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 الهدف من هذا الدليل

لتقارير تشابه األسماء و تجميد الهدف من دليل المستخدم هذا هو تحديد وإيجاز الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم المستخدم 

 (.FIUإلى وحدة المعلومات المالية )( PNMR & FFR) األموال

عن غسل األموال )في  ( أو نائب مسؤول اإلبالغMLROيسري دليل المستخدم هذا على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )

 .goAMLحالة عدم توفر مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال( التابع للجهة المبلغة المسجلة في 

 

 إخالء المسؤولية القانونية

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

 

 المصطلحات والتعريفات

 

  

 والتعريفاتالمصطلحات  الوصف
 AML / CFT مكافحة غسل األموال / مكافحة تمويل اإلرهاب

 FIU وحدة المعلومات المالية

 MLRO مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال

 PNMR تقرير مطابقة االسم الجزئي

 FFR تقرير تجميد األموال
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 (PNMR & FFR)تقارير تشابه األسماء و تجميد األموال متطلبات إعداد 

 اإلجراءات

على النحو المنصوص  ( ،TFSتمشياً مع اجراءات الجهات الرقابية األخيرة حول االلتزام بموضوع تقارير العقوبات المالية المستهدفة )

"بشأن قوائم اإلرهاب. تنظيم وتنفيذ قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن قمع  2020( لعام 74عليه في قرار مجلس الوزراء )

تقريرين و مكافحة اإلرهاب وتمويل اإلرهاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الدمار وتمويله والقرارات ذات الصلة "، تم تقديم 

 ( الستخدامها في هذا الصدد:REsللجهات المبلغة ) goAMLجديدين إلى 

 

يستخدم لإلبالغ عن أي إجراء تجميد أو حظر تقديم األموال أو الخدمات، وأي محاوالت للمعامالت : (FFRتقرير تجميد األموال ) .1

 ".المطابقات المؤكدةتتعلق بـ "

 ". تطابق محتمليستخدم لإلبالغ عن أي ": (PNMRتقرير مطابقة االسم الجزئي ) .2

 

( استخدام REs( التالية الستخدامها مع هذه التقارير. يُطلب من الجهات المبلغة )RFRsباإلضافة إلى ذلك ، تم إنشاء أسباب اإلبالغ )

 .goAMLبر ( عند إرسال أنواع التقارير المذكورة أعاله عRFRsاألسباب الصحيحة واألكثر قابلية للتطبيق لإلبالغ )

1. TFS/PFS – القائمة المحلية 

2. TFS/PFS – قرارات مجلس األمن 

بما يتماشى مع  2020( لسنة 74من المتوقع أن تتخذ الجهات المبلغة كافة اإلجراءات المطلوبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

 اإلجراءات أو التوجيهات الواردة من الجهات الرقابية.

جوع إلى اإلرشادات المنشورة الصادرة عن جهاتها الرقابية وعن المكتب التنفيذي. يتم تحديث هذه اإلرشادات يجب على الجهات المبلغة الر

 من وقت آلخر.

 /:us/un page-www.uaeiec.gov.ae/en/httpsالرابط إلى المكتب التنفيذي: 

 .goaml@uaefiu.gov.ae على goAML، يرجى التواصل مع فريق دعم  goAMLلالستفسارات الفنية المتعلقة بـ 

 والجهة الرقابية الخاصة بك. .gov.aeiec@uaeiec، يرجى التواصل مع المكتب التنفيذي  TFSألية استفسارات تتعلق بتنفيذ 

  

https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un%20page
mailto:goaml@uaefiu.gov.ae
mailto:goaml@uaefiu.gov.ae
mailto:iec@uaeiec.gov.ae
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 goAML أيقونات نظام .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

 

 حفظ التقرير

 
 التقريرإرسال/تسليم 

 

 اظهار المستندات المرفقة
 

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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 goAML إلى نظام وصولال .2

 

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

يجب أن تتم الموافقة على جميع طلبات تسجيل الجهات المبلغة من قبل الجهة الرقابية الخاصة بها قبل انضمام الجهة الُمسجلة إلى نظام 

goAML ستكون هذه المصادقة مطلوبة دائًما قبل منح أي جهة مبلغة حق الوصول إلى نظام .goAML. 

 :عملية تسجيل الدخول 2.1

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

 Systemsاذهب إلى  .2

 Production – GOAML Webاضغط على  .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.

 

 

  

https://services.cbuae.gov.ae/
mailto:webmaster@eservices.centralbank.ae
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 الرئيسية. goAMLسيتم توجيهك إلى صفحة .5

 لتسجيل الدخول. loginاضغط على زر  .6

 

 

 .loginواضغط على زر   goAMLنظام  المستخدم وكلمة المرور اللذين تم إنشاؤهما وقت التسجيل فيأدخل اسم  .7
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 الرئيسية: goAMLصفحة نظام  2.2

 :تحتوي الصفحة الرئيسية على العناصر التالية

 

 المثال،على سبيل المؤسسة )يعرض اسم المستخدم واسم  – تفاصيل المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول Ali from Gulf 

Global Bank.) 

