم وجود أية  التطرق الى  وتم  ،  ساعة  24  غضون   في  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ   بالتنفيذ  املعنية   الجهات   كافة  على   تأخير   بدون   تعميمها   وكيفية 

 القوائم املحلية أو األممية.مدرجة على  ألسماءحاالت تطابق 

  واملتعلقة  املتبادل،   التقييم  تقرير  في  الواردة  القصور   أوجه  كافة  عالجت  املتحدة   العربية  اإلمارات  دولة  أنيتبين من التحليل أعاله    االستنتاج: .10

 .للتحليل الوارد أعالهوفقا  6 بالتوصية

11.  
ً
 ."ملتزم " هي 6االلتزام بالتوصية  درجة فان ،القصور  أوجه كافة ملا ورد أعاله، وحيث انه تمت معالجة وفقا

 ( )ملتزم جزئيا(:انتشار التسلح العقوبات املالية املستهدفة ذات الصلة ب ) 7التوصية  -

  التعريف   بحسب   "2231"  رقمقرار  ال تشمل    التي ال  العقوبات" عدد من االلتزامات إلى "قائمة    يشير  ، وفق ما ورد في تقرير التقييم املتبادل  .12

 بتجميد األموال أو األصول األخرى التي يملكها أو يتحكم بها 2231بموجب القرار التزام أي  وجود  نتج عن ذلك عدم  بحيث  ، القرار في الوارد

يتحكمون بها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالنيابة عن أو وفًقا لتوجيهات التي  أو الغير،  مع باالشتراك  او بالكاملالشخص أو الكيان املحدد 
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محددة جهات  أو  الى و   . أشخاص  التقرير  األموالاإلجراءات  محدودية    أشار  إتاحة  على  املفروض  املستمر  الحظر  في    هناكأن  و   ، في  قيود 

قيود في  و   ،القائمة وإلغاء تجميد األموال والوصول إلى األموال املجمدةاإلجراءات املعروفة للجمهور الخاصة بتقديم طلبات رفع األسماء من  

برم قبل إدراج هذا الشخص أو الكيان 
ُ
 ،إجراءات التجميد التي ال تمنع الشخص أو الكيان املحدد من سداد الدفعة املستحقة بموجب عقد أ

ا يعمل دون تأخير.  ما لم يّتضح  كذلك
ً
 إذا كان النظام املنشأ حديث

لسنة    74لجة أوجه القصور، قامت دولة االمارات العربية املتحدة بعد اعتماد تقرير التقييم املتبادل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم  ملعا .13

 وتمويله  اإلرهاب وقمع بمنع املتعلقة  االمن مجلس قرارات وتطبيق  اإلرهاب قوائم  نظام"  بشأن  2019لسنة   20القرار رقم محل  ليحل 2020

  مجلس   قرارات  جميع "  بأنها"   الصلة  ذات األمن  مجلس   قرارات"   تم تعريف ( 1)  املادة   وبحسب   أنه ، حيث  "ووقف انتشار التسلح وتمويله   ومنع

تضمن القرار   قدو   ".الحقة  قرارات  وأي(  2015)  2231  القرار  يشمل   بما  وتمويله،   التسلح   انتشار  بوقف  املتعلقة  واملستقبلية  الحالية  األمن

  بموجب   األموال   تجميد   إنذار   سابق   ودون   تأخير  دون على أي شخص    يتوجب على أنه    منه  15  املادة   تضمنت لزمة حيث  املذكور إجراءات مُ 

 التجميد شمل و  ،(وتمويله باإلرهاب  يتصل  اتفاق في استخدامها حصر  يمكن   التي  تلك  على   االقتصار دون )  املحلية والقوائم  الجزاءات قائمة 

   عليها   يسيطر   أو   للمدرج   اململوكة  األموال
ً
 بشكل مباشر    أو   ، كليا

ً
   عليها   يسيطر   أو   يمتلكها   التي   أو   مباشر  غير   أو، جزئيا

ً
،  أو   كليا

ً
  بشكل   جزئيا

وتضمنت    .إليها  املشار   األموال   من  الناتجة  أو   املكتسبة   األموالو   ، منه   بتوجيه  يعمل  أو   املدرج   عن   ينوب   تنظيم   أو   شخص  مباشر   غير   أو   مباشر 

