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 الهدف من هذا الدليل

 goAMLغة في نظام الهدف من هذا الدليل هو تحديد وإيجاز الخطوات التي يجب اتباعها عند تسجيل المؤسسات كجهات مبل

 (.FIUلوحدة المعلومات المالية اإلماراتية )

يتعين على جميع الجهات المبلغة الخاضعة للمساءلة واإلبالغ في اإلمارات العربية المتحدة ، بغض النظر عن الجهة الرقابية 

ى منصة اإلبالغ الخاصة لتقديم تقارير مشبوهة. من خالل استكمال التسجيل عل goAMLالخاصة بها ، التسجيل في نظام 

" ، ستحصل جميع الجهات المبلغة على الحق في تقديم تقارير مشبوهة إلى وحدة المعلومات goAMLبوحدة المعلومات المالية "

 المالية.

 الوصول إلى بوابة التسجيل

عنية الوصول إلى البوابة من أجل تسجيل المؤسسة في نظام اإلبالغ التابع لوحدة المعلومات المالية ، يجب على المؤسسة الم

اإللكترونية المقدمة من وحدة المعلومات المالية ، بشرط أن تكون المنظمة قد حصلت على االتصال اآلمن إلى خوادم البنك 

(. بالنسبة للمؤسسات التي SACMالمركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن طريق التسجيل في نظام التسجيل األولي )

 MPLS، من الضروري أن يكون لدى الجهات المبلغة رابط  CBUAEإلمارات العربية المتحدة المركزي ينظمها مصرف ا

 .CBUAEمخصص لخادم 

 إخالء المسؤولية

 تحتفظ وحدة المعلومات المالية بالحق في تعديل أو تغيير محتويات هذا المستند عند الضرورة.

 

 المصطلحات والتعريفات

 

 

 

 

 

 

 

 المصطلحات والتعريفات الوصف

 AML / CFT مكافحة غسل األموال / مكافحة تمويل اإلرهاب

 STR تقرير نشاط مشبوه

 SAR تقرير المعامالت المشبوهة

 AIF معامالت ماليةبدون  ةطلب معلومات إضافي

 RFI معامالت ماليةطلب معلومات بدون 

 RFI Reportأو  AIFأو  SARأو  STRأي تقرير 

 FIU وحدة المعلومات المالية
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 لمقدمةا 1

، يتعين على جميع الجهات المبلغة في اإلمارات العربية المتحدة تقديم أنواع مختلفة من التقارير  2019يونيو  27اعتباًرا من 

 ".goAML( ، إلكترونيًا إلى وحدة المعلومات المالية اإلماراتية باستخدام نظام "STRs، مثل تقارير المعامالت المشبوهة )

 goAMLأيقونات نظام  1.1

 

 األيقونات الوصف

 إضافة أو فتح نافذه
 

 إضافة تفاصيل

 
 إلغاء إضافة التفاصيل

 
 إغالق

 

 معاينة
 

 طباعة
 

 تحديث
 

 إزالة المستند الذي تم تحميله
 

 مستند رفع/تحميل

 
 حفظ

 

 رفض التسجيل
 

 إنهاء الموافقة على التسجيل
 

 استراد الطلب
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 كجهة مبلغة GOAMLكيفية التسجيل في نظام  2

 الدخول اآلمن

 services.cbuae.gov.ae://https  اضغط على الرابط التالي لتسجيل الدخول .1

 Systemsاذهب إلى  .2

 Production – GOAML Webط على اضغ .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستظهر لك نافذة كما هو موضح أدناه ؛ حيث ستحتاج إلى استخدام اسم المستخدم المستلم من بريد  .4

webmaster@eservices.centralbank.ae   ورمز مرور برنامجGoogle 

Authenticator .المكون من ست أرقام ككلمة المرور 

 

 

 

 

 

 

 

  

