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2021/AML/09 :تعميم رقم
2021  ديسمبر19 :التاريخ

Circular Number: 09/AML/2021
Dated: 19 December 2021

 تحديث قائمة الدول عالية المخاطر التي تخضع للدعوة:الموضوع
، وقائمة الدول التي تخضع لمراقبة مشدّدة،التخاذ إجراءات
وتحديث التدابير المضادة والمتوجب تطبيقها من قبل األعمال
،والمهن غير المالية المحددة

Subject: Updating the list of high-risk countries\
Jurisdictions that are subject to a call for action, the
list of countries that are subject to strict monitoring,
and updating the countermeasures that must be
applied by designated non-financial businesses and
professions,
To:

:إلى

- All Registrars of companies in the UAE.
- Real estate brokers and agents.
- Dealers of precious metals and precious stones.
- Auditing or accounting firms.
- Corporate services providers.
- Legal consultancy companies.

.كافة مسجلين الشركات بالدولة
.الوسطاء والوكالء العقاريين
.تجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة
.شركات التدقيق أو المحاسبة
.مزودو خدمات الشركات
.شركات االستشارات القانونية








 بشأن تحديث الدول عالية2021 ) لسنة6( إلحاقا ً للتعميم رقم
 وتحديد التدابير، والدول التي تخضع لمراقبة مشددة،المخاطر
المضادة والمتوجب تطبيقه من قبل منشآت األعمال والمهن غير
.المالية المحددة

Further to Circular No. (6) of 2021 regarding the
update on high-risk jurisdictions and countries that
are subject to strict monitoring, and the identification
of countermeasures that must be applied by
Designated Non-Financial Businesses and Profession
(DNFBPs).

) من الالئحة التنفيذية للمرستتتتقا ونانقح اتحادم رقم3 نصتتتتم الماد
 وشتتتتتاح مقاسلة ستتتتت األمقال ومكافحة تمقي2018 ) لستتتتتنة20
ير المشتتتتتترو صةد والصتتتتتتتادر ونرار م ل
اإلر هاب والتنظيمتا
د صلى أنه يُعد من األصمال والملن2019 ) لستتتتتتنة10 القزراء رقم
القستتتتتتاتتاء والقوالء العنتتاريين وت تتار....... ير المتتاليتتة المحتتدد
المعتتادح اليمينتتة واأل تتار الكريمتتة و ماودو شتتدمتتا الشتتتتتتروتتا
د والملن واألصمال األشرى.......وشتتتتتروا التدقي أو المحاستتتتتبة و
.التي يصدر وتحديدها قرار من القزير

Article (3) of the Executive Regulations of Federal DecreeLaw No. (20) of 2018 regarding countering money
laundering and combating the financing of terrorism and
illegal organizations, issued by Cabinet Resolution No. (10)
of 2019, stipulates that the designated non-financial
businesses and professions (DNFBPs) include the following
activities: brokers, real estate agents, dealers of precious
metals and gemstones, corporate service providers, auditing
or accounting firms, , and other professions and businesses
specified by a decision of the Minister.
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And regarding the Cabinet Resolution No. (3/1W) of 2019  وشتتتتتتاح2019 و) لستتتتتتنة1/3 وإيما ًء إلى قرار م ل القزراء رقم
concerning the approval of considering the Ministry of اصتماد وزار االقتصتتتاد و لة رقاوية صلى أبتتتحاب األصمال والملن
Economy as a supervisory authority for business owners
.ير المالية المحدد والدولة
and non-financial businesses and professions designated in
the state.
-

With reference to Article (22) of the Cabinet Decision )10 ) من قرار م ل القزراء رقم22 وواإلشار للمــاد
no. (10) of 2019 (the 2019 Cabinet Decision)  في شاح الالئحة التنفيذية للمرسقا ونانقح اتحادم2019 لسنة
concerning implementing the regulation Federal Decree
:د والتي تنص صلى ما يلي2018 ) لسنة20 رقم
Law no. (20) of 2018 stipulates that :-

