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غسل  مواجهةالمصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرّخصة بشأن 

 تمويل اإلرهابمكافحة األموال و

 

 بشأنأصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إرشاَدين جديدين  (:2021يونيو 12 أبوظبي )
اإلبالغ عن يرّكزان على تمويل اإلرهاب للمؤسسات المالية المرّخصة، مكافحة غسل األموال و مواجهة
 . القانونيةالكيانات و نالت المشبوهة واألشخاص االعتبارييالمعام

 
داء األباإلضافة إلى وعن أساليب خفضها، المخاطر تكوين فكرة عامة عن  في اإلرشادات الجديدة ستسهم

بمواجهة غسل األموال ومكافحة المتعلقة المؤسسات المالية المرّخصة اللتزاماتها القانونية الفعّال من جانب 
شأن ب 2018لسنة  (20)المرسوم بقانون اتحادي رقم إلى استناداً اإلرشادات كما ُوضعت . تمويل اإلرهاب

ر مجلس الوزراء مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرا
 "فاتف".  تأخذ في االعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل الماليو، 2019لسنة  10رقم 

 
إلى حٍد ما شتبه بارتباطه سلوك قد يُ على المؤسسات المالية المرّخصة اإلبالغ عن أي وجب يتإلى جانب ذلك، 

األنشطة المشبوهة بشأن ائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو الجرائم الجن
، عبر استخدام منصة اكتشافهايوماً من  35في غضون  إلى وحدة المعلومات المالية في دولة اإلمارات ةمباشر

"goAML ." قدم الخدمات لألشخاص االعتباريين لمؤسسات المالية المرّخصة التي تعلى ايتعين كما
 لمواجهةتطوير برنامج فعّال ألموال وتمويل اإلرهاب، وغسل ابالمتعلقة مخاطر ال، تقييم القانونيةالكيانات و

، المؤّسسات، الجمعيات، الصناديق الشركاتتشمل ويمكن أن  تمويل اإلرهاب،مكافحة غسل األموال و
 المماثلة.الكيانات االئتمانية، أو غيرها من 

 
تواصل : "، محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيىوفي هذا السياق، قال معالي خالد محمد بالعم

غير  والتنظيماتتمويل اإلرهاب مكافحة غسل األموال و مواجهةمسيرتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وتماشياً مع مهام المصرف المركزي في مجال الرقابة واإلشراف من أجل ضمان االمتثال ألحكام المشروعة. 

قانون مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في دولة اإلمارات، يأتي إصدار هذه اإلرشادات لتعزيز 
تدابير مكافحة تنفيذ لتوجيهات الالزمة، والتي من شأنها ابفي مجال تزويد المؤسسات المالية المرّخصة جهودنا 
 ".بفعالية عالية الجريمة

 
توعية لتعزيز اليبذل المصرف المركزي، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، جهوداً حثيثة عالوةً على ذلك، 

 بأهمية اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة.  لقطاعات الخاضعة لإلشرافلدى ا
 

  للمصرف المركزي: اإللكترونيالموقع  على متواجدةجميع اإلرشادات ومواد التوعية 
amlcft-https://www.centralbank.ae/en/cbuae 

 
 -انتهى-

https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft

