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المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية 
 المرخصة التي تقدم خدمات لوسطاء الحوالة المسجلين

 

بشأن مواجهة غسل إرشادات جديدة  صدر مصرف اإلمارات المركزيأ (:2021أغسطس  18) أبوظبي
الة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب موجهة لوسطاء الحو

  المسجلين. الحوالة خدماتها إلى وسطاء
 

والتنفيذ في الفهم  ،2021 أغسطس 18 الموافق ليوماالتنفيذ وتسهم اإلرشادات الجديدة، التي دخلت حيز 
في المرسوم لاللتزامات القانونية لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، المنصوص عليها الفعّال 

في شأن مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، وقرار  2018( لسنة 20رقم ) بقانون اتحادي
. كما تأخذ هذه اإلرشادات في االعتبار المعايير والتوجيهات 2019( لسنة 10مجلس الوزراء رقم )

 .الصادرة عن مجموعة العمل المالي )فاتف(
  

هاما  في تعزيز  ا  عنصر المشروع في الدولة، بوصفهنشاط الحوالة  ويسمح المصرف المركزي بمزاولة
جهود المصرف المركزي المستمرة لدعم الشمول المالي واستقطاب الفئات التي ال تتعامل مع البنوك إلى 

 المالي الخاضع لألنظمة الرقابية.  النظام
 
لصادر عن المصرف المركزي في عام نظام وسطاء الحوالة المسجلين" ا"تم تنظيم نشاط الحوالة عبر قد و

نشاط الحوالة المسجلين في الدولة الحصول  كافة مزاوليعلى  يتعيّناليه، بموجب النظام المشار و. 2019
 على شهادة وسيط حوالة صادرة عن المصرف المركزي.       

 
بات المالية المستهدفة ويتوجب على وسطاء الحوالة المسجلين االمتثال الكامل لمتطلبات الدولة بشأن العقو

برنامج امتثال فعال لمواجهة غسل األموال  عليهم وضعما يتعين ك واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة.
لتسهيل غسل األموال أو تمويل  هذا النشاط استخدام منع إساءةومكافحة تمويل اإلرهاب مصمم ألغراض 

، وبذل العناية الواجبة االمتثالعن  كفوء مسؤول موظف البرنامج تعييناإلرهاب.  ويجب أن يتضمن هذا 
 .للعميل والوكيل، وفحص المعامالت وحفظ السجالت

 
وعلى وسطاء الحوالة المسجلين االحتفاظ بحساب لدى أحد البنوك العاملة في الدولة الستخدامه في التسوية 

 قبولعلى المرّخصة ية المصرف المركزي المؤسسات المال يشجعو وتزويد المصرف المركزي بتفاصيله.
تنشأ عن المعامالت التي قد  مخاطرأية إدارة ، كما يتوجب عليها كعمالء لديها الحوالة المسجلينوسطاء 
وسطاء الحوالة المسجلين من خالل استخدام الضوابط المناسبة. ويجب على المؤسسات عمالء يقوم بها 
يجب كما في الدولة.  والعاملينالمسجلين  حوالة غيرال وسطاءإجراء المعامالت لتقبل  المرخصة أالالمالية 

اإلمارات، لدولة  وحدة المعلومات المالية المشبوهة إلىعليها القيام على الفور بإرسال تقرير المعامالت 
 .على مراقبة هذه المعامالت اكتشافها والحرصالمصرف المركزي عند  وإخطار
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"سيواصل المصرف المركزي مراقبة ف المركزي: وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصر
المؤسسات المالية المرخصة في الدولة عن كثب، بما في ذلك وسطاء الحوالة المسجلين لتعزيز فعاليتهم في 
تنفيذ تدابير مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الرامية لحماية النظام المالي لدولة اإلمارات.  

 ." الجديدة تذكير لجميع األطراف بواجباتهم في هذا الشأنوتعد هذه االرشادات 
 

 على الرابط التالي: الضغطلالطالع على اإلرشادات الجديدة، يُرجى 
.amlcft-https://www.centralbank.ae/en/cbuae 
 
 
 

 -نتهىا-

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

