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مواجهة غسل للمؤسسات المالية المرخصة لجديدة  إرشادات يصدر المصرف المركزي

  الرقمي للعناية الواجبة تجاه العمالء التعريفبشأن األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 

 

أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن (: 2023 يناير 11أبوظبي )

وشركات  ،البنوك والتي تشملمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، 

 وشركات التأمين والوكالء والوسطاء. ،الصرافةوالتمويل 

 طبيقالتولمخاطر لالمؤسسات المالية المرخصة  فهمفي تعزيز ، فورا  وتسهم اإلرشادات، التي تدخل حيز التنفيذ 

معايير الصادرة ال مع مراعاةالمتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  التشريعيةال اللتزاماتها الفع  

. ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة االمتثال للمتطلبات بهذا الشأن عن مجموعة العمل المالي )فاتف(

 الصادر من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيشعار اإل بما يتوافق معواردة في اإلرشادات الجديدة ال

 .ذات الصلة

إلدارة ومعالجة تركز اإلرشادات على استخدام أنظمة الهوية الرقمية في المؤسسات المالية المرخصة و

الهوية الرقمية توظيف تركز على آليات كما  .العمالءالتزامات العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع متطلبات و

تجاه األشخاص الطبيعيين، مع تحديد  مستمرمنتظم والداخلية وعلى أساس  للقيام بإجراءات العناية الواجبة

االستفادة من أفضل الممارسات ، ونظمةهذه األتخدام اس عندإثبات الهوية وتسجيلها وتصديقها  آليات

 في هذا الشأن. بدقة، والسياسات واإلجراءات المحددة كافيةالحوكمة ال نولوجية، وقواعدالتك

التوثيق والمصادقة )عناوين  الستفادة من البيانات الناتجة عنعلى المؤسسات المالية المرخصة ا ويجب

ومراقبة ، بشكل مستمربروتوكول اإلنترنت على سبيل المثال( لتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء 

 وأمن وإلى الدول الخاضعة للعقوبات  يتجرة مشبوه معاملةأو  معامالتهم، بهدف الكشف عن أي سلوك

والتحقق من تحديد لاالعتماد على طرف ثالث للمؤسسات المالية المرخصة  ويجوز .عالية المخاطرالدول 

( حصول المؤسسات المالية المرخصة على 1: )مع ضمان الجدد،ادخال العمالء  مرحلةخالل  هوية العميل

قيام الطرف الثالث  التي تكفل الالزمة خطواتال( اتخاذ 2جميع المعلومات ذات الصلة من الطرف الثالث. )

( اتخاذ 3بتوفير نسخ من مستندات العميل والمعلومات المستخدمة في إجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء. )

التزام الطرف الثالث بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء  تي تضمنالضرورية ال خطواتال

بشأن الالئحة  2019( لسنة 10مجلس الوزراء رقم )حفظ السجالت المنصوص عليها في قرار متطلبات و

تمويل مكافحة غسل األموال و مواجهةفي شأن  2018( لسنة 20التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )

 رهاب والتنظيمات غير المشروعة. اإل

 ،ية واألمنيةمناسبة لمواجهة التحديات التكنولوجال االجراءاتن على المؤسسات المالية المرخصة اتخاذ ويتعي  

الضمانات الالزمة للحد من  فرضعليها  يتوجبأنظمة الهوية الرقمية، حيث  عنالتي من الممكن أن تنتج 

واستخدام تفاصيل  ،واالختراقات األمنية ،بما في ذلك الهجمات اإللكترونيةمخاطر إثبات الهوية والتسجيل، 

 . االنتهاكات السيبرانيةالتعقيدات و لتزايد نظرا  ، الهوية المسروقة أو المزيفة أو المزورة
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ألنظمة الهوية  كافية مستوى ضمان مناسب وتقييمات فرض المؤسسات المالية المرخصةعلى  نيتعي  كما 

فيما يتعلق بدقة أنظمة الهوية  الضمان المطلوبةالرقمية المستخدمة، باإلضافة إلى القيام بتنفيذ بروتوكوالت 

بإصدار  مراجعة األنظمةصدار تقارير بإأم  ،بصورة مباشرة المراجعات المناسبة، سواءالرقمية، مع إجراء 

 تفاصيل شهادة ضمان من هيئة خبراء معنية.

بشكل وثيق مع المؤسسات المالية  "نعمل ، محافظ المصرف المركزي:معالي خالد محمد بالعمى وقال

.  وتسهم منتظم بشكلالمرخصة لضمان امتثالها وفهمها الكامل لإلرشادات التي يصدرها المصرف المركزي 

إطار  في تعزيز ،تجاه العمالء جراءات العناية الواجبةإل الرقميةاستخدام الهوية بشأن االرشادات الجديدة 

 ."لحماية النظام المالي في الدولة مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، والحد من المخاطر المحتملة

 .هناالضغط يرجى  )متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط( لالطالع على االرشادات الجديدة

 -انتهى-

 

 

https://www.centralbank.ae/media/nphlwxs5/guidance-for-lfis-on-digital-identification-for-customer-due-diligence.pdf