، بشكل مباشر او غير   خدمات توفير او أموال اتاحة (اعتباري  او)طبيعي  شخص  أي  علىيحظر أنه منه على  ةنفس املاد
ً
 او جزئيا

ً
مالية، كليا

 .2املكتب  من بتصريح إال ، ألي شخص او تنظيم مدرجمباشر، 

  الرسمي  اإللكتروني  ا موقعه في الجزاءات قائمة  من  األسماء رفع  طلبات   تقديم إجراءات ببيان  يقوم املكتب " ذات القرار من  13 املادة  بموجب  .14

املوقع    ويوفر  ".القائمة  من  إسمه  برفع  رغبته  عند  مباشرة   التنسيق  مركز  أو  املظالم  أمين  إلى   إلتماس  طلب  تقديم  حول   املدرج  إرشاد  قصدب 

 رسمللمكتب  اإللكتروني  
ً
 بياني   ا

ً
بياني آخر يبين   ورسماملوحدة    األمن  مجلس  جزاءات  قائمة   من  والكيانات  األفراد رفع اسماء    اجراءاتيبين    ا

 للقرار 
ً
 .1730إجراءات رفع أسماء املدرجين تنفيذا

(  2006)  1718"ال يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس األمن    2020لسنة    74( من قرار مجلس الوزراء رقم  16)  املادة  بحسب .15

  متفق  التزامات  أو  اتفاقيات  أو  عقود بموجب   مستحقة  مدفوعات  أي  أو  أرباح  أو  فوائد املجمدة  الحسابات  إلى  تضاف  أن  من(  2015)  2231و

،   للتجميد  املدفوعات  هذه  تخضع  أن  على  ، اليهما   املشار  القرارين  ألحكام  الحسابات  تلك  خضوع  تاريخ  قبل   عليها 
ً
". بها  املكتب  خطر تُ و   فورا

   القائمة،   في   إدراجه  قبل  املدرج ذلك  أبرمه  عقد بموجب  دفعة  أية  استحقاق   من  للمدرج السماح  تم  القرار  ذات من(  17)  املادة  وبموجب
ً
 وفقا

 .املادة هذه  في املحددة للشروط

 اموقعه املحدثة على    املحليةقائمة الجزاءات والقوائم    تعميم ب لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار    كتب ختص امل ي   القرار  من  11املادة    وبموجب .16

  بهدف   للمكتب   اإللكتروني   املوقع   على  بالتسجيل  املحددة   املالية  غير  واملهن   واألعمال   املالية   املنشآت   21  املادة   وتلزم لكتروني دون تأخير.  اإل

  مجلس  أو  الجزاءات،   لجنة  أو   االمن  مجلس  من   الصادر  رفعه  أو   تحديثه  أو  اإلدراج  إعادة  أو  الجديد  باإلدراج  املتعلقة  اإلخطارات   استالم 

   وفرت    كما ، (  األسماء  تطابق   حال   في   والتبليغ  والتجميد،  القوائم،  تحديث )   تتضمن   إجراءات  الدولة   وفرت   وقد ،  "الوزراء
ً
   رسما

ً
يبين      بيانيا

  على   تأخير   بدون   تعميمها   وكيفية  املحلية   للقائمة  بالنسبة  الوزراء  ومجلس  األممية  للوائح   بالنسبة   األمنآلية استالم التحديثات من مجلس  

 
 . "والتصدير االستيراد لرقابة الخاضعة السلع للجنة التنفيذي املكتب" بــ املكتب تعريف  تم ، 2020 لسنة(  74)  رقم الوزراء مجلس  قرار من( 1) رقم املادة بحسب 2
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 املحلية القوائممدرجة على  السماء  تطابق حاالت أيةتوجد  وال ساعة،   24 غضون  في الالزمة اإلجراءات التخاذ بالتنفيذ املعنية الجهات كافة

 .األممية أو

 بخصوص  املتبادل  التقييم  تقرير   في  الواردة   القصور   أوجه  كافة  عالجت   املتحدة   العربية  االمارات  دولة  أن   أعاله،   التحليل  من  يتبين :  االستنتاج .17

 .7 التوصية

 ملا ورد أعاله،  .18
ً
 ".ملتزم " هي 7 بالتوصية االلتزام درجة فان ،القصور  أوجه كافةتمت معالجة  هان  حيثو وفقا

