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 الهدف من هذا الدليل

ي يجب اتباعها 
عند تقديم المستخدم لتقرير النشاط العقاري  الهدف من دليل المستخدم هذا هو تحديد وإيجاز الخطوات الت 

(REAR( إىل وحدة المعلومات المالية )FIU .) 

( MLROمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )أو   (Compliance Officer)مسؤول االمتثاليرسي دليل المستخدم هذا عىل 

ي حالة عدم توفر   /مسؤول االمتثال أو نائب
 
اإلبالغ عن  أو مسؤول االمتثال مسؤول مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )ف

ي 
 
 . goAMLغسل األموال( التابع للجهة المبلغة المسجلة ف

 

 إخالء المسؤولية القانونية

ورة.  ي تعديل أو تغيير محتويات هذا المستند عند الض 
 
 تحتفظ وحدة المعلومات المالية بالحق ف

 

 المصطلحات والتعريفات

 

  

 المصطلحات والتعريفات الوصف

 AML / CFT مكافحة غسل األموال / مكافحة تمويل اإلرهاب

 FIU وحدة المعلومات المالية

 MLRO/Compliance Officer مسؤول اإلبالغ عن غسل األموالاالمتثال أو  مسؤول

 REAR األنشطة العقارية/ تقرير النشاط العقاري
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 (REARمتطلبات إعداد التقارير لقطاع األنشطة العقارية )

 اإلجراءات

 من اتخاذ اإلجرا  العقاريير   المحامون والمستشارون القانونيون وقطاع الوسطاء والوكالء  يجب عىل قطاع
ً
 يوليو  01ءات التالية اعتبارا

2022 : 

ا عىل دفعات فردية أو متعددة
ً
اء أو البيع نقد  الرسر

اء أو بيع عقارات  )هوية اإلمارات أو جواز السفر( الشخص هويةالحصول عىل وثائق  ا  عندما ر لتملك الحالرسر
ً
تتضمن طريقة الدفع نقد

ي أو  55,000مبلغ 
ي دفعة واحدة أو دفعات   سواء ؛العقار قيمة  لكامل لجزء أو أكير درهم إمارات 

 
برفع البيانات  متعددة، والقيامكان ذلك ف

ي منصة 
 
 لهذا الغرض.  ( الذي تم إنشاؤهREAR( باستخدام "تقرير النشاط العقاري" )FIUالتابعة لوحدة المعلومات المالية ) goAMLف

اضية اء أو بيع العمالت االفي   شر

اء هوية اإلمارات) الشخص الحصول عىل وثائق هوية تكون طريقة الدفع عبارة عن  عندما لتملك الحر اأو بيع عقارات  أو جواز سفر( لرسر

ي لجزء أو 
اض  ي دفعة واحدة أو دفعات   سواء العقار،قيمة  لكامل أصل افي 

ي منصة  والقيام، متعددةكان ذلك ف 
 goAMLبرفع البيانات ف 

 . . لهذا الغرضإنشاؤه ( الذي تم REAR( باستخدام "تقرير النشاط العقاري" )FIUالتابعة لوحدة المعلومات المالية )

اء  اضيةشر  أو بيع األموال المحولة من أو إىل األصول االفي 

اء أو بيع عقارات ل )هوية اإلمارات أو جواز السفر( الشخص هويةالحصول عىل وثائق  تم تحويل األموال المستخدمة  اذا لتملك الحر ارسر

ي لجزء 
اض  ي منصة  ،قيمة العقار  لكامل أولتنفيذ المعاملة من أو إىل أصل افي 

التابعة لوحدة المعلومات  goAMLوالقيام برفع البيانات ف 

 . لهذا الغرض( الذي تم إنشاؤه REAR( باستخدام "تقرير النشاط العقاري" )FIUالمالية )

 حفظ السجالت

 سنوات.  5لمدة ال تقل عن االحتفاظ بالسجالت لجميع المستندات والمعلومات المتعلقة بالمعامالت المذكورة أعاله 
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 goAMLأيقونات نظام  .1

