
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2/3/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  المالية الخدمات إدارة في روسيا  على العقوبات فرض لتعزيز إجراءات عن تعلن هوكول الحاكمة
  

 تشمل اإلجراءات الشراء المعجل ألدوات تحليالت سلسلة الكتل 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إجراءات لتعزيز إنفاذ إدارة الخدمات المالية للعقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الشراء  
المعجل لتقنية تحليالت سلسلة الكتل اإلضافية. ستعزز هذه األدوات قدرة إدارة الخدمات المالية على الكشف عن شركات 

إدارة الخدمات المالية لألفراد والبنوك والكيانات األخرى الروسية التي فرضت عليها  العمالت االفتراضية المرخصة من قبل 
إدارة بايدن عقوبات. كجزء من عمل إدارة الخدمات المالية لتصبح جهة تنظيمية رائدة تعتمد على البيانات لقطاع الخدمات 

ي الخدمات لزيادة القدرات اإلشرافية الحالية. يُعد تسريع المالية العالمية، تقوم اإلدارة بتقييم عدد من األدوات التقنية ومقدم
عملية الشراء خطوة حاسمة لتعزيز قدرة اإلدارة على إنفاذ قوانين مكافحة غسل األموال وقانون السرية المصرفية في هذه  

 األزمة المباشرة وما بعدها. 
  

  لذلك واستجابة وغضب، بخوف أوكرانيا في الوضع نيويورك سكان يراقب العالم، أنحاء  جميع في الماليين حال هو "كما
  لفرض بدورنا القيام  وسنواصل أوكرانيا شعب مع جنب إلى جنبًا "نقف .هوكول الحاكمة قالت اإلجراءات،"  من المزيد نتخذ

 وكرانييناأل السكان  من عدد  ألكبر موطن بأنها  نيويورك تفخر المبرر. غير الهجوم على رًدا روسيا على األمريكية العقوبات
   روسيا."  سنحاسب أننا ولنثبت شعبنا لحماية التكنولوجية أصولنا نستخدم وسوف البالد، في

  
: "نحن نعلم أن الجهات الفاعلة السيئة ستحاول التهرب من العقوبات قالت المشرفة على الخدمات المالية ادريين ا. هاريس

من خالل تحويل العملة االفتراضية، ولهذا السبب من الضروري أن تكون لدينا القدرة على مراقبة المعامالت والتعرض في 
التنظيمية التابعة للوالية الوقت الفعلي. نواصل التنسيق عن كثب مع الجهات التنظيمية الفيدرالية وغيرها من الهيئات 

 والتواصل مع الكيانات الخاضعة للتنظيم لدينا لضمان التأثير الكامل لنظامنا التنظيمي في معركة حماية أوكرانيا."  
  

  غير النشاط من  المالي النظام يحمي االفتراضية  للعملة معين لغرض المصممين الخدمات ومقدمي  التقنيات من االستفادة إن
  الفدية. برمجيات ونشاط اإلرهاب وتمويل األموال غسيل ذلك في ماب المشروع،

  
  العامة األموال مراجعة  إلى نيويورك  والية وهيئات وكاالت جميع يوجه الذي هوكول للحاكمة األمر التنفيذي اإلجراء هذا يتبع

  ملدع بايدن إدارة مع بالعمل الحاكمة تعهدت كما سبب. أو مبرر دون أوكرانيا على روسيا  هجوم عقب روسيا من وسحبها
  األوكراني. الشعب ضد المبررة غير الروسية العنف  أعمال وأدانت الوالية، في بهم والترحيب األزمة الجئي
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