-

1- Financial Institutions and DNFBPs shall  يجب على المنشآت المالية واألعمال والمهن غير المالية-1
implement enhanced due diligence measures المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع
proportionate to the risk level that might arise درجة المخاطر التي قد تنشأ من عالقات عمل أو عمليات
from business relationships and transactions
.مع شخص طبيعي أو اعتباري من دولة عالية المخاطر
with natural or legal persons from high-risk
jurisdictions.
2- Financial Institutions and DNFBPs shall  يجب على المنشآت المالية واألعمال والمهن غير المالية-2
implement the countermeasures as defined by ."المحددة تطبيق التدابير فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر
the
Committee
regarding
High-Risk
Jurisdictions”.
-

 ووشتتاح اصتماد البياح العاا الصتتادر من م مقصة فاتص و صتتقالدول صالية الم اطر في م ال ستتتتتت األمقال وتمقي اإلرهاب
د الذم يحث ال لا الرقاوية2018  أوتقور19 الصتتتتتتادر وتاريخ
والتحن من التااا المنشتتتا الماليةد واألصمال والملن ير المالية
ير اللادفة للروح ال اضتتتتتتعة إلشتتتتتترافلا
المحدد د وال معيا
وتابي التداوير القاسب ات اذها وشتتتتتاح البياح العاا المشتتتتتار إليهد
.وما سيصدر عن المجموعة من تحديثات الحقــة ذات صلة

Pursuant to FATF Public Statement on high-risk
jurisdictions in terms of money laundering (ML) and
terrorist financing (TF) issued on the October 19th 2018,
calling on the supervisory authorities to verify
adherence of FIs, DNFBPs, and NPOs subject to their
supervision with procedures to be applied in relation to
the above-mentioned FATF Public Statement and
subsequent updates issued by the FATF in that
regard,
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The Ministry of Economy calls upon owners of وبناء على ما سبق تهيب وزارة االقتصاد أصحاب األعمال والمهن
designated non-financial businesses and professions to
:غير المالية المحددة اتخاذ اإلجراءات والتدابير اآلتية
take the following measures and procedures:
1. To adopt the list of high-risk jurisdictions in the field  اصتماد قائمة الدول صالية الم اطر في م ال س األمقال.1
of money laundering, terrorist financing, and وتمقي اإلرهاب وتمقي انتشار التسلح طبنا ً للبياح العاا
proliferation financing in accordance with the FATF لم مقصة فاتص وشاح قائمة الدول صالية الم اطر النائمة
public statement on the list of high-risk jurisdictions
السقداء) واصتماد التداوير المضاد
subject to a Call for Action (the Black List), and adopt
the countermeasures contained in the interpretive note
to Recommendation 19.
2. The list of Jurisdictions under Increased Monitoring
(the Gray List), shall be adopted along with the
requirements to implement procedures by DNFBPs
that may include enhanced due diligence measures
referred to in the interpretive note to Recommendation
10 as well as Article (4) of the 2019 Cabinet Decision,
and in proportion to the degree of risk to these
jurisdictions.

 اصتماد قائمة الدول التي ت ضع لرقاوة مشدد النائمة.2
الرمادية) واإلضافـة إلى متالبا تابي اإلسراءا من قب
منشا األصمال والملن ير المالية المحدد د والتي قد تشم
تداوير العناية القاسبة المعاز وفنا للمذور التفسيرية للتقبية
 من الالئحة التنفيذية للمرسقا ونانقح اتحادم4 د والماد10
 المعدل المشار إليهد ووما يتناسب مع درسة2018  لسنة20
.الم اطر للذه الدول

3. To view the black and gray lists and the  لالطالع صلى النائمتين السقداء والرمادية والتداويرالمضاد.3
countermeasures referred to in items (1) and (2) above, ) أصاله صلى الدشقل الى2 ) و1 المشار إليلا في البندين
please visit the following National Committee website:
:المققع االلكتروني لل نة القطنية التالي
https://www.namlcftc.gov.ae/ar/
https://www.namlcftc.gov.ae/ar/
4. The Secretariat of the National Anti-Money
 تنقا الل نة القطنية لمقاسلة س األمقال ومكافحة تمقي.4
Laundering and Combating Financing of Terrorism ير المشروصة وتحديث الراوط لـ
اإلرهاب والتنظيما
and Financing of Illegal Organizations Committee النائمة السقداء) و النائمة الرمادية) في مققعلا االلكتروني
shall update the URL link to the Black List and Gray
:في الحالتين أدناه
List on its website upon occurrence of the following:
(A) Any update or amendment made by the FATF المالي
regarding the Black List or Gray List.