 يحتوي على تقارير جديدة / مسودة التقارير / التقارير مقدمة / لوحة الرسائل /  – شريط القوائمMy goAML  / إحصائيات /

( ، سيؤدي الضغط على أي من عناصر االرتباط إلى منح المستخدم إمكانية الوصول إلى الوظيفة المطلوبة Adminالمشرف )

 ثال ، يؤدي الضغط على لوحة الرسائل إلى الدخول للوحة الرسائل(.)على سبيل الم

 يسمح للمستخدم بتسجيل الخروج. – تسجيل الخروج 

 

 

 (PNMR & FFR) سماء وتجميد األموالرير تشابة األارفع تق .3

 

 (New Reportاختر "تقرير جديد" ) 3.1

 للمستخدمين بإرسال تقرير من خالل الخيارات التالية: goAMLيسمح نظام 

 XMLر قاريت 3.1.1

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

XML  فردية أو تقاريرXML  في ملفZIP. 

 تحريك مؤشر الماوس على شريط القائمة:يمكن للمستخدم تحميل التقارير عن طريق 
 

 ( "تقارير جديدة"New Reports" قم باختيار > )XML Upload" 
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  استعراض"اضغط على" (Browse وحدد ملف )XML  المراد تحميله. يمكن للمستخدم تحديد ملفXML  واحد أو ملف

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

 بالصيغة الصحيحة كما هو موضح أدناه:

 

  تحميل"اضغط على" (Upload ومن ثم سيتم تحميل البيانات إلى نظام .)goAML .للقبول أو الرفض 
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 تقارير الويب 3.1.2

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

 األساسي. goAMLالتقرير مباشرةً بشكل يدوي في نموذج ويب متاح على نظام 

 ى شريط القائمة:يمكن الوصول إلى ارتباط تحميل التقارير عن طريق تحريك مؤشر الماوس عل

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

 

 ة.شرحه بالتفصيل في األقسام التالي، سيتم إنشاء نموذج تقرير جديد سيتم  (Web Reportsعلى "تقارير الويب" ) بمجرد الضغط
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 (PNMRأو   FFR)تقارير تشابه األسماء و تجميد األموال كيفية رفع  3.2

 Reporting Entity) للجهة المبلغة"الرقم التعريفي "يتم تحميل وعرض نموذج إنشاء التقارير الجديدة. يرجى مالحظة أن حقل 

IDمسؤول اإلبالغ عن غسل األموال" حقل( و" (MLRO )تفاصيل الشخص الُمبِلغ مرتبطة تلقائيًا وال يمكن تغييرهما ايتم ملؤهم .

( إلزامية ويجب إكمالها *المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول. يرجى مالحظة أن جميع الحقول المشار إليها بعالمة النجمة )بتفاصيل 

 "قواعد رفض األعمال"إلرسال/رفع التقرير. الحقول اإلضافية التي لم يتم اإلشارة إليها بعالمة النجمة ، مطلوبة. يرجى الرجوع إلى 

(BRRsللحصول على مزيد ) .من المعلومات 
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 اختيار نوع التقرير 3.2.1

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

  اللرفع( "تقرير ، افتح القائمة المنسدلة "نوع التقريرType Report وقم باختيار تقرير )تشابة األسماء (Partial Name 

Match Report) أو ( تقرير تجميد األموالFunds Freeze Report )من القائمة. 

  

 

 

 

 

 

 

 

( ملء جميع التفاصيل المتاحة في التقرير كما MLRO) مسؤول اإلبالغ عن غسل األموالبعد تحديد الخيار المناسب ، يمكن أن يواصل 

 هو موضح أدناه:
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 فرع المؤسسة (Reporting Entity Branch )- 

 الذي تم تقديم التقرير منهالجهة المبلغة فرع 

 الرقم التعريفي للجهة المبلغة (Reporting EntityID )

 (ينشأ تلقائيًااسم الجهة المبلغة وفقًا للتسجيل ) -

 نوع التقرير (Report Type *)- المناسب:  تقرير  حدد

 Partial Name Match) تشابة األسماءباختيار تقرير 

Report) ( أو تقرير تجميد األموالFunds Freeze 

Report )من القائمة 

 الرقم المرجعي للتقرير الداخلي (Internal Ref # *)- 

أدخل الرقم المرجعي للتقرير الداخلي ، أي الرقم المرجعي 

 المخصص لهذا التقرير داخل مؤسستك

 الرقم المرجعي لوحدة المعلومات المالية (FIU 

Reference )-  مرتبط مرجعي لتقرير الرقم اليجب ذكر

 سبق لك أن قدمته إلى وحدة االستعالمات المالية

 AIF / RFIينطبق هذا الحقل فقط في حالة رفع التقارير التالية: 

/ AIFT / RFIT. 

 تاريخ التقديم (Submission Date*) -  تاريخ تقديم

 التقرير إلى وحدة المعلومات المالية )يتم إنشاؤه تلقائيًا(

 

 اإلجراء الذي تم اتخاذه من قبل الجهة المبلغة (Action 

Taken By Reporting Entity *)-  اإلجراء

بعد تحديد سبب )اإلجراءات( التي اتخذتها الجهة المبلغة 

 تقديم التقريرل بهةالش

 وصف التقرير (Description of the Report *)- 

يرجى تقديم لمحة موجزة عن سبب االشتباه وتقديم هذا 

 التقرير إلى وحدة المعلومات المالية. 

