
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 goAMLدليل األسئلة الشائعة حول بوابة 

 2021 نوفمبر 22بتاريخ  1.9النسخة 

 إخالء مسؤولية

 أو تغيير محتويات هذه الوثيقة عند الضرورة.  ،تبديلتحتفظ وحدة المعلومات المالية بحق تعديل، أو 



 

 

 الخاصة بي؟  المرورماذا أفعل في حال نسيُت كلمة  .1

تسييييي يل بجانب  ر  "Forgot Password" نسييييييت كلمة المرورللمستتتتتتتتت دمي   ر  goAMLوفر بوابة ت
 . "Sign in" الدخول

 

  نسيت كلمة المرورانقر  ر "Forgot Password" . 
  اسم المستخدمقم بملء النافذة المنبثقة إلعادة ضبط كلمة المرور، أدخل "User Name"  البريد >

 "Submit" < إرسال "Email" اإللكتروني

 

، حيث goAMLستتتتترتتتتلع رستتتتالة علك البريد اإللسترون  الذن ستتتتجلتج تتضتتتتم  رابط ستتتتيو  ع  لك بوابة 
 .  كلمة المرور ضبطإعادة  طلبستفتح أمامع صفحة 



 

 

 

 بعد  دخال  ميع التفاصيل المطلوبة، سيتم تعيي  كلمة مرور  ديدة. 

معلومات المؤسسة  تغييرات فيطرأت كيف يمكنني تحديث المعلومات الخاصة بمؤسستي؟ في حال  .2
)مثل االسييما النشييام المرخلا العنواها  اات االت،ييال ي كيف يمكنني إدخال تغي التغييرات عل  

 ؟ goAMLبوابة 

 لتحديث المعلومات ال اصة بالمؤسسة، يجب علك المست دم اتباع ال طوات التالية:

باستتتتتت دام معلومات تستتتتتجيل الدخول  goAMLيتو ب علك المستتتتتت دم تستتتتتجيل الدخول ف  بوابة  :1الخطوة 
 المعتمدة الت  حرل علي ا أثناء عملية التسجيل. 

ثم النقر علك  My goAML: بمجرد تستتتتتتتتجيل الدخول، يتعي  علك المستتتتتتتتت دم ا نتقال  لك قا مة 2الخطوة 
 ف  القا مة. ( My Org Details) معلومات مؤسستيخيار 

 

رقم التستتجيل، ا ستتم الم ترتتر، مثل ا ستتم،  المؤستتستتة: يقوم المستتت دم بعد كلع بتحديث معلومات 3الخطوة 
ا ترال، رقم ال اتف، عنوان  مسؤولا سم التجارن، النشاط التجارن، البريد اإللسترون ، الموقع اإللسترون ، 

 المؤسسة، وما  لك كلع. 

قق م  المعلومات المستتتتجلة، ثم ستتتتيرستتتتل النكام رستتتتالة ت  يد بالتح الج ة الرقابيةبمجرد تقديم الطلب، ستتتتتقوم 
 الموافقة علك التعديالت.  فور لسترونية  لك المؤسسة 

 



 

 

 ؟رفع التقاريرطرف خار ي لتولي مامة  بتوكيلتل ُيسمح  .3

توكيل طرف خار   للقيام بم مة  غةالُمب ل   لة ، حيث يمك  للج ة الُمستتتتتتتج  بالتوكيل goAML بوابة ستتتتتتتمحتنعم. 
لب ن ُينشتتتتتتت  الطرف . لس  ُينرتتتتتتتح عن ا اإلبالغ ك  التابعة لوحدة المعلومات  goAMLحستتتتتتتاباو علك بوابة  المو 
 توكيلج( قبل قبول  "Register as an Organization")باستتتتتتتتت دام خيار التستتتتتتتتجيل كمؤستتتتتتتتستتتتتتتتة المالية

 نيابة ع  مؤسسة ما.  باإلبالغ

 ؟لرفع التقاريرطرف ثالث  بتوكيلكيف أقوم  .4

 قا مة الضتتتتغط علكاألموال  غستتتتليتعي  علك مستتتتؤول اإلبالغ ع  ، goAMLبعد تستتتتجيل الدخول ف  بوابة 
م  القا مة المنستتدلة. علماو أن  "Active Organizations" واختيار المؤستتستتات النشتتطة  "Admin"المشتترف

 األموال.  لغسال اص بالمؤسسة؛ وهو مسؤول اإلبالغ ع   المشرفهذه الميزة متاحة فقط للمست دم 

 

النقر علك ، وهنا يتعي  علك المستتتتت دم "Active Organizations" المؤسييسييات النشييطةستتتتتفتح صتتتتفحة 
. تجدر "Change Selected Delegating Organization" المختارة الموَكلةتغيير المؤسييسيية خيار 

ل اإلشارة  لك أن الطرف  ك  قبل  الج ة الرقابيةم  قبل  goAML بوابةيجب أن يكون مسجالو ومعتمداو ف  المو 
ف  النكام  المؤسساتآلية تسجيل حول تفاصيل أوفك ل  راء هذه ال طوة. ير ك ا طالع علك دليل التسجيل 

 ألول مرة. 

 

ُيحدد في ا المستتتت دم الطرف  "Registering Organization"تسيي يل مؤسييسيية ستتتتك ر عندها استتتتمارة 
 . "Change Delegation" التوكيلتغيير عبر النقر علك خيار  بتوكيلجالذن يرغب 



 

 

 

 . موافق، ويتعي  علك المست دم الضغط علك التوكيلبعدها سيك ر مربع يحتون سؤال ت  يد تغيير 

 

 . goAML بوابةف   لةوك  بالمؤسسة المُ ، يجب علك المست دم  دخال الرقم التعريف  ال اص بعد كلع

 

 . التوكيل سارياو  ليربح الج ة الرقابية م  قبل موافقةال تتميجب أن بعد  رسال الطلب، 

طرأت بعض التغييرات في معلوماتي )مثل االسما رقم الاويةا ال نسيةا العنواها المسم  الوظيفيا  .5
 ؟ goAMLالوظيفةا  اة االت،ال . كيف أعّدلاا في بوابة 

 My goAML م عند الحا ة م  خالل قا مة تغيير المعلومات ال اصتتتة ب goAML بوابة يمك  لمستتتت دم 
 . "My User Details" معلومات المستخدم الخاصة بيواختيار 

 



 

 

 بوابةف  ؛ ويمك  ا طالع علك طريقة ملئ ا ف  دليل التسجيل وبياناتج ستك ر عندها نافذة الش ص الُمسج  ل
goAML المشتتتتتتتتتتتترف. وبعد تقديم الطلب، يتعي  علك المستتتتتتتتتتتتت دم انتكار الموافقة م  المستتتتتتتتتتتتت دم "Admin" 

األموال  غستتتتلالمؤستتتتستتتتة. وف  حال قدم مستتتتؤول اإلبالغ ع  ب ال اصاألموال(  غستتتتل)مستتتتؤول اإلبالغ ع  
 . وستتم الموافقة م  قبل م الج ة الرقابية سيرل الطلب  لكتغييرات، ال

 ؟   تس يل مؤسسة ماعلمن يمنح الموافقة  .6

ف  معلومات ا أو  تطرأأن تغييرات علك المعنية الموافقة علك طلبات تسجيل المؤسسات، و  تمنح الج ة الرقابية
 األموال.  غسلالمعلومات ال اصة بمسؤول اإلبالغ ع  

تقارير النشيييياطات  ا"STR" كيف يمكنني إضييييافة معلومات  ديدة إل  تقارير المعامالت المشييييبوتة .7
 التي تم تقديماا؟ "SAR" المشبوتة

 ضتتافة معلومات  ديدة لتقرير تم تستتليمج مستتبقاو، ع  طريق  رستتال األموال  غستتليمك  لمستتؤول اإلبالغ ع  
 Additional Information File" المعامالت ي ص"ملف معلومات  ضتتتتتتاوية" أو ملف معلومات  ضتتتتتتاوية 

or AIFT" ،  .وكلع ف  حال دعت الحا ة لتقديم هذه المعلومات اإلضاوية 

كراألموال  غستتتتتتتتتتتتتلويتعي  علك مستتتتتتتتتتتتتؤول اإلبالغ ع    رقمج  دخالالرقم المر ع  األصتتتتتتتتتتتتتل  للتقرير عبر  ك 
 حقل الرقم المر ع  لوحدة المعلومات المالية، كما هو موضح أدناه.  ف  النكام ف المر ع  

 

 الموقع اإللكترونيي أياما أختار؟يو د خياراه للتس يل عل   .8

عند التسجيل  "Register as an Organization" التس يل كمؤسسةيتعي  علك المؤسسة تحديد خيار 
علك الطلتب، يمك  للج تة الُمبل غتة أن تستتتتتتتتتتتتتتمح  الج تة الرقتابيتة. وبمجرد موافقتة مرة ألول goAML بوابتةف  

 Register" كفردالتسيي يل للمستتتت دمي  الداخليي  ضتتتم  المؤستتتستتتة بالتستتتجيل ف  النكام ع  طريق خيار 
as a Person". 



 

 

 تل يمكن طباعة تقرير ما قبل إرساله؟ .9

" Preview"لمعاينة نعم، يمك  طباعة  ميع التقارير قبل  رستتتال ا. وما علك المستتتت دم ستتتوو النقر فو   ر ا
 قبل  رسال التقرير ثم النقر فو  رمز الطابعة لطباعتج، كما هو موضح ف  الشكل أدناه. 

 

 

 ؟ "Message Board"ما تي لوحة الرسائل  .10

الداخلية بي  وحدة المعلومات المالية ومستتتتتتت دم  التواصتتتتتتل وستتتتتتيلة   goAMLتمثل لوحة الرستتتتتتا ل ف  بوابة 
goAML .وتتميز بكون ا تسمح باترال ثنا   ا تجاه بي  الج ات المبلغة ووحدة المعلومات المالية ، 

تستتتت دم وحدة يتم  خطار الج ات المبلغة علك الفور م  خالل لوحة الرستتتا ل بقبول تقاريرها أو رفضتتت ا. كما 
 المبلغة.  اتمعلومات أوفك م  الج  لالستفسار والحرول علكهذه الميزة  المعلومات المالية

  



 

 

 المؤسسة؟بكامل أو  بمستخدم معينح،رية  "Message Board" لوحة الرسائلتل ميزة  .11

   ترتبط لوحة الرسا ل بمست دم محدد بل بكامل المؤسسة. 

 كيف يمكنني ضبط حقوق الوصول للمستخدمين المس لين في إطار مؤسستي؟   .12

 RE" المسييتخدم المشييرف لل اة المبلغةوظيفتي  محددتي  ضتتم  النكام لسل  م  ب goAMLتم تزويد بوابة 
Admin"  ومستخدم ال اة ل( مسؤول اإلبالغ ع  غسل األموا)المست دم الذن يقوم بتسجيل المؤسسة مثل
ن اكات ا(. وتمنح هات Org ID الرقم المر ع  للمؤستستة)المستت دم المستجل كفرد تحت  "RE User" المبلغة
ن العديد م  حقو  الوصتتتتتول لسل مجموعة معينة م  المستتتتتت دمي  ضتتتتتم  النكام. ويمك  للمستتتتتت دم االوظيفت

 تحديد ماهية الوظا ف الت  يتو ها مست دمو المؤسسة وفق ما يل :  "Admin" المشرف للج ة المبلغة

 المشيييييييييرف قتتا متتة انتقتتل  لك "Admin" إدارة وظيفيية المسيييييييييتخييدم، ثم انقر علك "User-Role 
Management" 

 
  م بتحديد وظيفتج. المست دم المطلوب ضم  المؤسسة وقانقر علك 

 
ف  حال و د أن حقو  وصتتتول المستتتت دم المعدة مستتتبقاو  "Admin" يتعي  علك المستتتت دم المشتتترف للمؤستتتستتتة

 والمحددة غير مال مة لمست دم  مؤسستج، أن يقوم بإضافة وظيفة  ديدة للمؤسسة كما هو موضح أدناه: 



 

 

 المشرف قا مة انتقل  لك "Admin"  إدارة الوظيفةثم انقر علك "Role Management" 

 
  إضافة وظيفة  ديدة لاغي ال اةانقر علك  

 
لمؤستتتستتتتج، بحيث يمكن م تحديد  بإنشتتتاء وظيفة  ديدة "Admin" ستتتيستتتمح النكام بعد كلع لمشتتترف المؤستتتستتتة

 ال اصة ب م لم تلف أنواع المست دمي  ف   طار المؤسسة.  صالحيات ا ست دام

 ؟ Entity اة  ا Personفرد  ا Accountمت  ي ب اختيار حساب عند رفع التقارير ي  .13

" أو Personعامالت، بينما يتعي  اختيار فرد "حينما يتضتتتتتتتتتتتم  التقرير م" Account" يجب اختيار حستتتتتتتتتتتاب
 عدم توفر تفاصيل "حساب" خاص بالمؤسسة.  عند" Entity"  ة 

". حسييييييييياب"  لك "فرد( م  "Bi Party: مع معامالت اإليداع النقدن يجب علك المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة اختيار )مثالو 
". وم  أ ل فرد"  لك "حسيييياب( م  "Bi Partyولمعامالت الستتتتتتحب النقدن، يتعي  علك المؤستتتتتتستتتتتتة اختيار )

 ". حساب"  لك "حساب( م  "Bi Partyالتحويالت يتعي  علك المؤسسة اختيار )

" أو فردستتتتتيكون م  األفضتتتتتل استتتتتت دام " مالية خدمات تقدم  وف  حالة المؤستتتتتستتتتتات غير المرتتتتتروية   الت  
 ".  اة"

  



 

 

 كيف أقدم تقريرًا يتعلق باالحتيال؟  .14

، وبطبيعة الحال لتقديم تقرير ع  واقعة احتيال، goAML  تعتبر تقارير ا حتيال م  اخترتتتتتتتتتتتتتتتاص بوابة 
يمك  للمؤستتتتتستتتتتة تقديم تقرير ع  معاملة مشتتتتتبوهة أو تقرير ع  نشتتتتتاط مشتتتتتبوه وفقاو لواقعة ا حتيال الت  تقوم 

 "Reason For Reporting" سيييييبب اإلبال المؤستتتتتتتستتتتتتتة باإلبالغ عن ا. عالوةو علك كلع، يتعي  اختيار 
 ت  يتعي  تسليط الضوء علي ا بدقة. األنسب لوصف مواضع ال طر ال

كيف يمكن لل اات المبلغة اسيييتعرال البيانات التاريخية )تقارير المعامالت المشيييبوتة السيييابقة    .15
 ؟ goAMLبعد نشرتا في بوابة 

ستتيتم الستتمام للمؤستتستتات الت  استتت دمت نكام تقارير المعامالت المشتتبوهة ستتابقاو بالوصتتول  لك منرتتة تتيح 
 . "STRs" تعراض تقاريرها السابقة بش ن المعامالت المشبوهةل ا  يجاد واس

التبديل عديد البروتوكوالت باسيييييييييتخدام تل ما تزال ال اات المبلغة تحتاج إل  االت،يييييييييال عبر   .16
 لتقديم تقارير الملفات المشبوتة؟  MPLSالمؤشرات التعريفية 

أل ل أنكمة  المرتتتتتتتتتتتترف المركزن بوابة خدمات نعم، يتعي  علك المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات الت  تحتا  للوصتتتتتتتتتتتتول  لك 
 ا ترتتتتتتال عبر مرتتتتتترف اإلمارات العربية المتحدة المركزن المدفوعات مثل المؤستتتتتتستتتتتتات الت  يشتتتتتترف علي ا 

. وب الف كلع، يمك  للمؤسسات الولو   لك MPLSالتبديل عديد البروتوكو ت باست دام المؤشرات التعريفية 
وابة ال دمات اإللسترونية ) دارة التحكم ف  الوصتتتتتتتول باستتتتتتتت دام اترتتتتتتتال  نترنت عادن عبر ب goAMLبوابة 

 . SACMاآلم ( 

 مسؤولية التقارير التي يقدماا؟  مسؤول اإلبال  عن غسل األموالتل يتحمل   .17

ف  شتتتتتت ن الال حة  2019( لستتتتتتنة 10قرار مجلس الو راء رقم )( م  3( البند )20المادة ) –( 7وفقاو للقستتتتتتم )
ف  ش ن موا  ة  را م غسل األموال ومكافحة تمويل  2018( لسنة 20اتحادن رقم )التنفيذية للمرسوم بقانون 

