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   االختصارات

اد والتصدير الخاضعة لرقابة والمواد المكتب التنفيذي للجنة السلع  المكتب التنفيذي   االستير

 المحلية  اإلرهاب وقائمة  الموّحدة  المتحدةقائمة األمم  الجزاءات  قوائم

ي  من الصادرة  الوطنيةقائمة اإلرهاب  المحلية قائمة اإلرهاب 
 مجلس الوزراء اإلمارابر

 الشخص الطبيعي واالعتباري   الشخص 

 وزارة الخارجية والتعاون الدولي  وزارة الخارجية 

ي   المجلس  
 المجلس األعىل لألمن الوطن 

ي األمم المتحدة  قائمة األمم المتحدة 
 ذات الصلة.   هقراراتالصادرة عن القائمة الموحدة لمجلس األمن ف 

 لجنة العقوبات 
ي ا التابعة لمجلس األمن العقوبات لجنة 

ف عىل و ألمم المتحدة  ف  ي تشر
ام بالنر قرارات  االلير 

ي أنظمة لكّل مالحظة أن المجلس. يرج  ال
عقوبات  األمم المتحدة لجنة  العقوبات الحالية ف 

 خاصة بها. 
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 العقوبات المالية المستهدفة نلمحة ع 

 

ي   مجلس األمنيشكل  
 
ي منظمة ا ألمم المتحدة أحد األجهزة الرئيسية الستة  ا   ف

 
ي  ألمم المتحدة  ف

 
صون  وتكمن مسؤوليته األساسية ف

  .    15ضم  ي السلم واألمن الدوليير 
 
ي األمم  عىل  واحد. بموجب ميثاق األمم المتحدة،    عضًوا، ولكل عضو صوت

 
جميع الدول األعضاء ف

م ب ن أالمتحدة   قرارات مجلس األمن. تلير 

السابع من ميثاق  السلم واألمن الدوليير  بموجب الفصل  أو إعادة  يتمتع مجلس األمن بالقدرة عىل اتخاذ اإلجراءات من أجل صون  

ي ال  41األمم المتحدة من خالل فرض عقوبات بموجب المادة  
تستدعي  . وتشمل هذه التدابير مجموعة واسعة من خيارات اإلنفاذ النر

ي ذلك قطع العالقات االقتصادية  ال عىل إذن الحصول 
 
 .  الدولي والعالقات الدبلوماسيةوالتواصل ستخدام القوة المسلحة، بما ف

اعات السياسية، وعدم االنتشار النووي، ومكافحة اإلرهاب.  تركز أنظمة   عقوبات مجلس األمن بشكل أساسي عىل دعم تسوية الي  

اوح   ا مثل  و العقوبات االقتصادية والتجارية الشاملة  بير   وتشمل هذه األنظمة تدابير تير
ً
األسلحة وحظر  حظر توريد  تدابير أكير استهداف

 معامالت مالية أو سلع معينة. قيود عىل  فرض  السفر و 

المتحدة،  ك يتعيرّ  عىل دولة اإلمارات،   ي األمم 
 
ذ  عضو ف

ّ
المتعلقة بأنظمة  أن تنف ي ذلك تلك 

 
بما ف عقوبات.  القرارات مجلس األمن، 

، من خالل قرار مجلس الوزراء رقم  كافحة  قمع ومب، تقوم اإلمارات بتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة 2020لعام   74وبالتالي

بالعقوبات المالية المستهدفة. عىل األشخاص  تلك المرتبطة  ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ال سيما  ه  اإلرهاب وتمويل

ا  أن يلحظوا  
ً
ا  تنفذ  ،  يةلقوانير  اإلماراتلأنه وفق

ً
  ة من خالل نشر قائمة اإلرهاب المحليالعقوبات المالية المستهدفة  حكومة اإلمارات أيض

ا لقرار مجلس األمن رقم  وف
ً
ي عام   1372ق

 .  2001الصادر ف 

المست المالية  العقوبات  اتفق عليها مجلس األمن، لمنع  تدابير حظر  دفة إل تجميد األصول و هيشير مصطلح  إتاحة  مالية أخرى، 

  ،  القائمة.  عىل   ير  الكيانات المدرجالمجموعات و ألفراد و لاألموال أو األصول األخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر

عىل إجراءات تنفيذ أنظمة العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن األمم المتحدة والسلطات    يركز هذا الدليل اإلرشادي لذلك،  

)الطبيعيير    المحلية ي اإلمارات من قبل كافة األشخاص 
( ف  ال .  واالعتباريير  ي عىل 

اإلمارابر القانون  المالية واألعمال  يفرض  مؤسسات 

المحددة المالية  غير  المستهدفة  والمهن  المالية  العقوبات  لتنفيذ  وإجراءات وضوابط  سياسات  تطبق  الخاضعير     أن  أولئك  عىل 

ي 
 محلية. قائمة األمم المتحدة وقائمة اإلرهاب الللعقوبات والمشار إليهم ف 
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ي 1القسم 
 : اإلطار القانوب 

/ اللوائح التنفيذية، والمبادئ التوجيهية، واإلشعارات ذات الصلة الصادرة حنر اآلن   من أجل  تتألف القائمة التالية من جميع القوانير 

ي فرضتها المالية عقوبات التنفيذ 
ي دولة اإلمارات. العقوبات المالية المستهدفة األمم المتحدة وإجراءات النر

 
 المحلية ف

 النوع  تاري    خ الصدور  المادة/ النص االسم

ي شأن مواجهة   2018لسنة  20مرسوم بقانون اتحادي رقم ال
ف 

جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات 

وعة   غير المشر

 قانون اتحادي   2018 28 ,16.1

ي شأن الالئحة   2019( لسنة 10قرار مجلس الوزراء رقم )
ف 

ي شأن   2018( لسنة 20التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )
ف 

مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب وتمويل  

وعة    التنظيمات غير المشر

 الئحة تنفيذية   2019 60 ,44.7 ,12 ,11

بشأن نظام قوائم   2020( لسنة 74)قرار مجلس الوزراء رقم 

اإلرهاب وتطبيق قرارات مجلس األمن المتعلقة بمنع وقمع 

اإلرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات 

 الصلة

 قرار تنفيذي 2020 النص بأكمله 
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 : ما هي العقوبات المالية المستهدفة؟ 2القسم 

ي   العقوبات المستهدفةمصطلح 
ي العقوبات يعن 

فرض عىل أفراد أو مجموعات أو مؤسسات معينة. النر
ُ
 ت

 من تجميد األصول و   العقوبات المالية المستهدفةيشمل مصطلح 
ً
لمنع إتاحة األموال أو األصول األخرى، بشكل  عمليات الحظر كال

 ،  وبات. للعقالخاضعير  ألفراد أو الكيانات أو المجموعات أو المنظمات ل مباشر أو غير مباشر

 

  أنواع العقوبات المالية

 هناك نوعان رئيسيان من العقوبات المالية:  

ي  التجميد هو حظر نقل أو تحويل أو الترصف    تجميد األصول:  •
 
أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتحكم فيها  تحريك  أو  ف

 أفراد أو مجموعات أو كيانات مدرجة. ويشمل: 

o  ي ذلك منع استخدامها أو تعديلها أو
 
أو نقلها  تجميد األموال واألصول المالية والموارد االقتصادية األخرى، بما ف

 تحويلها أو الوصول إليها. 

o   ا منع استخدامها للحصول عىل األموال أو السلع أو الخدمات بأي شكل
ً
يشمل تجميد الموارد االقتصادية أيض

ي ذلك، عىل 
ها سبيل المثال ال الحرص، بيعها أو من األشكال، بما ف   أو رهنها. تأجير

 

 

ي حظر  األموال والخدمات:    إعطاء أو توفي  حظر   •
األموال أو تقديم الخدمات المالية أو الخدمات األخرى  توفير  وهذا يعن 

ي  عىل  ي فرد أو مجموعة أو كيان مدرج  المرتبطة بها أل
الدول  القائمة. وهذا يشمل، عىل سبيل المثال، فتح فروع مرصفية ف 

نت و/   ي ذلك النفط( وتقديم خدمات اإلنير
الخاضعة للعقوبات، وتوفير الخدمات المالية أو تجارة الموارد الطبيعية )بما ف 

 أو االتصاالت السلكية والالسلكية. 

 

 

 عىل سبيل المثال:  

المالية:  • للمؤسسات  إل    بالنسبة  الوصول  عىل  القدرة  تعليق  ي 
ف  التجميد  إجراء  يتمثل  أن  يمكن 

 الحسابات المرصفية أو منع المعامالت. 

ي وقف تسهيل أو منع   بالنسبة لألعمال والمهن غير المالية المحددة:  •
يمكن أن يتمثل إجراء التجميد ف 

 نقل ملكية األصول الثابتة أو المنقولة. 

 عىل سبيل المثال:  

 تقديم خدمات مرصفية أو معامالت.   بالنسبة للمؤسسات المالية:  •

تقديم أي نوع من الخدمات، مثل الخدمات القانونية   بالنسبة لألعمال والمهن غير المالية المحددة:  •

اء العقارات أو بيعها، وبيع المجوهرات، والمعادن الثمينة، وما إل ذلك.   لنقل ملكية األصول، وشر
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ي تستغرقها هذه اإلجراءات؟ 
 ما هي المدة النر

  
األموال والخدمات قائًما  توفير األموال مجمدة، ويظل الحظر عىل تبقر لتجميد األصول وتدابير الحظر: يجب أن  ال يوجد حد زمن 

عن  التجميد إلغاء بيصدر قرار أو قائمة األمم المتحدة أو حنر  ةن قائمة اإلرهاب المحلي عالفرد أو المجموعة أو الكيان رفع حنر يتم  

 األمم المتحدة. التابعة عقوبات اللجنة عن سلطة مختصة أو 

 

  : ما الهدف من العقوبات المالية المستهدفة؟3القسم 

يض  و أي وسيلة تسمح لهم بتقحرمان بعض األفراد والجماعات والمنظمات والكيانات من  تهدف العقوبات المالية المستهدفة إل  

إتاحة  إل ضمان عدم  العقوبات  السلم واألمن الدوليير  أو دعم اإلرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولتحقيق ذلك، تسع  

 خاضعة للتدابير التقييدية. ال تزال جهات المدرجة طالما أنها األموال أو األصول المالية أو الموارد االقتصادية من أي نوع لل 

ي اإلمارات بعد  
 
نفذ العقوبات المالية المستهدفة ف

ُ
: عن قرار  صدور ت  مجلس األمن يتعلق بما يىلي

 اإلرهاب وتمويل اإلرهاب:  •

 (: ير  للعقوبات )المدرج الخاضعير   األفراد أو الجماعات أو الكيانات يشمل 

ي العراق والشام )داعش( والقاعدة وما يرتبط بهما تنظيم الدولة  .1
اإلسالمية ف 

 من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. 
من قبل مجلس األمن التابع لألمم    مدرج

 المتحدة.  