اسم المستخدم المستلم 
 من

webmaster@eservi
ces.centralbank.ae 

 ”.……U“ بـ الذي يبدأ

 استخدم رمز مرور برنامج

Google 
Authenticator   ككلمة

 المرور

https://services.cbuae.gov.ae/
https://services.cbuae.gov.ae/
https://services.cbuae.gov.ae/
https://services.cbuae.gov.ae/
https://services.cbuae.gov.ae/
https://services.cbuae.gov.ae/
mailto:webmaster@eservices.centralbank.ae
mailto:webmaster@eservices.centralbank.ae
mailto:webmaster@eservices.centralbank.ae
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 بدء عملية التسجيل

 .Orgبمجرد اكتمال التسجيل ، تحصل المؤسسة على حق الوصول إلى النظام والحصول على رقم تعريفي خاص بالمؤسسة )

ID يتم استخدام الرقم التعريفي للمؤسسة كمعّرف فريد ويسمح لمستخدمي .)goAML المؤسسة بالوصول  المنتمين إلى تلك

  إلى المعلومات المتعلقة بها.

إلزامية ويجب إكمالها إلكمال عملية  goAML( في نظام *يرجى مالحظة أن جميع الحقول المشار إليها بعالمة النجمة )

 التسجيل.

)تسجيل مؤسسة  Register a new organization زر الرئيسية ، اضغط على  goAMLسيتم توجيهك إلى صفحة

 جديدة(.
 

 

 

)تسجيل مؤسسة جديدة( الحقًا مع عناوين النموذج التالية التي يجب  Register a new organizationسيتم فتح صفحة 

 التقاطها:

 Registration Type (نوع التسجيل) 

 تسجيل المنظمة 

 تسجيل الشخص 

 المرفقات 
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2.1  Registration Type(نوع التسجيل) 

 تحتوي قائمة نوع التسجيل على ثالثة خيارات لالختيار من بينها

 Reporting entity )الجهات المبلغة( 

 Stakeholder ة(ح)صحاب المصل 

 Supervisory Body )الجهات الرقابية( 

 

2.1.1 Reporting Entity  (الجهات المبلغة) –  باختيار هذا الخيارقم 

ة على أنها مؤسسات داخل الحدود الجغرافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والتي لديها التزام باإلبالغ الجهات المبلغة مصنف

 عن المعامالت / األنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في اإلمارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين واللوائح السائدة.

2.1.2 Stakeholder  (أ)صحاب المصلحة 

( ووكاالت االستخبارات LEAsهم السلطات المختصة مثل سلطات إنفاذ القانون ) goAMLأصحاب المصلحة وفقًا لتصنيف 

)داخل وخارج اإلمارات العربية المتحدة( التي تكمل وحدة المعلومات المالية لتشكيل إطار مكافحة غسل األموال / تمويل 

 اإلرهاب في الدولة.

2.1.3 Supervisory Body )الجهات الرقابية( 

هي سلطة تعمل كمنظم أو مشرف على أنشطة معينة أو منطقة حرة )مالية أو تجارية(.  goAMLالجهة الرقابية وفقًا لتصنيف 

في إعداد الجهات المبلغة بموجب اللوائح الخاصة بكل منها من خالل "إتمام" تسجيالتها.  goAMLيتمثل دورهم على منصة 

طلب إدارة طلبات المستخدم والتي تهدف إلى إدارة تسجيل المؤسسة نفسها وتشمل هذه الطلبات: طلب تسجيل المؤسسة و 

والمستخدمين األساسيين لها. تتمتع الجهة الرقابية بالقدرة على الموافقة على طلب التسجيل أو الرفض بناًء على المعايير الخاصة 

 بكل منها.
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2.2 Registering a new organization (تسجيل مؤسسة جديدة) 

 

 

 

 Is Financial)إذا كانت مؤسسة  – ? )هل المؤسسة مالية؟

. في حالة أنك تندرج تحت األعمال Yesمالية ، فيرجى تحديد 

 .Noوالمهن غير المالية المحددة ، يرجى تحديد 

 Organization Type)يجب على  – * )نوع المؤسسة

الجهات المبلغة تحديد االختيار األنسب من القائمة والذي يجب أن 

يتوافق مع النشاط التجاري المرخص لها ، ويجب أن تنتهي 

المعنية. بالنسبة ألصحاب المصلحة )على  رقابيةلاباختصار الجهة 

 (.-MOEسبيل المثال 

 Acronym)اكتب االختصار ، أي  – * )اختصار اسم المؤسسة

 اختصار اسم مؤسستك.