ة، "يتم ات اك التدابير الال مة إلدارة ا متثال لمكافحة الجرا م بما رهاب وتمويل التنكيمات غير المشتتتتتتتتتتتتتتروعاإل
 متثال. ( يحدد الم ام المنوطة بمسؤول ا 21المادة ) –( 8يشمل تعيي  مسؤول امتثال"؛ والقسم )

  



 

 

لالست ابة لمغكرات بحث وت ميد األصول التي يتم تلقياا من  goAMLبوابة تل يتعين استخدام   .18
 ؟ وحدة المعلومات المالية

 رير المشبوهة فقط.م ررة لتقديم التقا منرة goAMLبوابة  ، تعتبر 
 

 قبل حغفاا؟  goAML كم تبق  التقارير التي تمت معال تاا عل  موقع  .19

 أيام.  5
 

 ؟ goAMLموقع ما تي المدة التي ستبق  فياا التقارير األولية في شكل مسودة قبل حغفاا من   .20

 يوماو.  15
 

 قبل حغفاا؟  goAMLموقع ما تي المدة التي ستبق  فياا التقارير المرفوضة في   .21

مج قبل انت اء لتعديل التقرير ف  شتتتتكل المستتتتودة ودعادة تقدي "Revert" اسيييتعادةأيام، لذا ير ك النقر علك  5
 فترة العشرة أيام المسموحة إلعادة التقديم، ود  ستضطر المؤسسة  لك تقديم تقرير  ديد كلياو. 

 

في نموذج طلب  "Summary of the Case" ما تو عدد األحرفا سيييييعة حقل ملخل الحالة  .22
 الموقع اإللكتروني؟ 

 حرفاو.  4000
 

مرور لمرة واحدة الكلمة وتلقيت   SACM)في المرحلة األول   قمت بتقديم طلب تسيييي يلي األولي  .23
(OTP عبر الرسييائل الن،ييية الق،يييرة  SMS مرور لمرة واحدةالكلمة ي إال أنني لم أسييتلم (OTP  

 الخاصة بالبريد اإللكتروني؟ 

، وف  حتتال عتتدم و ودهتتا هنتتا ، عنتتدهتتا قتتد (Junk Folderأو ) (Spamمجلتتد البريتتد المزع  )ير ك تفقتتد 
المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة. وعليع  خطار فريق تسنولو يا المعلومات لديكم بفع  خوادميكون البريد اإللسترون  محجوباو ع  

 أو ،s.centralbank.aewebmaster@eserviceالحجب ع  عنوان البريد اإللسترون  ال اص بالنكام: 

mailto:webmaster@eservices.centralbank.ae


 

 

أو  hotmailتقوم بإضتتتتافة بريد النكام بنفستتتتع  لك القا مة البيضتتتتاء ) كا كنت تستتتتت دم بريد  ال اص م   أن
gmail  أوyahooلبوابةودعالم فريق الدعم  ( و م  ثم goAML ة المرور عبر مراستتتتتلت م إلعادة  رستتتتتال كلم

 .goaml@cbuae.gov.ae :علك البريد التال 
 

 ؟goAMLعل  بوابة  ي كيف يمكنني تس يل نفسيمؤسسةلأنا مسؤول االمتثال ال ديد ل  .24

حستتتاب المؤستتتستتتة كاتج ع  طريق استتتت دام تحت  "Resigter as a person" كفردير ك تستتتجيل نفستتتع 
تقييم طلبع ثم الموافقة عليج أو رفضتتتتتج وفقاو لذلع. وير ك  الرقابية الرقم التعريف  للمؤستتتتتستتتتتة، وستتتتتتتولك   تع

 . لمعرفة كيفية التسجيل كفرد. 2.0النس ة  – goAML بوابةف  دليل التسجيل ف   5.1الر وع  لك القسم 
 

ل اة  مسيييؤول اإلبال  عن غسيييل األموالقمت بتغيير  اة العمل وأرغب بتسييي يل نفسيييي ب،يييفة   .25
 التوظيف ال ديدة. 

يمكنع التواصتتتل مع الج ة التنكيمية لدو   ة توظيفع الستتتابقة إللغاء تفعيل استتتم المستتتت دم القديم علك بوابة 
لتتمك  م  استتتتتتت دام معلوماتع ف   نشتتتتتتاء ملف تعريف   ديد  goAMLوبوابة  SACMال دمات اإللسترونية 

 . مؤسستع الجديدةمع   ة 
 

توظيفي السابقةي ولم يعد بوسعي استخدام تغا الرقم ما يزال رقم تاتفي المحمول مرتبطًا مع  اة   .26
 مع  اة توظيفي ال ديدة؟   SACM)المرحلة األول   للتس يل األولي

لدو   ة توظيفع الستتتتتابقة إللغاء تفعيل استتتتتم المستتتتتت دم القديم علك بوابة  الرقابيةيمكنع التواصتتتتتل مع الج ة 
ستتتتتتت دام معلوماتع ف   نشتتتتتتاء ملف تعريف   ديد لتتمك  م  ا goAMLوبوابة  SACMال دمات اإللسترونية 

 مع   ة التوظيف الجديدة. 
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 AML Production https://services.cbuae.gov.ae <عنييدمييا أحيياول الييدخول إل    .27
يقوم بفتح تبويب اسييم المسييتخدم وكلمة المرور كما في لل،ييورة أدنايي وإم رد إدخال تغي التفاصيييل 
 تعاود الشاشة المنبثقة الظاور ثانيًةي وعندما أقوم باإللغاء تظار شاشة الدخول غير الم،رح به. 

 
بتتتتتتتإدختتتتتتتال تتتتتتفتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتتتتتتم التتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتدم وكتتتتتلتتتتتمتتتتتتتة التتتتتمتتتتترور التتتتتتتتتتت  تتتتتتلتتتتتقتتتتتيتتتتتتتتتتت تتتتتتتا عتتتتتبتتتتتر  قتتتتتم

webmaster@eservices.centralbank.ae ( وهو يبدأ بحرف……U ) باستتتت دام ف  الشتتتاشتتتة المنبثقة
 (.أرقام 6المكون م  ) ككلمة مرور Google Authenticator رمز المرور المُنش  عبر برنام 

وضتتبط  Google Authenticator، الر اء الذهاب إلعدادات برنام   كا كنت م  مستتت دم  هاتف آندرويد
 (.Time-Syncالوقت )
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دخيييييييييليييييييييُت إلييييييييي  عييييييييينيييييييييواه اليييييييييميييييييييوقيييييييييع اإلليييييييييكيييييييييتيييييييييرونيييييييييي اليييييييييتييييييييياليييييييييي   .28
https://eservices.centralbank.ae/sacm/getkey.php ي ثم قمت بإدخال عنواه بريدي

البريد اإللكترونيي والواردة عبر الرسيييييائل   الواردة عبر OTPاإللكترونيي وكلمة المرور لمرة واحدة )
 . ولكن ما يزال يظار أمامي الخطأ أدناي.SMS الن،ية الق،يرة

 

 
لتتتتذا ُير ك التواصتتتتتتتتتتتتتتتتتل مع موقع سييييييييييياعيية فقط.  24صيييييييييييالحيية لمييدة تبقك كلمتتتتات المرور لمرة واحتتتتدة 

goaml@cbuae.gov.ae ات المرور لمرة واحدة. لطلب تحديث كلم 
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 ال يتم التعّرف عل  توية مؤسستي ويظار أمامي الخطأ أدناي.  .29

 
 

 Register as a" التستتتتتجيل كفرد . ويمك  استتتتتت دام  ريجب عليع التستتتتتجيل كمؤستتتتتستتتتتة وليس برتتتتتفة فرد
Person"  .إلضافة مست دمي  آخري  بعد تفعيل حساب المؤسسة حرراو 

 

 ؟ اة رقابيةي ما الغي ينبغي علّي فعله باعتباري تمؤسساال ىإحدفي حال تم إلغاء رخ،ة   .30

. وكلع م  SACMبوابة " دارة التحكم ف  الوصتتتتتتول اآلم "  علكهذه المؤستتتتتتستتتتتتة  حستتتتتتابيجب عندها  لغاء 
 خالل:

 .  ة رقابيةبرفة  SACMالدخول  لك بوابة  .1

 
 

 :"Approved Requestsا نتقال  لك الطلبات المقبولة " .2



 

 

 
 