 (: جزئيا ملتزم ( )املخاطر مرتفعة الدول ) 19 التوصية -

األساس    أن  إذقائمة بالنسبة ملتطلبات اتخاذ تدابير مضادة ومتناسبة،    أوجه القصور ال تزال بعض  ،  وفق ما ورد في تقرير التقييم املتبادل .19

. كما  العاديةوتقتصر التدابير املضادة املحددة في التوجيهات بالغالب على تدابير العناية الواجبة    ،القانوني لتطبيق التدابير املضادة محدود

 في أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بنقاط الضعف كافية تضمن افادة املؤسسات املالية بشأن املخاوف املتعلقة آلية ال توجد 

 .في الدول األخرى 

القصور،   ملعالجة .20 اللجنة  أوجه     فحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالوطنية ملكا  أصدرت 
ً
 والذي (  3/2020اجتماعها رقم )محضر  في    قرارا

  كذلك و   ،بحسب بيان مجموعة العمل املالي  اإلنتشار تضمن اعتماد قائمة الدول عالية املخاطر في غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل  

وتم نشر   .  19املضادة الواردة في املذكرة التفسيرية للتوصية    والتدابيرمجموعة العمل املالي    بحسبالواجبة املعززة    العناية  تدابير  د ااعتم

اإللكتروني باللجنة    www.namlcftc.gov.ae/ar  الرابط  الولوج    بحيث الخاص  املالييتيح  العمل  ملجموعة  اإللكتروني  املوقع  إلى   
ً
  مباشرة

املخاطر وقائمة   بالدول مرتفعة  ملراقبة معززةب املتضمن قائمة  التي تخضع  يتوجب على املؤسسات    فإنه  املذكور،   املوقع  وبحسب  ، الدولة 

   .توفير رابط لها  معبخصوص التدابير املضادة  19املالية الرجوع الى املذكرة التفسيرية للتوصية 

جموعة  االلكتروني ملوقع  امل على  بحسب ما تم نشره  )  قائمة بالدول عالية املخاطر   بإعتماد قامت  اللجنة  : يتبين من التحليل أعاله ان  االستنتاج  .21

إال  .  توفير رابط لها على املوقع اإللكتروني للجنةمع    19املذكرة التفسيرية للتوصية  بحسب    التدابير املضادة الواردة   ، واعتماد ( العمل املالي

متابعة التغييرات على ب الجهات ملزمة    ، ولم يتبين أن للمؤسسات املالية  لزمةُم ة  وسيل ه لم يتبين أن ما يتم نشره على املوقع اإللكتروني يعتبر  أن 

من خالل أداة قانونية   19باعتماد التدابير املضادة في التوصية لم يتبين كيفية عكس قرار اللجنة و   .لتزمة بشكل مستمرقوائم الدول غير امل

، كما لم يتبين انه لدى الدولة وما إذا كانت متناسبة مع درجة املخاطر   التي يمكن اتخاذها  ماهية التدابير املضادة امللزمة  يتضح  كما لم  ، ملزمة

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدول األخرى.آلية كافية تضمن إبالغ املؤسسات املالية حول نقاط الضعف في نظام 

 "ملتزم  تبقى  19بالتوصية  درجة االلتزام فإن  ، متوسطة تعتبرأوجه القصور املتبقية أن  وحيثوفقا ملا ورد أعاله،  .22
ً
 ". جزئيا

 (: جزئيا  ملتزم( )القانونية الترتيبات من الحقيقيون  واملستفيدون  الشفافية) 25 التوصية -

ما   .23 املتبادل وفق  التقييم  تقرير  في  التنفيذية على األوقاف.  قطبين  ال،  ورد  تشمل    ال  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته 

أن تحتفظ باملعلومات األساسية عن الوكالء اآلخرين الخاضعين  من شرط يفرض على الوقف    ومااملطلوبة    املعلومات الوقف جميع    شهادة 

سنوات بعد توقف التعامل    5ما من شرط مباشر يقض ي باحتفاظ السلطات بمعلومات عن الوقف ملدة    ، ومقدمي الخدمات للوقف للتنظيم  

 . ما من شرط يفرض على الوقف أن يضمن تحديث جميع املعلومات ، معه

الى    تستدعي األوصياء أن يفصحوا عن وضعهم  مركز دبي العاملي(  تلك املنشأة في  عدا  فيما)  االستئمانيالصندوق    تخص متطلبات    يوجد  ال .24

