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 الهدف من الدليل .1

( باستثناء CBUAEمتاح من خالل بوابة عامة للجهات المبلغة غبر الخاضعة لرقابة مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ) goAMLنظام 

 (. Hawaladarsالحوالة دار )

 

ي تندرج تحت الجهات الرقابية )REsيجب أن تتبع الجهات المبلغة )
ي العالمية ( التالية ، عىل سبيل المثال ال الحرص: أسواق أبوظSB( التر تر

(ADGM( ي للخدمات المالية ( ، المرصف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة SCA( ، هيئة األوراق المالية والسلع )DFSA( ، سلطة دنر

(CBUAE(  و هيئة التأمير )IA( وزارة االقتصاد ، )MOE( ووزارة العدل ، )MOJ ي هذا المستند للحصول عىل
 
( ، اإلرشادات الموضحة ف

ي الوصول إل الخدمات )ت
 
والتسجيل فيه لتقديم تقرير المعامالت  goAML( للوصول إل نظام SACMسجيل دخول آمن إل إدارة التحكم ف

  (. STR / SARالمشبوهة و / أو تقارير األنشطة المشبوهة )
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ي الوصول  .2
 
 (SACM) للخدماتإدارة التحكم ف

ي عمل  ، SACMيجب أن يوفر 
ي  goAMLمن بير  وظائف أخرى ، الروابط إل بيئتر

 
"بيئة اإلنتاج" و "بيئة العمل التجريبية". يتم التحكم ف

ثانية ألسباب  30أرقام يتغبر كل  6( وهو كود مكون من TOTPالوصول إل بوابة النظام عن طريق "كلمة مرور لمرة واحدة تستند إل الوقت" )

 " عىل الهاتف. Google Authenticatorن طريق تطبيق "أمنية و يتم الحصول عليه ع

ي األقسام التالية ل
 
حصول عىل "الرمز الرسي" الخاص به ليتمكن من الوصول إل بوابة ليجب أن يتبع المستخدم اإلرشادات الموضحة ف

ونية.   الخدمات اإللكبر

ي هذه المرحل
 
( ليتمكن بالمستخدم من الحصول عىل "الرمز SACMة )يجب اتباع الخطوات بشكل تسلسىلي باستخدام الوظائف الميرسة ف

ي تطبيق "Secret Keyالرسي" )
 
" إما عن طريق البار كود أو Google Authenticator(. بمجرد الحصول عىل الرمز الرسي، يجب إدخاله ف

 .
 
 يدويا

يل من "Google Authenticatorتطبيق "   . Apple" ألجهزة AppStoreو " Android" لنظام PlayStore" متاح للتب  

 الرجاء الرجوع إل األقسام التالية: 

a) ( الحصول عىل الرمز الرسيSecret Key .) 

b)  تثبيت تطبيقGoogle Authenticator  .عىل الهاتف المتحرك 

c) " كيفية استخدام تطبيقGoogle Authenticator ." 
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ي  .3
 
 Secret Keyوالحصول عىل الرمز الرسي  SACMالتسجيل ف

 عن طريق الرابط أدناه:  SACMيمكن الدخول إل نظام 

 

 https://services.uaefiu.gov.aeاضغط عىل الرابط التالي لتسجيل الدخول  .1

 Systemsاذهب إل  .2

 Services Access Control Manager (SACM)اضغط عىل  .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "Registration" اضغط عىل تسجيل .4

  

https://services.uaefiu.gov.ae/
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 "The Secret Keyالرمز الرس " .3.1

ي تجري  ها  (Secret Key) سيتم توفبر الرمز الرسي
ي نهاية عملية التسجيل المسبق هذه مع مراعاة العناية الواجبة التر

 
للشخص المسجل ف

وري إدخال المعلومات الصحيحة كاملة عند التسجيل ليتم الموافقة عىل الط لب وحدة المعلومات المالية اإلماراتية للجهات الرقابية. من الرص 

 من قبل الجهة الرقابية. 

ركة الرمز الرسي الذي تم الحصول عليه بير  أفراد المؤسسة المسجلة. يجب عىل كل فرد داخل المؤسسة الحصول ال يمكن مشامالحظة: 

 عىل رمزه الرسي الخاص به كما هو موضح أدناه. 

 

3.2.  
 