 . لغاء حساب ا م  النكاماختر المؤسسة الوا ب  .3
 ".Revokeانقر علك  ر  لغاء " .4

 
 goaml@cbuae.gov.aeعبر البريد اإللسترون   goAMLأرسل بريداو  لسترونياو  لك فريق دعم  .5

 .goAML بوابةعلك المؤسسة إلغاء حساب ليقوموا بالمؤسسة  وأبلغ م ب ن تم  لغاء رخرة
 

 ال اة الرقابيةفي حال اسييتقال مسييؤول اإلبال  عن غسييل األموال في المؤسييسييةي كيف تسييتطيع   .31
 ؟goAMLوإوابة  SACMحسابات تغا المسؤول عل  بوابة الخدمات اإللكترونية  إلغاء

 وكلع م  خالل: .SACM نكاميجب  لغاء وصول المست دم  لك 

 .  ة رقابيةبرفة  SACM نكامالدخول  لك  .1

mailto:goaml@cbuae.gov.ae


 

 

 
 :"Approved requestsا نتقال  لك الطلبات المقبولة " .2

 
 حسابج.اختر الفرد الوا ب  لغاء  .3
 ".Revokeانقر علك  ر  لغاء " .4

 
 goaml@cbuae.gov.aeعبر البريد اإللسترون   goAMLأرسل بريداو  لسترونياو  لك فريق دعم  .5

 .goAMLبوابة المست دم علك  إللغاء حساب
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 ي كيف يمكننا الدخول إل  بوابة)المرحلة األول  والثانية  عند اسيييييييييتكمال مرحلتّي التسييييييييي يل  .32
goAML؟ 

 https://services.cbuae.gov.aeانقر علك الرابط التال  لتسجيل الدخول  .1
 Systemsادخل  لك   .2
 Production – GOAML Webاضغط علك  .3

 
ستك ر الشاشة المنبثقة أدناه، وعندها يجب  دخال اسم المست دم الذن حرلت عليج م   .4

webmaster@eservices.centralbank.ae  وهو يبدأ بحرف……U ،  باإلضافة  لك
 6)المكون م   ككلمة مرور Google Authenticator برنام است دام رمز المرور الُمنش  عبر 

 . أرقام(

 
 .goAMLسيتم تو ي ع  لك الرفحة الر يسية لبوابة  .5
 ."Sign in" تس يل الدخولانقر علك ر   .6

 

mailto:webmaster@eservices.centralbank.ae


 

 

، وانقر بعدها goAMLأدخل اسم المست دم وكلمة المرور اللذان أنش ت ما عند التسجيل ف  بوابة  .7
 ".LOGIN"علك تسجيل الدخول 

 
 

 ي فماذا أفعل؟goAMLأوا ه مشكلة في تحميل الوثائق في بوابة   .33

 أي يتضيييمن وال ق،ييييراً ، كما يجب أن يكون استتتتم الملف مي ابايت 5يجب أ  يتجاو  حجم كل ملف مرفق 
 ميع حجم مجموع وف  حال تحميل التقارير، يجب أ  يتجاو   .وأه يكوه باللغة اإلن ليزية خاصيية حروف

 ميجابايت. 20 التقارير معاو 

  



 

 

ي ولم ي،ييييلني رمز المرور لمرة واحدة SACM نظامقمت بتسيييي يل رقم الااتك بشييييكل خاط  في   .34
 ي فماذا أفعل؟SMS عن طريق الرسائل الن،ية الق،يرة

 goaml@uaefiu.gov.aeعبر البريد اإللسترون   goAML بوابة  لسترون   لك فريق دعم ير ك  رسال بريد
 إللغاء طلبع الحال  ودعادة التسجيل بعدها مست دماو رقم ال اتف الرحيح. 

 

ي فكيف يمكنني تسييييييييي يل Google Authenticatorقمُت بتغيير تاتفي ولم يعد لدّي تطبيق   .35
 الدخول اآله؟

علك هاتفع الجديد ودعادة ضتتتتتتتتتتتتتتبط اإلعدادات وفق  Google Authenticatorننرتتتتتتتتتتتتتتحع بتحميل تطبيق 
 .هناالمو ود  (SACM)المرحلة األولك  دليل التسجيل األول ات المو ودة ف  القسم ال امس م  ال طو 

 

وتسييي لياا في بوابة  SACMنظام من تو المسيييؤول عن قبول التسييي يل األولي لمؤسيييسيييتي في   .36
goAML؟ 

 المسؤولة عنع بالموافقة علك كال الطلبي .  الج ة الرقابيةُتعنك 

 

تم الموافقة عل  طلبي تي إال أنه لم goAMLتوية مؤسستي في بوابة  تحتفرد كقمُت بالتس يل   .37
 مع من ي ب أه أتواصل باغا الخ،وص؟ بعدي

 مستتتتتؤول هو ، والذن عادةو ما يكون  "Admin" يمكنع التواصتتتتتل مع المستتتتتت دم المشتتتتترف ال اص بمؤستتتتتستتتتتتع
أن مستتتتتؤول اإلبالغ ع   –لج ة ما  "Admin" األموال؛ حيث يعتبر المستتتتتت دم المشتتتتترف غستتتتتل ع  اإلبالغ

 اإلضافيي  الذي  يسجلون ف   طار هذه الج ة.مسؤو و ع  قبول  ميع المست دمي   - غسل األموال
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 عل  بريدي اإللكتروني؟ goAMLما السبب في عدم تلقّي أي إشعارات من   .38

، وف  حال لم تس  اإلشتتتتتتتتتتتعارات هنا ، عندها (Junk Folderأو ) (Spamمجلد البريد المزع  )ير ك تفقد 
وعليع  خطار فريق تسنولو يا المعلومات لديكم قد تسون الرستتتتتا ل اإللسترونية محجوبة ع  م دم مؤستتتتتستتتتتتع. 

أو أن ، goAML.Workflow@cbuae.gov.aeبفع الحجب ع  عنوان البريد اإللسترون  ال اص بالنكام 
أو  hotmailص م  تقوم بإضتتتتتتتتافة بريد النكام بنفستتتتتتتتع  لك القا مة البيضتتتتتتتتاء ) كا كنت تستتتتتتتتت دم بريد  ال ا

gmail  أوyahoo )عالم فريق الدعم لبوابةم  ثم  و  goAML  .بذلع 
 

أكثر من مرةي وذلك  goAMLالمسيييؤولة عني طلباتي للوصيييول إل  بوابة  ال اة الرقابيةرفضيييت   .39
بسيييييييبب عدم تحميل الوثائق المطلوإة بالرغم من أنني قمت بتحميلاا عند تقديم الطلبي فما حل تغي 

 المشكلة؟

ترغب بتحميل ا، واضتتغط بعدها علك  ختيار الملفات الت   "Choose Fileير ك الضتتغط علك  ر ترتتفح "
. وعند كلع ستتتتتتيك ر علك الشتتتتتتاشتتتتتتة رستتتتتتالة منبثقة لت  يد تحميل الوثا ق؛ فف  حال لم "Upload" رفع/تحميل

المترتتتفح ال اص بع وتفعيل اإلشتتتعارات المنبثقة، ود   تك ر الرستتتالة المنبثقة، ستتتيتعي  عليع ضتتتبط  عدادات
 ل  تستطيع تحميل الوثا ق  لك النكام. 