 طالبان وما يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.   .2

ا لقرار مجلس األمن   .3
ً
ي قائمة اإلرهاب المحلية، وفق

أي فرد أو كيان مدرج ف 

1373  (2001 ) 

 ( 2001)  1373قرار مجلس األمن  
 

 

 انتشار أسلحة الدمار الشامل:   •

امج المتعلقة باألسلحة النووية،   .1 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: الي 

مدرج من قبل مجلس األمن التابع لألمم   وأسلحة الدمار الشامل األخرى، والصواريــــخ البالستية. 

   المتحدة. 
نامج النووي.   .2  جمهورية إيران اإلسالمية: الي 

 

  فرضتها األمم المتحدة مع عقوبات مالية مستهدفة   •
 أنظمة العقوبات األخرى الن 

 الصومال   .1

مدرج من قبل  

مجلس األمن التابع  

   لألمم المتحدة. 

 

 العراق  .2

 جمهورية الكونغو الديمقراطية   .3

وت )  .4 ي بير
ات اإلرهابية ف  ي التفجير

( باإلضافة إل التدابير التقييدية  2005المرتبطة بالتورط ف 

 ( بشأن لبنان.  2006)  1701المتعلقة بقرار مجلس األمن رقم  

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_arabic.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
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 ليبيا   .5

 جمهورية أفريقيا الوسط  .6

 جنوب السودان   .7

 مالي  .8

 اليمن   .9

 

(  عىل األشخاص تها األمم    )الطبيعيير  واالعتباريير  ي نشر
أن يلحظوا أن القيود المفروضة من خالل العقوبات المالية المستهدفة النر

. عىل جميع األفراد و/ أو الكيانات ضمان وجود الضوابط واإلجراءات ذات الصلة للحفاظ   المتحدة وقائمة اإلرهاب المحلية قد تتغير

فعال. يتم نشر قوائم العقوبات المحدثة  بشكل  بات المالية المستهدفة  العقو قيود  عىل الضوابط ذات الصلة والمحدثة من أجل تنفيذ  

ي لموقع العىل 
وب   وموقع األمم المتحدة.   يلمكتب التنفيذااللكير

؟   من المستهدف من هذه التدابير

ي ذلك حظر إتاحة األموال، عىل: 
 تنطبق إجراءات التجميد، بما ف 

ي حددها  المحلية    أي فرد أو جماعة أو كيان مدرج عىل قائمة اإلرهاب (أ
مجلس الوزراء االتحادي أو مدرج من قبل مجلس  النر

 لعقوبات. ل  ته الموحدةاألمن عىل قائم 

، فرد أو كيان مدرج تحت أ.  ( ب  أي كيان، يملكه أو يتحكم به، بشكل مباشر أو غير مباشر

 أي فرد أو كيان يترصف نيابة عن أو بتوجيه من أي فرد أو كيان مدرج تحت أ و ب.  (ج

 

ي من قبل فرد أو كيان مدرج وما زال  : هامةمالحظة 
 عليه بشكٍل كامل أو جزب 

ً
 أو مسيطرا

ً
ي حال كان األصل مملوكا

  ينتج ف 
ً
المنافع مثال

. عىل شكل أرباح أو فوائد، تخضع النسبة ذات الصلة من هذه ال
ً
 منافع لتدابير التجميد أيضا

 

ثة؟
ّ
 أين يمكن إيجاد قوائم العقوبات المحد

ي الروابط التالية:   قد تطرأ 
ات عىل قائمة األفراد أو الكيانات. يمكن العثور عىل أحدث المعلومات ف   تغيير

مجلس األمن قائمة موحدة لجميع األفراد أو الجماعات أو الكيانات الخاضعير  للعقوبات من قبل لجان عقوبات األمم  ل •

م القائمة  هذه  إل  الوصول  يمكن  المتحدة(.  األمم  )قائمة  :  المتحدة  التالي الرابط  خالل  ن 

list-consolidated-sc-https://www.un.org/securitycouncil/content/un   

 

أي فرد أو كيان مدرج من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة )قائمة اإلرهاب المحلية(: يمكن الوصول إل هذه القائمة   •

 :  page#-ae/unma-https://www.uaeiec.gov.ae/arمن خالل الرابط التالي

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.uaeiec.gov.ae/ar-maae/un-page
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 ما المقصود بـ"األموال"؟ 

ونية أو رقمية أو مشفرة أو منقولة أو غير  األموال:  
األصول عىل اختالف نوعها وشكلها، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة أو إلكير

ي ذلك العملة ال
 
وطنية  منقولة، مادية أو معنوية، مهما كانت طريقة اكتسابها، وأي مستندات أو أدوات بأي شكل من األشكال، بما ف

ي تثبت ملكية هذه األصول أو أي حقوق مرتبطة بها أو مصلحة فيها،  
،  ها شكلمهما كان  والعمالت األجنبية والمستندات أو الصكوك النر

ونية والرقمية، أو أي فوائد أو أرباح أو دخل ناتج أو مكتسب من هذه األصول، وكذلك   ي ذلك األشكال اإللكير
 
 الموارد االقتصاديةبما ف

ي ذلك خدمات النشر عي   
 
ي يمكن استخدامها للحصول عىل أي أموال أو سلع أو خدمات بما ف

 مهما كان نوعها، والنر
ً
ي تعتي  أصوًل

النر

نت أو ا   لخدمات ذات الصلة. اإلنير

 فئات األموال: تخضع جميع أنواع األموال أو األصول لتدابير التجميد. يمكن تصنيف األموال عىل أساس األنواع التالية: 

 األصول  .1

 :  تشمل األموال واألصول المالية األخرى الخاضعة للعقوبات، عىل سبيل المثال، ما يىلي

الدفع  الت  األموال والحوا بالنقد والشيكات والمطالبات   (أ لحاملها وأوامر  الدفع    ،واألدوات  نت وأدوات  وأدوات  االنير عي  

اضية. الدفع  ي ذلك العمالت االفير
 
ونية أو الرقمية األخرى، بما ف  اإللكير

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص: )  ( ب
 
ي الحسابات، بما ف

 
(  1الودائع لدى المؤسسات المالية أو الكيانات األخرى واألرصدة ف

ة األجلودائع الثابتة أو حسابات ال ها  2)  قصير كات الوساطة أو غير ي حسابات تداول األسهم لدى البنوك أو شر
( األرصدة ف 

 من حسابات التداول االستثمارية. 

ي ذلك الديون التجارية.  (ج
امات الديون، بما ف   الديون والير 

 اآلخرين. موال من األ حسابات القبض األخرى وأوراق القبض والمطالبات األخرى ب ( د

اكة.  (ه كة الفردية أو الشر  حقوق الملكية والفوائد المالية األخرى من الشر

ي ذلك األسهم، وشهادات األوراق المالية، والسندات،   (و
ي وخاص، بما ف 

األوراق المالية وأدوات الدين المتداولة بشكل علن 

 واألوراق المالية، والتفويضات وعقود المشتقات. 

اكمة من األصول أو الناتجة عنها. اخيل األ مدالالفوائد أو األرباح أو  (ز  خرى أو القيمة المير

امات المالية األخرى.  (ح  االئتمان أو حق المقاصة أو الكفاالت أو سندات ضمان حسن األداء أو االلير 

ي األموال  (ط
ي تثبت المصلحة ف 

ها من المستندات النر خطابات االعتماد وسندات الشحن وسندات البيع؛ سندات القبض وغير

 الموارد المالية وأي أدوات أخرى لتمويل الصادرات. أو 

.  ( ي  التأمير  وإعادة التأمير 

 

 الموارد االقتصادية   .2

غير منقولة  ، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة أو منقولة أو  بمختلف أنواعها   تشمل الموارد االقتصادية الخاضعة للعقوبات األصول  

ي يمكن 
 استخدامها للحصول عىل أموال أو سلع أو خدمات، مثل: أو فعلية أو محتملة، والنر

ي ا األر  (أ
ي أو العقارات األخرى.  ض 

 أو المباب 

ي ذلك أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر واألدوات واآلالت.  ( ب
 المعدات، بما ف 

كيبات واألشياء األخرى ذات الطبيعة الثابتة.  (ج ات والير  أثاث المكاتب والتجهير 

 والسيارات. السفن والطائرات   ( د
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 البضائع. مخزون  (ه

 الفنية أو الممتلكات الثقافية أو األحجار الكريمة أو المجوهرات أو الذهب. األعمال  (و

ي ذلك النفط أو المعادن أو األخشاب.  (ز
 
 السلع، بما ف

ي ذلك جميع   (ح
 
ي حظر األسلحة، بما  المواد  األسلحة واألعتدة ذات الصلة، بما ف

 
الحرص:  عىل سبيل المثال ال  فيها  المذكورة ف

، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، والمشورة  ائر األسلحة والذخ

 الفنية أو المساعدة أو التدريب ذات الصلة عىل األنشطة العسكرية. 