 Name)اكتب اسم المؤسسة )كما هو مكتوب في  – * )االسم

 الرخصة التجارية(.

 Swift /Bic رمز(SWIFT   أو رمزBic ) –  اكتب

في حال كانت المؤسسة بنك، غير  Bicأو رمز   SWIFTرمز

 ".NAذلك يُرجى كتابة "

 Incorp. Num )الرجاء إدخال رقم  – )رقم الرخصة التجارية

 الرخصة التجارية.

 Business Activity )يرجى تحديد  – )النشاط التجاري

ا لنشاط أعمال الترخيص ، بما يتناسب النشاط التجاري للمؤسسة وفقً 

 مع نوع المؤسسة المحدد.

 Commercial Name )الرجاء إدخال  – )االسم التجاري

 االسم التجاري للمؤسسة.

 Incorp. State  )يرجى كتابة مدينة التأسيس و / أو  –)الوالية

 الوالية.

 

 Incorp. City  )يرجى كتابة مدينة التأسيس و / أو  –)المدينة

 الوالية.

 Name of holding company اسم الشركة القابضة() – 

 يرجى كتابة اسم الشركة القابضة ، إن وجد.

 Incorp. Country   )يرجى كتابة بلد التأسيس. –)البلد 

 Emailاكتب عنوان البريد اإللكتروني  – (* )البريد اإللكتروني

بريد اإللكتروني يرجى تخصيص الذي سيتلقى إشعارات النظام. )

 (.لتصل اإلشعارات عليه للفريق

 Contact Person  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال()اسم 

موال( )مسؤول اإلبالغ عن غسل األ MLROيرجى كتابة اسم  –

 .عن رفع التقارير واستالم االشعارات اعتباره الشخص المسؤولب

 Website )يرجى إدخال عنوان الموقع  – )الموقع اإللكتروني

 اإللكتروني )إن وجد(.
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Phones الهواتف 

 

 ( طريقة التواصلComm. Type) *–  حدد نوع طريقة

التواصل ذات الصلة من القائمة )مثل الخط األرضي والموبايل 

 وما إلى ذلك(

 ( نوع جهة االتصالContact Type) *–  حدد نوع جهة

 من القائمةاالتصال ذات الصلة 

 ( الرقمNumber) *–  يرجى إدخال رقم هاتف الشخص بدون

 " أو "+" أو استخدام أي فواصل/مسافات00الرمز "

 ( رمز البلدCountry Prefix) –  971على سبيل المثال 

 ( التعليقاتComments) – )التعليقات )إن وجدت  ( رقم الهاتف الداخليExtension) –  اكتب الرقم الداخلي

ً إذا ك  ان متاحا

 

 .مسؤول اإلبالغ/االمتثال سؤولمالمسجلة إدخال تفاصيل الهاتف ل لجهاتايرجى مالحظة أنه يتعين على جميع 

 

 

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

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

اسم المنطقة الحرة في اإلمارات  -شركة تابعة لمنطقة حرة" 

 المتحدة )إن وجد(العربية 

 ( البلدCountry *)– بلد عنوان الشخص دخلا  ( الرمز البريديZIP / Postal Code) –  ادخل الرمز

 البريدي أو صندوق البريد الخاص إذا كان معروفًا

 ( التعليقاتComments) – )التعليقات )إن وجدت  اإلمارة  /(الواليةState/Emirate) *–  اإلمارةاكتب 

 الخاصة بعنوان الشخص

 

2.3 Registering Person (لشخصا بيانات تسجيل) 

الرئيسي / مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال في هذا القسم. في الخانات أدناه يتم  االمتثاليجب تقديم تفاصيل تسجيل مسؤول 

ً  goAML إدخال تفاصيل الفرد باإلضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور الستخدامها في الدخول إلى نظام  الحقا

. 