 األيقونات الوصف

 إضافة أو فتح نافذه
 

 إضافة تفاصيل
 

 إلغاء إضافة التفاصيل
 

 إغالق
 

 معاينة
 

 طباعة
 

 تحديث
 

 إزالة المستند الذي تم تحميله
 

 تحميل/رفع مستند
 

 حفظ
 

 حفظ التقرير
 

 إرسال/تسليم التقرير
 

 المرفقةاظهار المستندات 
 

XML تحميل تقارير الويب 
 

 عرض مسودات التقارير
 

 عرض التقارير المرسلة/المرفوعة
 

 goAMLعرض لوحة رسائل 
 

 تغيير كلمة المرور وتفاصيل المستخدم/المنظمة
 

 عرض طلبات المستخدم وإدارة صالحيات المستخدم
 

 عرض اإلحصائيات
 

 goAMLتسجيل الخروج من نظام 
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 goAMLالوصول إىل نظام  .2
 

باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذي تم إنشائها أثناء عملية التسجيل. ومع  goAMLيمكن للجهات المبلغة الدخول إىل نظام 

ذلك ، يجب أن تتم الموافقة عىل جميع طلبات تسجيل الجهات المبلغة من قبل الجهة الرقابية الخاصة بها قبل انضمام الجهة الُمسجلة 

 . goAMLأي جهة مبلغة حق الوصول إىل نظام . ستكون هذه المصادقة مطلوبة دائًما قبل منح goAMLإىل نظام 

 عملية تسجيل الدخول 2.1

  https://services.uaefiu.gov.ae  الدخولاضغط عىل الرابط التاىلي لتسجيل  .1

 SYSTEMSاذهب إىل  .2

  GOAMLاضغط عىل  .3

 

no-ستظهر لك نافذة كما هو موضح أدناه ؛ حيث ستحتاج إىل استخدام اسم المستخدم المستلم من بريد  .4

 reply.sacm@uaefiu.gov.ae   ورمز مرور برنامجGoogle Authenticator  .المكون من ست أرقام ككلمة المرور 

 

  

https://services.uaefiu.gov.ae/
https://services.uaefiu.gov.ae/
mailto:no-reply.sacm@uaefiu.gov.ae
mailto:no-reply.sacm@uaefiu.gov.ae
mailto:no-reply.sacm@uaefiu.gov.ae
mailto:no-reply.sacm@uaefiu.gov.ae
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 الرئيسية.  goAMLسيتم توجيهك إىل صفحة .5

 لتسجيل الدخول.  loginاضغط عىل زر  .6

 

ي نظام  .7
 . loginواضغط عىل زر   goAMLأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تم إنشاؤهما وقت التسجيل ف 
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 الرئيسية goAMLصفحة نظام  2.2

 تحتوي الصفحة الرئيسية عىل العنارص التالية: 

 

 يعرض اسم المستخدم واسم المؤسسة )عىل سبيل المثال،  – تفاصيل المستخدم الذي قام بتسجيل الدخولAli from 

Gulf Global Bank .) 

 يط القوائم / إحصائيات  My goAMLيحتوي عىل تقارير جديدة / مسودة التقارير / التقارير مقدمة / لوحة الرسائل /  – شر

ف ) /  ستخدم إمكانية الوصول إىل الوظيفة المطلوبة ( ، سيؤدي الضغط عىل أي من عنارص االرتباط إىل منح المAdminالمرسر

  )عىل سبيل المثال ، يؤدي الضغط عىل لوحة الرسائل إىل الدخول للوحة الرسائل(. 

 يسمح للمستخدم بتسجيل الخروج.  – تسجيل الخروج 
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 (REARرفع تقرير النشاط العقاري ) .3

 

 خيارات تسليم التقرير 3.1

 للمستخدمير  بإرسال تقرير من خالل الخيارات التالية:  goAMLيسمح نظام 

 XML تقارير 3.1.1

، فيمكنه ببساطة تحميلها إىل النظام عن طريق تحميل ملفات تقارير  goAMLمتوافقة مع نظام  XMLإذا كان لدى الجهة المبلغة ملفات 

XML  فردية أو تقاريرXML  ي ملف
 
 . ZIPف

يط القائمة: يمكن للمستخدم تحميل التقارير عن طريق   تحريك مؤشر الماوس عىل شر

 ( "تقارير جديدة"New Reports" قم باختيار > )XML Upload" 

 

 ( "اضغط عىل "استعراضBrowse وحدد ملف )XML  المراد تحميله. يمكن للمستخدم تحديد ملفXML  واحد أو ملف

ي حالة وجود ملف مضغوط ، يجوز للمستخدم إدخال ملفات ZIPمضغوط 
 
متعددة مع المرفقات ويجب أن  XML. ف

 تكون بالصيغة الصحيحة كما هو موضح أدناه: 

 

