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CBUAE Classification: Public 

 یشدد على أھمیة دور إدارات االمتثال في مواجھة الجرائم المالیةمصرف المركزي ال
 

مسؤولي اجتماع " مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي عقد ):2021 ینایر 28 أبوظبي (
الحمید محمد سعید األحمدي، محافظ المصرف المركزي.  برئاسة معالي عبد" األول، وذلك االمتثال

اع المصرفي، وبحضور طالق فيمن كبار مسؤولي االمتثال مشارك  100أكثر من االجتماع حضر و
 العزیز الغریر، رئیس اتحاد مصارف اإلمارات.  معالي عبد

المتحدة المركزي وكبار مسؤولي بین مصرف اإلمارات العربیة منصة إلى خلق  جتماعاالیھدف 
المھام  بما في ذلك اتحاد مصارف اإلمارات، لمناقشة العاملة في الدولة االمتثال في جمیع البنوك

یأتي ذلك دعماً و .البنوك مخاطرإدارة  ومدى تكاملھا مع االمتثالالمسؤولیات المتوقعة من إدارات و
  تمویل اإلرھاب.مكافحة غسل األموال و یما یتعلق بمواجھةف لتحقیق أجندة دولة اإلمارات

على أھمیة  مؤكداً  ،االجتماع محافظ المصرف المركزيمحمد سعید األحمدي  افتتح معالي عبد الحمید
إدارات االمتثال ودورھا في ضمان اإلدارة السلیمة والشاملة لجمیع المخاطر التي تواجھھا البنوك في 

 الدولة، باإلضافة إلى اإلدارة االستباقیة واإلبالغ عن مخاطر االمتثال.

خاطر وتضمین م ھارات إدارات االمتثالمتقییم  من أھمھا مواضیع عدةاالجتماع تناول إضافة لذلك، 
 اإلطار العام لتحمل المخاطر.  فيبشكل صحیح  االمتثال

ومكافحة مواجھة غسل األموال  على اإلشرافدائرة  أعمالمھام  أجندةقدم المصرف المركزي و
االمتثال لإلجراءات الموصى بھا من ب مسؤولیتھا على وجھ الخصوصوالتي تتمثل  ،تمویل اإلرھاب

). عالوة على ذلك، تم إطالع المشاركین على التقدم المحرز في قبل مجموعة العمل المالي (فاتف
توحید المعاییر التنظیمیة وضمان مستوى  بغرضالمبادرة الوطنیة لرقمنة عملیة "اعرف عمیلك" 

. كما قام المصرف المركزي بتعریف المشاركین في القطاع المصرفي عاٍل من االمتثال وزیادة الكفاءة
 السریع. ومناقشة توقعاتھ للتنفیذ  لذي تم طرحھ مؤخراً،ا حمایة المستھلكبإطار 

لجنة االمتثال التابعة التحاد مصارف اإلمارات التزامھا بدعم المصرف المركزي والجھات كما أكدت 
 .غسل األموالمواجھة لتعزیز إطار  بالدولة األخرى

 العربیة المتحدة المركزي:محافظ مصرف اإلمارات عبد الحمید محمد سعید األحمدي، وقال معالي 
 ً معاییر مجموعة العمل المالي للحفاظ   بتطبیقكامالً  "إن دولة اإلمارات العربیة المتحدة ملتزمة التزاما

المؤسسات المالیة االستمرار في بذل المزید من  شدد علىننظامھا المالي. لذا، وأمان على سالمة 
ونشجع على استمرار التواصل لمناقشة رھاب، ل األموال ومكافحة تمویل اإلالجھود لمواجھة غس

 ." األمور التنظیمیة مع القطاع

-انتھى-  

 