 Email)البريد اإللكتروني( * – .أدخل بريدك اإللكتروني الرسمي  User Name )قم بإنشاء اسم مستخدم خاص  –* )اسم المستخدم

بك وقم بتدوينه. الرجاء عدم مشاركة هذا االسم مع أي شخص 

  آخر.

 Confirm Password)قم بتأكيد  – * )تأكيد كلمة المرور

 كلمة المرور.

 Password)قم بإنشاء كلمة مرور وقم  – * )كلمة المرور

أحرف ،  10إلى  5يجب أن تتكون كلمة المرور من بتدوينها. 

وتتضمن أحرًفا كبيرة وأبجدية رقمية وأحرًفا خاصة )مثال 

Goaml321#.) 

 Title )اللقب( –  على سبيل المثالMr  ،Dr ، Mrs .  Gender )الجنس( –  باختيارقم Male  أو )ذكر(Female 

 )أنثى(.

 Last Name)أدخل اسمك األخير. على سبيل  – * )االسم األخير

 المثال محمد.

 First Name)أدخل اسمك األول. على سبيل  – * )االسم األول

 المثال أحمد.

 Emirates ID  )أدخل رقم الهوية اإلماراتية.  –)رقم الهوية

 يرجى إدخال الرقم بدون استخدام مسافات / فواصل.

 Birth Date  )أدخل تاريخ ميالدك. –)تاريخ الميالد 

 Occupation )أدخل منصبك / مسماك  – )المسمى الوظيفي

 الوظيفي.

 Nationality )أدخل جنسيتك. – )الجنسية 

 ID Number  )اص بك إذا أدخل رقم الهوية الخ –)رقم الهوية

يرجى إدخال الرقم بدون استخدام كان مختلفًا عن الهوية اإلماراتية. 

 مسافات / فواصل.
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Passport جواز السفر 

 

 Passport إذا كان متاًحا حدد  - ()جواز سفرYes. 

 Passport Number)ادخل رقم جواز السفر بدون أي مسافات / فواصل. - * )رقم جواز السفر 

 Passport Country  )بلد إصدار جواز السفر. -)بلد جواز السفر 

  

 

)العنوان( ، سيقوم موقع الويب بتوسيع  Addresses)الهواتف( و  Phones)إضافة( في استمارات  Addبالنقر فوق الزر 

 النماذج الخاصة بتفاصيل الهاتف وعنوان اإلقامة ، والتي تمت مناقشتها بالتفصيل في الصفحات السابقة.

 

2.4 Attachments (مرفقاتلا) 

في هذا القسم ، يُطلب من مستخدمي الجهات المبلغة إرفاق وثائق الموافقة / التعيين الخاصة بجهتهم الرقابية المعنية من أجل إثبات 

اإلمارات العربية المتحدة  مصرفمدى مالءمتها والتأكد منها الستخدام النظام. على سبيل المثال في حالة المؤسسات التي ينظمها 

لتعيينهم كموظف في اإلبالغ  BSDسيحتاج مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال إلى إرفاق خطاب موافقة (، CBUAEالمركزي )

 (.MLROعن غسل األموال )

 للجهات الرقابية يرجى تحميل المرفقات التالية:

 صورة من الهوية اإلماراتية سارية المفعول. 

 جل للعمل نيابة عن المؤسسةنسخة من خطاب التفويض بتعيين الشخص المس. 

 ، يرجى تحميل المرفقات التالية BSD-CBUAEبالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة 

 ( خطاب تعيين مسؤول االمتثالMLRO). 

 ( خطاب موافقة / شهادة عدم ممانعة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيCBUAE إلى المؤسسة المالية )

 فيما يتعلق بمسؤول االمتثال أو إرفاق دليل على الطلب المعلق للحصول على شهادة عدم ممانعة إلى المصرف المركزي.