 SARو  STRهذا الحقل إلزامي فقط ألنواع تقارير 
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 (MLRO) معلومات مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال 3.2.2

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

 تلقائيًا بتفاصيل الشخص المبلغ )مسؤول اإلبالغ(.

 

 (Location of the Incident) حقل موقع الحادثة 3.2.3

البيانات لتحديد قسم الشرطة الذي يجب  يشير حقل موقع الحادثة إلى عنوان المكان الذي تمت فيه المعاملة المشبوهة. ثم يتم استخدام هذه

 .الرجوع إليه

 

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

 

ً "يتم استخدام زر  ( لتعبئة معلومات العنوان التي تم إدخالها مسبقاً في Use an existing Address) "استخدام عنوان موجود مسبقا

 للمستخدم ملء تفاصيل الموقع األخرى كما هو مطلوب.هذا التقرير. يمكن 

 

 ( العنوانAddress *)-  العنوان الفعلي )تفاصيل مثل: اسم

 الشارع ، طابق المكتب ، وما إلى ذلك(

 ( النوعType *)- حدد نوع العنوان من القائمة المنسدلة 

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

اسم المنطقة الحرة في  -كانت شركة تابعة لمنطقة حرة" 

 اإلمارات العربية المتحدة )إن وجد(

 ( الدولةCountry *)- اسم الدولة  ( الرمز البريديZip/Postal Code )-  يرجى تقديم

 صندوق البريد / الرمز البريدي
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 ( التعليقاتComments )- تإن وجد  / الوالية ( اإلمارةState/Emirate *)-  يرجى تقديم اسم

الدولة بشكل كامل )أو اإلمارة في حالة اإلمارات العربية 

 المتحدة(

 

 

3.2.4 Reason for Reporting  سبب رفع التقرير 

إذا لزم األمر ، من أجل تحديد المؤشر  يتعين على المستخدم تحديد أنسب سبب لإلبالغ من القائمة المختارة. يمكن تقديم أكثر من سبب ،

 المناسب:

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

 

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

 بير النموذج.البحث المتاح في أعلى اليسار عند تك

 

سيتم رفض التقارير إذا لم يتم تحديد أي من هذين  من الضروري تحديد سبب واحد لإلبالغ على األقل لتجنب رفض النظام للتقرير.

 المرجعين.

 Transactionsالمعامالت المالية  3.2.5

 فيمكن إضافة تفاصيل المعاملة على النحو التالي: إذا كان التقرير يحتوي على معاملة مالية )أو معامالت مالية( ،

  "اضغط على زر "إضافة(Add) لبدء ملء تفاصيل المعاملة المشبوهة 

 

 (، يجب ملء الحقول بتفاصيل المعاملة المالية.Transactionsبمجرد فتح نافذة المعامالت المالية )
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 الرقم المرجعي الداخلي (Internal Reference 

Number * )-  يمكن أن يكون الرقم المرجعي الداخلي

هو نفسه الرقم المرجعي للمعاملة الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا إذا 

 لم تحتفظ المؤسسة بنظام الترقيم الخاص بها لمعامالتها

 الرقم المرجعي للمعاملة (Transaction Ref. 

Number *)-  يمكن تلقائيًا انشاء رقم مرجعي للمعاملة

  ترسبالضغط فوق زر ال

 ( اإليداع المتأخرLate Deposit *)- ه هل يتم حساب هذ

)لالستخدام من قبل نعم أو ال  المعاملة على أنه إيداع متأخر؟

لذا  الجهات األخرى البنوك فقط ، هذا الحقل ال ينطبق على

 (Nيجب كتابة 

 نوع المعاملة (Transaction Type *)-  يرجى تحديد

 القائمةنوع المعاملة األكثر صلة من 

 ( التاريخDate *)- تاريخ المعاملة  المبلغ اإلجمالي (Total Amount )مبلغ  -(* )درهم

 المعاملة بالدرهم اإلماراتي
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 )تم تنفيذ المعاملة بواسطة )اسم الموظف 

(Transaction Executed by (Staff 

Name) )- اسم الموظف الذي قام بتنفيذ المعاملة 

 التعويض (Indemnified for Repatriation *)- 

يرجى تحديد ما إذا كان الكيان المبلّغ عنه قد تلقى تعويًضا. 

ال ينطبق هذا إال على تقارير المعامالت المشبوهة المتعلقة 

 هذا الحقل ينطبق على المؤسسات المالية فقط/  باالحتيال

 ( تاريخ االستالم لطلب االستردادDate of receipt 

recall requestfor  *)( سيظهر هذا الحقل فقط إذا تم

يرجى ذكر التاريخ الذي  -( لحقل التعويض YESاختيار 

بلغة عن التقرير طلب سحب األموالمتلقت فيه الجهة ال

 

 ( المفوضAuthorizer )-  اسم الموظف المسؤول

  عن المصادقة على المعاملة

 المعاملة من الغرض (Purpose of the 

Transaction *)-  الغرض من تنفيذ المعاملة وفقًا

 للعميل

 للمعاملة المنفذ الفرع (Branch executing the 

transaction *)- الفرع الذي تم تنفيذ المعاملة فيه 

 التعليقات (Transactions Comments )-  إن

 وجدت

 

 

 Transaction Typeنوع المعاملة المالية  3.2.5.1

 

 