 المعلومات المطلوبة مسبقا

ي رحلة التسجيل المسبق وللحصول عىل الرمز الرسي )
 
يرجر التأكد من توفر المعلومات التالية لتسهيل عملية  ( ،Secret Keyقبل البدء ف

ي هذه المرحلة: 
 
 التسجيل ف

a)  اخبر جهتك الرقابية من القائمة بعنايه حتر يصل الطلب إليهم ولتجنب وصول الطلب إل جهة أخرى وتأخبر عملية الموافقة أو

 . 6الرفض. للحصول عىل قائمة الجهات الرقابية ، يرجر الرجوع إل القسم 

b)  ي للمؤسسة كما هو مسجل لدى جهتكم الرقابية. قم بإعداد نسخة من الرخصة التجارية للمؤسسة أو أي مستند
االسم القانون 

 معادل آخر. 

c)  .رقم الرخصة التجارية 

d) ي النظام )رسالة تخويل
لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال/مسؤول  راجع مسؤولك للحصول عىل الموافقة الالزمة للتسجيل ف 

 (. االمتثال

e)  ملفPDF  .ا لبطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر ساري المفعول  ممسوح ضوئي 

f) التفاصيل التالية للفرد الذي سيقوم بالتسجيل المسبق للحصول عىل الرمز الرسي(Secret Key)  : 

i. االسم 

ii. الجنسية 

iii.  ي سيتم استخدامها
 هوية اإلمارات -نوع الهوية التر

iv.  رقمEID  كما هو مطبوع عىل وثيقة الهوية 

v. ي صالح
ون   عنوان بريد إلكبر

vi. ي صالح وفعال
 رقم جوال إمارانر

vii. )مالحظات )إن وجدت 

viii.  نسخةPDF  ا من خطاب التفويض و  سارية المفعول.  الهوية اإلماراتيةممسوحة ضوئي 

 

 عملية التسجيل األوىلي  .3.3

 تتكون عملية التسجيل المسبق من الخطوات الرئيسية التالية: 

ي المسجل.  .1
ون  يد اإللكبر ي من خالل النقر عىل الرابط الذي يتم إرساله عبر البر

ون  يد اإللكبر ي النظام والتحقق من البر
 التسجيل ف 

 يصل الطلب إل الجهة الرقابية ويتم التحقق والموافقة )أو الرفض( عىل الطلب من قبلهم.  .2
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ي وعىل الهاتف المتحرك ومن ثم التحقق وإدخالها لمرة واحدة"  المرور بعد موافقة الجهة الرقابية ستصل "كلمة  .3
ون  يد اإللكبر عىل البر

ي للحصول عىل "الرمز الرسي" )
ون  يد اإللكبر ه عبر البر ي Secret Keyعن طريق النقر عىل الرابط الذي تم نرسر

 
( الذي سيستخدم ف

 . عىل الهاتف المحمول Google Authenticator تطبيقتثبيت 

 

 "Registrationالتسجيل " .3.4

 
 

 " ، ثم اتبع الخطوات الموضحة أدناه: REGISTRATIONابدأ بالضغط عىل زر التسجيل "
 

 بيانات المؤسسة

 ( نوع التسجيلRegistration Type *)- " "اخبر "جهة رقابيةReporting Entity ." 

 ( اسم المؤسسةEntity Name *)-  .خيص ا لوثيقة البر
 
 ادخل اسم مؤسستك وفق

 ( الجهة الرقابيةSupervisory Body *)-  .خيصك ا لبر
 
 حدد الجهة الرقابية ذات الصلة وفق

 ( رقم الرخصة التجاريةID Number/Reg. No *)-  .ادخل رقم الرخصة التجارية 

 بيانات الشخص

 ( اسم الشخصIndividual Name *)-  .)  ادخل اسمك الكامل )االسم األول واألخبر

 ( الجنسيةNationality *)-  .اخبر جنسيتك من القائمة 

 ( نوع الوثيقة/الهويةID Type*) -  .)اخبر نوع الوثيقة الخاص بك )الهوية اإلماراتية 

 ( رقم الهويةID Number *)-  .ادخل رقم الهوية الخاص بك 

 ( ي
ون  يد اإللكبر يد المدخل صحيح لتتمكن من  -(* Emailالبر ي صالح. تأكد من أن البر

ون  يد ادخل عنوان بريد إلكبر ي رسائل البر
تلقر

ي النظام. 
ي ألكبر من طلب للتسجيل ف 

ون  يد اإللكبر . يرجر مالحظة أنه ال يمكن استخدام عنوان البر ي
ون   اإللكبر

 ( رقم الهاتف المحمولMobile Number *)-  ي رقم ادخل
لتتمكن من استالم رسالة  ساري المفعولالهاتف المتحرك اإلمارانر

ي النظام. 
ي ألكبر من طلب للتسجيل ف 

 كلمة المرور لمرة واحدة. يرجر مالحظة أنه ال يمكن استخدام رقم الهاتف المتحرك اإلمارانر