 أم تحدييا أو تعدي تنقا وه م مقصة العم.أ
.فاتص) صلى النائمة السقداء أو النائمة الرمادية

(B) Any updates or amendments made by the  أم تحدييا أو تعدي تنقا وه الل نة القطنية من تلناء نفسلا.ب
Committee regarding High-Risk Jurisdictions or صلى قائمة الدول صالية الم اطر أو ال اضعة للرقاوة
Jurisdictions under Increased Monitoring.
. المشدد
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5. All DNFBPs in the United Arab Emirates (UAE) shall
verify and review the lists and information issued by the
FATF and the Committee (as amended and current at
that time) on a regular basis, and shall take such into
account when establishing and implementing countermeasures and/or enhanced due diligence measures as
appropriate and proportionate to the level of risks. All
of these entities also re-evaluate implementation of due
diligence measures in consistency with the degree of
risks, in respect of countries removed from those lists by
FATAF.

 صلى وافة منشا األصمال والملن ير المالية المحدد في الدولةد.5
التحن من النقائم والمعلقما المعلنة من قب م مـــقصة العم
المالي فاتص) والل نــة سبما يتم تعديللا وتكقح سارية في ذلك
الققم)د ومراسعتلا وشك منتظمد وأشذها في االصتبار صند وضع
وتابي التداوير المضاد وتداوير العناية القاسبة المعاز وحسب
 وما تنقا سميع تلك.األ قال ووما يتناسب مع مستقى الم اطر
ال لا وإصاد تنييم ات اذ تداوير العناية القاسبة صلى نحق يتقاف
مع درسة الم اطر فيما يتعل والدول التي تم ازالتلا من تلك النقائم
.من قب م مقصة فاتص

6. All DNFBPs must implement the countermeasures  صلى سميع منشا األصمال والملن ير المالية المحدد تنفيذ.6
requirements mentioned in this circular.
.متالبا التداوير المضاد المذوقر في هذا التعميم
Jurisdictions under Increased Monitoring )The Gray
:)الدول الخاضعة للمراقبة المشددة (القائمة الرمادية
List and jurisdictions on it(:
DNFBPs in the UAE shall on a regular basis review the تلتاا سمــيع منشـــا األصمال والملن ير المالية المحـــدد والدولة
Gray List and weaknesses identified in it, and take them ومراسعة النائمة الرمادية صلى أساس منتظم ونناط الضعص المحدد
into account when devising and applying risk-based فيلاد وأشذها في االصتبار صند وضع وتابي تداوير االمتيال النائمة
compliance measures.
.صلى الم اطر
Due diligence measures taken by DNFBPs shall in all cases
be proportionate to the risks posed from business
relationships and transactions with natural or legal persons
from such jurisdictions and be effective to minimize such
risks. The measures taken may require the application of
enhanced customer due diligence depending on the
circumstances referred to at paragraph 20 to the
interpretive note of Recommendation 10 as well as Article
(4) of the 2019 Cabinet Decision.

High Risk Jurisdictions )The Black
jurisdictions on it(:

وي ب أح تكقح تداوير العناية القاسبة التي تت ذها منشا األصمال
والملن ير المالية المحدد في سميع الحاال متناسبة مع الم اطر
التي تن م صن صالقا العم والمعامال مع أش ا طبيعيين أو
اصتباريين من هذه الدولد وأح تكقح فعّالة وما يكفي لت فيص هذه
 وقد تتالب التداوير المت ذ تاـــــبي تداوير العناية القاسبة.الم اطر
المعــــاز للعمالءد سبمــا تنتضي الظروف المشار إليلا في الفنر
) لم مقصة العم الماليد10 ) من المذور التفسيرية للتقبية20
.2019 ) من قرار م ل القزراء لسنة4 والماد