( ، يرجى تحميل DIFC-DFSAمركز دبي المالي العالمي ) -لية بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات الما

 المرفقات التالية:

 ( نسخة من البريد اإللكتروني للموافقة من سلطة دبي للخدمات الماليةDFSA للموافقة على مسؤول اإلبالغ عن غسل )

 األموال.
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 ميل المرفقات التالية:( ، يرجى تحADGM-FSRAبالنسبة للكيانات الخاضعة لرقابة سوق أبوظبي العالمي )

 ( تصريح خدمة ماليةFSP أو ترخيص تسجيل )ADGM .ساري المفعول 

  نموذج حالة الشخص المعترف به منADGM  مطلوب من قبل األشخاص المعنيين الحاصلين على ترخيص(FSP.) 

  دليل داعم على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال الحالي ونائبه )أي نسخ من جواز السفر وتأشيرة اإلقامة في اإلمارات

 العربية المتحدة وبطاقة الهوية اإلماراتية(.

 ( ، يرجى تحميل المرفقات التالية:SCAللجهات الخاضعة لرقابة هيئة األوراق المالية والسلع )

 ( ترخيص الشركة الصادر من هيئة األوراق المالية والسلعSCA.) 

  الهوية اإلماراتية ونسخة من جواز السفر من مكتب االمتثال / مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال مع صفحة التأشيرة

 غير مواطني الدولة(.ل من ان الشخص المسجك)في حالة 

 .خطاب تفويض من الشركة يوضح منصب الشخص المسجل 

 :( ، يرجى تحميل المرفقات التاليةIAللجهات الخاضعة لرقابة هيئة التأمين )

 نسخة من جواز سفر مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال 

 نسخة من هوية اإلمارات الخاصة بمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال 

  تفاصيل االتصال الكاملة بـMLRO 

 ( ، يرجى تحميل المرفقات التالية:MOJ( ووزارة العدل )MOEللجهات الخاضعة لرقابة وزارة االقتصاد )

 نسخة من جواز سفر مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال 

 نسخة من هوية اإلمارات الخاصة بمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال 

 رخصة تجارية سارية المفعول 

 )اختيار ملف( كما هو موضح أدناه: Choose fileلتحميل مستند ، يرجى الضغط على زر 
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  ستظهر نافذةChoose file to Upload )زر وانقر فوقحدد المستند المراد إرفاقه  .)اختيار ملف للتحميل Open 

 )فتح(.

 

 

  انقر فوق زر التحميل " إرفاقهالملف المراد  ختيارابعد ،Upload." 

 

 ملف تم إرفاقة بالخطأ ، الرجاء الضغط على عالمة مسح لX. 

" )تسلسل األرقام التي تظهر على الشاشة في الصورة( في Captchaقبل إرسال الطلب ، يجب على المستخدم كتابة "

 المربع بشكل صحيح.

 .اكتب األرقام كما تظهر في الصورة وانقر فوق إرسال الطلب 

 

)تم تقديم معلومات التسجيل( بالرقم  Registration info has been submittedبمجرد تقديم نموذج التسجيل ، سيتم ملء 

 .goAMLالمرجعي للتسجيل. يتم استخدام الرقم المرجعي ألي استفسارات متعلقة بالتسجيل مع الجهة الرقابية أو فريق دعم نظام 

 



   
 

14 | P a g e  
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 على التسجيللموافقة ا 3

بمجرد تقديم الطلب ، ستكون الجهة الرقابية المعنية مسؤولة عن المصادقة والتحقق من الطلب الذي تم تسجيله ، إلى جانب 

المرفقات المطلوبة وستوافق / ترفض التسجيل وفقًا لذلك. ستتلقى الجهة المبلغة رسالة بريد إلكتروني من النظام تفيد بالموافقة 

  على التسجيل أو رفضه.

الموافقة على التسجيل ، يتعين على الجهة المبلغة إرسال الرقم التعريفي للمؤسسة للمستخدمين داخل المؤسسة والمصرح بمجرد 

لهم باستخدام النظام. سيُطلب من هؤالء المستخدمين التسجيل كشخص باستخدام الرقم التعريفي للمؤسسة )يتم تسجيل األشخاص 

األمر يتطلب أكثر من مستخدم( ، حيث يتم توفير إرشادات حول كيفية القيام بذلك في اإلضافيين حسب احتياج الجهة وإذا كان 

 القسم التالي.
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 كشخص GOAMLالتسجيل على نظام يفية ك 4