( إذا كانت المعاملة تتضمن طرفين فقط ، وخيار تحديد "متعدد األطراف" BiPartyخيار تحديد "ثنائي الطرف" )سيكون لدى المستخدم 

(MultiParty.في حالة اشتراك طرف واحد أو عدة أطراف في المعاملة ) 

 

 1From Type / To Typeمن / إلـــى      3.2.5.2

( لكل معاملة. To( و "إلى" )Fromعلى أنها معامالت ثنائية األطراف مع طرف "من" ) goAMLيتم تنظيم تقارير المعامالت على 

( )المستلم / المستفيد( Toفيد / الصراف / المرِسل( و طرف "إلى" )ت( )المسFromسيحتوي تقرير المعاملة دائًما على طرف "من" )

 ى إدخاله.( إلMLROوالذي سيحتاج المستخدم / مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )

 

 

 

 2My Client / Not My Clientعميلي / ليس عميلي     3.2.5.3

 

                                                           
 (.Transaction Type( في حقل "نوع المعاملة" )BiPartyستظهر هذه القائمة الفرعية فقط في حالة قيام المستخدم / مسؤول اإلبالغ بتحديد "ثنائي الطرف" ) 1
 ة لجميع الحقول التي يجب إكمالها( من أجل تقديم نظرة شاملMy Clientفإن المثال في هذا الدليل يتضمن "عميلي" ) ألغراض التوضيح ، 2
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( / "إلى النوع" From Type( أن يحدد ضمن القائمة الفرعية "من النوع" )MLROمطلوب من مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال )

(To Type( "ما إذا كان الموضوع المعني هو "عميلي )My Client( "أو "ليس عميلي )Not my Client بغض النظر عما إذا .)

كان اختيار مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال هو "عميلي" أو "ليس عميلي" ، يجب أن يكون هناك حساب و / أو مؤسسة و / أو شخص 

 مشارك حسب االقتضاء.

 ( "اضغط على زر "عميليMy Client( "حيث سيظهر زر "من عميلي >)From My Client اضغط على زر > )

 (Add) "إضافة"

 

 

 

 (، حيث يقوم المسؤول عن إعداد التقارير بملء تفاصيل المعاملة.From Party"من الطرف" )إدخال بيانات سيتم بعد ذلك فتح نافذة 

 

 ( رمز األموالFunds Code) *- يرجى تحديد نوع األموال المستخدمة في المعاملة 

 ( تعليقات رمز األموالFunds Code Comments) - )التعليقات )إن وجدت 

 ( البلدCountry) *- البلد الذي نشأت منه المعاملة 

 

 Foreign Currencyالعملة األجنبية  3.2.5.4

 

( ، ستظهر نافذة خاصة إلدخال بيانات Foreign Currencyبجوار القائمة الفرعية "العمالت األجنبية" ) " بالنقر فوق رمز "

 العمالت األجنبية.المعامالت التي تنطوي على استخدام 
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 ( رمز العملةCurrency Code) *- اختيار العملة األجنبية المستخدمة إلجراء المعاملة 

 ( المبلغAmount) *- ادخال المبلغ بالعملة األجنبية 

 ( سعر الصرفExchange Rate) *- ما يعادل وحدة واحدة من العمالت األجنبية بالدرهم اإلماراتي وقت إجراء المعاملة 

 

  Conductorالمندوب  3.2.5.5

 

( ، تظهر نافذة خاصة إلدخال بيانات المعامالت التي قام Conductorبجوار القائمة الفرعية "المندوب" ) " بالنقر فوق رمز "

 .المندوب بتنفيذها. المندوب هو الشخص الذي يقوم بتنفيذ المعاملة

 

( ، والذي سيتم Personالمعاملة ، سيقوم النظام بفتح نافذة إدخال بيانات "شخص" )( إلى Conductorبمحاولة إضافة "مندوب" )

 .3.2.5.6مناقشته بالتفصيل في القسم 

 

 ((Personشخص  3.2.5.6

 

 Use(. يُستخدم زر "استخدام شخص موجود" )Conductor)تخدم إدخال بيانات المندوب ة أدناه بمجرد أن يختار المسستظهر الشاش

an existing Person.لتعبئة معلومات لشخص تم إدخالها مسبقاً في هذا التقرير ) 
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 ( الجنسGender) *– .اختر من القائمة  اللقب (Title )– ادخل لقب الشخص 

 ( االسم األولFirst Name)* –  اكتب االسم األول

 للشخص وفقًا للوثيقة الرسمية الخاصة به

 ( بادئةPrefix) –  :اكتب لقب آخر للشخص إن وجد. مثال

Von, Jr 

 ( االسم األخيرLast Name)* –  اكتب االسم األخير

 للشخص وفقًا للوثيقة الرسمية الخاصة به

 ( االسم األوسطMiddle Name )–  اكتب االسم األوسط

 للشخص وفقًا للوثيقة الرسمية الخاصة به

 ( مكان الميالدBirth Place )– الد اكتب مكان مي

 الشخص حسب الوثيقة الرسمية الخاصة به.

 ( تاريخ الميالدBirth Date)* –  اكتب تاريخ ميالد

 الشخص وفقًا للوثيقة الرسمية الخاصة به

 ( رقم الهوية اإلماراتيةEmirates ID) –  أدخل رقم

الهوية اإلماراتية الخاصة بالشخص إذا كان مقيماً في دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة.