 ا( "ضغط عىل "تحميلUpload ومن ثم سيتم تحميل البيانات إىل نظام .)goAML  .للقبول أو الرفض 
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 (Web Reports)  تقارير الويب 3.1.2

ي رفع تقرير ولكن ليس لديها البيانات المتاحة بتنسيق 
 
، فيجوز للجهة إدخال  XMLإذا كانت الجهة المبلغة عن إعداد التقارير ترغب ف

ي نموذج ويب متاح عىل نظام 
 
 بشكل يدوي ف

ً
ة .  goAMLالتقرير مباشر  األساسي

يط القائمة: يمكن الوصول إىل ارتباط تحميل التقارير عن طريق تحريك مؤشر الماوس عىل   شر

 ( "تقارير جديدة"New Reports( "قم باختيار "تقارير الويب > )Web Reports) 

 

ي األقسام التالية (Web Reports) "بمجرد الضغط عىل "تقارير الويب
حه بالتفصيل ف   .، سيتم إنشاء نموذج تقرير جديد سيتم شر
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 (REARكيفية رفع تقرير النشاط العقاري ) 3.2

ي للجهة المبلغة"وعرض نموذج إنشاء التقارير الجديدة. يرجى مالحظة أن حقل "يتم تحميل 
( Reporting Entity ID) الرقم التعريف 

هما ( MLRO) مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال"وحقل " . تفاصيل الشخص الُمبِلغ مرتبطة بتفاصيل يتم ملؤهما تلقائًيا وال يمكن تغيير

( إلزامية ويجب إكمالها إلرسال/رفع *ل. يرجى مالحظة أن جميع الحقول المشار إليها بعالمة النجمة )المستخدم الذي قام بتسجيل الدخو 

ي لم يتم اإلشارة إليها بعالمة النجمة ، مطلوبة. يرجى الرجوع إىل "قواعد رفض األعمال" )
( للحصول BRRsالتقرير. الحقول اإلضافية الت 

 عىل مزيد من المعلومات. 
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 (Report Type) نوع التقرير اختيار  3.2.1

 (. Report Typeيمكن اختيار نوع التقرير الذي سيتم رفعه من القائمة المنسدلة "نوع التقرير" )

 ( "لرفع التقرير ، افتح القائمة المنسدلة "نوع التقريرReport Type( وقم باختيار تقرير النشاط العقاري )Real Estate 

Activity Report .من القائمة ) 
 

  
 

( ملء جميع التفاصيل MLRO( ، يمكن أن يواصل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )REARبعد تحديد نوع التقرير )تقرير القطاع العقاري 

ي التقرير كما هو موضح أدناه: 
 المتاحة ف 
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 فرع المؤسسة (Reporting Entity Branch )-  فرع الجهة المبلغة

 الذي تم تقديم التقرير منه

  ي للجهة المبلغةالرقم
اسم الجهة  -( Reporting EntityID) التعريف 

ا للتسجيل )
ً
 (ينشأ تلقائًياالمبلغة وفق

 نوع التقرير (Report Type *)-  حدد تقرير تجار المعادن واألحجار

( من Dealers in Precious Metals and Stone Reportالكريمة )

 القائمة

  الرقم المرجعي للتقرير الداخىلي (Internal Ref # *)-  أدخل الرقم

المرجعي للتقرير الداخىلي ، أي الرقم المرجعي المخصص لهذا التقرير داخل 

 مؤسستك

 الرقم المرجعي لوحدة المعلومات المالية (FIU Reference )-  يجب

مرتبط سبق لك أن قدمته إىل وحدة رقم المرجعي لتقرير الذكر 

 االستعالمات المالية

ي حالة رفع التقارير التالية: 
 / AIF / RFIينطبق هذا الحقل فقط ف 

AIFT / RFIT . 

 اإلجراء الذي تم اتخاذه من قبل الجهة المبلغة (Action Taken By 

Reporting Entity *)-  ي اتخذتها الجهة
اإلجراء )اإلجراءات( الت 

 المبلغة بعد تحديد سبب الشبهة لتقديم التقرير

 تاري    خ التقديم (Submission Date *)-  تاري    خ تقديم التقرير إىل

 وحدة المعلومات المالية )يتم إنشاؤه تلقائًيا(

 

 وصف التقرير (Description of the Report *)-  يرجى تقديم

لمحة موجزة عن سبب االشتباه وتقديم هذا التقرير إىل وحدة 

 المعلومات المالية. 

