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المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة لقطاع التأمين بشأن مواجهة غسل 
 األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

 

المركزي إرشادات  اإلمارات العربية المتحدة أصدر مصرف (:2022 ديسمبر 22أبوظبي )

في  للمؤسسات المالية المرخصة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهابواجهة جديدة بشأن م

 .شركات التأمين وإعادة التأمين والوكالء والوسطاء ، والتي تشملقطاع التأمين

فهم المؤسسات المالية  في تطوير، ورا  ف، التي تدخل حيز التنفيذ الجديدة اإلرشادات وتسهم

مكافحة غسل األموال و واجهةاللتزاماتها القانونية المتعلقة بم لمخاطر والتنفيذ الفعالمرخصة لال

ويتعين على . )فاتف( معايير مجموعة العمل الماليل مراعاتها وتعزيزتمويل اإلرهاب، 

لواردة في االرشادات في االمتثال للمتطلبات ا في قطاع التأمين المؤسسات المالية المرخصة

 .رمن تاريخ اإلصدا شهر واحد غضون

ذات الصلة بالتأمين على  اإلرهابمخاطر غسل األموال وتمويل ، الجديدة اإلرشاداتوشملت 

المؤسسات المالية المرخصة تنفيذ  وآليات باالستثمار، المرتبطةالحياة ومنتجات التأمين األخرى 

، تهاوتقييمها وإدارتها والتخفيف من حد هذه المخاطر الوقائية لتحديد لإلجراءاتقطاع التأمين في 

كما يجب عليها . اوتحديثه اوتوثيقهمؤسسية إجراء تقييم مخاطر  هذه الشركاتعلى  وجبيتحيث 

، بما في ذلك العملوالغرض من عالقة  مأعمالهوفهم طبيعة  العمالء،تجاه بذل العناية الواجبة 

للمراقبة ، وإخضاع جميع العمالء يةالتأمينخدمات اللمنتجات أو لللعميل االستخدامات المتوقعة 

تحديد أي عميل أو  عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والمستمرة طوال عالقة العمل

 اإلرهاب.تمويل  أو موالاألغسل عالية في مخاطر عالقة عمل تمثل 

الحفاظ على أنظمة مراقبة المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين على كما يتوجب 

مشبوهة، حيث والتي يحتمل أن تكون األنشطة غير العادية، ديد أنماط المعامالت المجهزة لتح

تمويل اإلرهاب أو أو بغسل األموال  همشبوه يحتمل ارتباطاإلبالغ عن أي سلوك  هاعلي يتعين

 المعلومات المشبوهة مباشرة إلى وحدة تأو المعامالاألنشطة تقرير ب تقديم عبر ،جنائيةال ائمجرال

الوقائية في  هذه االجراءاتدمج ب ويج". goAMLاإلمارات باستخدام بوابة "دولة لالمالية 

مكافحة غسل األموال و للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين لمواجهة برنامج االمتثال

 المراجعة المستقلةباإلضافة إلى  المناسبين، تمويل اإلرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب

 .للحسابات
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 تشكل مواجهة: "، محافظ المصرف المركزيالعمىقال معالي خالد محمد بفي هذا الصدد، و

مع أولوية قصوى لدى المصرف المركزي، حيث نعمل غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 

أنشطة الجرائم المالية بكافة ذات الصلة لمنع  هيئات المعنيةوالمرخصة المؤسسات المالية ال

ه اإلرشادات في قطاع التأمين بهذ المرخصةالمؤسسات المالية  إلى التزام، ونتطلع أنواعها

 ".سالمتهلحفاظ على لحماية القطاع واوجهودها إجراءاتها وتعزيز 

 .ناه، يرجى الضغط (نجليزيةباللغة اإلمتوفر ) لالطالع على االرشادات الجديدة

 

 -انتهى-

 

 

https://www.centralbank.ae/media/eprfwwzf/cbuae-aml_cft-guidance-for-the-insurance-sector.pdf