 -يرجى إدخال الرقم بدون مسافات أو عالمة الـ 

 ( اسم األمMother’s Name) –  ادخل اسم والدة

 الشخص إذا كان معروفًا

 ( االسم المستعارAlias )–  ادخل االسم المستعار للشخص

 إن وجد

 ( رقم الهويةID Number)* – دخل رقم هوية ا

الشخص. )إذا كان مقيًما في دولة اإلمارات، كرر رقم 

 الهوية اإلماراتية نفسه مرة أخرى(

 -يرجى إدخال الرقم بدون مسافات أو عالمة الـ 

  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 لديه ثالثة جوازات سفر
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 ( اسم صاحب العملEmployer Name) –  أدخل اسم

 صاحب العمل الخاص بالشخص

 ( المهنةOccupation) –  أدخل تفاصيل عمل

  الشخص

 ( ّشخص معّرض سياسياPEP)* –  أدخلY  إذا كان

 إذا لم يكن الشخص كذلك  Nالشخص معّرض سياسيًا أو

 ( الرقم الضريبيTax Number) –  أدخل رقم الملف

 الضريبي للشخص

 ( جواز السفرPassport) –  إذا كان لديك تفاصيل جواز

، إذا لم يكن لديك تفاصيل Yesسفر الشخص ، فيرجى تحديد 

 Noجواز سفر الشخص ، فيرجى تحديد 

 مصدر األ( موالSource of Funds) –  أدخل

 مصدر أموال الشخص

 ( بلد جواز السفرPassport Country) *–  بلد إصدار

جواز السفر 

 

 ( رقم جواز السفرPassport Number)* –  يرجى

إدخال رقم جواز السفر دون أي مسافات/ فواصل )قم 

رقم الجواز فقط في حالة عدم وجود هوية  بإدخال

 اإلمارات(

 تاريخ ( الوفاةDate of Death) -  تاريخ وفاة الشخص

 " في حقل "المتوفى"(Yes)ينطبق فقط إذا تم تقديم "

 ( متوفى؟Deceased)حدد  – ؟Yes  إذا كان الشخص

إذا كان الشخص على قيد الحياة Noمتوفى أو حدد 

 
 

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

 رفض النظام للتقرير:
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  سيتكون حقل( "االسم األول"First Name)  االسم األخير" )من االسم األول وفقًا لتعريف العميل. سيتألف حقل"Last 

Name) األول وفقًا لتعريف العميل. على سبيل المثال ، إذا كان جواز سفر العميل  من جميع كلمات االسم الموجودة بعد االسم

يحمل االسم الكامل "محمد علي الجابر" ، فسيكون االسم األول في هذا السيناريو هو "محمد" ، بينما يكون االسم األخير "علي 

 الجابر".

 ، في حال كان الشخص مقيًما في دولة اإلمارات العربية المتحدة ( يجب على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموالMLRO ملء )

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

  المناسب. كال الحقلين إلزامي في حالة المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 Phoneالهاتف  3.2.5.7

 

 

  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

 االتصال ذات الصلة من القائمة

 ( الرقمNumber) *-  يرجى إدخال رقم هاتف الشخص

 خدام أي فواصل/مسافات" أو "+" أو است00بدون الرمز "

 ( رمز البلدCountry Prefix) -  على سبيل المثال

971 

 ( التعليقاتComments) - )التعليقات )إن وجدت  ( رقم الهاتف الداخليExtension) -  اكتب الرقم

 ً  الداخلي إذا كان متاحا

 

  Addressالعنوان 3.2.5.8

 

 

 ( العنوانAddress)*– ادخل العنوان  ( النوعType)* –   نوع العنوان من القائمةحدد 
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 ( المدينةCity) *– ادخل اسم المدينة  ( اسم المنطقة الحرةName of Free Zone" ) إذا

اسم المنطقة الحرة في  -كانت شركة تابعة لمنطقة حرة" 

 اإلمارات العربية المتحدة )إن وجد(

 ( 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

 

3.2.5.9 Identification الهوية/ المستند الرسمي 
 

 

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

 ذلك ، يرجى ملء تفاصيل جواز سفر الشخص.

 

 ( الرقمNumber)* –  رقم المعرف بدون أي

 مسافات/فواصل

 ( النوعType)* –  .نوع الهوية مرتبط مباشرة ببلد اإلقامة

على سبيل المثال إذا كانت اإلقامة في اإلمارات العربية 

 المتحدة ، فيجب أن يكون نوع الهوية هو هوية اإلمارات

 ( تاريخ انتهاء الصالحيةExpiry Date) *–  تاريخ

 انتهاء الهوية

 ( تاريخ االصدارIssue Date)* – تاريخ اصدار الهوية 

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

 ( التعليقاتComments) – )التعليقات )إن وجدت 

 

 Emailالبريد اإللكتروني  3.2.5.10
 

 

 ( عنوان البريد اإللكترونيEmail Address) –  عنوان البريد اإللكتروني للشخصادخل 
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3.2.5.11 Employer Address and Employer Phone عنوان صاحب العمل وهاتف صاحب العمل 
 

 
 

( و نموذج "هاتف صاحب العمل" Employer Address( في نموذج "عنوان صاحب العمل" )Addبالضغط على زر "إضافة" )