  هذا الحقل إلزامي فقط ألنواع تقاريرSTR  وSAR 

 

 

 (MLROمعلومات مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ) 3.2.2

يتضمن هذا القسم من التقرير التفاصيل الكاملة للشخص المبلغ عن التقرير )وهو مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال(. يتم ملء هذه 

 الحقول تلقائًيا بتفاصيل الشخص المبلغ )مسؤول اإلبالغ(. 



   
 

14 | P a g e  
 

UAEFIU Classification: Public 

 

  (Location of the Incident) حقل موقع الحادثة 3.2.3

طة المشبوه النشاط/ يشير حقل موقع الحادثة إىل عنوان المكان الذي تمت فيه المعاملة . ثم يتم استخدام هذه البيانات لتحديد قسم الرسر

 الذي يجب الرجوع إليه. 

 

 ( إلضافة/تعديل مكان الحادثة ، اضغط عىل أيقونة التعديلEdit .) 

 

" ) يتم استخدام زر "استخدام عنوان
ً
ي Use an existing Addressموجود مسبقا

 ف 
ً
ي تم إدخالها مسبقا

( لتعبئة معلومات العنوان الت 

 هذا التقرير. يمكن للمستخدم ملء تفاصيل الموقع األخرى كما هو مطلوب. 
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 ( العنوانAddress *)-  ، العنوان الفعىلي )تفاصيل مثل: اسم الشارع

 طابق المكتب ، وما إىل ذلك(

 ( النوعType *)- حدد نوع العنوان من القائمة المنسدلة 

 (* المدينةCity )- )اسم المدينة )بشكل كامل  ( اسم المنطقة الحرةName of Free Zone" ) كة تابعة إذا كانت شر

ي اإلمارات العربية المتحدة )إن  -لمنطقة حرة" 
 
اسم المنطقة الحرة ف

 وجد(

 ( الدولةCountry *)- اسم الدولة   يدي )الرمز يد / الرمز  -( Zip/Postal Codeالبر يرجى تقديم صندوق اليى

يدي  اليى

 ( التعليقاتComments )- إن وجدت  ( الوالية / اإلمارةState/Emirate *)-  يرجى تقديم اسم الدولة بشكل

ي حالة اإلمارات العربية المتحدة(
 
 كامل )أو اإلمارة ف
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 (Reason for Reporting) سبب رفع التقرير  3.2.4

يتعير  عىل المستخدم تحديد أنسب سبب لإلبالغ من القائمة المختارة. يمكن تقديم أكير من سبب ، إذا لزم األمر ، من أجل تحديد 

 المؤشر المناسب: 

 ( "اضغط عىل "إضافةAdd .لتحديد السبب المناسب لرفع التقرير ) 

 

 من ذلك ، يمكن للمستخدم البحث عن أسباب باستخدام (. Closeحدد السبب )األسباب( المناسبة ثم اضغط عىل "إغالق" )
ً
بدال

ي أعىل اليسار عند تكبير النموذج. 
 
يط البحث المتاح ف  شر

 

وري تحديد سبب واحد لإلبالغ عىل األقل لتجنب رفض النظام للتقرير.   من الض 

 

 (Activity) النشاط 3.2.5

 : ي التقرير عىل النحو التاىلي
 يتم إدخال تفاصيل النشاط ف 

  اضغط( "عىل زر "إضافةAdd .إلدخال تفاصيل النشاط للتقرير ) 

 

  



   
 

17 | P a g e  
 

UAEFIU Classification: Public 

3.2.5.1 Report Parties اإلبالغ عن األطراف 

 

ي " اإلبالغ عن األطراف" .)Activityبمجرد فتح نافذة إدخال بيانات "النشاط" )
 
 Report( ، ُيسمح للمستخدم بملء المعلومات ف

Party .) 

 

 ( السببReason) – ادخل سبب اختيار أهمية / مقياس الخطورة  ( األهميةSignificance )–  لتحديد  10إىل  0ادخل رقًما عىل مقياس من

ي النشاط ومدى خطورة ذلك
 
 مدى أهمية هذا الطرف ف

 ( التعليقاتComments) – ادخل أي تعليقات إذا لزم األمر 

  

 

 (Party Type) نوع الطرف 3.2.5.2

 

ي التقرير المقدم إىل وحدة المعلومات. يمكن أن يكون هذا Party Typeيشير "نوع الطرف" )
( إىل مصدر المعاملة و وجهة المعاملة ف 

ي أن مصدر المعاملة يمكن أن يكون إما شخًصا أو حساًبا أو 
الطرف إما شخًصا أو حساًبا أو مؤسسة و / أو مزيًجا من هؤالء. هذا يعت 

 قصود إما شخًصا أو حساًبا أو مؤسسة. مؤسسة. وبالمثل ، يمكن أن يكون الطرف الم

 

 

 (Party Type: Person)   نوع الطرف: شخص 3.2.5.3

 

( ستفتح نافذة إدخال بيانات الشخص Personعندما يكون الطرف المراد إدخال بياناته هو شخص ، فإن الضغط عىل زر "شخص" )

 بالتفصيل. 

