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 تمویل ومكافحة غسل األموال مواجھة إجراءات لتنسیق نوعیة نقلة "تیك فوري"
 بالدولة  اإلرھاب

 
 المالیة، الجرائم مخاطر من والحد للكشف الدؤوبة الجھود إطار في: )2020 سبتمبر 8( أبوظبي
غیر  التنظیمات وتمویل اإلرھاب تمویل ومكافحة األموال غسل لمواجھة الوطنیة اللجنة أعلنت

قبل  من تطویره تم الذي الذكي "تیك فوري" نظام إطالق عن السادس خالل اجتماعھا المشروعة
اللجنة  من أعضاء تتضّمن التي الفرعیة الفنیة اللجنة إدارة و بإشراف النوویة للرقابة االتحادیة الھیئة

 .النوویة للرقابة االتحادیة الھیئة وكذلك الوطنیة
 
 مجلس األمن وقرارات )فاتف (المالي  العمل مجموعة متطلبات مع تم تطویره تماشیا"تیك  فوري"

 نافذة موحدة "تیك فوري" نظام ویعد  .المشروع غیر التمویل حول فوریة إجراءات التخاذ المعنیة
والمحلیة ویعمل  االتحادیة الجھات مختلف من اإلرھاب وتمویل األموال بغسل المتصلة القضایا تجمع

 في والقرارات اإلجراءات اتخاذ تسریع البعض بھدف بعضھا مع الجھات كافة تواصل على تیسیر
 .زمني قصیر إطار

 
ً على ذلك قال   العربیة اإلمارات مصرف محافظ األحمدي، سعید محمد عبدالحمید معالي/وتعلیقا

 وتمویل اإلرھاب تمویل ومكافحة األموال غسل لمواجھة الوطنیة اللجنة المركزي ورئیس المتحدة
 والتزاما لجھودنا الرامیة إلى تنفیذ تیك" تأكیداً  فوري نظام" إطالق تيیأ: غیر المشروعة التنظیمات

 دولة النظام ھذا وسیمّكن اإلرھاب، تمویل ومكافحة غسل األموال لمواجھة الوطنیة االستراتیجیة
والقضاء المالیة  الجرائم من للحد السریعة االستجابة شأنھا صارمة من إجراءات تطبیق من اإلمارات

 التكنولوجیة في الوسائل أفضل وتؤكد الدولة على االلتزام الكامل باعتماد علیھا في الوقت المناسب. 
 ." اإلرھاب وتمویل األموال غسل جرائم تھدیدات معالجة

 
 إطالق یمثل  " :النوویة للرقابة االتحادیة الھیئة عام مدیر فیكتورسن ، كریستر / سعادة وأضاف

 الساعیة إلى مكافحة جھودھا إطار ضمن اإلمارات دولة في مھما انجازاً  الذكي تیك"  نظام "فورى
 بوصفھا النوویة، للرقابة االتحادیة ویسر الھیئة  .اإلرھاب تمویل مصادر على األموال والقضاء غسل

 انتشار وتمویل المشروعة غیر التنظیمات وتمویل اإلرھاب تمویل لمكافحة الفرعیة في اللجنة عضواً 
 الھیئة وظفت وقد النظام. ھذا لتطویر والمحلیة االتحادیة الجھات من الشركاء مع التسلح، العمل

 في الفرعیة للجنةا أعضاء من الوطنیین الشركاء مع المبتكرة بالتعاون وتقنیاتھا كجھة رقابیة مھامھا
الالزمة في الوقت المناسب. ویعد ھذا  المعلومات الدقیقة واتخاذ التدابیر لتوفیر ھذا النظام تصمیم

التعاون أمراً بالغ األھمیة للھیئة لتحقیق أھداف الدولة في ھذا المجال، كما یعتبر نظام " فوري تیك " 
 "ثمرة للتعاون الذي سیخدم ھذا القطاع الحیوي.

 
 -انتھى-

 


