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المشروعة  ريغ والتنظيمات اإلرهاب تمويلغسل األموال ومكافحة  لمواجهة الوطنيةاللجنة 
 2021لعام  الخامس اجتماعهاتعقد 

 

تمويل و اإلرهاب تمويلغسل األموال ومكافحة  لمواجهة الوطنيةعقدت اللجنة  (:2021 يوليو 6) أبوظبي
برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف  2021م لعا الخامس اجتماعهاغير المشروعة  التنظيمات

 .الصايغ، وزير دولة معالي أحمد علياإلمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة، وحضور 

، كما أثنت على على مستجّدات الجهات الممثلة فيهاعد، خالل االجتماع الذي أقيم عن ب   الوطنية واطلعت اللجنة
والغرامات وإبراز عدد المخالفات  إنجاز بنود خطة العمل فعالية اللجان الفرعيّة من حيثالتقدم المحرز بشأن 

القضايا والمصادرات وطلبات و، لى وحدة المعلومات الماليةإتم رفعها المعامالت المشبوهة التي  وتقارير
 لي.التعاون الدو

نفاذ القانون في الدولة على إوأكدت اللجنة الوطنية في اجتماعها على أهمية أن تقوم الجهات الرقابية وجهات 
على الورقة المعتمدة من قبلها بشأن تأطير األدوار الحكومية  بناء   ،تحديث اإلجراءات واألنظمة الداخلية لديها

شأن نظام قوائم اإلرهاب وتطبيق قرارات ب 2020لسنة  74قرار مجلس الوزراء رقم والتي توضح آلية تنفيذ 
لك ، وذبمنع وقمع اإلرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلةمن المتعلقة مجلس األ

 لكتروني.اإل "فوري تك"ستناد عليها في تحديث نظام لالو ةيق الفعالية المتوقعلتحق

، ناقشت اللجنة الوطنية تقييم آليات العمل والتحّديات وتوصيات الجهات الرقابية ووحدة من جانب آخر
الدول عالية العالقة بتجاه المعامالت ذات  التدابير المضادة بشأنقرار اللجنة الوطنية  المعلومات المالية لتنفيذ

العام والخاص في مواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بعد  ين، كما تناولت الشراكة بين القطاعالمخاطر
 إلى استعراضها عددا  من أوراق العمل ذات الصلة. ، إضافة  تشكيلها لجنة فرعية خاصة لهذا الغرض

 اف اللجنة الرئيسية وتؤكد االلتزام بمواصلةهدتعكس أ، مرئية  متقدمة  جديدة اعتمدت اللجنة الوطنية هوية   كما
 ،وسرعةالعمل بزخم  تشدد على. كما اإلماراتدولة مكافحة تمويل اإلرهاب في و غسل األموالمسيرة مواجهة 
مبادئ العلى وص ممت هذه الهوية المرئية المالية.  ائممن مخاطر غسل األموال والجرمن أجل الحد 

العمل والخبرات، ونمو من مخاطر غسل األموال، والتحلي بالكفاءات الالزمة،  حمايةالستراتيجية التالية: اال
دها على تعهّ  اللجنة الوطنية مجددا  ت ؤكد الجديدة،  المرئية هذه الهويةومن خالل . إيجاد الحلول المرجّوةوبفعالية 

  .إلماراتلدولة االمالي وتعزيز نزاهة النظام حماية ب

تستدعي  ، قائال : "الوطنية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنةح صرّ 
تضافر كافة الجهود ما جرائم غسل األموال وتمول اإلرهاب ال سيّ ، الجرائم المالية اتاالستجابة الفعّالة لتهديد

في القطاع العام أو الخاص. ومن هذا المنطلق، تعّزز دولة  وحشد كافة الطاقات والموارد والخبرات، سواء  
اإلمارات العربية المتحدة تعاونها مع المؤسسات المالية الداخلية والخارجية لمراقبة أية أنشطة مشبوهة 

  على الفور. واإلبالغ عنها

 -انتهى-

https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Documents/AML-74-2020.pdf
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Documents/AML-74-2020.pdf