(Employer Phone formsسيتم فتح نافذة ،) إدخال بيانات ( "العنوان"Address( "و "الهاتف )Phone، )  والتي يمكن العثور

 .3.2.5.8و  3.2.5.7يها في القسمين عل

3.2.5.12 Party Type  نوع الطرف 

 

المعاملة في التقرير المقدم إلى وحدة المعلومات. يمكن أن يكون هذا  إلى مصدر المعاملة و وجهة (Party Type)يشير "نوع الطرف" 

الطرف إما شخًصا أو حسابًا أو مؤسسة و / أو مزيًجا من هؤالء. هذا يعني أن مصدر المعاملة يمكن أن يكون إما شخًصا أو حسابًا أو 

 سة .مؤسسة. وبالمثل ، يمكن أن يكون الطرف المقصود إما شخًصا أو حسابًا أو مؤس

 

3.2.5.13 Party Type: Person   نوع المعاملة: شخص 

 

 
 

الشخص  بيانات( ستفتح نافذة إدخال Personشخص ، فإن الضغط على زر "شخص" )هو الطرف المراد إدخال بياناته عندما يكون 

 .3.2.5.6التي تم مناقشتها بالتفصيل مسبقاً في قسم 

 

( (My Client)سيجد المستخدم خيارات متعددة لتعبئة المعلومات بما في ذلك الهواتف )أمر إلزامي "لعميلي"  باإلضافة إلى ذلك ،

( ورسائل البريد اإللكتروني وعنوان صاحب العمل والهاتف ، والتي تمت (My Client)والعناوين وتحديد الهوية )إلزامي "لعميلي" 

 مناقشتها بالتفصيل في األقسام أعاله.

 

3.2.5.14 Party Type: Account  نوع المعاملة: حساب 

 

 
 

 بيانات إدخال نافذة( إلى فتح Accountعند بدء المعاملة أو استالمها من حساب ما ، سيؤدي الضغط على زر االختيار "الحساب" )

 الحساب.
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التي تم إدخالها مسبقاً ( لتعبئة معلومات الحساب Use an existing Accountيمكن االستفادة من زر "استخدام حساب موجود" )

 في هذا التقرير.

 
 

 ( اسم صاحب الحسابAccount Holder Name)* – 

 ادخل اسم صاحب الحساب أو عنوان الحساب

 ( رقم الحسابAccount Number)* –  ادخل رقم

 الحساب

 ( الفرعBranch)* –  ادخل اسم فرع البنك الذي يملك هذا

  الحساب

 ( اسم المؤسسةInstitution Name)* –  ادخل اسم

 البنك الذي يملك هذا الحساب

 ( كود أو سويفتCode or Swift)حدد رمز  – *؟

المؤسسة أو السوفت كود واكتبه في الحقل التالي الذي 

 سيظهر بعد تحديدك لرمز البنك

 ( مؤسسة غير مصرفيةNon Banking 

Institution)* –  اخترYes  إذا كانت مؤسستك

 إذا لم تكن كذلك Noمصرفيه أو 

 ( كود الحالةStatus Code)* –  حدد من القائمة حالة

  الحساب، على سبيل المثال نشط ، مغلق ، إلخ

 ( نوع الحسابAccount Type)* –  اختر من القائمة

 نوع الحساب، على سبيل المثال حساب توفير

 ( المالك الفعلي المستفيدUBO)* –  اكتب اسم المالك

 للحساب )الذي يمتلك األموال في الحساب( الفعلي المستفيد

 ( رمز العملةCurrency Code)* –  حدد عملة

 الحساب من القائمة

 ( رقم العميلClient Number) –  أدخل رقم ملف العميل

 الذي يمتلك هذا الحساب في البنك

 ( آيبانIBAN)* – ادخل رقم آيبان الحساب 

 ( فتح الحسابOpened)* – ادخل تاريخ فتح الحساب 

 ( إغالق الحسابClosed) – اكتب تاريخ إغالق الحساب  ( وجود رصيدBalance)حدد ما إذا كان هناك  – ؟

  رصيد في هذا الحساب أم ال

 ( الرصيدBalance)* –  ،إذا كان هناك رصيد متاح

  .يرجى ذكر المبلغ في هذا الحقل

 ( تاريخ الرصيدDate of Balance)* –  مبلغ الرصيد

اعتباًرا من تاريخ معين، يرجى كتابة ذلك التاريخ في هذا 

 الحقل

  

 
 

 (.Entity"المؤسسة" ) إدخال بيانات ( ستفتح نافذةAddعند الضغط على زر "إضافة" )
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(. سيكون هذا النموذج Signatory(ies)( إلى فتح نافذة إدخال بيانات "الموقّع )الموقّعون(" )Addيؤدي الضغك على زر "إضافة" )

  ( بالنسبة للجهة المبلغة.My Clientإلزاميًا في حالة التقارير التي تتضمن حسابات مصنفة على أنها "عميلي" )

 

 
 

 أساسي؟ *(Is Default?) – حدد صاحب الحساب األساسي. يمكن تحديد حساب واحد على انه أساسي ، ويجب اختيار دور 