 

ي goAMLي وقمُت بتس يل مؤسستي في بوابة للمؤسسة أأنا مسؤول اإلبال  عن غسل األموال   .40
 فال ي ب تس يل نفسي ب،فة فرد ضمن المؤسسة كشرم الستكمال عملية التس يل؟

غ ع  غستتتل األموال مستتتؤو و ع  تستتتجيل المؤستتتستتتة الت  يعمل ب ا، ولذلع عند تستتتجيل يعتبر مستتتؤول اإلبال
 ول ، يتم تستتتتتجيل هذا المستتتتتؤول تلقا ياو، أن   حا ة لتستتتتتجيلج برتتتتتفة "فرد". goAMLالمؤستتتتتستتتتتة علك بوابة 

ُيطلب م  المؤستتتتتستتتتتة تستتتتتجيل األفراد    ف  حال رغبت بتستتتتتجيل مستتتتتت دمي   ضتتتتتافيي   لك  انب مستتتتتؤول 
  غ ع  غسل األموال. اإلبال
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عن البلييداه عييالييية المخيياطر ومييا يرتبط باييا من  برفع تقيياريرأي من ال اييات المبلغيية ملزميية   .41
 معامالتا أنشطة؟

 غير والم   واألعمالتقع هذه المستتتتتؤولية علك عاتق  ميع المؤستتتتتستتتتتات المالية المرتتتتتروية وغير المرتتتتتروية 
 المحددة. المالية

 

عن البلداه عالية المخاطرا أنشيييطة البلداه عالية المخاطر؟ وما  التقاريررفع ما نطاق مسيييؤولية   .42
 أيام؟ 3المعامالت التي تنطبق علياا فترة التعليق 

ال ار ية الت  تمر عبر قنوات الرتتتتتتتتيرفة  النشتتتتتتتتاط علك المعامالتليق المعاملة تنطبق مستتتتتتتتؤولية اإلبالغ وتع
 عالية   ة  لك أو الرتتتتتتتتتتادرة م  أو الت  تمر عبر الدولوالتحويل. وتشتتتتتتتتتتمل هذه المعامالت: المعامالت المو 

 (.هنا عالية الم اطر )يمك   يجاد قا مة البلدان FATFالمال   العمل مجموعة قبل م  والمرنفة الم اطر

ل أو المستتتتتفيد مرتبطاو  ما  و  تشتتتتمل أن معاملة  معامالت )م    لك أن بلد وب ن عملة كانت( يكون في ا الُمح 
ببلد مرتتتتنف ضتتتتم  القا مة المذكورة أعاله )ويشتتتتمل كلع المقيمي   - طريق الجنستتتتية أو اإلقامة ستتتتواء ع  –

وغير المقيمي  ف  اإلمارات(. وينطبق األمر نفسج أيضاو علك أن معاملة يكون أحد أطراف ا هيئة ت سست ف  
الح أو لديج صتتالحية أحد هذه البلدان المرتتنفة، أو فرداو يحمل  نستتية  حدو هذه البلدان ويكون صتتاحب مرتت

 توقيع ف  هذه ال يئة. 

 

تل يو د حد معين لح م المعاملةا المعامالت فيما يخل مسيييييييييؤولية اإلبال  عن البلداه عالية   .43
 المخاطر؟

  ال، يجب اإلبالغ ع  هذه المعامالت  لك وحدة المعلومات المالية م ما كان حجم ا. 
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البليييداه لرفيييع تقيييارير  ال ايييات المبّلغييية اسيييتخداماايتو يييب علييي  القنييياة أو األداة التيييي  ميييا تيييي  .44
 المخاطر؟عالية  البلداهأنشطة  اعالية المخاطر 

متتتتتتتتع  goAML بوابتتتتتتتتة ن األداة الوحيتتتتتتتتدة المتاحتتتتتتتتة لرفتتتتتتتتع التقتتتتتتتتارير  لتتتتتتتتك وحتتتتتتتتدة المعلومتتتتتتتتات الماليتتتتتتتتة هتتتتتتتت  
 goAML بوابتتتتتتة. ير تتتتتتك الر تتتتتتوع  لتتتتتتك دليتتتتتتل رفتتتتتتع التقتتتتتتارير علتتتتتتك المناستتتتتتب متتتتتت  التقتتتتتتاريرنتتتتتتوع الاستتتتتتت دام 
 علك موقع وحدة المعلومات المالية لدولة اإلمارات. المتوفر

 رستتتتتال ا عبتتتتتر البريتتتتتد اإللسترونتتتتت  أو  يتتتتتتمأن تقتتتتتارير  تتلقتتتتتكوبالتتتتتتال ، فتتتتتإن وحتتتتتدة المعلومتتتتتات الماليتتتتتة لتتتتت  
 .goAML  رسا ل لوحة عبر رسالةعلك شكل نسخ مطبوعة أو حتك 

لومتتتتتات الماليتتتتتة علتتتتتك شتتتتتكل تقريتتتتتر معتتتتتامالت هتتتتتذه المعتتتتتامالت  لتتتتتك وحتتتتتدة المع مثتتتتتل يجتتتتتب اإلبتتتتتالغ عتتتتت 
 الحقتتتتتول فتتتتت بدقتتتتتة وحستتتتتب األصتتتتتول  كات الرتتتتتلة المعلومتتتتتاتمتتتتتلء البلتتتتتدان عاليتتتتتة الم تتتتتاطر، حيتتتتتث يتتتتتتم 

حقتتتتتول الفتتتتت  حتتتتتال لتتتتتم تمتلتتتتتع الج تتتتتة الُمبل غتتتتتة تفاصتتتتتيل واويتتتتتة لمتتتتتلء و ضتتتتتم  التقريتتتتتر.  الم ررتتتتتة لتتتتتذلع
 البلتتتتتتدانالمعاملتتتتتتة برتتتتتتيغة تقتتتتتتارير أنشتتتتتتطة  اإلبتتتتتتالغ عتتتتتت  حين تتتتتتا يتعتتتتتتي لمعاملتتتتتتة )المعتتتتتتامالت(؛ اإللزاميتتتتتتة ل

ومتتتتا  لتتتتتك  ،وأرقتتتتتام الحستتتتابات ،لغامثتتتتل المبتتتت - بالتفرتتتتتيل المعتتتتامالت ستتتتمات الم تتتتاطر متتتتع وصتتتتتفعاليتتتتة 
 ف  الحقل المتام علك شكل نص. - كلع

 

والخييييدمات ذات ال يميييية المضييييافة مثييييل مييييدفوعات فييييواتير  تعييييد معييييامالت صييييرف العمييييالتتييييل   .45
 ؟ المخاطرعالية  البلداهمعفاة من التزام اإلبال  عن معامالت  المرافق العامة

  ينطبتتتتتتتتتق هتتتتتتتتتذا ا لتتتتتتتتتتزام علتتتتتتتتتك معتتتتتتتتتامالت صتتتتتتتتترف العمتتتتتتتتتالت والمعتتتتتتتتتامالت المحليتتتتتتتتتة ل تتتتتتتتتدمات القيمتتتتتتتتتة 
ستتتتتتتداد لتتتتتتتو كانتتتتتتتت للحتتتتتتتدود )حتتتتتتتتك ل عتتتتتتتابرة عمليتتتتتتتات دفتتتتتتتع تتضتتتتتتتم كانتتتتتتتت المعاملتتتتتتتة   كا أمتتتتتتتاالمضتتتتتتتافة. 
 غ ع  معامالت البلدان عالية الم اطر.لتزام اإلبالفحين ا ت ضع  الفواتير(، 

  



 

 

عالييييية  البلييييداهميييياتي أنييييواال المعييييامالت األخييييرى المعفيييياة ميييين التييييزام اإلبييييال  عيييين معييييامالت   .46
 ؟المخاطر

، فتتتتإن  ميتتتتع أنتتتتواع المعتتتتامالت وبالتتتتتال علتتتتك التحتتتتويالت الدوليتتتتة بتتتت ن عملتتتتة كانتتتتت.  فقتتتتطينطبتتتتق ا لتتتتتزام 
 ،ومعتتتتتتتتتامالت نكتتتتتتتتتام حمايتتتتتتتتتة األ تتتتتتتتتور ،ت البطاقتتتتتتتتتاتومتتتتتتتتتدفوعا ،مثتتتتتتتتتل مشتتتتتتتتتتريات البطاقتتتتتتتتتات - األختتتتتتتتترو 

 .  تندر  ضم  نطا  هذا ا لتزام - المحلية وغيرها العامة المرافق وفواتير ،والشيكات المحلية
 

مثيييييل  التييييداوالتعلييييي   المخيييياطرعاليييييية  البلييييداهالتييييزام اإلبيييييال  عيييين معيييييامالت ينطبيييييق تييييل   .47
األسييييامي والعمييييالت األ نبيييييةي واألصييييول المشييييفرةي والسيييينداتي وال،ييييناديق المشييييتركةي والسييييلع 

 وغيرتا؟

 عتتتتتتتابرةو للحتتتتتتتدود، ود  ف تتتتتتت  معفتتتتتتتاةكانتتتتتتتت   كاالمعتتتتتتتامالت المتعلقتتتتتتتة بالتتتتتتتتداول  ينطبتتتتتتتق هتتتتتتتذا ا لتتتتتتتتزام علتتتتتتتك
 .بطبيعة الحال

 األستتتتت م عبتتتتتر وستتتتتيطبشتتتتتراء اطر متتتتت  دولتتتتتة معينتتتتتة عاليتتتتتة الم تتتتت متتتتتا متتتتتواط  قتتتتتام،  كا علتتتتتك ستتتتتبيل المثتتتتتال
ستتتتتنداتج أو  ببيتتتتتع قتتتتتاممتتتتتع تحويتتتتتل األمتتتتتوال متتتتت  ختتتتتار  اإلمتتتتتارات، أو  بتتتتتالتوا ن اإلمتتتتتارات  دولتتتتتة فتتتتت  متتتتتال 

أصتتتتولج المشتتتتفرة وأراد تحويتتتتل األمتتتتوال  لتتتتك حستتتتاب ختتتتار  اإلمتتتتارات؛ فتتتتإن مثتتتتل هتتتتذه المعتتتتامالت تستتتتتو ب 
 اإلبالغ.