ي تصنيع العبوات الناسفة أو األسلحة غير  (ط
 
ي يمكن استخدامها ف

ي ذلك  المواد الخام والمكونات النر
 
عىل    ،التقليدية، بما ف

 المكونات الكيميائية أو أسالك التفجير أو السموم.  ،سبيل المثال ال الحرص 

التجارية واالمتيازات   ( ي التأليف والنشر واألسماء  التجارية وحقوق  اع والعالمات  ها من  والسمعة الطيبة  براءات االخير وغير

 أشكال الملكية الفكرية؛  

نت أو الخدمات ذات الصلة. استضافة  (ك  اإلنير

 أي أصول أخرى.   (ل

 

امات 4القسم  ي : الير 
 اإلمارات بتنفيذ أنظمة العقوبات المالية المستهدفة األشخاص ف 

(  عىل جميع األشخاص   ذلك المؤسسات المالية واألعمال والمهن غي  المالية    )الطبيعيي   واالعتباريي  
 
  دولة اإلمارات، بما ف

 
ف

 :  المحددة أن يقوموا بالتال 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   التسجيل  .1 ي
وب  اإللكير يد  بالي  اآللية  اإلخطارات  ي 

لتلقر التنفيذي  المكتب  موقع  https://www.uaeiec.gov.ae/ar-  عىل 

page-ae/un # 

 

الوقت   ي 
ي معلومات محدثة وف 

لتلقر المحددة  المالية  والمهن غير  المالية واألعمال  المؤسسات  إل مساعدة  التسجيل  يهدف هذا 

 الكيانات عن قائمة اإلرهاب المحلية وقائمة األمم المتحدة. األفراد أو رفع المناسب حول إدراج و 

 

 

ي قوائم  التحقق:   .2
المدرجة ف  التالية لتحديد أي تطابق محتمل مع األسماء  البيانات  التحقق بشكل يومي ومستمر من قواعد 

ي اإلمارات العربية المتحدة: 
 العقوبات الصادرة عن األمم المتحدة أو قائمة اإلرهاب المحلية ف 

التبليغ
تطبيق العقوبات 
المالية المستهدفة

التحقق التسجيل

منع إتاحة  

 األموال 

 تدابير  

 التجميد

https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/un-page
https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/un-page
https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/un-page
https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/un-page
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 اعد بيانات العمالء الحالية. قو  (أ

 أسماء أطراف أي معاملة.  ( ب

.   (ج  العمالء المحتملير 

.    ( د  المستفيدين الفعليير 

ة معهم.  (ه ة أو غير مباشر ي لها عالقات مباشر
 أسماء األفراد أو الكيانات النر

ي عالقة عمل مع أي شخص.  لة العمالء قبل إجراء أي معام (و
 
 أو الدخول ف

(.  (ز ي ذلك األفراد الذين لديهم توكيل رسمي
 
 المديرين و/ أو الوكالء الذين يترصفون نيابة عن العمالء )بما ف

 

التحقق بشكل أولي قبل قبول العميل و/ أو تسهيل معاملة عرضية يجريــها. بعد ذلك، يجب أن  القيام بعملية  نقطة مهمة: يجب  

األمم  تقوم   التنفيذي وموقع  المكتب  متاحة عىل موقع  باستمرار وهي  العقوبات  قوائم  ث 
َّ
حد

ُ
ت بالتحقق يومًيا.  بنفسها  المؤسسة 

نت.   المتحدة عىل اإلنير

 

إذا تم تحديد تطابق مع قائمة األمم المتحدة أو قائمة   هذه اإلجراءات أدناه يجب تنفيذ  تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة:  .3

 المحلية. اإلرهاب 

I.  :ي أي حالة خالل  تجميد جميع األموال
 
ساعة( ودون إشعار مسبق   24القيام بتجميد، دون تأخير )عىل الفور أو ف

 للفرد أو الكيان المدرج عىل القائمة، جميع األموال: 

، فرد أو كيان مدرج من قبل مجل (أ ي يملكها أو يسيطر عليها، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غير مباشر
س  النر

 الوزراء أو عىل قائمة األمم المتحدة. 

 المشتقة أو الناتجة عن األموال المذكورة تحت البند )أ( ؛ أو  ( ب

 أي فرد أو كيان يترصف نيابة عن أو بتوجيه من أي فرد أو كيان مذكور تحت البند )أ(.  (ج

 

ام بالتجميد إضاف ال يمنعنقطة مهمة:   التالي إل الحسابات المجمدة:  ةااللير 

 الفوائد أو األرباح أو المكاسب األخرى المستحقة عىل الحساب؛ أو  •

امات متفق عليها قبل التاريــــخ الذي خضع فيه الحساب للتجميد،   • المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو الير 

ط تجميد هذه اإلضافات عىل الفور.   بشر

 

II.  :ي دولة اإلمارات    )طبيعي واعتباري(   سمح ألي شخصال يُ   حظر إتاحة األموال
األموال أو تقديم الخدمات  بتوفير  ف 

  ، ها من الخدمات ذات الصلة، سواء كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غير مباشر أي فرد أو مجموعة  أو لصالح  المالية أو غير

 قائمة اإلرهاب المحلية أو عىل قائمة األمم المتحدة. عىل مدرج  

 

 يغ:  التبل  .4

 

I.  غ  المهن غير المالية المحددة  األعمال و عىل المؤسسات المالية و
ّ
  والمكتب التنفيذي   ذات الصلةالرقابية  السلطة  أن تبل

ي 
ي غضون يوم 

 من اتخاذ أي إجراء تجميد و/ أو محاولة إجراء معامالت. ( 2) عمل  ف 

 

II.   غ  عىل أي فرد أو كيان آخر
ّ
ي أن يبل

ي غضون يوم 
من اتخاذ أي إجراء تجميد و/ أو محاولة  (  2) عمل  المكتب التنفيذي ف 

ي نهاية وثيقة العودة إجراء معامالت. يرج  
 هذه. اإلرشادات  إل معلومات االتصال المقدمة ف 
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امات إضافية للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة   
 الير

امات التاليةباإلضافة إل ما سبق، عىل المؤسسات المالية واألعمال وال   : مهن غير المالية المحددة الوفاء بااللير 

   

 لتحقق من صحة المعلومات المقدمة. ل مع المكتب التنفيذي والجهة الرقابية المختصة  التعاون .1

 

، بموجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة أو قرارات مجلس    التجميد،أو رفع إلغاء تنفيذ قرار  .2 عند االقتضاء، دون تأخير

 . ةالوزراء بشأن إصدار قائمة اإلرهاب المحلي 

 

 وتنفيذ: اعتماد  .3

I. ام بلضمان    ضوابط وإجراءات داخلية  .  2020لسنة  74قرار مجلس الوزراء رقم  االلير 

II.   إبالغ العميل أو أي طرف ثالث  سياسات وإجراءات ، ، بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ  تحظر عىل الموظفير 

ا ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم  
ً
 . 2020لعام  74إجراءات التجميد أو أي تدابير أخرى وفق

 

ي اإلمارات  لية المحددة  واألعمال والمهن غير الما مالية  ال  اتمؤسس للمن خالل الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية، يمكن  
ف 

ام  عمليات وممارسات    أن تحدد  ي االعتبار  االلير 
ذات الصلة لتنفيذ هذه التدابير بفعالية، باستخدام نهج قائم عىل المخاطر يأخذ ف 

ي والتعرض لمخاطر العقوبات.  ا وعمالئه ا خصائص أعماله
 والنطاق الجغراف 

 

 ؟ المالية المستهدفةالتطابق لتنفيذ العقوبات تحديد  يتم كيف

عمالئها وعمالئها المحتملير   أن تتحقق من  المهن غير المالية المحددة  األعمال و كما هو موضح أعاله، عىل جميع المؤسسات المالية و 

ي اليوم  والمعامالت بشكل مستمر،  الفعليير   والمستفيدين  
  ة تطابق محتمل مع قائمة اإلرهاب المحلي أي  عىل األقل، لتحديد  ومرة ف 

  وفيما تحديد هوية الفرد أو الكيان المدرج.  تساعد عىل  و قائمة األمم المتحدة. تحتوي قوائم العقوبات عىل مجموعة من المعلومات  أ

ي قوائمعن أمثلة يىلي 
 : العقوبات المعلومات الواردة ف 

 

ا، قد  بما أن  
ً
ا   المحتملالتطابق  يكون عدد  العديد من األسماء شائعة جد ً ورة أن الفرد أو الكيان  كبير ي بالرص 

. ومع ذلك، فهذا ال يعن 

 . لعقوبات مالية مستهدفةتعامل معه يخضع  يجري ال الذي 

ا خاضًعا  ال تشمل  بأنها  إل حير  االقتناع  تعليق أي معاملة  يجب  محتمل،  ال  طابقالتعند تحديد  
ً
ا أو كيان

ً
لعقوبات مالية مستهدفة  فرد

 . )نتيجة إيجابية خاطئة(

 

لألشخاص الطبيعيين

االسم•

األسماء المستعارة•

تاريخ الوالدة•

الجنسية•

معلومات الهوية أو جواز السفر•

آخر عنوان معروف•

لألشخاص االعتباريين

(األسماء)االسم •

األسماء المستعارة•

عنوان التسجيل•

عناوين الفروع•

معلومات أخرى•
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من خالل العناية الواجبة للعميل و/ أو  و أو المعاملة،  الفعىلي  العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد  بخذ باالعتبار معرفتك  وبعد األ 

الذي   الكيان  أو  الفرد  بأن  مقتنًعا  إذا كنت  المعقولة،  المعلومات  محتمل  ورد  استخدام  يخضع  السمه  تطابق  مالية  ال  لعقوبات 

ورة التخاذ  ، ال  مستهدفة  ،  ل يمكنك السماح    . أي إجراء ض  التجارية بمواصلة مسارها الطبيعي فاظ  تحاال وعليك  لمعاملة أو األعمال 

ي سجلبأدلة عن 
 
 . العميل هذه العملية ف

ضولكن لو   ا  أن النتيجة المحتملة قد تكون  اشتباه بأن هناك أي إشارة أو    نا افير
ً
 تطابق

ً
تأكيد فعلًيا  ال   ه تم"( أو أنمؤكد تطابق  )"  ا مؤكد

، واالمتناع عن تقديم أي أموال أو خدمات،    ، مؤكد تطابق   أنها  عىل  ي هذه الحالة، يجب تنفيذ إجراءات التجميد دون تأخير
 
وإبالغ  ف

ي  والمكتب التنفيذي  ذات الصلةالرقابية السلطة 
ي غضون يوم 

 
 من اتخاذ أي إجراء تجميد و/ أو محاولة إجراء معامالت. (  2) عمل  ف

ي أي الواردة  المعلومات  أو معظم  إذا كان الفرد أو الكيان الذي تتعامل معه يطابق جميع  :  مالحظة
 
عقوبات، فمن المحتمل    قائمة  ف

 التطابق أن يكون 
ً
دا
ّ
ي هذه الحالةمؤك

 
وإبالغ  يجب تنفيذ إجراءات التجميد عىل الفور، واالمتناع عن تقديم أي أموال أو خدمات،    ،. ف

 عىل الفور. والمكتب التنفيذي    ذات الصلةالرقابية السلطة 

 

 يكون التطابق   تطابق محتمل  
ً
البيانات    محتمل أي  و قوائم العقوبات  الواردة عىل  عندما يكون هناك أي تطابق بير  

ي قواعد بيانات
 
 . كمعلومات ف

 يكون التطابق   تطابق مؤكد  
ً
 التطابق  عندما يتم تأكيد    ا مؤكد

ّ
الفرد أو المجموعة أو الكيان الخاضع  هو  المحتمل  أن

ي أن    أو إشارة أو شكاشتباه  أو عندما يكون هناك أي  للعقوبات المالية المستهدفة  
المحتمل  التطابق  ف 

 . خاضع للعقوبات المالية المستهدفةتوافق مع فرد أو مجموعة أو كيان ي قد 

 التطابق غير متوافقالنتيجة اإليجابية الخاطئة هي عندما يتم  اطئة خنتيجة إيجابية 
ّ
  . التأكد أن

 

 كيف يتم تطبيق تدابير التجميد؟

 أي نسبة 
ّ
ي إلملكية يجب أن    إن

ّ
ق باألصول المملوكة من قبل الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج.    فيما تدابير التجميد    تؤد

ّ
يتعل

( لسيطرة   ات بوجود أموال تخضع )بشكٍل مباشر أو غير مباشر ر أي معلومات أو مؤشر
ّ
ه يجب تطبيق تدابير التجميد عندما تتوف

ّ
كما أن

 الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج. 

