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اإلجراءات المطبقة في دولة اإلمارات     
العربية المتحدة لضبط         
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تعتمد أنظمة الضبط في دولة اإلمارات العربية المتحدة على                
“ א ”

. أنظمة الضبط ليست مقيدة أكثر من الالزم•

يتم التقييد بالتوصيات األربعين لمجموعة حملة العمل المالي •
 المـتعلقة بغسل األموال والتوصيات الثمانية الخاصة   )فـاتف (

.بتمويل اإلرهاب من خالل اجتماعات توعية

 الهدف الرئيسي هو حماية نظام الحوالة من سوء االستغالل         •
.من ِقبل المجرمين
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يسـر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أن يعلن أنه          
) الحواالدارز( وسطاء الحوالة نظام مبّسط لتسجيلبصدد تطبيق

.ولرفع التقارير الخاصة بهم

، فقد اتفقت معظم دول  بشأن الحوالةأبوظبيإعالن استناداً إلى
 نظام مهم للتعامل مع     نظام الحوالة العـالم الرئيسـية علـى أّن        

الـتحويالت المالية للعمال ذوي الدخل المحدود والذين يكونون         
مهم جداً،   كما اتفقوا على أن النظام      . فـي غالبيتهم من األميين    

ألنـه يصـل إلـى المناطق النائية التي ال تتوافر فيها خدمات             
.شبكات البنوك العادية

א א א א
א א א(א )אא
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وألجل ضبط هذا النظام، سوف يبدأ مصرف اإلمارات العربية         
 إلى جميع شـهادة مبّسطة المـتحدة المركزي بتسجيل وإصدار 

ويؤكد . في دولة اإلمارات، مجاناً   ) الحواالدارز(وسطاء الحوالة   
مصـرف اإلمـارات العربية المتحدة المركزي لجميع وسطاء         

إّن أسمائهم والتفاصيل عنهم سوف      ) الحـواالدارز (الحوالـة   
.تكون بأمان لدى المصرف المركزي

، من ناحية أخرى، تزويد     )الحواالدارز(علـى وسطاء الحوالة     
المصـرف المركـزي بتفاصـيل المحولين والمستفيدين الذين         

 نموذج مبّسطيسـتلمون تحويـالت مـن الخارج، وذلك على   
).متوفر لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي(
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اإلبالغ عن أي   ) الحواالدارز(كما يتوجب على وسطاء الحوالة      
تحويـالت مشبوهة، في أي وقت يشكون فيه بحدوث مثل هذه           

.التحويالت

 ------: باسم(االتصال  ) الحواالدارز(علـى وسطاء الحوالة     
في أسرع وقت   ) ------:  فاكس رقم  ------: هـاتف رقم  

. الخاصة بهم"الشهادة"ممكن، للتسجيل واستالم

هـذه الشـهادة سـوف تكـون ضـرورية للتعامل مع البنوك             
والصـرافات ولتالفي أي شكوك في الضلوع في عمليات غسل          

.أموال
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نظـام الحوالـة نظام مهم للتعامل مع التحويالت المالية للعمال       
.ذوي الدخل المحدود والذين يكونون في غالبيتهم من األميين

ال تتوافر فيها    نظـام الحوالـة يصـل إلى المناطق النائية التي         
.خدمات شبكات البنوك العادية

.نظام مبّسط للتسجيل ورفع التقارير

يؤكـد مصـرف اإلمـارات العربية المتحدة المركزي لجميع          
وسطاء الحوالة إّن أسمائهم والتفاصيل عنهم سوف تكون بأمان         

.لدى المصرف المركزي



- 4 -



- 10 -

א א א א(א א )א
א א

سيصـدر مصـرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي        •
.شهادة لكافة وسطاء الحوالة

هـذه الشهادة ستكون ضرورية لعمل إي تحويالت مالية         •
 مـن خـالل البنوك أو محالت الصرافة، وذلك          سـواءاً 

.لتالفي أي شكوك في الضلوع في عمليات غسل أموال
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تزويد ) الحواالدارز(  على وسطاء الحوالة 
المصرف المرآزي بكل التفاصيل المتعلقة 

.بالمحولين  

) أ–جدول  (
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زويد المصرف المرآزي بكل          ك ت يهم آذل  وعل
تعلقة   يل الم تفيدینالتفاص .بالمس

) ب–جدول (
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ر   ع تقاري ًا رف يهم أيض تحویالت  وعل بال
.، في حال االشتباه بحدوثها فورًاالمشبوهة

) ج–جدول (
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