 

تقييييارير معييييامالت ل التعليييييق الثالثيييية ييييياممييييا تييييو المتوقييييع ميييين ال اييييات المبلغيييية أثنيييياء وإعييييد أ  .48
 المخاطر؟عالية  البلداه

، التتتترد علتتتتك التقريتتتترخالل تتتتا الماليتتتتة  المعلومتتتتاتوحتتتتدة ل يمكتتتت  أيتتتتام عمتتتتل 3تعليتتتتق المعتتتتامالت لمتتتتدة  ينبغتتتت 
، هتتتتتذه األثنتتتتتاءفتتتتت  و غ عن تتتتتا. بل تتتتتالمعاملتتتتتة )المعتتتتتامالت( المُ ت تتتتتص  نرتتتتتا حأو   متتتتتا بتو يتتتتتج  رشتتتتتادات وكلتتتتتع

كات األطتتتتتتتتراف و بشتتتتتتتت ن المعاملتتتتتتتتة )المعتتتتتتتتامالت(    تتتتتتتتراء العنايتتتتتتتتة الوا بتتتتتتتتة او أيضتتتتتتتتة المبلغتتتتتتتتلج تتتتتتتتة يمكتتتتتتتت  ل
 للج تتتتتتة، يمكتتتتتت  ةالمحتتتتتتدد ةالزمنيتتتتتت الم لتتتتتتة ضتتتتتتم الماليتتتتتتة  المعلومتتتتتتاتوحتتتتتتدة  ردفتتتتتت  حتتتتتتال عتتتتتتدم و . الرتتتتتتلة
 تلتحديتتتتتتد متتتتتتا  كا كانتتتتتت -الوا بتتتتتتة  نتتتتتتتا   العنايتتتتتةال تتتتتاص بنتتتتتتاءو علتتتتتتك  ا لتقتتتتتتديرهاو وفقتتتتتت -ة ا ترتتتتتتال المبل غتتتتت
 .المعاملة أم   م بتنفيذستقو 



 

 

 ؟ي كيف يمكنني استعادته goAMLلقد نسيت اسم المستخدم الخاص بي لنظام    .49

ودرستتتتتتتال  goaml@uaefiu.gov.aeير تتتتتتتك التواصتتتتتتتل متتتتتتتع فريتتتتتتتق عمتتتتتتتل النكتتتتتتتام علتتتتتتتك البريتتتتتتتد التتتتتتتتال : 
 بنجام: ال اص بكم البيانات أدناه ليتم التحقق م  صحة البيانات واستعادة اسم المست دم

 ا سم األول واألخير كما هو مسجل ف  النكام.. 1
 البريد اإللسترون  المسجل. 2
 رقم ال وية اإلماراتية. 3
 قم  وا  السفرر . 4
 اريخ الميالدت. 5
 (Org. IDالتعريف  للمؤسسة علك النكام ) مالرق. 6
 الجنسية. 7
 

  MLRO) مسيييييؤول االمتثيييييالمسيييييؤول اإلبيييييال  عييييين غسيييييل األموالامييييياتي خطيييييوات تغييييييير   .50
 ؟goAMLالخاص بالمؤسسة عل  نظام 

I. ( تعيي  مسؤول  بالغ ع  غسل األموال مسؤول امتثالMLRO.ديد  ) 
II. ( تسجيل مسؤول ا متثال الجديد ف  المرحلة األولكSACM للحرول علك ا ترال اآلم   لك )

 الرقابية. الج ة علك الطلب م  قبل موافقةال ستتمالشبكة. 
III.  تسجيل مسؤول ا متثال( الجديدMLRO ( ف  المرحلة الثانية )نكامgoAML كش ص تحت )

*الر اء الر وع  لك دليل  (.Org. ID( باست دام الرقم التعريف  للمؤسسة )as a personالمؤسسة )
 .14تسجيل المرحلة الثانية صفحة رقم 

IV.  للحرول علك  ، يجب  رسال رقم التسجيل المر ع  للج ة الرقابيةم  المرحلة الثانية ا نت اءبعد
  ( القديم ليتم  لغاء حسابج علك النكام.MLROالموافقة ويجب  بالغ م ببيانات مسؤول ا متثال )

V.  الر اء  درا  بريد نكامgoAML  :عند التواصل مع   تسم الرقابيةgoaml@uaefiu.gov.ae  
VI. الجديد  لك تغيير تفاصيل   ة ا ترال ضم  تفاصيل  ا متثال، يحتا  مسؤول بعد تسجيل الدخول

 ف  هذا الدليل(. 2)الر اء الر وع للسؤال رقم  goAML( علك نكام My Org Detailsالمؤسسة )
VII.  يجب أن توافق الج ة الرقابية علك هذه التغييرات ف  نكامgoAML. 

  

mailto:goaml@uaefiu.gov.ae


 

 

 ؟goAMLعل  نظام  ماتي خطوات إضافة مستخدم  ديد تحت المؤسسة  .51
I. ( تسجيل المست دم الجديد ف  المرحلة األولكSACM .للحرول علك ا ترال اآلم   لك الشبكة )

 يجب موافقة الج ة الرقابية علك الطلب.
II. ( يتم استالم اسم المست دم والرمز السرنSecret Key.) 
III.   يقوم المست دم بتثبيت برنامGoogle Authenticator  ن علك ال اتف واست دام الرمز السر

(Secret Key. والبريد المسجل ف  النكام لتفعيل البرنام ) 
IV.   ثانية. 30أرقام يتغير كل  6بعد تفعيل الحساب علك ال اتف يتم الحرول علك رمز مكون م 
V.  عند الدخول  لك الرفحة الر يسية لنكامgoAML ستك ر نافذة صغيرة. يجب  دخال اسم المس دم 

أرقام ككلمة  6الرمز المكون م   واست دام .....( Uالذن تم الحرول عليج مسبقاو ع  طريق البريد )
 المرور.

VI. ( يسجل المست دم الجديد تحت المؤسسة كمست دمas a person باست دام الرقم التعريف  للمؤسسة )
(Org. ID.) 

VII. (  يقوم مسؤول ا متثال األساسAdminبالموافقة علك طلب اإلض ).الر اء الر وع  لك دليل  افة*
 .16تسجيل المرحلة الثانية صفحة رقم 

 
قبيييل  goAML المعييياده واألح يييار الكريمييية علييي  شيييبكة ةت يييار تقيييارير إلييي  متييي  سيييتبق    .52

 ؟إزالتاا

ن واألحجتتتتتتتتتتار السريمتتتتتتتتتتة، تتتتتتتتتتتم برمجتتتتتتتتتتة المعتتتتتتتتتتاد ةتجتتتتتتتتتتار  لحمايتتتتتتتتتتة المعلومتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتترية المتعلقتتتتتتتتتتة بتقتتتتتتتتتتارير
 ق ما يل :وفلحذف التقارير   goAMLبوابة

 او م   نشا ج دون  رسالج.يوم 15 مروربعد  تقرير الويبت لص م  معلومات ال 
 أو  لعتتتتتدم تنكيمتتتتتج بالشتتتتتكل الرتتتتتحيح ورفضتتتتتج  رستتتتتالجبعتتتتتد  تقريتتتتتر الويتتتتتبت لص متتتتت  معلومتتتتتات التتتتت

 .أيام 5 مدة انتكار  عادة التقرير – الفشل ف  التحقق م  صحتج
  م   عادتج أيام 10بعد  تقرير الويبالت لص م  معلومات. 