 . وال يوجد متطلبات مماثلة لألوقاف   ، اإلستئماني عند التصرف بالنيابة عن الصندوق    املحددة  املالية  غير  هن املؤسسات املالية واإلعمال وامل 

  سُيفرض  الذي  اإلجراء  كان  إذا  ما  يتضح   لمكما    .25.5  املعيار  بحسبومات  املعل   بجميع  تلقائًيا  املختصة  السلطات   بتزويداألوقاف    تقوم  الو 

http://www.namlcftc.gov.ae/ar
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عتبر  الو   شروط،   أي  وفي  ُتفرض س   عقوبة  أي  الى  بوضوح  يشير   ال   أو   االنتهاك  حدة   على   يعتمد  االلتزامات  تنفيذ   عدم   عند 
ُ
 املترتبة   العقوبات   ت

  للوقف  بالنسبة بااللتزامات  الوفاء عدم  على 
ً
 .كاف   بشكل   رادعة

بشأن تلبية   مشابهة  ةإداري   اتقرار   بإصدار ملعالجة أوجه القصور، قامت كافة الجهات املعنية  بإدارة األوقاف في االمارات العربية املتحدة   .25

  12/2020، والقرار اإلداري رقم  310/2020قرار الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف رقم    في   تتلخص املتطلبات املتعلقة باألوقاف،  

  –الصادر عن مؤسسة األوقاف وشؤون القّصر    2020/  22الصادر عن مجلس إدارة األوقاف الجعفرية الخيرية في دبي، والقرار اإلداري رقم  

الصادر عن مجلس إدارة    1/2020حكومة الشارقة، والقرار رقم  –عن دائرة األوقاف    الصادر  2020/  53حكومة دبي، والقرار اإلداري رقم  

 .الشارقة –األوقاف الجعفرية الخيرية 

الواقـــف  بتحديـــد هويـــة    الوقف   إدارة  يتولى  من   كل  أومطالبة نـــاظر الوقـــف  ب  )املشار إليها أعاله(   قراراتهذه ال   من     4  و 3  و   2  و  1املواد    تقض ي .26

   واملستفيدين  والطبقات  ،واملوقـــوف عليـــه، أو الـــذين يشغلون مناصب مماثلة
ً
،   أو   إسما

ً
  يمارس   آخر   اعتباري   أو   طبيعي   شخص  وكل  صفة

  بما   للوقف،  الخـدمات  ومزودي  للرقابـة  الخاضعين  بالوسطاء   الخاصة  ، واالحتفاظ باملعلومات األساسية  .الوقف  على  نهائية  فعلية  سيطرة

  ، لخمـس سـنوات، وتحــديثها عند حدوث أي تعديل أو تغيير فيها  الضرائب ومستشارو  واملحاسبون  واملدراء  االستثماريون  املستشارون ذلك في

محل إقامة    ،الوقف املستفيد الحقيقي من    معلوماتيشمل    بما  وإتاحتها إلى الجهات املعنيـة وجهـات إنفـاذ القـانون عنـد الطلب ودون تأخير

ة عمل أو  أمـوال الوقـف التـي تحـتفظ بهـا أو تـديرها املنشآت املالية أو األعمـال واملهن غيـر املاليـة املحددة التـي تـربطهم بالوقف عالق ،الناظر

 يؤدون لحسابه عملية عارضة.

أوجه القصور املشار اليها في تقرير التقييم املتبادل بخصوص   أغلب   عالجتمارات العربية املتحدة  ن اإل أ: يتبين من التحليل أعاله  االستنتاج  .27

العاملي  بمطالبة    قانوني   مقتض ى  أي   يغيب   لكنه   25التوصية   أبوظبي  لسوق  بالنسبة  االستئمانية  الصناديق  عن    فصاح باإل األوصياء على 

 ، ين وضعهم إلى املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة، عند إقامتهم لعالقة عمل أو تنفيذ معاملة عرضية تتجاوز الحد املع

 تدني سوق أبوظبي م ل   بالنسبة  للقصور   النسبي  الوزن   هذا ويعتبر  
ً
مؤسسة في سوق أبوظبي   استئمانيةقطاع صناديق    وجود  عدم لى  إبالنظر    ا

االلتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال و بالحصول على الترخيص    مطالبينخدمات الصناديق االستئمانية  مقدمي ن إ لى إ وبالنظر العاملي، 

   العربية املتحدة   اإلمارات  أصدرت .اإلرهابوتمويل  
ً
 يتم تقديم  ولم.  الوقف  يتولى إدارة   من  أو   الوقف  ناظر  التزامات  لتوضيح   القرارات  من  عددا

في    املختصة  السلطات   خفاقإعند    عقوبات  فرض   وعدم  ،الوقف  بالتزامات  الوفاء  عدم   على   املفروضة  العقوبات   عن   جديدة   معلومات   أي

بالنظر إلى   ضئيلةتعتبر  8-25و 7-25 املعيارين أوجه القصور املتبقية في غير أن ،  بالوقف   املتعلقة علوماتامل  لى إالوصول في الوقت املناسب 

 .بالوقف أصبحت نافذةالجديدة فيما يتعلق   املتطلبات أن 

 ملا ورد أعاله  .28
ً
 ".ملتزم الى حد كبيرهي " 25االلتزام بالتوصية ضئيلة، فإن درجة  تعتبروحيث أن أوجه القصور املتبقية  ، وفقا

 

 : 3اعتماد تقرير التقييم املتبادل امليدانية و  الزيارةبعد تم تعديلها  التي التوصيات -ب

" التي تم 15ة "اإلمارات العربية املتحدة لاللتزام بمتطلبات التوصي دولة  لجهود املبذولة من قبل  اهذا القسم من التقرير تحليل    يستعرض  .29

 . 4لعملية تقييم دولة االمارات العربية املتحدة   الزيارة امليدانيةبعد تعديلها  

 
 .دولة االمارات العربية املتحدةمنظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ل امليدانية لتقييمالزيارة بعد من قبل مجموعة العمل املالي    15التوصية تم تعديل  .3

أن يتم    بعدتعليق نشر التقرير    وتقرر ، مع اتخاذ إجراءات الجودة واالتساق بعد االعتماد،  2021يونيو    8-6( في االجتماع العام الثاني والثالثون الذي انعقد في الفترة  15تم اعتماد التقرير )بدون التوصية  4

 (.  15التوصية ) واالتساق واعتمادالجودة ت اجراءا  ذاتخا ( وإدراجه في نفس التقرير، ومن ثم نشر تقرير واحد بمجرد15اعتماد تحليل التوصية )
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 :5(الى حد كبير ملتزم( )تقنيات الجديدةال )15التوصية  -

وبعد تحليل املعلومات الجديدة التي وفرتها الدولة اتضح    ، " كبير  حد  الى  ملتزم "  درجة ب   15التوصية    تقييم  تم ،  وفق تقرير التقييم املتبادل .30

  العريية   ماراتدولة اإل   اتخذت  وقدهذا    ،التزام الدولة بهذين املعيارين  مسائل من شأنها تعديل درجة  بأية  15.2و  15.1  ينعدم تأثر املعيار 

املالية والسلع" و "سوق أبو    "هيئة االوراق  من  لك   قيام  خالل  من  وذلك   ، 15املتطلبات الجديدة للتوصية    الستيفاء  إجراءات عديدةاملتحدة  

صين الذين يقومون باألنشطة املنظمة املرتبطة باألصول االفتراضية    بإلزامظبي العاملي"،  
ّ
  ، على ترخيص  بالحصول جميع األشخاص املرخ

 ويتضح   هذا  .حظر ممارسة األنشطة املالية او الترويج لها بدون ترخيص ي   انه  على  ينص   الذي (  64)املادة    قانون املصرف املركزي   خالل   ومن

  ثالثة  دولة  من  ترخيصه  يتم  ملن  يجوز   الو   ترخيص،   تتطلب   التي  األنشطة  ملمارسة  فقط   الدولة  في  املنشأة  للمؤسسات  الترخيص   منح  يتم  انه

  ،ةالدول   في   أنشطته  يمارس  أن   فيها  عمل  مقر   لديه أو  فيها  إنشاؤه   تم
ً
  تقتصر   االفتراضية   األصول   خدمات لتقديم   الترخيص  متطلبات   ان   علما