 

 أدناه:  نافذةسيتم فتح ال
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 ( الجنسGender) *–  .اخي  من القائمة  ( اللقبTitle )– ادخل لقب الشخص 

 ( االسم األولFirst Name) *–  ا
ً
اكتب االسم األول للشخص وفق

 للوثيقة الرسمية الخاصة به

 ( بادئةPrefix) –  :اكتب لقب آخر للشخص إن وجد. مثالVon, Jr 

 ( االسم األخبرLast Name) *–  ا
ً
اكتب االسم األخير للشخص وفق

 الرسمية الخاصة به للوثيقة

 ( االسم األوسطMiddle Name )–  اكتب االسم األوسط للشخص

ا للوثيقة الرسمية الخاصة به
ً
 وفق

 ( مكان الميالدBirth Place )–  اكتب مكان ميالد الشخص حسب

 الوثيقة الرسمية الخاصة به. 

 ( تاري    خ الميالدBirth Date) *–  ا
ً
اكتب تاري    خ ميالد الشخص وفق

 الرسمية الخاصة بهللوثيقة 

 ( رقم الهوية اإلماراتيةEmirates ID) –  أدخل رقم الهوية اإلماراتية

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 
 ف
ً
 الخاصة بالشخص إذا كان مقيما

 -يرجى إدخال الرقم بدون مسافات أو عالمة ال  

 ( اسم األمMother’s Name) –  ادخل اسم والدة الشخص إذا كان

ا
ً
 معروف

 ( االسم المستعارAlias )– ادخل االسم المستعار للشخص إن وجد  ( رقم الهويةID Number*) –  ادخل رقم هوية الشخص. )إذا كان

ي دولة اإلمارات، كرر رقم الهوية اإلماراتية نفسه مرة أخرى(
 
 مقيًما ف

 -يرجى إدخال الرقم بدون مسافات أو عالمة ال  

  2الجنسية (2Nationality) –  أدخل الجنسية الثانية للشخص إذا كان

 يحمل جنسية مزدوجة

  1الجنسية (1Nationality*) –  أدخل جنسية الشخص حسب

 الوثيقة الرسمية الخاصة به

 ( اإلقامةResidence) *– أدخل بلد إقامة الشخص   3الجنسية (3Nationality) –  أدخل الجنسية الثالثة للشخص إذا كان

 سفرلديه ثالثة جوازات 
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 ( اسم صاحب العملEmployer Name) –  أدخل اسم صاحب العمل

 الخاص بالشخص

 ( المهنةOccupation) – أدخل تفاصيل عمل الشخص  

 ( 
ّ
إذا كان الشخص معّرض  Yأدخل  – *(PEPشخص معّرض سياسيا

 إذا لم يكن الشخص كذلك  Nسياسًيا أو

 ( ي يبر
ي  – (Tax Numberالرقم الض  يتى

أدخل رقم الملف الض 

 للشخص

 ( جواز السفرPassport) –  ، إذا كان لديك تفاصيل جواز سفر الشخص

جى تحديد  جى Yesفير ، إذا لم يكن لديك تفاصيل جواز سفر الشخص ، فير

 Noتحديد 

 ( مصدر األموالSource of Funds) –  أدخل مصدر أموال

 الشخص

 ( بلد جواز السفرPassport Country)* –  بلد إصدار جواز السفر

 

 ( رقم جواز السفرPassport Number) *–  يرجى إدخال رقم جواز

ي حالة 
 
السفر دون أي مسافات/ فواصل )قم بإدخال رقم الجواز فقط ف

 عدم وجود هوية اإلمارات(

 ( تاري    خ الوفاةDate of Death) -  تاري    خ وفاة الشخص )ينطبق فقط إذا

ي حقل Yesتم تقديم "
 