  



 

 

 ما متطلبات تقارير ت ارة المعاده الثمينة واألح ار الكريمة؟ .53

الرقم 
 التسلسل 

مفاومنا لمتطلبات  االستفسار
 التقارير

 المالحظات التأكيد )نعم ا ال 

    المعامالت مع األفراد: 1

 الييمييعيييييامييالت مييع األفييراد الييميي يييييمييييين: 1.1
الحرتتتتتتتتتتتتتول علك بيتتانتتات ال ويتتة )ال ويتتة 
اإلمتاراتيتة أو  وا  الستتتتتتتتتتتتتفر( بتالنستتتتتتتتتتتتتبتتة 
للمعامالت النقدية الت  تعادل أو تتجاو  

درهم  متتتتارات  ويجتتتتب  55,000 قيمت تتتتا
اإلبالغ عن تتتتا تحتتتتت بنتتتتد تقتتتتارير تجتتتتارة 

 .(DPMSR) المعادن واألحجار السريمة

  نعم يجب رفع تقرير

 غير الم يمين:المعيييييامالت مع األفراد  2.  1
الحرتتتتتتتتتتتتتول علك بيتتانتتات ال ويتتة )ال ويتتة 
اإلمتاراتيتة أو  وا  الستتتتتتتتتتتتتفر( بتالنستتتتتتتتتتتتتبتتة 
للمعامالت النقدية الت  تعادل أو تتجاو  

درهم  متتتتارات  ويجتتتتب  55,000 قيمت تتتتا
اإلبالغ عن تتتتا تحتتتتت بنتتتتد تقتتتتارير تجتتتتارة 

 المعادن واألحجار السريمة.

  نعم يجب رفع تقرير

 رفع تقرير حول ما م  ضتتتتتتتترورة تستتتتتتتتتلزم 3.  1
البطيياقييات االئتمييانيييةي والشييييييييييكييات أو 

الت  يبرم ا األفراد المعامالت الم،يييرفية 
درهم  متارات .  55,000وتتجتاو  قيمت تا 

بيد أنج يجب رفع تقرير معامالت مشبوهة 
((STR  بش ن ا ف  حال ا شتباه ب ا 

نعمي ال حا ة لرفع    حا ة لرفع تقرير
 تقرير

 

القييديم )تبييديييل الييغتييب  تبييديييل الييغتييب 4.  1
 القييديما الم وترات القييديميية بييال ييديييدة :
ما م  ضرورة تستلزم رفع تقرير ف  حال 

نعمي ال حا ة لرفع    حا ة لرفع تقرير
 تقرير

 



 

 

عدم  برام صتتتتتتتتتتتتتفقات نقدية )تتجاو  الحد 
 المسموم(.

    المعامالت مع المؤسسات ا الشركات: 
النقتتديتتة   بتتد م  رفع تقرير بتتالمعتتامالت  1

بي  الشتتتتتتتتتتتتتركتتات والت  تعتتادل أو تتجتتاو  
درهم  متارات  تحتت بنتتد  55,000قيمت تا 

 تقارير تجارة المعادن واألحجار السريمة.

  نعم يجب رفع تقرير

نعمي ال حا ة لرفع    حا ة لرفع تقرير الشيكات والتحويالت اإللسترونية المحلية 
تقرير إذا كاه التحويل 
الم،رفي صادرًا عن 
أحد الم،ارف داخل 
اإلماراتي أما إذا تم 
التحويل من خالل 

مكاتب ال،رافةي يتعين 
رفع تقرير بالمعاملة 

 GoAMLعل  بوابة 
تحت بند تقارير ت ارة 
المعاده واألح ار 

 الكريمة

 

   رفع تقرير يجب  ميع التحويالت اإللسترونية الدولية 
 نعمي تغا صحيح

معامالت المقايضة تتتتتت تجارة الذهب: يقبل  2
تجتتار الجملتتة بستتتتتتتتتتتتتبتتا تتع التتذهتتب مقتتابالو 
للمجوهرات، ويتم دفع الرستتتتتوم ع  طريق 

 الشيكات أو التحويالت اإللسترونية.

  نعمي تغا صحيح   حا ة لرفع تقرير

  نعمي تغا صحيح لرفع تقرير  حا ة  ال امش، قروض البنو ا قتراض علك  3
  نعمي تغا صحيح   حا ة لرفع تقرير الحوا ت ضم  الشركة 4
عمليات البيع الشتتتتراء ضتتتتم  الشتتتتركة بما  5

 يتجاو  الحد النقدن المقرر
  الي ال حا ة لرفع تقرير يجب رفع تقرير



 

 

يجتتتب رفع تقتتتارير بمعتتتامالت التقستتتتتتتتتتتتتيط  6
المستتموم النقدية الت  تتجاو  قيمت ا الحد 

 وقت استالم األموال

  نعمي تغا صحيح يجب رفع تقرير

يجب رفع تقارير بالدفعات النقدية المسبقة  7
الت  تتجاو  قيمت ا الحد المستتتتتتتتتموم وقت 

 استالم األموال

  نعمي تغا صحيح يجب رفع تقرير

ف  غضون أسبوعي  م   وتيرة اإلبالغ ع  "المعامالت المؤهلة" 8
  تمام المعاملة

  نعمي تغا صحيح

يجب  رفا  وثا ق الفاتورة بيانات ال وية  9
بتقارير تجارة المعادن واألحجار السريمة 

 أثناء رفع التقرير؟

غير  لزام ، للمزيد م  
التوضيح، يمك  للتجار 
 رفا  الوثا ق ) كا لزم 

 األمر(

  نعمي تغا مفّضل

بالنستتتتتبة للتحويالت اإللسترونية م  خار   10
فإن بيانات ال وية الضتتتترورية عند البالد، 

رفع تقتتتتتارير تجتتتتتارة المعتتتتتادن واألحجتتتتتار 
السريمة ه : الرخرتتتتتتتتتة التجارية، واستتتتتتتتتم 
المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة، وثبوتيات ال وية للممثل 

 المحل ، وما  لك كلع.

ينبغ  رفع تقرير بجميع 
التحويالت اإللسترونية 

الدولية مع ثبوتيات ال وية 
 المذكورة آنفاو 

 

غ نعمي إذا كاه المبل
يعادل أو يت اوز 

ألك درتم ا  55,000
- 

 

ف  معامالت المقايضتتتتتتتتتتتتة، يتم رفع تقرير  11
بتتتتالرستتتتتتتتتتتتتوم النقتتتتديتتتتة الت  تتجتتتتاو  الحتتتتد 
المستتتتتتتموم تحت بند تقارير تجارة المعادن 

 واألحجار السريمة

ال تعتبر "الرسوم"  يجب رفع تقرير
معاملة ي ب اإلبال  
عناا إذا لم تتم أي 
عمليات شراء أو بيع 
للمعاده واألح ار 
 الثمينة المعنية.

 

 كا أبرمت المعامالت م  خالل خطابات  12
ا عتمتتتتتتاد )خطتتتتتتاب أو كتتتتتتتاب اعتمتتتتتتاد 

 مررف (

  نعم, تغا صحيح   حا ة لرفع تقرير

التذهتب غير ثتابتت القيمتة: يتم رفع تقرير  13
بتتتتالتتتتدفعتتتتات النقتتتتديتتتتة الت  تتجتتتتاو  الحتتتتد 

  نعم, تغا صحيح يجب رفع تقرير



 

 

 تقارير تجارة المعادنتحت بند  المستتتتتتتموم
 واألحجار السريمة

هتتتتتتتل يتتتتتعتتيتت  اإلبتتالغ عتت  التتتتتحتتويتتالت  14
اإللسترونية م  شتتتتتتركة ف  البر الر يستتتتتت  
 لك شتتتتركة أخرو ف  المنطقة الحرة تابعة 
لنفس المجموعتتتتة )وبتتتتالتتتتتال  تعتبر هتتتتذه 
التحويالت داخليتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتم  المجموعتتتتتة 

 الواحدة( للحرول علك اإلمدادات؟

اإلبالغ ع  يجب 
التحويالت اإللسترونية 
 عتبار المنطقة الحرة 
بمطار دب  خار  نطا  

بينما   لحا ة  -الدولة 
 لرفع تقرير بالشيكات.