ومن ضمنها مركز    املالية، للخدمات  دبي    سلطةوتجدر اإلشارة الى ان    ،(أ  15.4)  الطبيعي   الشخص  لتشمل  تمتد   وال  االعتباري   الشخص  على 

 ال يقومان بترخيص نشاط األصول اإلفتراضية ويمنعان ممارسته في دائرة اختصاصهما.   العاملي،  دبي املالي

يحوزوا   لدى الجهات الرقابية )املصرف املركزي، سوق أبو ظبي العاملي، وهيئة األوراق املالية والسلع( تدابير ملنع املجرمين أو شركائهم من أن  .31

 كبيرة أو مسيطرة أو أن يكونوا املستفيدين 
ً
الحقيقيين من تلك الحصص أو أن يشغلوا وظيفة إدارية لدى مزودي خدمات األصول    حصصا

 بتطبيق هذه التدابير    إذا، لكنه لم يتبين ما  اإلفتراضية
ً
نح الترخيص ملزودي خدمات األصول  م  وبعد   لبقكانت الجهات املذكورة تقوم فعليا

 ب(.15.4) االفتراضية

  كل من   واتخذ هذا    ،عمل اي شخص يشتبه في ممارسة اي من األنشطة املالية بدون ترخيص   مقر  تفتيش  بصالحيةملصرف املركزي  ا   يتمتع .32

للخدمات املالية ، وهيئة األوراق املالية والسلع  وسوق أبو ظبي العاملي   املركزي،واملصرف    مركز دبي املالي العاملي،ومن ضمنها    ،سلطة دبي 

   حديثا، 
ً
الواردة في الدليل اإلرشادي الصادر التدابير  على غرار    ترخيص مزّودي خدمات األصول االفتراضية دون    لتحديد  التدابير  من  عددا

 (.15.5)،   صرف املركزي(باستثناء تلك الصادرة عن امل الخصوص ) بهذا  إجراءات مكتوبةلم يتبين ان هناك ، ولكن عن مجموعة العمل املالي 

ولم يتبين بالنسبة لسائر   ، االستباقي والتفاعلي لكّل شركة أصول افتراضية واالشراف ةبأعمال الرقاب  للقيامسوق أبو ظبي العاملي خطة  لدى

املخاطر  الجهات الرقابية والسيما املصرف املركزي ماهية املعايير املعتمدة في تصنيف الشركات قصد استهدافها على أساس املنهج القائم على  

 . أ(15.6)

 صالحية يشمل    وبما  ةاالفتراضي   االصول   خدمات  مزوديالرقابة واالشراف على    باعمالالقيام    بصالحيةاملالية والسلع    األوراق  تتمتع هيئة   .33

العاملي الذي واألمر سيان بالنسبة لسوق أبو ظبي    ، املخالفة  عن  مسؤوليتهم  ثبتت  ممن  ؤوليناملس  كباروجزاءات إدارية على    عقوبات  فرض

أنشطتهم.     مزاولي  يتمتع بصالحية فرض عقوبات على بتحديد  قام  التي  فيتمتع    املصرف  بالنسبة  اما خدمات األصول االفتراضية  املركزي 

  إذا   مامن غير الواضح    لكنه  املخالفة،   املالية  املنشآت  على  العقوبات   وتطبيق   املرخصة  املالية   املنشآت  علىالرقابة    بأعمال بصالحية القيام  

بمتطلبات مكافحة غسل األموال    اإللتزاملفرض العقوبات على مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين يفشلون في    بالصالحيات  يتمتع  كان

أنشطة األصول االفتراضية    تنظيم " دليل إرشادي حول    بإصدار سوق أبو ظبي العاملي    قام   أخرى،   جهة  ومن(.  15.8و  ب 15.6)  وتمويل اإلرهاب

وعلى   (.15.7)  ة إلى تنظيم استخدام األصول االفتراضيةبالنسب   املالية   الخدمات  تنظيم  سلطة  نهج   الدليل   يحدد و ,   في سوق أبو ظبي العاملي"

لل بالرغم من عدم وجود أساس قانوني صريح يسمح  التشريعات الوطنية ذات الصلة    تبادل املعلومات مع النظراء، إال ان جهات الرقابية 

 . (15.11) االفتراضيةبالتعاون الدولي تتيح للجهات املختصة تقديم التعاون الدولي بشأن مزودي خدمات األصول 