 ( التوصيات/التعليقاتRemarks )–  حرف.  2000خانة المالحظات ، )إذا لزم األمر( يمكنك تسجيل مالحظاتك حتر 
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 ملفات بصيغة  – المرفقاتPDF فقط (PDF File Only - Attachment *)- ( انقر فوق زر استعراض الملفاتChoose File )
ي تحتوي عىل الرخصة التجارية الخاصة بمؤسستك ، الهوية اإلماراتية سارية المفعول  PDFوحدد نسخة ملف 

ا التر الممسوحة ضوئي 
 .والمستندات المطلوبة من قبل جهتك الرقابية ذات الصلة )رسالة التخويل لمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال/مسؤول االمتثال(

 
 خلة صحيحة. يجب المراجعة والتأكد من أن كافة البيانات المد

وط واألحكاماقبل " ي المرب  ع كما هو موضح أدناه. الرسر
 
 " من خالل وضع عالمة ف

 

 . "Yes" ومن ثم اضغط عىل نعم "Submitاضغط عىل زر تسليم النموذج "

 

 

 عند االنتهاء من الخطوات أعاله ، سيتم تنفيذ ما يىلي بواسطة النظام: 

a)  وتخصيصه لطلبكمسيتم إنشاء رقم تسجيل )رقم طلب( مؤقت 

b)  ي الخطوة
ي المشار إليه ف 

ون  يد اإللكبر ي وإعادة توجيهه إل عنوان البر
ون   أعاله 9سيتم إنشاء بريد إلكبر

ي إل صندوق الوارد )
ون  ي المسجل )Inboxيجب أن يصل بريد إلكبر

ون  يدك اإللكبر ي صندوق الوارد يرجر ( لبر
يد ف  إذا لم يتم إيجاد البر

يد الغبر هام   (. )Junk mailbox(التحقق من وصوله إل صندوق البر

يد من هذا العنوان  ي أو  يرجر العلم أن هذا العنوان ال يقبل أي رسائل) reply.sacm@uaefiu.gov.ae-noسيصلكم البر
ون  بريد إلكبر

 ردود واردة(. 

mailto:no-reply.sacm@uaefiu.gov.ae
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ي المستلم. 
ون  يد اإللكبر ي المستقبل الحصول عىل التفاصيل التالية من البر

 
ي للرجوع إليه ف

ون  يد اإللكبر  يرجر حفظ هذا البر

a)  .رقم التسجيل/رقم الطلب 

b)   ( كلمة المرور لمرة واحدةOTP . ي
ون  يد اإللكبر  ( المستلمة عن طريق البر

  

يد  .3.5 ي تأكيد البر
 
ون  اإللكبر

 

ي حالة نجاح عملية التحقق. 
ي إلكمال عملية التحقق. سيتم عرض رسالة عىل النحو التالي ف 

ون  يد اإللكبر ي البر
 انقر فوق الرابط الموجود ف 
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وط.  ي غضون ذلك ، ستقوم جهتك الرقابية بتقييم طلب التسجيل المقدم وستوافق عليه إذا استوفيت جميع الرسر
 
 ف
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 (Secret Keyالرمز الرسي )الحصول عىل  .3.6

ي وسيكون عىل النحو التالي سيتم 
ون  يد اإللكبر  :استالم إشعار الموافقة بالبر

 

ي الشاشة أدناه(: 
يد وسُيطلب منك تقديم التالي )كما هو موضح ف  ي البر

 انقر فوق الرابط الموجود ف 

a)  .ي طلب التسجيل
ي المستخدم ف 

ون  يد اإللكبر  البر

b)  ي )كلمة المرور لمرة واحدة
ون  يد اإللكبر ي تم تلقيها عبر البر

 (. EOTPالتر

c) ( ي تم تلقيها عبر الهاتف المتحرك
 (. MOTPكلمة المرور لمرة واحدة التر

 . اإلرسالمن وقت  ساعة 24سيكونان صالحير  فقط لمدة  MOTPو  EOTPيرجر العلم أن 



UAEFIU Classification: Public 

 

 
 

 

 

 
 

 " للحصول عىل الرمز الرسي. Get Secret Keyاضغط عىل زر "

ي الخطوات القادمة( و من ثم قم  التطبيق)سيتم مناقشة كيفية تحميل عىل الهاتف  Google Authenticator تطبيققم بفتح 
ف 

ي حال فقدانك لل 
ي الشاشة. ف 

 ، يرجر مالحظة أن  QR Codeبمسح الباركود الذي يظهر أمامك ف 
 
أو حدوث أي مشكلة عند المسح ضوئيا

 Secret Keyيمكن إدخال المفتاح الرسي )
 