"(" ف

 
 "المتوف

 ( ؟
 
 أو حدد  Yesحدد  – ؟(Deceasedمتوف

 
إذا كان الشخص متوف

No إذا كان الشخص عىل قيد الحياة

 

 

م جميع الجهات المبلغة بالمبادئ التالية من أجل تجنب  ه  ام:  أثناء ملء الحقول المفصلة أعاله ، يرجى مالحظة أنه من المتوقع أن تلي  

 رفض النظام للتقرير: 

 ل "االسم األول" )سيتكون حقFirst Name( " ا لتعريف العميل. سيتألف حقل "االسم األخير
ً
 Last( من االسم األول وفق

Name ا لتعريف العميل. عىل سبيل المثال ، إذا كان جواز سفر العميل
ً
( من جميع كلمات االسم الموجودة بعد االسم األول وفق
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ي هذا السيناريو هو "محمد" ، بينما يكون االسم األخير "عىلي يحمل االسم الكامل "محمد عىلي الجابر" ، فسيكون 
 
االسم األول ف

 الجابر". 
 

 ( ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ، يجب عىل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال
 
ي حال كان الشخص مقيًما ف

 
( ملء MLROف

باستخدام نفس رقم التعريف بالتنسيق ( ID Number( و "رقم الهوية" )Emirates IDكل من حقىلي "هوية اإلمارات" )

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 
ي حالة المقيمير  ف

 
 إلزامي ف

 المناسب. كال الحقلير 

 

  (Phoneالهاتف ) 3.2.5.4

 

 

 ( طريقة التواصلComm. Type) *-  حدد نوع طريقة التواصل ذات

ي والموبايل وما إىل ذلك(
 الصلة من القائمة )مثل الخط األرض 

  نوع جهة( االتصالContact Type) *-  حدد نوع جهة االتصال ذات

 الصلة من القائمة

 ( الرقمNumber) *-  يرجى إدخال رقم هاتف الشخص بدون الرمز

 " أو "+" أو استخدام أي فواصل/مسافات00"

 ( التعليقاتComments) - )التعليقات )إن وجدت 

 ( رمز البلدCountry Prefix) -  971عىل سبيل المثال 

 

 ( رقم الهاتف الداخىليExtension) -  
ً
 اكتب الرقم الداخىلي إذا كان متاحا
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 (Address)العنوان  3.2.5.5
 

 

 ( العنوانAddress)*– ادخل العنوان  ( النوعType)* –  حدد نوع العنوان من القائمة 

 ( المدينةCity) *– ادخل اسم المدينة  ( اسم المنطقة الحرةName of Free Zone" ) كة تابعة إذا كانت شر

ي اإلمارات العربية المتحدة )إن وجد( -لمنطقة حرة" 
 
 اسم المنطقة الحرة ف

 ( البلدCountry *)– ادخل بلد عنوان الشخص  ( يدي يدي أو صندوق  – (ZIP / Postal Codeالرمز البر ادخل الرمز اليى

ا
ً
يد الخاص إذا كان معروف  اليى

 ( التعليقاتComments) - (التعليقات )إن وجدت  (اإلمارة / الواليةState/Emirate) *–  اكتب اإلمارة الخاصة بعنوان

 الشخص
 

 (Identification) الهوية/ المستند الرسمي  3.2.5.6
  

 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة( ، خالف 
 
يجب أن يكون إثبات الرسمية هو هوية اإلمارات )إذا كان الشخص مقيًما ف

 الشخص. ذلك ، يرجر ملء تفاصيل جواز سفر 
 

 ( الرقمNumber) *– رقم المعرف بدون أي مسافات/فواصل  ( النوعType) *–  ة ببلد اإلقامة. عىل سبيل نوع الهوية مرتبط مباشر

ي اإلمارات العربية المتحدة ، فيجب أن يكون 
 
المثال إذا كانت اإلقامة ف

 نوع الهوية هو هوية اإلمارات

 ( تاري    خ انتهاء الصالحيةExpiry Date) *– تاري    خ انتهاء الهوية  ( تاري    خ االصدارIssue Date) *– تاري    خ اصدار الهوية 

 ( بلد اإلصدارIssued By) *– بلد اإلصدار  ( صادر عنIssued By) – جهة اإلصدار / الدولة 

 ( التعليقاتComments) – )التعليقات )إن وجدت 

ي ) 3.2.5.7
ون  يد اإللكبر  (Emailالبر
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 ( ي
 