(Role)  الحساباتمختلف لباقي 

 الدور *(Role) – )دور الشخص الموقّع )على سبيل المثال ، المستفيد ، صاحب الحساب 

 الشخص *(Person) – مأل نموذج "الشخصا" (Person)  3.2.5.6الذي تمت مناقشته بالتفصيل في القسم 

 

على المستخدم إدخال جميع الموقعين ، يتعين  (Person) هام: عند إدخال معلومات الحساب التي يكون فيها صاحب الحساب شخًصا

 .(Entity) المعنيين. في حال كان صاحب الحساب هو المؤسسة )الحساب باسم المؤسسة( ، يتعين على المستخدم ملء تفاصيل المؤسسة

 .يرجى مالحظة أنه في الحاالت التي يكون فيها عدة موقعين للحساب ، يجب تسجيل جميع تفاصيل الموقعين

 

  
 

 تعليقات UBO (UBO Comments) – أي مالحظة )مالحظات( تتعلق بالمالك المستفيد من الحساب 

 التعليقات (Comments) – إن وجدت 

 

على سبيل المثال ، إذا كان صاحب الحساب األساسي قاصًرا ، فمن المستحسن أن تلتقط جميع التفاصيل المتعلقة بالمعامالت التي يتم 

 .ل الحقول أعاله. سيشمل ذلك جميع تفاصيل العالقة ذات الصلة بين محصل المعاملة والقاصر المعنيإجراؤها نيابة عن القصر من خال
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3.2.5.15 Party Type: Entity  نوع الطرف: مؤسسة 

 

 
 

( إلى فتح الشاشة المعنية إلدخال تفاصيل Entityطرف المعاملة هو المؤسسة ، سيؤدي الضغط على زر "مؤسسة" ) نوع عندما يكون

 المؤسسة.

 

 .لتعبئة معلومات لشخص تم إدخالها مسبقاً في هذا التقرير“ (Use an existing Entity) يُستخدم زر "استخدام شخص موجود

 

 
 

 ( االسم التجاريCommercial Name )–  االسم

 التجاري حسب الوثائق

 ( االسمName *)– ادخل االسم القانوني حسب الوثائق 

 ( سلطة الترخيصAuthorityLicensing  *)– 

( السلطة التنظيمية )My Client(إلزامي "لعميلي" )

 المسؤولة عن ترخيص المؤسسة

 ن( شاط األعمالBusiness Activity*)  إلزامي(

النشاط التجاري للمؤسسة  –( (My Client)"لعميلي" 

 )قائمة منسدلة

 ( تاريخ التأسيسEstablishment Date*) – ( إلزامي

 ( تاريخ إنشاء المؤسسة) ClientMy("لعميلي" 

 ( رقم الرخصة التجاريةTrade License Number) *

ادخل رقم الرخصة  –( )My Client(إلزامي "لعميلي" )

 التجارية

 ( بلد التأسيسIncorporation Country *)–

( البلد الذي تم فيه تأسيس (My Client))إلزامي "لعميلي" 

 المؤسسة )قائمة منسدلة(

  مكان( التأسيسPlace of incorporation*) – 

 يرجى تحديد المدينة )اإلمارة في حالة الكيان اإلماراتي(

 ( موقع الويبWebsite) –  موقع الويب للمؤسسة )إن

 وجد(

 ( البريد اإللكترونيEmail) –  البريد اإللكتروني المسجل

 للمؤسسة )إن وجد(
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 ( ّ إذا كان  Yأدخل  –(* PEPشخص معّرض سياسيا

 إذا لم يكن الشخص كذلك  Nالشخص معّرض سياسيًا أو

 ( الرقم الضريبيTax Number )–  الرقم الضريبي

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة بدون فواصل / مسافات 

لمواطني الواليات  FATCA)على سبيل المثال ، رقم 

 المتحدة(

 ( التعليقاتComments )– )التعليقات )إن وجدت 

 

  

 

 
 

، والتي يمكن العثور عليها في القسم  (Phone) "سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "الهاتف (Add) "عند الضغط على زر "إضافة

3.2.5.7. 

 

 
 

، والتي يمكن العثور عليها في القسم  (Address) "سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "العنوان (Add) "عند الضغط على زر "إضافة

3.2.5.8. 

 

  
 

 Controlling( سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "الشخص )األشخاص( المسؤول/المالك المنتفع" )Addعند الضغط على زر "إضافة" )

Person(s)/ Beneficial Owner(s) يرجى مالحظة أن هذا القسم إلزامي فقط 3.2.5.6 ( ، والتي يمكن العثور عليها في القسم .

 (.My Clientالخاضعة على أنها "عميلي" )عندما يتم تصنيف المؤسسة 
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3.2.5.16 3Involved Parties  األطراف المعنية 

 

 

إلى فتح شاشة إدخال بيانات  (Add) "عندما يكون هناك العديد من األطراف المشاركة في التقرير ، يؤدي الضغط على زر "إضافة

 "متعدد األطراف" (MLRO) مسؤول اإلبالغ عن غسل األموالسيتم فتحها إذا اختار  .(Involved Parties) ""األطراف المعنية

(Multiparty). 