ي  
ي الحاالت النر

يملك فيها الشخص المدرج أو يسيطر عىل أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية لدى فرد أو كيان غير مدرج  ف 

ي حال كان الشخص المدرج يملك أو يسيطر عىل  وهي قابلة للفصل عنها فيها    حّصة 
 ف 
ً
ي المئة من كيان اعتباري، يجب تطبيق    1، مثال

ف 

 المملوكة أو المسيطر عليها من قبل الطرف المدرج.  تدابير التجميد فقط عىل نسبة األصول

ي حال كانت األصول مملوكة أو مسيطر عليها من قبل طرف مدرج وطرف غير مدرج وال يمكن فصل 
المملوكة أو المسيطر   الحّصة ف 

ي 
ي حال كان الحساب المرصف 

، ف 
ً
 من قبل شخص  عليها من قبل الطرف غير المدرج، يخضع األصل بأكمله لتدابير التجميد. مثال

ً
 مملوكا

 . ي
 مدرج وأحد أفراد عائلته غير الخاضع للعقوبات، يتّم تجميد الحساب المرصف 

 

 مبدأ الملكية والسيطرة للكيانات االعتبارية 

 عليه بشك
ً
 أو مسيطرا

ً
تيب بأكمله عندما يكون مملوكا ي حالة األفراد أو الكيانات، يجب تطبيق تدابير التجميد عىل الكيان أو الير

ٍل  ف 

 أساسي أو كامل من قبل فرد مدرج أو كيان اعتباري. 

 بشكٍل أساسي من قبل فرد  
ً
 المعيار الذي يجب أخذه بعير  االعتبار عند تقييم ما إذا كان الفرد أو الكيان االعتباري مملوكا

ّ
كيان  إن

ي المئة من حقوق الملكية للكيان أو امتالك    50و امتالك أكير من  اعتباري آخر ه 
ي حال تم استيفاء هذا المعيار،    الحّصةف 

األكي  فيه. ف 

 من قبل فرد أو كيان آخر.  و أُيعتي  أن الفرد 
 
ي مملوك

تيب القانوب   الكيان االعتباري أو الير

 المعيار الذي يجب أخذه بعير  االعتبار عند تقييم ما إذا  
ّ
 إن

 
ي مسيط

تيب القانوب   عليه بشكٍل  كان الفرد أو الكيان االعتباري أو الير
ً
را

:  وحده أو بناًء عىل آخر، أساسي من قبل فرد أو كيان اعتباري   اتفاق مع حامل أسهم آخر أو طرف ثالث، قد يكون أي من التالي
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ي ال  أن يمتلك (أ
 
ية أعضاء الهيئة اإلدارية ف  تعيير  أو عزل أكير

ّ
؛ االعتباري    نشخص أو الكيا حق ي

تيب القانوب   أو المجموعة أو الير

ي الشخص أو الكيان   ( ب
 
ية أعضاء الهيئة اإلدارية ف ع بها أكير

ّ
ي يتمت

 لممارسة حقوق التصويت النر
ً
أن يعيرّ  الشخص وحده نتيجة

ي الذين شغلوا تلك المناصب خالل السنة المالية الحالية والساب 
تيب القانوب   قة؛ االعتباري أو المجموعة أو الير

ي الشخص االعتباري أو المجموعة أو الكيان أو األعضاء   (ج
 
أن يسيطر الشخص لوحده، بموجب اتفاق مع حملة أسهم آخرين ف

تيب   ي ذلك الشخص االعتباري أو الكيان أو المجموعة أو الير
 
ية حقوق التصويت لحملة األسهم أو األعضاء ف فيه، عىل أكير

؛  ي
 القانوب 

التأثير   ( د  ممارسة 
ّ
ع بحق

ّ
المسيِطر عىل الشخص االعتباري أو المجموعة أو الكيان بموجب اتفاق تّم عقده مع ذلك  التمت

، حيث يسمح القانون   ي أو بموجب بند ضمن النظام األساسي
تيب القانوب  الشخص االعتباري أو الكيان أو المجموعة أو الير

تيب ال ي بأن يخضع لهكذا اتفاق أو بنود؛ الذي يرع عمل ذلك الشخص أو الكيان االعتباري أو المجموعة أو الير
 قانوب 

؛  (ه
ّ
ي البند )د( من دون أن يكون الشخص هو حامل هذا الحق

 
يِطر المشار إليها ف  ممارسة التأثير المس 

ّ
ع بحق

ّ
 التمت

؛  (و ي
ي بشكٍل كامل او جزب 

تيب القانوب   استخدام أصول الشخص أو الكيان االعتباري أو المجموعة أو الير
ّ
ع بحق

ّ
 التمت

ي عىل أساس موّحد   إدارة أعمال (ز
القانوب  تيب  الير أو  المجموعة  أو  الكيان االعتباري  أو  الحسابات    الشخص  يتم نشر  فيما 

 المجّمعة؛ 

الشخص  (ح يتشارك  أو    أن  والتضامن،  بالتكافل  تيب  الير أو  المجموعة  أو  االعتباري  الكيان  أو  المالية للشخص  أن  الخصوم 

 .  يكفلها 

 

امات اإلبالغ5القسم     : الير 

امات العامة   االلير 

أو كيان   الرقابية عىل أي شخص  السلطة  التنفيذي  أن يبلغ  الصلة والمكتب  ي ذات 
ي غضون يوم 

اتخاذ أي إجراء  ( 2)  عمل  ، ف  ، من 

ي غضون أيام العمل الثالثة  التنفيذي  مكتب  الرقابية أن تبلغ ال   الجهاتمعامالت. عىل  إجراء  تجميد و/ أو محاولة  
التالية. يجب  (  3)ف 

ي غضون  المكتب التنفيذي  أن تصل المعلومات إل  
إجراء    محاولة  اتخاذ إجراء التجميد أو من وقتتاريــــخ  أيام كحد أقىص من    5ف 

 لمعاملة. ا 

ي ذلك  أن تالمهن غير المالية المحددة  األعمال و عىل المؤسسات المالية و 
قدم جميع المعلومات المتعلقة باألموال المجمدة، بما ف 

 حالتها وطبيعتها وقيمتها والتدابير المتخذة بشأنها، وأي معلومات أخرى ذات صلة. 

 

امات اإلبالغ   واألعمال والمهن غير المالية المحددة المؤسسات المالية الخاصة بالير 

امات العامة، عىل المؤسسات المالية و    ذات الصلة  الرقابيةالجهات  أن تبلغ  المهن غير المالية المحددة  األعمال و باإلضافة إل االلير 

: بما   والمكتب التنفيذي   يىلي

ا لمتطلبات قرارات مجل •
ً
ي تم اتخاذها وفق

س األمن ذات الصلة أو قرارات مجلس  تحديد األموال و/ أو اإلجراءات النر

ي  
ي ذلك محاوالت    قائمةإصدار  الخاصة بالوزراء اإلمارابر

ا لقرار مجلس  إجراء  اإلرهاب المحلية، بما ف 
ً
المعامالت وفق

 . 2020لعام   74الوزراء رقم  

 

ي  الالكشف عن أي تطابق مع األفراد أو المجموعات أو الكيانات المدرجة، وتفاصيل   •
بيانات المطابقة، واإلجراءات النر

ي  
ا لمتطلبات قرارات مجلس األمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء اإلمارابر

ً
  قائمة بإصدار  الخاصة  تم اتخاذها وفق

ي ذلك محاوالت 
 المعامالت. إجراء اإلرهاب المحلية، بما ف 

 

ي مدرج  •
 قوائم العقوبات. عىل إذا حددت المؤسسة أن أحد عمالئها السابقير  أو أي عميل عرض 
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، أو أي شخص تربطها به عالقة عمل أو سهلت    ءعمال الأو    ءعمال الأي مؤشر عىل أن أحد  ورد  إذا   • معاملة  له  السابقير 

ة مع فرد أو كيان مدرج.  ما مدرج   ة أو غير مباشر  أو لديه عالقة مباشر

 

ي ال تكون فيها قادرة   •
ي الحاالت النر

 
ي  الخاطئة  هذه النتائج اإليجابية  رفض  عىل  ف

من خالل المعلومات المتاحة أو النر

 يمكن الوصول إليها وبعد اتخاذ إجراء التجميد. 

 

ي تم إلغاء   •
ي تم  ها تجميدقرار  المعلومات المتعلقة باألموال النر

ي ذلك حالتها وطبيعتها وقيمتها واإلجراءات النر
 
، بما ف

 اتخاذها بشأنها، وأي معلومات أخرى ذات صلة. 