ون يد اإللكبر ي للشخص – (Email Addressعنوان البر

وت  يد اإللكي   ادخل عنوان اليى

 

 (Employer Address and Employer Phone) عنوان صاحب العمل وهاتف صاحب العمل  3.2.5.8

 

 
 

ي نموذج "عنوان صاحب العمل" )Addبالضغط عىل زر "إضافة" )
( و نموذج "هاتف صاحب العمل" Employer Address( ف 

(Employer Phone forms سيتم ،)( "فتح نافذة إدخال بيانات "العنوانAddress( "و "الهاتف )Phone ي يمكن العثور عليها
( ، والت 

ي القسمير  
 . 3.2.5.5و  3.2.5.4ف 

 

 (Party Type: Entityنوع الطرف: مؤسسة ) 3.2.5.9

 

 
 

المعنية إلدخال تفاصيل ( إىل فتح الشاشة Entityعندما يكون نوع طرف المعاملة هو المؤسسة ، سيؤدي الضغط عىل زر "مؤسسة" )

 المؤسسة. 

 

ي هذا التقرير. ( “Use an existing Entityُيستخدم زر "استخدام شخص موجود )
 ف 
ً
 لتعبئة معلومات لشخص تم إدخالها مسبقا
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 ( االسم التجاريCommercial Name )–  االسم التجاري حسب

 الوثائق

 ( خيص التنظيمية السلطة  –(* Licensing Authorityسلطة البر

 المسؤولة عن ترخيص المؤسسة

 ( تاري    خ التأسيسEstablishment Date*) – تاري    خ إنشاء المؤسسة 

 ( بلد التأسيسIncorporation Country *)–  البلد الذي تم فيه

 تأسيس المؤسسة )قائمة منسدلة(

 ( موقع الويبWebsite )– )موقع الويب للمؤسسة )إن وجد 

 ( 
ّ
إذا كان الشخص معّرض  Yأدخل  –(* PEPشخص معّرض سياسيا

 إذا لم يكن الشخص كذلك  Nسياسًيا أو

 ( االسمName *)– ي حسب الوثائق
 ادخل االسم القانوت 

 ( نشاط األعمالBusiness Activity*) –  النشاط التجاري للمؤسسة

 )قائمة منسدلة

 ( رقم الرخصة التجاريةTrade License Number) *–  ادخل رقم

 الرخصة التجارية

 ( مكان التأسيسPlace of incorporation*) –  يرجر تحديد المدينة

) ي
ر
ي حالة الكيان اإلماران

 
 )اإلمارة ف

 ( ي
وت  يد اإللكي  ي المسجل للمؤسسة )إن  – (Emailاليى

 
ون يد اإللكبر البر

 وجد(

 ( ي يتى
ي خارج دولة اإلمارات  –( Tax Numberالرقم الض  يبر

الرقم الض 

العربية المتحدة بدون فواصل / مسافات )عىل سبيل المثال ، رقم 

FATCA )ي الواليات المتحدة
 لمواطب 

 ( التعليقاتComments )– )التعليقات )إن وجدت 

 

  

 
 

ي القسم ،  (Phone) "سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "الهاتف (Add) "عند الضغط عىل زر "إضافة
ي يمكن العثور عليها ف 

والت 

3.2.5.4. 

 

 
ي القسم Address( سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "العنوان" )Addعند الضغط عىل زر "إضافة" )

ي يمكن العثور عليها ف 
 . 3.2.5.5( ، والت 
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 Controllingالمالك المنتفع" )/ ( سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "الشخص )األشخاص( المسؤولAddعند الضغط عىل زر "إضافة" )

Person(s)/ Beneficial Owner(s)  ي القسم
 
ي يمكن العثور عليها ف

 . 3.2.5.3( ، والت 

ي شاشة إدخال بيانات "السلع والخدمات" )
 
 (. Goods and Servicesبعد ذلك ، يتعير  عىل المستخدم ملء المعلومات ف

 

 (Goods and Servicesالسلع والخدمات ) 3.2.5.10

 

 

 ( . Goods and Services( سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "السلع والخدمات")Addالضغط عىل زر "إضافة" )عند 

  

 

 