 بدء عملية التسجيل 4.1

كما هو  )تسجيل كشخص( Register As Person، ثم انقر فوق للنظام الصفحة الرئيسية  في شريط التنقل ، انتقل إلى

 . سيؤدي هذا بدوره إلى تحميل وعرض شاشة تسجيل تفاصيل الشخص.دناهأموضح 

 

حتى يصل  Organization IDفي حقل  ( الصحيحOrg. IDيجب إدخال الرقم التعريفي للمؤسسة )بمجرد فتح نافذة التسجيل ، 

( األساسي ( للمؤسسة )مسؤول اإلبالغ عن غسل األموالAdminالتسجيل تحت المؤسسة الصحيحة. سيقوم المستخدم اإلداري )

  بقبول الطلب أو رفضه الحقًا.

( الخاص Adminبمعنى آخر ، إذا كان هناك العديد من المستخدمين المسجلين ضمن المؤسسة ، فيجب على المستخدم اإلداري )

 بهم )مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال األساسي( ، الموافقة على طلبهم.
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4.1.1 Registering Person  خص إضافي/مستخدم جديدشتسجيل 

 

 

 

 

 Email)أدخل بريدك اإللكتروني الرسمي. – * )البريد اإللكتروني 

 

 

 Organization ID )ادخل الرقم  –* )الرقم التعريفي للمؤسسة

تم استالم الرقم التعريفي في إشعار يام. التعريفي لمؤسستك على النظ

 Org. IDالموافقة على تسجيل الجهة عبر البريد اإللكتروني. 

 User Name )قم بإنشاء اسم مستخدم خاص  –* )اسم المستخدم

  بك وقم بتدوينه. الرجاء عدم مشاركة هذا االسم مع أي شخص آخر.

 Confirm Password)قم بتأكيد كلمة  – * )تأكيد كلمة المرور

 المرور.

 Password)قم بإنشاء كلمة مرور وقم  – * )كلمة المرور

أحرف ،  10إلى  5يجب أن تتكون كلمة المرور من بتدوينها. 

وتتضمن أحرًفا كبيرة وأبجدية رقمية وأحرًفا خاصة )مثال 

Goaml321#.) 

 Title )اللقب( –  على سبيل المثالMr  ،Dr ، Mrs .  Gender )الجنس( –  باختيارقم Male  أو )ذكر(Female 

 )أنثى(.

 Last Name)أدخل اسمك األخير. على سبيل  – * )االسم األخير

 المثال محمد.

 First Name)أدخل اسمك األول. على سبيل  – * )االسم األول

 المثال أحمد.

 Emirates ID  )يرجى أدخل رقم الهوية اإلماراتية.  –)رقم الهوية

 إدخال الرقم بدون استخدام مسافات / فواصل.

 Birth Date  )أدخل تاريخ ميالدك. –)تاريخ الميالد 

 Occupation )أدخل منصبك / مسماك  – )المسمى الوظيفي

 الوظيفي.

 Nationality )أدخل جنسيتك. – )الجنسية 

 ID Number  )اص بك إذا أدخل رقم الهوية الخ –)رقم الهوية

يرجى إدخال الرقم بدون استخدام كان مختلفًا عن الهوية اإلماراتية. 

 مسافات / فواصل.
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Passport جواز السفر 

 

 Passport إذا كان متاًحا حدد  - ()جواز سفرYes. 

 Passport Number)ادخل رقم جواز السفر بدون أي مسافات / فواصل. - * )رقم جواز السفر 

 Passport Country  )بلد إصدار جواز السفر. -)بلد جواز السفر 

  

 

)العنوان( ، سيقوم موقع الويب بتوسيع  Addresses)الهواتف( و  Phones)إضافة( في استمارات  Addبالنقر فوق الزر 

 النماذج الخاصة بتفاصيل الهاتف وعنوان اإلقامة ، والتي تمت مناقشتها بالتفصيل في الصفحات السابقة.
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 على طلب التسجيلموافقة لا 5

( )مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال الذي قام بتسجيل المؤسسة( من Admin)اإلداري بعد تسجيل الدخول ، سيتمكن المستخدم 