 

 

 العقوبات المالية المستهدفة : إنفاذ 6القسم 

تبة عىل أي شخص   النتائج المير

امات، يتعرض أي شخص طبيعي أو اعتباري للسجن أو غرامة ال تقل عن   ي حالة عدم االمتثال لهذه االلير 
 
درهم )خمسير     50،000ف

 درهم )خمسة ماليير  درهم(.   5،000،000ألف درهم( وال تزيد عن  

 

تب  ة عىل المؤسسات المالية أو األعمال والمهن غير المالية المحددة النتائج المير

ي حال  للرقابةتخضع المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة  
م، وف  ، يمكن تطبيق إجراءات اإلنفاذ المنصوص  لم تلير 

ي المرسوم االتحادي رقم 
 .  اإلرهاب وتمويل بشأن مكافحة غسل األموال  2018لعام  20عليها ف 

ا   الجهاتتتمتع   اف عىل  اإلشر المسؤولة عن  القانونية  الرقابية  باألهلية  المحددة  المالية  والمهن غير  واألعمال  المالية  لمؤسسات 

اف عىل تنفيذ   العقوبات المالية المستهدفة.  لإلشر

ا الرقابية يجوز للسلطات 
ً
 العقوبات اإلدارية التالية: أن تصدر أيض

 . يتحذير  خطي  خطاب (أ

إدارية ال تقل عن   ( ب كل  ل)خمسة ماليير  درهم(    5.000.000 ألف درهم( وال تزيد عن  ير  درهم )خمس  50.000غرامات 

   مخالفة. 

ي القطاع المتعلق ب (ج
ي تحددها الجهة الرقابية. منع المخالف من العمل ف 

 المخالفة للمدة النر

أو التنفيذية أو المديرين أو المالكير  الذين تثبت مسؤوليتهم  الرقابية  تقييد صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة   ( د

ي ذلك تعيير  مفتش مؤقت. 
 عن المخالفة بما ف 

عن العمل  والتنفيذية الذين تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة    الرقابيةوقف المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة   (ه

 لمدة تحددها الهيئة الرقابية أو طلب عزلهم. 

ة تحددها السلطة  (و  . الرقابيةتعليق أو تقييد النشاط أو المهنة لفير

خيص.  (ز  إلغاء الير
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ي حالة تنفيذ تدابير التجميد بحسن نية 
 المسؤولية: اإلعفاء ف 

بفرد أو مجموعة  المرتبطة  حسن نية، بتجميد األموال أو رفض الترصف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية  عن  شخص قام،  كل  

ا ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم  
ً
ام آخر وفق ر  من أي  ، ُيعق   2020لعام    74أو كيان مدرج، أو امتنع عن أداء أي الير  ناتج    ة أو مطالبض 

ي ذلك المسؤو 
 
 المدنية و/ أو اإلدارية. ، لية الجنائية عن هذه اإلجراءات، بما ف

 

دة لوصول إلىإذن ل استثناء أو : طلب7القسم   األموال المجمَّ

  ةقائمة اإلرهاب المحليبعد اإلدراج عىل األموال المجمدة 

، وأي صاحب مصلحة أن يطلب   ي
ي قوائم اإلرهاب المحلية، أو ممثله القانوب 

 
الوصول إل كل األموال يجوز ألي فرد أو كيان مدرج ف

 المجمدة أو جزء منها ألي من األغراض التالية: 

ورية أو األساسية (أ ي ذلك الحاجات    تغطية المصاريف الرص 
 
دفع مقابل المواد  كالمبالغ    (، اإلنسانية)بما ف

ُ
ي ت
بدل  الغذائية و النر

ي وأقساط التأمير  والرسوم  العقاري  اإليجار والرهن   الخدمات  والقضائية ورسوم  ية والرسوم  الدراسواألدوية والعالج الطن 

 العامة. 

ها من النفقات االستثنائية ضمن الحدود  أدفع   (ب تعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، وغير

 .المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة لألموال المجمدة 

ي لم تذكر ريف أو التكاليف االستثنائية من أجل تغطية المصا االستثنائية  المصاريف  (ج
ي الفقرة أعاله النر

 . ف 

 

 اإلجراءات

 طلب اإلذن باستخدام األموال المجمدة: ل  ات التاليةجراءيجب اتباع اإل 

المؤيدة  المستندات  ، ترفق به كافة  كل األموال المجمدة أو جزء منها الستخدام  إرسال طلب خطي إل المكتب التنفيذي   .1

ي له  
وب  يد اإللكير  .  iec@uaeiec.gov.aeعي  الي 

 

o   اإلجراءات  ا اتبيجب إلثبات  وإرفاق  ع  الداعمة  المستندات  كما  الطلبجميع    موقع   عىل ورد  ، 

https://www.uaeiec.gov.ae / .  

 

 يقوم المكتب التنفيذي بإرسال الطلب إل وزارة العدل للنظر فيه بالتنسيق مع المجلس األعىل.  .2

 

3.  .
ً
 أو كليا

ً
 لوزارة العدل أن توافق أو ترفض استخدام األموال المجمدة جزئيا

 

 بالموافقة عىل الطلب أ .4
ً
   و رفضه. يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب خطيا

 

mailto:iec@uaeiec.gov.ae
https://www.uaeiec.gov.ae/
https://www.uaeiec.gov.ae/
https://www.uaeiec.gov.ae/
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 ة طلب اإلذن باستخدام األموال الخاضعة لقائمة اإلرهاب المحلي ات : إجراء1الشكل  

 

 المحكمة لدى   التظلم

ي حال  
ي رد بعد  تم  ف 

ي حال عدم تلقر
أمام المحكمة المختصة  التظلم  يوًما من تاريــــخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب    30رفض الطلب، أو ف 

ة   30خالل   يوًما.   30البالغة الرد يوًما من تاريــــخ إخطاره بالرفض، أو بعد انقضاء فير

ي رفض الطلب إال بعد  
ة  انقضاء  بعد  صول أو  رفض حسب األ الو التظلم  ال يجوز لمقدم الطلب الطعن ف  مقدم قيام  الرد عليه و فير

ي استئناف الحكم . إخطار بالطلب  
 المكتب التنفيذي والمحكمة المختصة بنيته ف 

 

 قائمة األمم المتحدة بعد اإلدراج عىل األموال المجمدة 

أو جزء  إل المكتب التنفيذي إللغاء تجميد كل األموال    ا مكتوبً   ا قدم طلبً أن يبإجراءات التجميد  تأثر  يجوز ألي فرد أو مجموعة أو كيان  

ي مصحوًبا بجميع المستندات الداعمةمنها 
ر أو ممثله القانوب   .  . يجب تقديم هذا الطلب من قبل الشخص المترص 

 

 لتغطية المصاريف األساسية:  .1

ي طلب 
ا لقائمة األمم ا استخدام يجوز للمكتب التنفيذي النظر ف 

ً
ي األموال المجمدة وفق

النفقات األساسية  حاالت لمتحدة، ف 

 التالية: 

أو األساسية (أ ورية  المصاريف الرص  للحاجات اإلنسانية(    تغطية  ي ذلك 
المواد  كالمبالغ  )بما ف  دفع مقابل 

ُ
ت ي 
الغذائية  النر

ي  العقاري  اإليجار والرهن  بدل  و  ائب  واألدوية والعالج الطن  والقضائية  الدراسية والرسوم  وأقساط التأمير  والرسوم  والرص 

 العامة. الخدمات ورسوم 

االستثنائية ضمن  أدفع   (ب النفقات  من  ها  وغير القانونية،  الخدمات  بتقديم  يتصل  فيما  النفقات  سداد  أو  مهنية  تعاب 

 .ألموال المجمدةا الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة 

ي حال  لموافقة عىل الط ل بنيته  له  عىل المكتب التنفيذي إخطار مجلس األمن أو لجنة العقوبات التابعة  
ض  لب المقدم. ف  لجنة  لم تعير

ي وافق عليها ، يجوز للمكتب التنفيذي أن يأمر بإلغاء تجميد المبالغ ا قرارً لم تصدر  العقوبات ذات الصلة أو 
 . النر

 

 اإلجراءات

يقدم الشخص المعني طلبًا  إلى
المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي الطلبيراجع
يحيل المكتب التنفيذي الطلب

إلى وزارة العدل

تقرر وزارة العدل بالتعاون مع 
المجلس الموافقة على الطلب أو 

رفضه

يخطر المكتب التنفيذي مقدم 
الطلب وأي سلطة ذات صلة 

قرارالب
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 طلب اإلذن باستخدام األموال المجمدة: ل  ات التاليةجراءيجب اتباع اإل 

التنفيذي  .1 المكتب  إل  خطي  طلب  كافة  إرسال  به  ترفق  عىل  المستندات  ،  له  ي  المؤيدة 
وب  اإللكير يد  الي 

iec@uaeiec.gov.ae . 

 

o  موقع  عىلورد  ، كما  الطلبجميع المستندات الداعمة إلثبات وإرفاق ع اإلجراءات ا اتبيجب  

uaeiec.gov.aehttps://www. / .  

 

   يقوم المكتب التنفيذي بمراجعة الطلب.  .2

 

 ذات الصلة التابعة لمجلس األمن بنيته الموافقة عىل الطلب. العقوبات لجنة بإخطار المكتب التنفيذي يقوم  .3

 

اض أو إشعار آخر من مجلس   .4 التنفيذي أن يقرر الموافقة عىل الطلب بناًء عىل عدم وجود اعير األمن أو  يجوز للمكتب 

 لجنة العقوبات ذات الصلة. 