 

 
 

 ( رمز األموالFunds Code)* –  حدد من القائمة رمز

األموال األكثر صلة أو بمعنى آخر نوع األموال المتضمنة 

 على سبيل المثال: كاشفي دفع المعاملة ، 

 ( الدورRole)* –  حدد من القائمة الدور األكثر صلة بهذا

 على سبيل المثال مشترالمعاملة ، الطرف في 

 ( األهميةSignificance )–  اكتب رقًما على مقياس من

لتحديد مدى أهمية هذا الطرف في المعاملة ومدى  10إلى  0

 خطورة ذلك

 ( البلدCountry)* –  حدد من القائمة البلد الذي يوجد فيه

 هذا الطرف

 ( التعليقاتComments) –  أضف أي تعليقات حول هذا

الطرف أو أي معلومات تود أن تنتبه إليها وحدة المعلومات 

 المالية فيما يتعلق بهذا الطرف

  حولالتعليقات ( األموالFunds Comment) –  أضف

على سبيل المثال دمه، أي تعليقات حول نوع األموال المستخ

 األوراق النقدية لها أرقام متسلسلة متتالية

 

 

التي تم مناقشتها  (Foreign Currency)" سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "العمالت األجنبية (Add) "عند الضغط على زر "إضافة

 .3.2.5.4مسبقاً في قسم 

 

 
 

  .عنه هو عميل للجهة المبلغة أم غير ذلكسيسأل نموذج الويب بعد ذلك عما إذا كان الُمبّلَغ 

                                                           
Transaction ( في حقل "نوع المعاملة" )MultiParty( فقط في حالة تحديد "متعدد األطراف" )Parties Involvedسيتم عرض نموذج "األطراف المعنية" ) 3

Type.) 
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1.1.1.1 Goods and Services السلع والخدمات 

 

 

 . (Goods and Services)"سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "السلع والخدمات (Add) "عند الضغط على زر "إضافة

  

 

  الشركة المصنعة / المورد

(Manufacturer/Provider) –  اكتب اسم الشركة

 المصنعة

  نوع( البضاعةItem Type)* –  حدد من القائمة نوع

 على سبيل المثال ذهبالبضاعة المتضمنة في المعاملة، 

 ( مسجل مسبقًا لـPreviously Registered To) – 

 اكتب المالك السابق للبضاعة

 ( الوصفDescription) – اكتب وصفًا للبضاعة  

 ( القيمة المقدرةEstimated Value) –  اكتب القيمة

 1،000،000على سبيل المثال الحالية للبضاعة، 

 ( مسجل حاليًا لـPresently Registered To) – 

 اكتب المالك الحالي للبضاعة

 ( قيمة البيعDisposed Value) –  اكتب القيمة في وقت

  1،000،000على سبيل المثال بيع البضاعة، 

 ( كود الحالةStatus Code) –  حدد من القائمة حالة

  على سبيل المثال تم البيعالبضاعة، 

 ( الحجمSize )–  ،3على سبيل المثال اكتب حجم البضاعة   ( رمز العملةCurrency Code) –  حدد العملة

 المستخدمة للقيم المذكورة أعاله

 ( تاريخ التسجيلRegistration Date) –  اكتب تاريخ

 تسجيل البضاعة

  وحدة القياس( للحجمSize UOM) –  أدخل وحدة القياس

 على سبيل المثال قيراطالمستخدمة في حقل الحجم أعاله، 

 ( 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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، والتي يمكن العثور عليها في القسم  (Address) "سيتم فتح نافذة إدخال بيانات "العنوان (Add) "عند الضغط على زر "إضافة

3.2.5.8. 

 

 
 

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

 

 
 

 رفع/إرسال تقرير (Submit Report) - يمكن رفع تقارير STR باستخدام زر إرسال التقرير. 

 حفظ التقرير (Save Report) - حفظ تقارير STR لتحريرها الحقًا. 

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

وإثبات العنوان وإيصاالت اإليداع وملفات الوسائط المتعددة ومعلومات  (IDs) هذا الزر إلرفاق مستندات مثل المستندات الرسمية

ميجابايت لكل تقرير.  20جمالي ميجابايت وأن يُسمح بإ 5العميل. يرجى مالحظة أن كل مرفق يجب أن يكون حجمه بحد أقصى 

 .*&^%$# مثليجب أن تكون أسماء ملفات المرفقات قصيرة )وباللغة اإلنجليزية( وأن ال تحتوي على أي أحرف خاصة 

 

( ، يرجى الرجوع إلى االرتباط التشعبي الموجود على صفحة الويب الرئيسية BRRsللحصول على القائمة الكاملة لقواعد رفض األعمال )

 .goAMLم لنظا
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  After Submitting the Reportبعد تسليم التقرير 3.4

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

 التأكد بأن جميع المعلومات المدخلة صحيحة(.
 

 

 
 

 .Submitted Reportsلمعرفة حالة التقرير يجب الذهاب إلى صفحة . 2

 
 

 

 

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

 

 
 

 
 

والدخول لمعرفة لما تم  Rejectيجب الضغط على زر   Rejectإذا لم تتم الموافقة ستكون الحالة . 4

 رفض الطلب من قبل النظام.

 

 
 

 

 .Revertبعد معرفة السبب. يرجى الضغط على زر . 5

 

 
 

 
 

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

 

 
 

 يجب الدخول وتعديل الخطأ وتسليم التقرير مره أخرى.. 7

 

 

 .Processedيجب التأكد بأن حالة التقرير هي . 8

 

 

 

 