 ، والتي سيتم عرضها على شريط المعلومات. goAMLالوصول إلى الصفحة الرئيسية لـ 

 " على شريط المعلومات، اضغط علىAdmin" ثم على "User Request Management من القائمة "

 كما هو موضح أدناه. ،المنسدلة

 

  سيتم عرض صفحةUser Change Requests .طلبات تغيير المستخدم( مع الحقول التالية( 

 

 يؤدي الضغط على  Preview .معاينة( إلى فتح نموذج الطلب وعرضه( 

 .يجب التحقق من المعلومات المعروضة في نموذج الطلب ، وكذلك المرفقات 

  اإلداريسيتمكن المستخدم (Admin من )مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال الذي قام بتسجيل المؤسسة( )

Reject/Approve  رفض/الموافقة( على الطلب ويجب عليه إضافة تعليقات في حالة رفض الطلب لفهم المستخدم(

 سبب الرفض.

 نيًا إلعالمه بحالة الطلب.بعد االنتهاء من الطلب ، سيتلقى المستخدم الجديد بريًدا إلكترو 
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 غةتحت الجهة المبلللمستخدمين صالحيات الوصول عيين ت 6

( Adminلوحدة المعلومات المالية مسبقًا بدورين تم تحديدهما في النظام لكل من المستخدم اإلداري ) goAMLتم تكوين منصة 

 )مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال الذي قام بتسجيل المؤسسة( 

ن صالحيات الوصول المسموح وباقي المستخدمين )المستخدمون الذين سجلوا كشخص الحقًا( . تم تصميم هذه األدوار مع العديد م

( تحديد األدوار التي يجب أن Adminبها لكل مجموعة فرعية محددة من المستخدمين في النظام. يمكن للمستخدم اإلداري )

 يحصل عليها مستخدمو المؤسسة كما هو موضح أدناه:

 " على شريط المعلومات، اضغط علىAdmin" ثم على "User-Role Management ،من القائمة المنسدلة "

 كما هو موضح أدناه.

 

 .انقر فوق اسم المستخدم المطلوب وحدد دوره 

 

 

المحددة ليست مناسبة وصول المستخدم المكّونة مسبقًا و صالحيات( في المؤسسة أن Adminإذا رأى المستخدم اإلداري )

 لمستخدميه ، فيمكنه إضافة دور جديد لمستخدميه كما هو موضح أدناه:
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 " على شريط المعلومات، اضغط علىAdmin" ثم على "Role Management من القائمة المنسدلة، كما هو "

 موضح أدناه.

 

  اضغط علىAdd a new role for this entity )إضافة دور جديد للمؤسسة(. 

 

لمستخدميه ، حيث يمكنهم تحديد حقوق الوصول الخاصة بهم ألنواع  إعطاء صالحياتبسيسمح النظام بعد ذلك لمسؤول اإلبالغ 

   مختلفة من المستخدمين في المؤسسة.
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 مستخدم حاليعطيل ت 7

 .سجيل هذا المستخدم ألكثر من مرهتيمكن للمسؤول أيًضا تعطيل مستخدم نشط في حالة 
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 إعادة تعيين كلمة المرور للمستخدمسيان/ن 8

 يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور الخاصة به باستخدام الرمز كما هو موضح أدناه.

 

 تعيين كلمة المرور للمستخدمعادة إ 8.1

" )نسيت كلمة المرور( على Forgot Passwordفي حالة نسيان أي مستخدم لكلمة المرور الخاصة به ، يمكنه استخدام "

 شاشة تسجيل الدخول األساسية للنظام.

 

 م تقديم اسم المستخدم الصحيح والبريد اإللكتروني الصحيح الذي تم التسجيل به في النظام.سيتعين على المستخد

 .Submitوالضغط على زر  في الخانة أدناهالرمز الموجود الصورة ثم كتابة ومن 
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 يجب أن يتلقى المستخدم بريًدا إلكترونيًا به رابط لتعيين كلمة مرور جديدة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

 

 - - نهاية المستند - -


