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یشدد على أھمیة التقید  محافظ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

 المالي (فاتف) مجموعة العمل بمعاییر
 

ناقش مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  ):2020سبتمبر  15أبوظبي (
في اجتماع دورتھ االعتیادیة الرابعة واألربعین بدایة ھذا األسبوع برئاسة معالي عبد الحمید محمد 
سعید األحمدي، محافظ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، ومشاركة عدد من الخبراء من 

 ، ومن19-في ضوء تداعیات وباء كوفیدلیة، عدداً من المواضیع الھامة المؤسسات والھیئات الدو
أبرزھا تطورات جھود مواجھة غسل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب وأھمیة تعزیز الشمول المالي. 

حیث  الموضوع،وقدم الدكتور ماركوس بلییر رئیس مجموعة العمل المالي (فاتف) عرضا حول ھذا 
غیر مشروعة ھي قضیة عالمیة تمس جمیع المجتمعات على مستوى العالم، نوه بأن الفساد بطرق 

 وبشكل خاص الدول النامیة التي تعد أكثر عرضة لھا. 
 

ر والتدابیر طألوأشاد الدكتور ماركوس بلییر بالجھود التي قامت بھا عدد من الدول العربیة لوضع ا
ودعا الدول العربیة الى مزید  ،اإلرھابمواجھة غسل األموال ومكافحة تمویل لوالضوابط الضروریة 

من الجھود في ھذا الشأن، مؤكداً على أھمیة إیالء االھتمام المطلوب من قبل السلطات المعنیة خاصة 
 خالل الظروف االستثنائیة النتشار جائحة فیروس كورونا. 

 
وفي ھذا الصدد، ذكر رئیس مجموعة العمل المالي (فاتف) بأن التقید بالمعاییر التي أعدتھا المجموعة 

بناء اقتصاد قوي مدعوم بنظام مالي متین من شأنھ تعزیز ثقة المجتمعات بالنظام المالي ستمكن من 
 والمصرفي. 

 
اللجنة الوطنیة لمواجھة غسل  وتماشیاً مع سیاسات ومعاییر مجموعة العمل المالي (فاتف)، اعتمدت

األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة برئاسة معالي محافظ مصرف 
االمارات العربیة المتحدة المركزي عدة مبادرات للحد من الجرائم المالیة والتي تشمل إطالق منصة 

ات المعنیة وتمتاز بسرعة كشف المخاطر "فوري تیك" الذكیة التي تدعم التواصل والتنسیق بین الجھ
 المالیة. 

 
ولدعم توجیھات ھذه اللجنة تتضافر جھود وحدة المعلومات المالیة مع الجھات المعنیة ومن بینھا 
المصرف المركزي للعمل على تطویر آلیات التعاون من خالل إجراءات عدیدة ومنھا إطالق نظام 

" “GoAMLت المشبوھة ورفع التقاریر إلى الجھات المعنیة، الذي یسھل عملیة تحلیل المعامال
توقیع االتفاقیات المثمرة مع الجھات المعنیة وسھولة الحصول على كافة البیانات باإلضافة إلى 
 الضروریة.  

 
وفي ھذا السیاق، شدد معالي عبد الحمید محمد سعید األحمدي، محافظ مصرف اإلمارات العربیة 
المتحدة المركزي على أھمیة ھذا الموضوع في األجندة الوطنیة وعلى جدیة اتخاذ الخطوات الالزمة 



 

Page 2 of 2 
 

CBUAE Classification: Public 

یز تعزلفي المصرف المركزي ومنھا تأسیس إدارة معنیة لإلشراف على المؤسسات المالیة المرخصة 
التعاون بین السلطات ذات الصلة على المستوى المحلي والدولي بشأن مواجھة غسل األموال ومكافحة 

 تمویل اإلرھاب تطبیقا لمعاییر مجموعة العمل المالي (فاتف).
 

وكان الدكتور بلییر قد أشار خالل مداخلتھ في اجتماع المجلس أیضا على ضرورة تعزیز الشمول 
المخاطر المرتبطة باألنشطة االقتصادیة غیر  للحد مناألوسط وشمال أفریقیا  المالي في منطقة الشرق

الُمنظمة، كما أكد على أھمیة الرقمنة لتوفیر الخدمات المالیة لفائدة جمیع فئات المجتمع مع المحافظة 
 على أمن النظام المالي العالمي. 

 
نائب مدیر عام بنك التسویات الدولیة، جتماع مداخلة للسید لویز دي سیلفا، االومن جھة أخرى، تضمن 

استعرض فیھا أثر تداعیات تغیرات المناخ على النظام المالي واالستقرار المالي، حیث نوه بالعوامل 
التي قد تزید من المخاطر النظامیة ومنھا التكنولوجیا والسیاسات واألعراف االجتماعیة، باإلضافة 

لتي قد یترتب علیھا مخاطر على االئتمان والسیولة والعملیات إلى األحداث المرتبطة بتغییر المناخ وا
 التشغیلیة. كما أشار إلى السندات التي یطلق علیھا "السندات الصدیقة للبیئة للتمویل المستدام" وأھمیتھا

، للتخفیف من 19-لمرحلة ما بعد جائحة كوفید استراتیجیاتھاللمصارف المركزیة في إطار بالنسبة 
 تأثیر التغیر المناخي الذي یمثل أحد مصادر عدم االستقرار المالي.  

 
معالي عبد الحمید محمد سعید األحمدي، محافظ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة أضاف و

وھریا في دفع ، لعبت المصارف المركزیة في العالم دورا ج19-في ظل جائحة كوفید": المركزي
وسنواصل العمل مع المصارف  .سالمة القطاع المصرفي والماليمع الحرص على العجلة االقتصادیة 
 لوضع الخطط والسیاسات الرامیة إلى االستجابة السریعة لألزمات. ذات الصلة المركزیة والھیئات

ان نظام مالي شمولي مجموعة العمل المالي لضم معاییرتطبیق  ستمر فيومن خالل دورنا الرقابي سن
 "باالعتبار إرشادات بنك التسویات الدولیة في ھذا الشأن. ینوآمن، آخذ

 
 - انتھى-