:)الدول عالية المخاطر الخاضعة لإلجراءات الالزمة (القائمة السوداء

List and
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All DNFBPs shall apply enhanced due diligence measures
يتعين صلى سميع منشا األصمال والملن ير المالية المحدد د تابي
to all business relationships and transactions with
تداوير العناية القاسبة المعاز صلى سميع صالقا العم والمعامال
jurisdictions on the Black List, including natural persons
مع الدول المدرسة في النائمة السقداءد وما في ذلك األش ا
and legal entities and those acting on their behalf, in
االصتباريقحد ومن يتصرفقح نياوة صنلمد
الابيعيقح واألش ا
addition to the countermeasures listed below:

:واإلضافة للتداوير المضاد القارد أدناه

1. All DNFBPs prohibit the establishment of any  ي ب صلى سميع منشا األصمال والملن ير المالية المحدد د.1
branches or representative offices in the blacklisted منع إنشاء أم فروع أو مكاتب تميي في الدول المدرسة في النائمة
countries.
.السقداء
2. All DNFBPs shall comply with their internal reporting  ي ب صلى سميع منشا األصمال والملن ير المالية المحدد.2
mechanisms on monitoring transactions and activities
االمتيال آلليا اإلوالغ الداشلية المتعلنة ومراقبة المعامال
pertaining to jurisdictions on the Black List, and submit واألنشاة المرتباة والدول المدرسة في النائمة السقداء وتنديم
suspicious transaction reporting to the FIU where
تنارير صن المعامال المشبقهة إلى و د المعلقما الماليةد صند
relevant, using the existing template pertaining to
jurisdictions on the Black List reports in goAML (High االقتضاءد واست داا نماذج التنارير الحالية ال ابة والدول
المدرسة في النائمة السقداء في المنصة الرقمية لق د المعلقما
Risk Jurisdiction and High Risk Jurisdiction Activity).

( دولة صالية الم اطر ونشاط في دولة صاليةgoAML) المالية
.)الم اطر

3. All DNFBPs, are prohibited from relying on third  يحظر صلى سميع منشا األصمال والملن ير المالية المحدد.3
parties located in jurisdictions on the Black List to االصتماد صلى أطراف ثالية متقاسد في الدول المدرسة في النائمة
perform their due diligence procedures.
.السقداء في النياا وإسراءا العناية القاسبة


All DNFBPs, must abide to implement the صلى سميع منشا األصمال والملن ير المالية المحدد
requirements to comply with targeted financial والتااملا وتابي متالبا االمتيال للعنقوا المالية المستلدفة
sanctions per United Nations Security Council
وفنًا لنرارا م ل األمن التاوع لألمم المتحد د وقرار م ل
resolutions and Cabinet Resolution No. (74) of د لحماية النااصا المالية و ير2020 ) لسنة74 القزراء رقم
2020, to protect the financial and non-financial المالية في الدولة من سرائم س األمقال وتمقي اإلرهاب
sectors in the country of money laundering,
. وتمقي انتشار أسلحة الدمار الشام
terrorist financing, and proliferation of weapons of
mass destruction crimes.
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Appropriate administrative penalties will be
imposed on violators per the provisions of Federal
Decree-Law No. (20) of 2018 regarding countering
money laundering crimes and combating terrorist
financing and financing illegal organizations, and
its amendments against DNFBPS, including their
directors and senior management, in the event of
failure to implement the measures stipulated in this
decision.

 وفي حال عدم اتخاذ اإلجراءات المشار إليها أعالهد سيتم تققيع
ال ااءا اإلدارية المناسبة صلى الم الفيند وذلك وفنا ً أل كاا
 في شاح2018 ) لسنة20 المرسقا ونانقح اتحادم رقم
مقاسلة سرائم س األمقال ومكافحة تمقي اإرهاب وتمقي
ير المشروصة وتعديالته ضد منشا األصمال
التنظيما
.والملن ير المالية المحدد وما في ذلك مدرائلا وإدارتلا العليا

صفية هاشم الصافي
مدير إدارة مواجهة غسل األموال
قطاع الرقابة والمتابعة
Safeya Hashim Al Safi
Director of Anti-Money Laundering Department
Monitoring & Following Up Sector
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