 

 ذات الصلة. الرقابية يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطة  .5

 

أسباب   يكون هناك  أي وقت وعندما  ي 
العقوبات ف  قوائم  بموجب  المجمدة  األموال  استخدام  قرار  إلغاء  التنفيذي  للمكتب  يجوز 

تستخدم ألي غرض غير   األموال  أن  ي 
ف  الا معقولة لالشتباه  به،لغرض  ذلك  مسموح  ي طلب    ويكون 

ف   ،
ً
تمت  كتابة ي 

النر االستمارة 

 . الموافقة عليها 

 

 النفقات األساسية لتغطية طلب اإلذن باستخدام األموال الخاضعة لقائمة األمم المتحدة   ات: إجراء2الشكل  

 

 االستثنائيةلتغطية النفقات  .2

ذات الصلة التابعة  العقوبات  قائمة األمم المتحدة إل لجنة  بموجب  األموال المجمدة  استخدام  يجوز للمكتب التنفيذي إحالة طلب  

ي الحاالت التالية: 
 لمجلس األمن، ف 

ي  االستثنائية  لتغطية المصاريف  (أ
 المصاريف األساسية أعاله. قسم غير المذكورة ف 

ي  يقوم المكتب التنفيذي بإخطار لجنة العقوبات  
الحصول  إال بعد    عليهوال يجوز له الموافقة  طلب  المجلس األمن بذات الصلة ف 

ي  ال عىل موافقة خطية من 
 يوافق المكتب التنفيذي عىل الطلب. ال  موافقة خطية، غياب لجنة. ف 

ي ب
ا  استخدام األموال المجمدة  ه حول  قرار يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب أو ممثله القانوب 

ً
 خطًيا. لقوائم العقوبات،  وفق

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي الطلبيراجع
يخطر المكتب التنفيذي لجنة 
العقوبات األممية ذات الصلة 

بنيّته قبول الطلب

بعد إخطار لجنة العقوبات ذات 
ي الصلة، يجوز للمكتب التنفيذ

الموافقة على الطلب أو عدمه

المكتب التنفيذي مقدم يخطر 
الطلب وأي سلطة ذات صلة

بقراره

mailto:iec@uaeiec.gov.ae
https://www.uaeiec.gov.ae/
https://www.uaeiec.gov.ae/
https://www.uaeiec.gov.ae/
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 اإلجراءات  

  طلب اإلذن باستخدام األموال المجمدة: ل  ات التاليةجراءيجب اتباع اإل 

التنفيذي  .1 المكتب  إل  خطي  طلب  كافة  إرسال  به  ترفق  عىل  المستندات  ،  له  ي  المؤيدة 
وب  اإللكير يد  الي 

iec@uaeiec.gov.ae . 

 

o  موقع  عىلورد  ، كما  الطلبجميع المستندات الداعمة إلثبات وإرفاق ع اإلجراءات ا اتبيجب  

https://www.uaeiec.gov.ae / .  

 

   يقوم المكتب التنفيذي بمراجعة الطلب.  .2

 

 ذات الصلة التابعة لمجلس األمن. العقوبات  لجنة الطلب إل المكتب التنفيذي يحيل  .3

 

ي الطل العقوبات تبت لجنة  .4
 
 .  المكتب التنفيذيتقوم بإخطار و  بف

 

 ذات الصلة. الرقابية يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطة  .5

 

بمو  المجمدة  األموال  استخدام  إلغاء قرار  التنفيذي  للمكتب  أسباب  يجوز  يكون هناك  أي وقت وعندما  ي 
العقوبات ف  قوائم  جب 

ي أن األموال تستخدم 
 لتمويل اإلرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.  معقولة لالشتباه ف 

 

 

 االستثنائية النفقات لتغطية طلب اإلذن باستخدام األموال الخاضعة لقائمة األمم المتحدة   ات: إجراء3الشكل  

 

 المحكمة لدى   التظلم

ي حال  
ي رد بعد  الرفض  تم  ف 

ي حال عدم تلقر
أمام المحكمة المختصة  التظلم  يوًما من تاريــــخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب    30طلب، أو ف 

ة   60خالل   . الرد يوًما من تاريــــخ إخطاره بالرفض، أو بعد انقضاء فير

ي التظلم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز ا 
لتقدم بتظلم جديد إال بعد  يكون قرار المحكمة بالفصل ف 

 انقضاء ستة أشهر من تاريــــخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. 

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي الطلبيراجع
يحيل المكتب التنفيذي الطلب

إلى لجنة العقوبات األممية ذات 
الصلة

تخطر لجنة العقوبات المكتب 
التنفيذي بالقرار

المكتب التنفيذي مقدم يخطر 
الطلب وأي سلطة ذات صلة

mailto:iec@uaeiec.gov.ae
https://www.uaeiec.gov.ae/
https://www.uaeiec.gov.ae/
https://www.uaeiec.gov.ae/
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 . قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه ال يقبل الطعن عىل قرار رفض استخدام األموال المجمدة

 

 التجميد أو رفع تدابير  إلغاء إجراءات : 8القسم 

ي ظّل الظروف التالية  اتخاذها ضد فرد أو جماعة أو كيانبعد إجراءات التجميد والتدابير األخرى   رفع يجوز  
 
ر من جّرائها ف ّ  : قد ترص 

o  مماثل أو مشابه لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج؛ اسمه 

o  ن القائمة؛ أو ع  المدرجالكيان أو المجموعة اسم الفرد أو السلطات المختصة إذا رفعت 

o الشخص أو الجماعة أو الكيان هو طرف ثالث حسن النية 
ّ
 .  التجميد تأثر عن طريق الخطأ بتدابير   إن

 

 ة قائمة اإلرهاب المحلياإلدراج عىل األصول المجمدة بسبب 

 ت  ااإلجراء

فرد أو مجموعة أو كيان  بحق  تم اتخاذها  تدابير أخرى فرضت لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة  إلغاء التجميد وأي    اتإجراءيىلي    فيما 

قائمة  عىل دراج األخرى بسبب اإل اإلجراءات بمماثل أو مشابه لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج، أو شخص تأثر سلًبا بالتجميد أو   هاسم

 : ةاإلرهاب المحلي

ي  المؤيدة له عىل المستندات فق به كافة ، تر إرسال طلب خطي إل المكتب التنفيذي .1
وب  يد اإللكير الي 

iec@uaeiec.gov.ae  . 

 

o   اإلجراءات  ا اتبيجب إلثبات  وإرفاق  ع  الداعمة  المستندات  كما  الطلبجميع    موقع   عىل ورد  ، 

https://www.uaeiec.gov.ae / .  

 

ي إل المجلس األعىل لألمن يحيله المكتب التنفيذي الطلب و يراجع  .2
 )المجلس األعىل( للبت فيه. الوطن 

 

   ذات الصلة. الرقابية يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطة  .3

 

عىل النحو المحدد  لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة األخرى المتخذة تدابي  ال طلب إلغاء التجميد و/ أو   ات: إجراء4الشكل 

  قائمة اإلرهاب المحلي
 ة ف 

 

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي الطلبيراجع
يحيل المكتب التنفيذي الطلب

إلى المجلس

يقرر المجلس الموافقة على 
الطلب أو رفضه

يخطر المكتب التنفيذي مقدم 
الطلب والسلطة الرقابية ذات 

الصلة

mailto:iec@uaeiec.gov.ae
https://www.uaeiec.gov.ae/
https://www.uaeiec.gov.ae/
https://www.uaeiec.gov.ae/
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 المحكمة لدى   التظلم

ي رد بعد  إذا رفض المجلس األعىل الطلب، 
ي حال عدم تلقر

 
يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة  يوًما من تاريــــخ تقديمه،   30أو ف

ي غضون المختصة 
 
ة البالرفض أو بعد انقضاء إخطاره  تاريــــخ   يوًما من 60ف  . المحددة للرد فير

ي التظلم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد  
 
يكون قرار المحكمة بالفصل ف

 أشهر من تاريــــخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.  6انقضاء  

 

 األمم المتحدة قائمة اإلدراج عىل األصول المجمدة بسبب 

ي ما يىلي 
 
  فرد أو مجموعة أو كيان بحق تم اتخاذها تدابير أخرى فرضت لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة إلغاء التجميد وأي  اتإجراءف

قائمة  عىل دراج األخرى بسبب اإل اإلجراءات بمماثل أو مشابه لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج، أو شخص تأثر سلًبا بالتجميد أو   هاسم

   : األمم المتحدة

 اإلجراءات  

 المؤيدة له.  المستندات ، ترفق به كافة إرسال طلب خطي إل المكتب التنفيذي .1

 

o  موقع  عىلورد  ، كما  الطلبجميع المستندات الداعمة إلثبات وإرفاق ع اإلجراءات ا اتبيجب   

.https://www.uaeiec.gov.ae/ 

 

 . يه أو رفضهيقوم المكتب التنفيذي بمراجعة الطلب ويقرر الموافقة عل .2

 

   الصلة. ذات الرقابية يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلطة  .3

 

عىل النحو المحدد  لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة األخرى المتخذة تدابي  ال طلب إلغاء التجميد و/ أو   ات: إجراء5الشكل 

  قائمة 
 األمم المتحدة ف 

 

ي حال  
ي رد بعد  الرفض  تم  ف 

ي حال عدم تلقر
كمة المختصة  أمام المحالتظلم  يوًما من تاريــــخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب    30طلب، أو ف 

ة   60خالل     . الرد يوًما من تاريــــخ إخطاره بالرفض، أو بعد انقضاء فير

ي التظلم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد  
يكون قرار المحكمة بالفصل ف 

  يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. انقضاء ستة أشهر من تاريــــخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي 

يقدم الشخص المعني طلبًا إلى
المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي الطلبيراجع
يجوز للمكتب التنفيذي طلب 

معلومات إضافية

يقرر المكتب التنفيذي قبول 
الطلب أو رفضه

يخطر المكتب التنفيذي مقدم 
الطلب وأي سلطة ذات صلة

بقراره

https://www.uaeiec.gov.ae/
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 ةقائمة اإلرهاب المحلياسم مدرج عىل أو شطب  رفع  : طلب 9القسم 

ي قائمة اإلرهاب المحلي
 
    قرار   تقديم تظلم ضد   ةيجوز ألي فرد أو كيان مدرج ف

ً
اإلدراج. ويمكن لطلب الرفع عن القائمة أن ينطبق أيضا

 عىل الحاالت التالية:  

؛ أو  • ي
ّ  
 شخص متوف

 كيان لم يعد لديه وجود.  •

 

 اإلجراءات

 المؤيدة له. المستندات ، ترفق به كافة إرسال طلب إل المكتب التنفيذي .1

 

o   إرفاق إلثبات  يجب  الداعمة  المستندات  لجنة  الطلب  جميع  ا إلجراءات 
ً
ي  عقوبات  الوفق

 
ف الصلة  األمم  ذات 

ي وإرسالها عىل المتحدة  
وب  يد اإللكير    . iec@uaeiec.gov.aeالي 

 

 . األعىللمجلس الطلب إل ا المكتب التنفيذي يحيل  .2

 

 بت فيه. يالطلب ل بالوزراء  مجلس  يبلغ المجلس األعىل  .3

 

   ذات الصلة. والجهة الرقابية يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب  .4

 

 

 

عىل النحو المحدد  لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة األخرى المتخذة تدابي  الطلب إلغاء التجميد و/ أو   ات: إجراء6الرسم