 
باعتباره  (  أعاله أشهر قبل االجتماع العام املشار اليه    6)   2020شهر ديسمبر    لغايةاملفعول   والسارية  ،15/07/2021تم االعتماد في تحليل هذه التوصية على املعلومات التي وفرتها السلطات بتاريخ  5

 .التوصية هذه تقييم إعادة معلومات لتقديم  املحدد النهائي املوعد

https://www.adgm.com/documents/legal-framework/guidance-and-policy/fsra/guidance-on-regulation-of-virtual-asset-activities-in-adgm.pdf
https://www.adgm.com/documents/legal-framework/guidance-and-policy/fsra/guidance-on-regulation-of-virtual-asset-activities-in-adgm.pdf
https://www.adgm.com/documents/legal-framework/guidance-and-policy/fsra/guidance-on-regulation-of-virtual-asset-activities-in-adgm.pdf
https://www.adgm.com/documents/legal-framework/guidance-and-policy/fsra/guidance-on-regulation-of-virtual-asset-activities-in-adgm.pdf
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  ،15  للتوصية  الجديدة  املتطلبات  الستيفاء   خطواتال  بعض   تذاتخمارات العربية املتحدة  اإل   دولةن  أاالستنتاج: يتبين من التحليل أعاله   .34

غسل األموال    مخاطربالكامل،  ،  وتقييملجهة تحديد    15.1املعيار    السيما  ، ة ي التوصعليها استيفاء جل متطلبات املعايير الخاصة بهذه    ويتبقى

الجديدة. التقنيات  عن  تنشأ  أن  يمكن  التي  اإلرهاب  األصول    15.3املعيار  و   وتمويل  أنشطة  عن  الناشئة  املخاطر  وتقييم  تحديد  لجهة 

االفتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات األصول اإلفتراضية، وتطبيق النهج القائم على املخاطر لضمان أن تدابير منع أو تخفيف  

ت األصول االفتراضية تحديد وتقييم وإدارة  مزودي خدما  الىتتناسب مع املخاطر )التي ينبغي تحديدها( والطلب  األمول وتمويل اإلرهاب    غسل 

أنشطة األصول   بتحديد كافة الجهات الرقابية )عدا هيئة األوراق املالية والسلع( تقوم  ان و  ،املخاطر املتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

)في حال   الطبيعيون حديد ما إذا كان األشخاص  مجموعة العمل املالي، وأن تقوم بت الصادرة عن    اإلفتراضية املشار إليها في قائمة املصطلحات

  يخضعون لتعليمات الجهات الرقابية بخصوص تحديد وتقييم وإدارة وتخفيف املخاطر املرتبطة.ُسمح لهم بممارسة النشاط( واالعتباريون  

 بالتسجيل أو الترخيص من عدمه وذلك ملزاولة نشاط مزودي    15.4املعيار  و  .35
ً
لجهة إيجاد نصوص توضح ما إذا كان الشخص الطبيعي مطالبا

أو شركائهم من حيازة حصص أو أن يكونوا املستفيدين الحقيقيين من تلك  املجرمين  خدمات األصول اإلفتراضية، ولجهة تطبيق تدابير ملنع 

)باستثناء املصرف وضع تدابير مكتوبة  لجهة    15.5غلوا وظيفة إدارية لدى مزودي خدمات األصول اإلفتراضية. واملعيار  الحصص أو أن يش

ترخيص وتطبيق عقوبات مناسبة عليهم  دون  االفتراضية خدمات األصول  مزودي  أنشطة بمزاولة يقومون  األشخاص الذينلتحديد  املركزي(  

املركزي، وقيام   املصرفي خدمات األصول االفتراضية للتنظيم واالشراف القائم على املخاطر من قبل  لجهة اخضاع مزود   15.6واملعيار  .  

 هذا األخير بتحديد أنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية بحسب تعريف مجموعة العمل املالي.  