 ( كة المصنعة / المورد اكتب  – (Manufacturer/Providerالشر

كة المصنعة  اسم الرسر

 ( نوع البضاعةItem Type) *–  حدد من القائمة نوع البضاعة المتضمنة

ي المعاملة، 
 
 سبيل المثال ذهبعىل ف

 (  ا ل
ً
اكتب المالك  – (Previously Registered Toمسجل مسبق

 السابق للبضاعة

 ( الوصفDescription) – ا للبضاعة
ً
  اكتب وصف

 ( القيمة المقدرةEstimated Value) –  ،اكتب القيمة الحالية للبضاعة

 1،000،000عىل سبيل المثال 

 (  مسجل حالًيا لPresently Registered To) –  اكتب المالك الحاىلي

 للبضاعة

 ( قيمة البيعDisposed Value) –  ،ي وقت بيع البضاعة
 
اكتب القيمة ف

  1،000،000عىل سبيل المثال 

 ( كود الحالةStatus Code) –  ،عىل حدد من القائمة حالة البضاعة

  سبيل المثال تم البيع

 ( الحجمSize )–  ،3يل المثال عىل سباكتب حجم البضاعة   ( رمز العملةCurrency Code) –  حدد العملة المستخدمة للقيم

 المذكورة أعاله

 ( تاري    خ التسجيلRegistration Date) –  اكتب تاري    خ تسجيل

 البضاعة

 ( وحدة القياس للحجمSize UOM) –  أدخل وحدة القياس المستخدمة

ي حقل الحجم أعاله، 
 
اطف  عىل سبيل المثال قير

  رقم( التعريفIdentification Number) –  اكتب رقم تعريف

  البضاعة

 ( رقم التسجيلRegistration Number) –  اكتب رقم تسجيل

  البضاعة

 ( التعليقاتComments) – اكتب أي تعليقات إذا لزم األمر 
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ي القسم ( Address( سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "العنوان" )Addعند الضغط عىل زر "إضافة" )
 
ي يمكن العثور عليها ف

 . 3.2.5.5، والت 

 

 
 

 ( تعليقات عىل حالة البضاعةStatus Comments )–  .اكتب أي تعليقات إذا لزم األمر 
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 (Saving / Submitting the Report) حفط وتسليم التقرير  3.3

 

 
 

 ( رفع/إرسال تقريرSubmit Report )-  يمكن رفع تقاريرSTR  .باستخدام زر إرسال التقرير 

 ( حفظ التقريرSave Report )-  حفظ تقاريرSTR  .ا
ً
 لتحريرها الحق

  0× إظهار المرفقات (Show Attachments x 0 )-  ال يمكن إرفاق المستندات إال بعد حفظ التقرير ، ويجب استخدام هذا

ن وإيصاالت اإليداع وملفات الوسائط المتعددة ومعلومات ( وإثبات العنواIDsالزر إلرفاق مستندات مثل المستندات الرسمية )

ميجابايت لكل  20ميجابايت وأن ُيسمح بإجماىلي  5العميل. يرجى مالحظة أن كل مرفق يجب أن يكون حجمه بحد أقىص 

ية( وأن ال تحتوي عىل أي أحرف خاصة مثل # ة )وباللغة اإلنجلير   $%^&*. تقرير. يجب أن تكون أسماء ملفات المرفقات قصير

 

ي الموجود عىل صفحة الويب الرئيسية BRRsللحصول عىل القائمة الكاملة لقواعد رفض األعمال ) ( ، يرجى الرجوع إىل االرتباط التشعتى

 . goAMLلنظام 
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 (After Submitting the Reportبعد تسليم التقرير ) 3.4

 

حالة التقرير من قبل النظام بعد أن . بعد رفع التقرير يجب انتظار الموافقة عليه )سيتم تحديث 1

 يتم التأكد بأن جميع المعلومات المدخلة صحيحة(. 

 

 

 

 

 . Submitted Reports. لمعرفة حالة التقرير يجب الذهاب إىل صفحة 2

 

 

 

 

 

 

 كما هو موضح أدناه.   Processed. إذا تمت الموافقة ستكون حالة التقرير 3

 

 
 

 
 

والدخول لمعرفة لما  Rejectيجب الضغط عىل زر   Reject. إذا لم تتم الموافقة ستكون الحالة 4

 تم رفض الطلب من قبل النظام. 

 

 
 

 

 . Revert. بعد معرفة السبب. يرجى الضغط عىل زر 5

 

 
 

 
 

 وسيكون التقرير هناك.  Draft Reports. بعدها يجب الذهاب إىل 6

 

 
 

 وتعديل الخطأ وتسليم التقرير مره أخرى. . يجب الدخول 7

 

 

 . Processed. يجب التأكد بأن حالة التقرير هي 8

 

 

 