  قائمة 
 اإلرهاب المحلية ف 

 

 المحكمة لدى   التظلم

ي حال  
ي رد بعد  الرفض  تم  ف 

ي حال عدم تلقر
قرار اإلدراج الصادر    عىل التظلميوًما من تاريــــخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب    60طلب، أو ف 

ة   60أمام المحكمة المختصة خالل   عن مجلس الوزراء  . الرد يوًما من تاريــــخ إخطاره بالرفض، أو بعد انقضاء فير

ا يقدم الشخص المدرج طلبً 
إلى المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذييراجع
الطلب

لب يحيل المكتب التنفيذي الط
إلى المجلس األعلى

احيتقدم المجلس األعلى باقتر
مجلس الرفع عن القائمة إلى 

الوزراء

مجلس الوزراء في يبتّ 
الطلب

يخطر المكتب التنفيذي 
مقدم الطلب بالقرار

mailto:iec@uaeiec.gov.ae
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ي التظلم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إال بعد  
 
يكون قرار المحكمة بالفصل ف

 أشهر من تاريــــخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.  6انقضاء  

 

 ألمم المتحدة ا قائمة اسم مدرج عىل  أو شطب  رفع : طلب 10القسم 

ي  جراءات اإل ، باتباع لرفع اسمه عن القائمة  ًبا طلأن يقدم يجوز ألي فرد أو كيان مدرج من قبل لجنة عقوبات تابعة لمجلس األمن 
النر

 لجنة: حددتها كّل 

 ، عىل سبيل المثال: الرفع تشمل إجراءات 

 بالقرار  لجنة العقوبات ❖
ً
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  -  1718 المنشأة عمل

 بالقرار اللجنة  ❖
ً
 بها   ةالمرتبطوالكيانات حركة طالبان   - 1988عقوبات المنشأة عمل

   ألمم المتحدة األخرى التابعة ل عقوبات اللجان  ❖

 مية )داعش( وتنظيم القاعدة، عىل سبيل المثال: تنظيم الدولة اإلسال المفروضة عىل  عقوبات العن قائمة الرفع  تشمل إجراءات 

 بإجراءات  ❖
ً
   (2011)  1989(، 1999)  1267قرار مجلس األمن الرفع عن القائمة المنشأة عمل

ي ب أمير  المظالم  ❖
 المفروضة عىل تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وتنظيم القاعدة العقوبات لجنة المعن 

 ن القائمة للرفع ع مركز التنسيق  ❖

ا عىل: الرفع مكن أن ينطبق طلب ي
ً
 أيض

 أو  ، شخص متوٍف  •

ا.  •
ً
 كيان لم يعد موجود

 

 اإلجراءات

ي المؤيدة له عىل المستندات ، ترفق به كافة طلب إل المكتب التنفيذي إرسال .1
وب  يد اإللكير  . iec@uaeiec.gov.aeالي 

 

o   إرفاق إلثبات  يجب  الداعمة  المستندات  لجنة  الطلب  جميع  ا إلجراءات 
ً
ي  عقوبات  الوفق

ف  الصلة  األمم  ذات 

 .  المتحدة

 

 . األعىل ليستعرضهلمجلس الطلب إل ا المكتب التنفيذي يحيل  .2

 

وزارة  التابعة لمجلس األمن عن طريق  العقوبات  المكتب التنفيذي الطلب إل لجنة  يحيل   ،بالتنسيق مع المجلس األعىل .3

 .  الخارجية والتعاون الدولي

 

   ذات الصلة. ات  يخطر المكتب التنفيذي مقدم الطلب والسلط .4

 

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials/procedures-delisting
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting
https://www.un.org/securitycouncil/node/63489/
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting
mailto:iec@uaeiec.gov.ae
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 للتواصل معنا 

إل يرج    والتصدير  اد  االستير لرقابة  الخاضعة  والمواد  السلع  للجنة  التنفيذي  المكتب  مع  للتواصل  ي 
وب  إلكير بريد  إرسال 

iec@uaeiec.gov.ae   

 

 الشائعةالملحق: األسئلة 

  
 ؟ " التجميد"ماذا يعن 

ي منع أي  
االعتبارية  أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتحكم فيها األفراد أو الكيانات  تحريك  أو تحويل أو ترصف أو  نقل  التجميد يعن 

 القائمة. عىل  ير  المدرج

 

  "األموال"؟
 ماذا تعن 

ي  
ونية أو رقمية أو مشفرة أو منقولة أو  األموال تعن  األصول عىل اختالف نوعها وشكلها، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة أو إلكير

ي ذلك العملة الوطنية  
 
غير منقولة، مادية أو معنوية، مهما كانت طريقة اكتسابها، وأي مستندات أو أدوات بأي شكل من األشكال، بما ف

ي تثبت ملكية هذه األصول أو أي حقوق مرتبطة بها أو مصلحة فيها، مهما كان شكلها،  والعمالت األجنبية والمستندا 
ت أو الصكوك النر

ونية والرقمية، أو أي فوائد أو أرباح أو دخل ناتج أو مكتسب من هذه األصول، وكذلك   ي ذلك األشكال اإللكير
 الموارد االقتصاديةبما ف 

ي ي
 مهما كان نوعها، والنر

ً
ي تعتي  أصوًل

ي ذلك خدمات النشر عي   النر
مكن استخدامها للحصول عىل أي أموال أو سلع أو خدمات بما ف 

نت أو الخدمات ذات الصلة.   اإلنير

 

 ؟ العقوبات قوائم عىل  االعتبارية  تم إدراج األفراد أو الكياناتيلماذا 

يقوضون    متعتقد اإلمارات أو األمم المتحدة أنهالذين    المجموعاتو   االعتبارية   تتضمن قوائم العقوبات هذه أسماء األفراد والكيانات
أعمال إرهابية  ب  ير  متورطالمجموعات  أو    االعتبارية  هؤالء األفراد أو الكياناتغالًبا ما يكون  .  أو الدوليير  السالم واألمن الوطنيير  و/  

.   اتوانتهاك  للقانون الدولي

 

م بمن يجب أن   ؟  أنظمة العقوبات المالية المستهدفةيلي  

ي ذلك السلطات الحكوميةأن يقوم  يجب  
ي دولة اإلمارات، بما ف 

ي تفرضها  قيود  التنفيذ  ، ب أي شخص )طبيعي أو اعتباري( موجود ف 
النر

ي ذلك تدابير  
ام  عىل حد سواء(  واالعتباريير     ير  طبيعيالعىل األشخاص اإلماراتيير  )العقوبات المالية المستهدفة.  العقوبات، بما ف  االلير 

ي لقيود با 
ي الخارج. تفرضها النر

ي أنشطة ف 
   العقوبات عندما يكونون موجودين أو يشاركون ف 

 

  قرار مجلس الوزراء رقم  
 
امات المنصوص عليها ف   حالة عدم االمتثال لاللي  

 
يعات األخرى    2020لعام    74ما ه  العواقب ف والتشر
 المذكرة اإلرشادية؟هذه المعمول بها و 

امال  و/ أو  ينتهك  أي شخص  قد يتعرض   ي قرار مجلس الوزراء رقم    ةالوارد  اتيمتثل لاللير 
جراءات  اإل نفذ  ال ي أو    2020لسنة    74ف 

ام  ضمان  المطلوبة ل درهم )خمسة    5،000،000درهم )خمسير  ألف درهم( وال تزيد عن    50،000غرامة ال تقل عن  لللسجن أو  االلير 

   ماليير  درهم(. 

 

  يجب عىل الفرد أو 
 ؟ المستهدفةاتخاذها إذا تم الكشف عن األموال عتبارية الهيئة اال ما اإلجراءات الن 

ي حال  
ي تحتفظ بها أو تديرها هي أموال مستهدفة كما هو  األموال  أن  أعمال أو مهن غير مالية محددة  مؤسسة مالية أو  حددت  ف 

النر
 الخطوات التالية: عليها اتخاذ موضح أعاله، 

 دون تقديم أي إشعار للعميل أو العميل المحتمل. ها  ة عنجمناتجة أو نا لتجميد الفوري لجميع األموال وأي أموال ا  -

mailto:iec@uaeiec.gov.ae
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أو خدمات   - مالية  أي خدمات  تقديم  أو كيانأخرى  االمتناع عن  أو مجموعة  لفرد  األموال  توفير  أو    مدرج  أو عن 
 لصالحه. 

 بإجراءات التجميد المتخذة.  -
ً
 إبالغ المكتب التنفيذي والسلطة الرقابية المختصة فورا

 لتحقق من دقة المعلومات المقدمة. ل الرقابية والمكتب التنفيذي السلطة ن الكامل مع التعاو  -

ي غضون يومير  من  الرقابية  إبالغ السلطة   -
 
ي ذلك  اتخاذ  ف

 
معلومات عن حالة األصول وأي  توفير  إجراء التجميد، بما ف

 
ُ
ام ذات صلة أو من شأنها تسهيل االومقدار األصول المجمدة، وأي معلومات أخرى  تها  ، وطبيع بشأنها خذ  إجراء ات لير 

 قرارات مجلس األمن ذات الصلة. ب

 

  لتنفيذ قوائم 
 
 ؟ المحلية األمم المتحدة وقوائم اإلرهاب الخاصة بعقوبات الما هو اإلطار القانون

المالية المستهدفة، بما  ، الذي وضع إطار عمل بشأن العقوبات  2020لعام   74أصدرت اإلمارات قرار مجلس الوزراء االتحادي رقم  
ي ذلك قائمة اإلرهاب المحلي

 
 والقائمة الموحدة لألمم المتحدة.   ةف
 

 مدرج؟ اعتباري من هو فرد أو مجموعة أو كيان نعرف كيف 

ا   اعتباري  لكي يصبح نشاط فرد أو مجموعة أو كيان
ً
ام التجميد و/ أو التدابير التقييدية األخرى بالتالي  يخضع و مستهدف  

بموجب  اللير
 "2020لعام   74قرار مجلس الوزراء رقم 

ً
قع ضمن نطاق  يعىل أنه   االعتباري   " هذا الفرد أو المجموعة أو الكيان تصنيف، يجب أوال

 ". تصنيفال"هذا قرار مجلس األمن ذي الصلة. يقوم إما مجلس األمن أو لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة ذات الصلة بإجراء  
 