تقوم كافة السلطات والجهات الرقابية بتقديم تغذية عكسية ملساعدة مزودي   إرشادات، وأن  بوضع املركزي    املصرف   قياملجهة    15.7املعيار  و  .36

لجهة ضمان أن هناك مجموعة من    15.8خدمات األصول االفتراضية في تطبيق متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. واملعيار  

ة واإلدارة العليا لديهم في حال الفشل في اإللتزام بمتطلبات للتعامل مع مزودي خدمات األصول اإلفتراضي  للمصرف املركزي   العقوبات متاحة

بالتوصيات    15.9مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  واملعيار   بااللتزام   .21الى    10لجهة مطالبة مزودي خدمات األصول االفتراضية 

  15.11ق على مزودي خدمات األصول االفتراضية. واملعيار  من ان آلية االتصال ومتطلبات اإلبالغ والرقابة تطبلجهة التأكد    15.10املعيار  و 

باألصول   املتعلقة  اإلرهاب  وتمويل  األصلية  والجرائم  األموال  بغسل  يتعلق  فيما  نحو سريع  على  الدولي  التعاون  تتيح  نصوص  لجهة وضع 

 اإلفتراضية.

 ملا ورد أعاله  .37
ً
 جزئيملتزم هي "  15االلتزام بالتوصية ، فإن درجة متوسطة تعتبروحيث أن أوجه القصور املتبقية  ، وفقا

ً
 ". ا

 

 
ً
 ةالخالص: رابعا

 

 إلى ما يلي: توصيات   5طلبها إلعادة تقييم ب املرفقة ية اإلمارات السلطات بعد تحليل املعلومات املقدمة من   ةتاري والسكر   الخبيرخلص  .38
 

 

 إعادة التقييم: التوصيات موضوع طلب  -

 "درجة من  رفع درجة اإللتزام  •
ً
 (. 6,7) للتوصيتين"  ملتزم"درجة الى " ملتزم جزئيا

 من درجة " رفع درجة االلتزام •
ً
 .(25للتوصية ) "ملتزم إلى حد كبير"درجة لى ا "ملتزم جزئيا

"  درجة االلتزام اإلبقاء على  •
ً
 (. 19للتوصية )"ملتزم جزئيا

 : املتبادل التقييم تقرير  اعتمادتم تعديلها بعد  التي  التوصيات -

   ملتزم" درجة  الى" كبير  حد الى  ملتزم" درجة  من االلتزام درجة  تخفيض  •
ً
 (. 15) للتوصية" جزئيا

 : في الجدول اآلتي بعد إعادة التقييم االلتزام درجات تلخيصويمكن   .39
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 إعادة تقييم درجات اإللتزام الفني (: 2الجدول رقم )

، غير ملتزم( 
ً
 * هناك أربع مستويات محتملة لاللتزام الفني )ملتزم، ملتزم إلى حد كبير، ملتزم جزئيا

 

)  ة ( توصي 23)بدرجة "ملتزم" و  ة( توصي 13)  على   اإلمارات العربية املتحدة دولة  تحصلت   .40 بدرجة    ات( توصي 4بدرجة "ملتزم الى حد كبير" و 

 "ملتزم جزئي 
ً
   ،األول نتيجة لتحليل طلب إعادة تقييم درجات اإللتزام الفني  .  "ا

ً
إلجراءات املعمول بها في مجموعة العمل املالي ملنطقة ل   ووفقا

  الرابعلالجتماع العام   ثانيالقدم تقرير املتابعة املعززة ت ضمن عملية املتابعة املعززة، على أن   اإلماراتبقى ت ،افريقياالشرق األوسط وشمال 

 .2022 مايو /ابريل في  والثالثون 

 10توصية  9توصية  8توصية  7توصية  6توصية  5توصية  4توصية  3توصية  2توصية  1توصية 

ملتزم الى حد   ملتزم جزئي 

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد   ملتزم   ملتزم  

 كبير

ملتزم الى حد   ملتزم  

 كبير

 20توصية  19توصية  18توصية  17توصية  16توصية  15توصية  14توصية  13توصية  12توصية  11توصية 

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد   ملتزم 

 كبير

ملتزم الى حد   ملتزم   جزئي ملتزم 

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

 ملتزم   ملتزم جزئي 

 30توصية  29توصية  28توصية  27توصية  26توصية  25توصية  24توصية  23توصية  22توصية  21توصية 

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد   ملتزم   ملتزم  

 كبير

 ملتزم   ملتزم جزئي 

 40توصية  39توصية  38توصية  37توصية  36توصية  35توصية  34توصية  33توصية  32توصية  31توصية 

ملتزم الى حد   ملتزم   ملتزم  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد   ملتزم  

 كبير

ملتزم الى حد  

 كبير

ملتزم الى حد   ملتزم 

 كبير