. ( يدويا ي

ون  يد اإللكبر   والذي سيتم استالمه عبر البر
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ي تحتوي عىل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك عىل النحو 
ون  : ستتلقر بعد ذلك رسالة بريد إلكبر  التالي
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 عىل الهاتف المتحرك  Google Authenticatorتثبيت تطبيق .4

 (. Androidأو  IOSعىل هاتفك المتحرك ) Google Authenticatorيجب إكمال تثبيت 

 

 Androidعىل أجهزة  Google Authenticatorتطبيق متطلبات  .4.1

 

 

 الخاص بك ، فأنت بحاجة إل:  Androidعىل جهاز  Google Authenticatorالستخدام 

  إصدارAndroid 4.4 أو إصدار أحدث 

 (  2التأكد من تشغيل التحقق بخطوتير-Step Verification) 
 
 للتثبيت عىل الهاتف. وانقر  Google Authenticatorوابحث عن تطبيق  App Store / Play Storeافتح 

 
 ". Get Started، وانقر فوق زر " Google Authenticator تطبيقبمجرد التثبيت ، افتح 

 

ي شاشة إضافة حساب
ا  QR Codeلمسح ال   "Scan a RQ code "، اخبر  (Add an account) ف   Enter a أو " عن طريق الكامبر

setup key إلدخال الرمز الرسي " (Secret Key) .
 
 يدويا
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ي شاشة إدخال تفاصيل الحساب )
 
ي خانة goAML Portal( ، أدخل "Enter Account Detailsف

 
والرمز الرسي ،  Account Name" ف

(Secret Key)  ي خانة
 
ا باتباع مهام التسجيل ف

 
 . Keyالذي تم الحصول عليه مسبق

 

 

 

 

 

 

 

 ( ، ستتم إضافة حسابك. Addبمجرد إكمال إدخال البيانات بشكل صحيح والنقر فوق إضافة )
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ي الجزء العلوي األيمن للشاشة واضغط عىل  Google Authenticatorإلكمال ضبط 
 
 . Settings، اضغط عىل الثالث النقاط الموجودة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أرقام  6يرجر مالحظة أن الرمز المكون من جاهز لالستخدام اآلن ويمكنه إنشاء مفتاح صالح عند الحاجة.  Google Authenticator تطبيق

 ثانية ألسباب أمنية. الرمز صالح أثناء ظهوره عىل الشاشة ، بمجرد أن يتغبر إل رمز جديد تنتهي صالحية الرمز القديم.  30يتغبر كل 
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 Google Authenticatorكيفية استخدام تطبيق  .5

ي كل مرة تريد فيها الدخول إل Google Authenticatorيعد تطبيق 
 
ا ف وري  ا ض   الرئيسية.  goAMLنظام  صفحة تسجيل دخول أمر 

 . "Authenticatorأو " "Google Authenticatorعىل هاتفك المتحرك، افتح تطبيق "

  

/تنتهي صالحيتهثانية 30يتغبر كل أرقام  6سيكون هناك كود باللون األزرق مكون من  ، عند فتح التطبيق  .. يجب أن يتم إدخاله قبل أن يتغبر

ة تطلب منك إدخال بياناتك. ادخل اسم المستخدم ي خانة Uالذي يبدأ بحرف .... ) الذي تم استالمه من النظام اآلن قم بالدخول إل الرابط أدناه. ستظهر لك نافذة صغبر
والكود  Username( ف 

ي خانة  Google Authenticatorأرقام من تطبيق  6المكون من 
كما   UAE FIUوحدة المعلومات المالية ,. إذا كانت بيانات االعتماد صالحة ، فسيتم عرض صفحة بوابة خدمات Passwordف 

ي النظام حتر تنتهي من عملية 
ي نظام الرجاء الرجوع إل التسجيل )هو موضح أدناه. يمكنك اآلن تسجيل مؤسستك ف 

 
ي   goAMLدليل التسجيل ف

لمعرفة خطوات تسجيل المرحلة النهائية التر

 (. تىلي هذه المرحلة

https://services.uaefiu.gov.ae 
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 قائمة الجهات الرقابية .6

 

 الرقم اسم الجهة الرقابية

ي العالمية )  ADGM) 01أسواق أبوظتر

ي للخدمات المالية )  DFSA) 02سلطة دنر

 03 (SCAهيئة األوراق المالية والسلع )

 04 (IAهيئة التأمير  )

 05 (MOEوزارة االقتصاد )

 06 (MOJوزارة العدل )

 07 (CBUAEالمرصف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة )

 


