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 لعقوبات المالية المستهدفةاجديدة بشأن تنفيذ  إرشاداتالمركزي يصدر  المصرف

 للمؤسسات المالية المرخصة
 
 

للمؤسسات  جديدةإرشادات المركزي اإلمارات العربية المتحدة مصرف : أصدر (2021يوليو  26أبوظبي )
مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل في شأن  ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفةالمالية المرخصة 

 اإلرهاب.
 
لإلرشادات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية واألعمال  ةمكمل الجديدةاإلرشادات  أتيوت

المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة عن  2021الصادرة في مايو ووالمهن غير المالية المحددة، 
 .المذكورة في الدولةالعقوبات المالية لضمان تنفيذ  باعتباره الجهة الرئيسية، للرقابة على االستيراد والتصدير

 
دخولها تاريخ  في غضون شهٍر واحٍد من ،هذه اإلرشاداتل ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة االمتثال

 تنفيذلكيفية لمؤسسات المالية المرخصة اهم اإلرشادات في فهم ا. وستس2021يوليو  8في  ،حيز التنفيذ
 مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب. لبفعالية لتزامات القانونية اال
 
 المتثال للعقوباتلمالئٍم تطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ب ،المالية المرخصةالمؤسسات وتُلزم هذه اإلرشادات  

على يجب ولموظفين. ا تدريبل ا  وبرنامجللفحص لمخاطر وعملية ل ا  تقييميتضمن والذي ، بشكل متواصل
الفروع والشركات التابعة والكيانات األخرى كافة ضمن ، هذا البرنامجتطبيق المؤسسات المالية المرخصة 

 حصة األغلبية.هذه المؤسسات التي تمتلك فيها 
 

عبر آلية إشعارات لتلقي  ،لمكتب التنفيذياإللكتروني لموقع العلى التسجيل المؤسسات هذه على كما يتعين 
على األفراد أو الكيانات  أو إلغاء إدراج حول إدراجفورية وحديثة معلومات تحتوي على ، البريد اإللكتروني

 .الموحدة الصادرة عن األمم المتحدةقائمة وكذلك ال للتنظيمات اإلرهابية المحليةقائمة ال
 

التحقق من وجود و ،شكل منتظمبالخاصة بها  معامالتالو بياناتالقواعد على المؤسسات فحص يتوجب كما 
بأي تلك المؤسسات  خطارعند إ كذلكو ،القوائم المذكورة أعالهالمدرجة على األسماء ضمن  أفراد أو كيانات

، يجب على المؤسسات حصمن خالل عملية الفوجود تطابق مع القائمة وفي حال . القوائمتغييرات على هذه 
تأخير أو إشعار مسبق، تجميد أموال األفراد أو الكيانات أي ساعة ودون  24في غضون  المرخصةالمالية 
 معامالتاألموال وأية تجميد ل تدابيرأي المكتب التنفيذي بوالمصرف المركزي إبالغ قيامها أيضا  بو ،المدرجة

على االطالع المالية المؤسسات هذه يتعين على ارات، شعهذه اإلإرسال طريقة وفيما يتعلق ب. تم القيام بها
 لمكتب التنفيذي.مصرف المركزي والالمواقع اإللكترونية لأحدث المعلومات المتوفرة على 

 
بالرقابة واإلشراف نؤكد التزامنا المتواصل : "معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي قالو
لمعالجة التهديدات توضيح التزاماتها باستمرار، القيام بو ،المرخصة المؤسسات المالية على صارمال تنظيميال

من التوجيهات هذه د تعو. اإلماراتيعلى النظام المالي غسل األموال وتمويل اإلرهاب أنشطة التي تفرضها 
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وتنفيذها من قبل  هاتعزيز فهمسعيا  منه ل، مجموعة إرشادات يواصل المصرف المركزي إصدارهابين 
 ".)فاتف( مجموعة العمل الماليمع معايير تماشيا  ، ةالماليالمؤسسات 

 
لالطالع على اإلرشادات الجديدة، يرجى الضغط على الرابط التالي 

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

 -انتهى-

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

