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CBUAE Classification: Public 

ل مراقبة ة للمؤسسات المالیة المرّخصة حوالمصرف المركزي یصدر إرشادات جدید
 وفحص الجزاءات المعامالت

 
ي إرشادات جدیدة حول مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركز أصدر: )2021سبتمبر  13( أبوظبي
والتنفیذ الفھم تعزیز  ىلوالتي تھدف إ ،المرخصة المالیة للمؤسسات الجزاءات وفحص المعامالت مراقبة
 .غسل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب لمواجھةالمفروضة علیھا لاللتزامات القانونیة الفعّال 

 
المؤسسات المالیة على  تقتضي حیث، 2021سبتمبر  13 اعتباراً من حیز التنفیذ اإلرشاداتوستدخل ھذه 

 . لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شھر من التاریخ المذكورمتثال االإظھار المرّخصة 
 

المؤسسات المالیة المرّخصة تطویر سیاسات وضوابط وإجراءات داخلیة تتناسب مع طبیعة ویتوجب على 
تمكینھا من إدارة  وذلك بھدف، التابعة لھا ت الموافقة علیھ من قبل اإلدارة العلیاتمّ  وفق ماوحجم أعمالھا 

من المشبوھة المعامالت واألنشطة  لضبطوضع مؤشرات  یھاعل كما یتوجب. التي حددتھاالمرتبطة  مخاطر
 لدولةالمالیة  المعلوماتوحدة لى إتقاریر ال تقدیم أنواع أخرى من أوحول كل منھما، أجل تقدیم تقاریر 

ً عنبانتظام  ومعامالتھاقواعد بیاناتھا  فحصیھا القیام بعل یجباإلمارات. إضافة إلى ذلك،  األسماء  بحثا
مجلس دة لالواردة في القوائم الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ولجانھ ذات الصلة (القائمة الموحّ 

معاملة أو ة ء أی) قبل إجراةاإلمارات (قائمة اإلرھاب المحلی في دولة ن مجلس الوزراءالصادرة ع) أو األمن
 .من األفراد أو الشركات عمیل، سواءً عالقة تجاریة مع أي  الدخول في

 
 لمراقبةبرامج فعّالة  اءنشالمرّخصة اعلى المؤسسات المالیة  یتعین، اإلرشادات الجدیدة ھو منصوص في كماو
 جراء دوراتوإ لمخاطر،مدروس ومخّصص لتقّصي اإطار عمل  ترتكز على الجزاءات وفحصعامالت مال

 یھاعل یتوجبإشراف مجلس اإلدارة. إضافة إلى ذلك، تحت  وذلك ،ھاحول لموظفیھایة وتوع برامجویة تدریب
التي مخاطر استناداً إلى ال الجزاءات وفحصعامالت مال مراقبةنظمة المستمر أل طویرلتضمان االعمل على 

بشكل تدقیق وال والتصدیقلالختبار  والفحص المراقبةنماذج ھا األنظمة، بما فیھذه یجب أن تخضع و. ھادُ ھدِ تُ 
 مستقل.

 
في  المركزي المصرف في نواصل بینما: "معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي وصرح
 نتوقع من اإلمارات، لدولة المالي النظام لحمایة اإلرھاب تمویل ومكافحة األموال غسل مواجھة تدابیر تعزیز
ً  تشكل اإلرشادات الجدیدة. المالیة المرخصة الوفاء بواجباتھات المؤسسا جمیع  المالیة للمؤسسات مرجعا

 ".اإلرھاب تمویلمواجھة و األموال غسل مكافحة متطلباتل الھاامتث لضمان المرخصة
 
الطالع على اإلرشادات الجدیدة، یرجى الضغط على الرابط التالي: ل

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