  : ي التالي
وب   يمكن الوصول إل قوائم العقوبات المحدثة من خالل الموقع اإللكير

 
ي باالنتساب إل بريدنا تجربة أفضل، ُينصح  لتكون ال

 . ةالتحديثات المتعلقة بقائمة األمم المتحدة وقائمة اإلرهاب المحلي  لتلقر
 

 إذا تم إدراج عميل حال  أو سابق؟ ه  التدابي  الذي يجب اتخاذها ما 

المالية أو  تعاملت معه  إذا تم إدراج عميل حالي أو سابق   المالية المحددة  المؤسسة  أو  معه  عالقة عمل  لها  )األعمال والمهن غير 
الوصول إل  كل أصوله وعدم إتاحة  تجميد  العمل أو المهنة غير المالية المحددة  عىل المؤسسة المالية أو    ،معاملة عرضية( تسهل له  

 أو المكتب التنفيذي عىل الفور. الرقابية ويجب إبالغ السلطة   . ضافيةأي أموال أو خدمات إ 
 
 

 المدرج الحصول عىل إذن للوصول إل األصول المجمدة؟  االعتباري هل يمكن للفرد أو الكيان

ي ظروف محدودة، السماح بالوصول إل األموال المجمدة بناًء  إل بالنسبة  .1
قائمة األمم المتحدة، يجوز للمكتب التنفيذي، ف 

الكيانيقدمه  عىل طلب   أو  و   االعتباري  الفرد  المالية  المؤسسات  تتلقر  الحالة،  ي مثل هذه 
و المدرج. ف  المهن غير  األعمال 

ا مكتوًبا من المكتب التنف
ً
وط الوصول إل األصول. المالية المحددة بيان  يذي يوضح مقدار وشر

 
ي بعض الظروف المحدودة  ةقائمة اإلرهاب المحليإل  بالنسبة   .2

، يجوز لوزارة العدل أن تسمح بالوصول إل األموال المجمدة ف 
ي مثل هذه الحالة، تتلقر المؤسسات المالية و 

غير المالية المحددة  المهن  األعمال و بناًء عىل طلب من الفرد أو الكيان المدرج. ف 
وط الوصول إل األصول.  ا مكتوًبا من وزارة العدل يوضح مقدار وشر

ً
 بيان

 

  السماح بإجراء تحويالت  
وط    ؟مجمدة الحسابات  مرتبطة بالهل يمكنن   ؟ المفروضة عىل ذلكوإذا كان األمر كذلك، فما ه  الشر

ويجوز  لفوائد أو المكاسب األخرى إل الحسابات المجمدة؛  نص قرار مجلس الوزراء عىل أنه يجوز للمؤسسات المالية إضافة ا  .1
ي تم إبرامها أو نشأت قبل تاريــــخ إدراج الفرد أو  القيام ب

امات النر المدفوعات المستحقة بموجب العقود أو االتفاقيات أو االلير 
ط تجميد أي إضافات إل هذه الحسابات. االعتباري  الكيان  ، شر

 
 الرقابية والمكتب التنفيذي بهذه المعامالت. يجب إخطار السلطة  .2
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 مدرج بناًء عىل قرار مجلس الوزراء؟  اعتباري مسؤولية تجميد أموال أي فرد أو كيانيمكن تحميىل  هل 

من المسؤولية الجنائية أو اإلدارية أو المدنية إذا تم إجراء التجميد  اعتباري  ينص قرار مجلس الوزراء بوضوح عىل إعفاء أي فرد أو كيان  
ام ببحسن نية ولغرض   ، طالما تم اتخاذ تدابير التجميد بناًء عىل االعتقاد بأن األموال ذات  االلير  أحكام قرار مجلس الوزراء. وبالتالي

ي األعمال والمهن غير المالية المحددة  سة المالية أو أو المؤساالعتباري الفرد أو الكيان ُيعتي  الصلة هي أموال مستهدفة،  
ً  من أي  معق 

ا أن األموال المجمدة 
ً
ي  مسؤولية ناتجة عن إجراء التجميد حنر لو تبير  الحق

 
ي الواقع مستهدفة ف

 
 قرار مجلس الوزراء. ليست ف

 
ي الوقت نفسه، عىل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة  

 
أن العقوبات الجنائية قد تنطبق عىل أي  ا  أن يلحظو ف

ام التجميد. وبناًء عىل ذلك،  الشخص ينتهك أو ال يمتثل   قد  إجراء تجميد  تنفيذ  سلوك متعمد وإهمال خطير يؤدي إل عدم  كل  لير 
 إل فرض عقوبات إدارية و/ أو مسؤولية جنائية. يؤدي 

 

 عن شخص مدرج؟ إذا كان لدي اشتباه بماذا لو كان اسم عميىل  غي  مطابق تماًما أو 
ً
 أن العميل مدرج أو يترصف نيابة

ي أو مشتبه به مع فرد أو كيان
ي حال وجود تطابق جزب 

 
األعمال والمهن غير المالية المحددة  مالية أو  المؤسسة  المدرج، عىل    اعتباري  ف

 ذات الصلة. الرقابة السلطة مع عىل الفور تتواصل  أن و األصول أن تجمد 

 
  
 إذا كان لدي أموال مستهدفة؟ أن أحدد كيف يمكنن 

عمليات وسياسات وإجراءات فعالة لتنفيذ أحكام  اعتماد  والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن  واألعمال  المؤسسات المالية  إن  
من قواعد بيانات العمالء وأي معلومات يتم الحصول عليها  باستمرار . وهذا يشمل التحقق  2020لعام  74قرار مجلس الوزراء رقم 

لتحديد ما إذا كانت    ةالمحلي   األمم المتحدة وقائمة اإلرهاب قائمة  عىل  األسماء الواردة  والتأكد من  عن العمالء المحتملير  أو الحاليير   
أو   المالية  المحددة  المؤسسة  المالية  غير  والمهن  أو كياناتاألعمال  أفراد  أموال  تدير  أو  ام  ينطبق  .  مدرجير    اعتبارية  تمتلك  الير 

إدراجهم عىل    فور    ير  المدرج  االعتبارية  المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة بتجميد أموال األفراد أو الكيانات 
 . ةقائمة اإلرهاب المحلي عىل األمم المتحدة ذات الصلة أو  قائمة 

 
أو   التجميد،  أعمال ومهن غير مالية محددة  يشكل إخفاق مؤسسة مالية  ي تطبيق تدابير 

الفور  ف  ي غضون  عىل 
ساعة بعد    24أو ف 

ا لأموال أو خدمات لفرد أو كيان مدرج أو لصالحه، انته  ، أو تقديماإلدراج
ً
ي  اك

عقوبات مالية وعقوبات  فرض  وقد يؤدي إل  لقانون اإلمارابر
ي قرارات مجلس الوزراء 

ي هذه الوثيقة. المذكورة الحبس المنصوص عليها ف 
 ف 

 
 

ي تقدمها جهات  عىل خدمات  المحددة  والمهن المعينة  األعمال  تعتمد بعض المؤسسات المالية و 
)عىل سبيل    ية خارج التحقق النر

ال يخضعون ألي عقوبات من قبل األمم المتحدة. من المهم   عمالءهم للتحقق من أن  جهات أخرى  ( و World Checkنظام المثال 
ي هذا الصدد اإلشارة 
نت مفيدة ولكن ال المتوفرة  أن هذه الخدمات إل ف  امات  با لالمتثال  ةمطلق ةضمان يجوز اعتبارها عي  اإلنير اللير 

ي حددتها  
الوزراء. يجب  قالنر ي  و دوري  التحقق بشكل  رارات مجلس 

المتحدة وقائمة اإلرهاب  من قوائم  إضاف  لجان عقوبات األمم 
 . ةالمحلي 

 

  
 األموال مجمدة؟ خاللها اإلبقاء عىل  عىل يجب ما ه  المدة الزمنية الن 

. وبناًء عىل ذلك،   .1 ي ألي إجراء تجميد معير 
ام بتجميد األموال  يجوز أن يشي  ال تحدد قرارات مجلس الوزراء اإلطار الزمن  االلير 

ي بعض الحاالت. 
 إل أجل غير مسم ف 

 

ي  عن  ألمم المتحدة أو  مختصة تابعة ل قرار صادر عن لجنة عقوبات  إن أي   .2
  اعتباري   نفرد أو كيا اسم  لرفع  مجلس الوزراء اإلمارابر

ي  
ام بتجميد أموال  مدرج عن القائمة يلع  ا االلير 

ً
األعمال والمهن  . ال يجوز للمؤسسة المالية أو  االعتباري  الفرد أو الكيانهذا  أيض

   رفع إجراءً أن ت  غير المالية المحددة 
ً
مجلس األمن  التابعة لالتحقق من أن لجنة العقوبات المختصة    ت قادرة عىل إال إذا كان  ا معين

ي 
ي  االعتباري الفرد أو الكيانقد رفعت بالفعل اسم أو مجلس الوزراء اإلمارابر

 قائمة. الن ع  المعن 
 

 
ا ال 

ً
 القائمة؟ عىل شخص مدرج سم  ماذا أفعل إذا كان اسم  مشابه
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ي 
 
أو  تم  حال    ف الشخص،    ،مدرج   اعتباري  كيانتجميد أموال شخص يحمل نفس اسم فرد  الواقع ليس نفس  ي 

 
لهذا يجوز  ولكنه ف

   الشخص إرسال طلب إل المكتب التنفيذي لرفع إجراءات التجميد. 
 
 

ام بمن الرقابية  ةسلطالهل ستتحقق    عمليات التفتيش عند قيامها بقرار مجلس الوزراء االلي  
 
 ؟ الميدان

الوزراء رقم   قرار مجلس  و   2020لعام    74ينص  المالية  المؤسسات  أن  ملزمة  األعمال  عىل  المحددة  المالية  باعتماد  والمهن غير 
ي ذلك  

 
امها بكل  الموارد لها، للتحقق من  تخصيص  عمليات وسياسات وإجراءات مناسبة، بما ف جوانب قرارات مجلس الوزراء ذات  الير 

ام  من  الرقابية    الجهات الصلة. ستتحقق   افية.  قيامها بأعمالها  المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة خالل  الير  اإلشر
ي قرارات مجلس الوزراء. ورقابية عقوبات جنائية  فرض هذه اإلجراءات إل  غياب قد يؤدي  

 
 عىل النحو المنصوص عليه ف


