
The Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) 
at the Central Bank of the UAE alerts all UAE nationals, expatriates 
and business institutions operating in the UAE to exercise utmost 
care and caution while dealing with charitable associations and 
investment companies. In this regards, the AMLSCU urges all 
concerned to particularly take note of the following:
1)  Ensure donations, in cash or any other form, are only made 

to charitable organizations licensed and registered by the UAE 
Ministry of Social Affairs or by the respective local government 
authorities. For example, the UAE Red Crescent Society and 
Dubai Cares.

2)  The AMLSCU emphasizes that donations made to charitable 
organizations which are not licensed and registered by the 
competent authorities in the UAE may be exposed to fraud and/
or otherwise misused. Therefore, donors must be careful, 
cautious and vigilant while dealing with charitable organizations.

3)  While the UAE provides great investment opportunities, be 
wary of entities which are not licensed and registered by the 
competent authorities in the UAE, (e.g. Central Bank of the 
UAE or the securities and Commodities Authority) in order to 
avoid being deceived by such entities. For further details regarding 
entities licensed by the Central Bank of the UAE, please visit: 
(www . centralbank . ae)

4)  If approached by anyone (individual or company) for investments 
and/or donations either by telephone, letter, email, short message 
service (SMS) or in person, refrain from sharing sensitive 
information such as, your user identifier (UID), password, personal 
identification number (PIN), credit card verification code, the 
personal account number, international bank account number 
(IBAN) and name and address of your bank’s branch or other 
family members’ account numbers and related details etc. You 
may be enticed through seemingly attractive prize money of 
the fraudulent lottery schemes and fall prey to identify theft.

5)  Not to send or receive funds to/from unknown persons for 
investments or any other reasons, in order to avoid being held 
accountable in case the recipients/remitters of funds commit 
any illegal acts.

6)  The general public is encouraged to contact the AMLSCU at the 
Central Bank of the UAE for any further clarification/information 
on telephone No. 02-6668496 or 02-6915485 or via e-mail at 
cbuaeamlscu@cbuar.gov.ae

CAUTIONARY NOTICE 
to the General Public regarding Charitable 

Associations and Investment Companies which 
are not licensed and registered in the UAE



املتحدة  العربية  الإمارات  مب�صرف  امل�صبوهة  واحلالت  الأموال  غ�صل  مواجهة  وحدة  تهيب 
بتوخي  بالدولة  العاملة  الأعمال  وموؤ�ص�صات  فيها،  واملقيمني  الدولة،  مواطني  بكافة  املركزي 
اأق�صـى درجات احليطة واحلذر عند تعاملها مع اجلمعيات اخلريية و�صركات ال�صتثمار. وتود 
املعنيني  اأن تطلب من كافة  ال�صدد  امل�صبوهة، يف هذا  الأموال واحلالت  وحدة مواجهة غ�صل 

النتباه ب�صفة خا�صة ملا يلي:
١ (   التحقق من عدم منح التربعات املالية اأو العينية اأو غريها لأي جهة عدا اجلمعيات اخلريية 
املرخ�صة وامل�صجلة لدى وزارة ال�صوؤون الجتماعية بدولة الإمارات، اأو ال�صلطات احلكومية 
العربية  الإمارات  بدولة  الأحمر  الهالل  »هيئة  املثال  �صبيل  ال�صلة. منها عل  املحلية ذات 

املتحدة« و »دبي العطاء« . 
نح جلمعيات  ٢ (   وتنوه وحدة مواجهة غ�صل الأموال واحلالت امل�صبوهة اإلى اأن التربعات التي تمُ
غري مرخ�صة وغري م�صجلة بوا�صطة ال�صلطات املخت�صة بالدولة، قد ت�صبح عر�صة لعمليات 
الحتيال و/اأو �صوء ال�صتخدام. وعليه، يجب على املتربعني توخي اأق�صى درجات اليقظة 

واحلذر عند تعاملهم مع اجلمعيات اخلريية.
الكيانات  من  بالحرتا�س  نن�صح  فاأننا  لال�صتمثار،  كبرية  فر�صًا  الإمارات  دولة  توفر  ٣ (   واإذ 
غري املرخ�صة وغري امل�صجلة بوا�صطة ال�صلطات املخت�صة بدولة الإمارات العربية املتحدة 
اأو هيئة الأوراق املالية وال�صلع(، تفاديًا  )مثل م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي 
الكيانات  ب�صاأن  التفا�صيل  من  وملزيد  الكيانات.  هذه  بوا�صطة  والت�صليل  للخداع  للتعر�س 
املوقع:  زيارة  يرجى  املركزي،  املتحدة  العربية  الإمارات  م�صرف  بوا�صطة  املرخ�صة 

.(www . centralbank . ae)

اأو عن طريق  الهاتف،  �صواء عن طريق  اأو �صركة(  اأي �صخ�س )فردًا كان  ات�صل بك  ٤ (   اإذا 
ر�صالة اأو بريد اإلكرتوين، اأو ر�صالة ن�صية، اأو ب�صخ�صه، ب�صاأن ا�صتثمارات اأو تربعات، يجب 
عليك المتناع عن اإطالعه على اأي معلومات ح�صا�صة خا�صة بك مثل هوية امل�صتخدم، اأو 
كلمة ال�صر، اأو الرقم ال�صري، اأو الرقم ال�صري للتحقق من بطاقة الئتمان، اأو رقم احل�صاب 
تتعامل  الذي  البنك  فرع  وعنوان  اإ�صم  اأو  الدويل،  امل�صريف  احل�صاب  رقم  اأو  ال�صخ�صي، 
معه، اأو اأرقام ح�صابات اأفراد اآخرين من العائلة اأو تفا�صيلهم ذات ال�صلة.. الخ. وقد تتم 
اأو جوائز مالية، فتقع  تبدو جذابة يف ظاهرها  يان�صيب  ا�صتمالتك من خالل م�صروعات 

�صحية ل�صرقة بيانات الهوية.
�صواء  لديك،  معروفني  غري  اأ�صخا�س  اإلى/من  اأموال  ا�صتالم  اأو  اإر�صال  عن  ٥ (   المتناع 
لال�صتثمار اأو لأي اأ�صباب اأخرى، كي تتفادى الوقوع حتت طائلة امل�صوؤولية يف حال ارتكاب 

اأولئك املر�صلني/امل�صتلمني لتلك الأموال لأي اأفعال غري م�صروعة.
٦ (   كما ندعو اأفراد اجلمهور الكرمي لالت�صال بوحدة مواجهة غ�صل الأموال واحلالت امل�صبوهة 
مب�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي اإذا رغبوا يف مزيد من التو�صيح/املعلومات، 
وذلك بالت�صال على الهاتف رقم ٦٦٦٨٤٩٦-٠٢ اأو الهاتف رقم ٦٩١٥٤٨٥-٠٢ اأو عن طريق 

cbuaeamlscu @ cbuae . gov . ae :الربيد الإلكرتوين على العنوان

�إعالن حتذيري
لأفـراد اجلمهـور الكريـــم ب�شــــاأن جمعيــــات خيــــرية
و�شـــركات ا�شتثمــار غيــــر مرخ�شـــة وغيـــر م�شـــــجلة

بدولـــة الإمــــارات العربيـــة املتحــــدة