ال حا ة لإلبال  عن 
التحويالت التي تتم 
ضمن الم موعة 

 الواحدة

 

ت ارة سيييييييييبائك الغتب )المعامالت بين  15
 الشركات 

   

)المشتتتتتتتتتتتتتترن والبتتتتا ع(  كا كتتتتان الطرفتتتتان  1.  15
 يتتانتتات شتتتتتتتتتتتتتركتتات مرخرتتتتتتتتتتتتتتة ف  دولتتة 
اإلمتتتتتتتارات وتمتتتتتتتت التستتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة بين متتتتتتتا 
بالتحويالت المحلية بي  حستتتاب   الطرفي  
بالدو ر األمريك  ضتتتتتم  المرتتتتترف كاتج 
ف  اإلمارات. ف ل يجب اإلبالغ ع  هذه 

 المعامالت؟

  حا ة لإلبالغ نكراو 
إلتمام المعاملة بي  
 مررفي  محليي 

  تغا صحيحنعمي 

 كا كتتتتان الطرفتتتتان )المشتتتتتتتتتتتتتترن والبتتتتا ع(  2.  15
 يانات مرخرة ف  دولة اإلمارات وتمت 
التستتتتتتتتتتتتتوية بين ما بالتحويالت اإللسترونية 
التدوليتتة بتالتدو ر األمريك ، وحستتتتتتتتتتتتتتاب متتا 
المرتتتتتتتتترويان ف  دولة اإلمارات لس  لدو 
مرتتتارف م تلفة. ف ل يجب اإلبالغ ع  

 هذه المعامالت؟

عن ا لما يجب اإلبالغ 
تنطون عليج العملية م  
 تحويالت  لسترونية دولية

 
 أو
 

  حا ة لرفع تقرير نكراو 
إلتمام المعاملة بي  
 مررفي  محليي 

ي ب رفع تقرير 
بالتحويالت اإللكترونية 

 الدولية

 

ت لل الندوة ا فتراضتتتتتتتتتتتتية المنعقدة بتاريخ  
شتتتترم للنماك  الم تلفة  2021يونيو  13

ير ك توضيح ما يعنيج 
 خيار "حساب".

  

 



 

 

تقارير تجارة المعادن الثمينة المتاحة م   3.  15
 واألحجار السريمة؛

 )فرد، حساب،   ة(
 

 كا كان أحد الطرفي  )المشترن أو البا ع(  4.  15
مرخرتتاو كشتتركة ضتتم  البر الر يستت  ف  
دولتتتتتتتة اإلمتتتتتتتارات وكتتتتتتتان الطرف اآلخر 

ف  اإلمتتارات مرخرتتتتتتتتتتتتتتتاو ف  منطقتتة حرة 
 )ولنقل مركز دب  للسلع المتعددة(.

  سنعلمكم بال واب الحقاً  

ويدير الطرفان أعمال ما التشتتتتتتتتتتتتتغيلية ف  
اإلمارات ولدي ما حسابات مرروية في ا. 

 تتم التسوية وفق أحد ال يارات التالية:
  التحويتتل م  حستتتتتتتتتتتتتتتاب بتتالتتدرهم

اإلمتتتتتتتارات  ألحتتتتتتتد الطرفي   لك 
 حساب بالدرهم اإلمارات  لآلخر 

  التحويتل م  حستتتتتتتتتتتتتتاب بتالتدو ر
األمريك  ألحتتتتتتتد الطرفي   لك 
حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب بتتتتتالتتتتتدو ر األمريك  
للطرف اآلخر )علك أن يتبع 
الحستتابان لذات المرتترف داخل 

 اإلمارات(

   

   التحويتل م  حستتتتتتتتتتتتتتاب بتالتدو ر
ألحتتتتتتتد الطرفي   لك األمريك  

حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب بتتتتتالتتتتتدو ر األمريك  
للطرف اآلخر )علك أن يتبع 
حستتتتتتتتابا الطرفي   لك مرتتتتتتتترفي  

 م تلفي  ف  اإلمارات(

ير ك ت  يد و وب رفع 
 تقارير ب ذه التحويالت.

  ال حا ة لرفع تقرير

 



 

 

 
 
 
 

16  .0 

 
تعّد الشييييييركة المسيييييي لة ضييييييمن منطقة 
الت ارة الحرة شيييييركة خار ية )مرخ،ييييية 

 في دولة اإلمارات ؟
 
 

تتم التستتتتتوية بي  شتتتتتركتي  أ( 
م  شتتتتتتتتتتتتتركات منطقة التجارة 
الحرة )مرخرة ف  اإلمارات( 
 متتتتتا بتتتتتالتتتتتدرهم اإلمتتتتتارات  أو 
التتتتتتتدو ر األمريك  علك أن 

لدو ي  الطرف تسون حستتتتتابات
 المررف كاتج ف  اإلمارات.

تتم التستتوية بي  شتتركتي  ب( 
م  شتتتتتتتتتتتتتركات منطقة التجارة 
الحرة )مرخرة ف  اإلمارات( 
 متتتتتا بتتتتتالتتتتتدرهم اإلمتتتتتارات  أو 
أن التتتتتتتدو ر األمريك  علك 

لدو ي  الطرف تسون حستتتتتابات
مرتتتتتتتتتتتتتتترفتتيتت  متت تتتتتلتتفتتيتت  فتت  
اإلمتتتتتتتارات، عتتتتلتتتتك أن تتتتتتتتتتم 
التستتتتتتتتتتتتتوية بالدو ر األمريك  
متتتتت  ختتتتتالل التتتتتتتتتتتحتتتتتويتتتتتالت 
اإللتتتتتستتتتتتتتتتترونتتتتتيتتتتتتتة التتتتتتتدولتتتتتيتتتتتتتة 

 ت عبر الحدود()التحويال
تتم التستتتتتتتوية بي  شتتتتتتتركة  ( 

مستتتتتتتتتتتتتجلة ف  منطقة التجارة 
التتحتترة وشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتة فتت  التتبتتر 
الر يستتتتتتتتتتتتت  )مرخرتتتتتتتتتتتتتتتتة ف  

 
ف  حال اإل ابة بنعم، 
يجب تحديد المعامالت 

ع تقرير تجارة الوا ب رف
المعادن الثقيلة واألحجار 

 السريمة في ا؟

  

 
 

ال حا ة لرفع تقرير في 
 حال اختيار السيناريو أ

 
 
 
 
 
 

ي ب رفع تقرير في حال 
 اختيار السيناريو ب

 

ي ب رفع تقرير في حال 
 جاختيار السيناريو 

 



 

 

اإلمتتتتتتتتتتارات( وفتتتتتتتتتتق أحتتتتتتتتتتد 
 السيناريوهات الواردة أعاله

تتم التستتتتتوية بي  شتتتتتركتي  د( 
ف  البر الر يستتتتتت  )مرخرتتتتتتة 
فتتتتتتت  اإلمتتتتتتتارات( بتتتتتتتالتتتتتتتدو ر 

تتتتستتتون ا متتتريتتتكتتت  عتتتلتتتك أن 
لدو  ما حستتتتتتتتتتتتتابات الطرفي  

المرتتتتتتتتتتتتترف كاتتتتتتتج أو لتتتتتتدو 
مرتتتتتتتتتتتتتتترفتتيتت  متت تتتتتلتتفتتيتت  فتت  

 اإلمارات.
هتتتتتتتل يجتتتتتتتب رفع تقرير ه( 

بتتتتتتتالتتتتتتتتجتتتتتتتارة التتتمتتتتتتتاديتتتتتتتة متتتع 
المرتتتتتتتتتتتارف التجارية العاملة 
وتمثتتل لتنكيمتتات ختتار  دولتتة 

 اإلمارات؟
 

متتتتتتتاكا ع  التجتتتتتتتارة بي  و( 
أطراف كات صتتتتتتتتتتتتتلتتتتتة يكون 
أحدها شركة مسجلة ف  البر 
الر يستتتتتتتتتتتتت  واآلخر شتتتتتتتتتتتتتركتتة 
مستتتتتتتتتتتتتجلة ف  منطقة التجارة 

تتتتتتستتتتتون التتتتتحتتتتترة، عتتتتتلتتتتتك أن 
لدو مرتتتتتتتتتتارف  حستتتتتتتتتتابات ما

ف  اإلمارات وبالدرهم  عاملة
اإلمتتتتتتتتاراتتتتتتتتت  أو بتتتتتتتتالتتتتتتتتدو ر 

 األمريك ؟

ال حا ة لرفع تقرير في 
 دحال اختيار السيناريو 

  

  

  

 ال 
 

  
 
 
 
 
 
 

 ال حا ة لرفع تقرير

 


