
 

أبوظبي سوق اإلرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية  وتمويل غسل األموال واجهةالمكتب التنفيذي لم
 العالمي

 

 ر المالية مخاطامتياز إلدارة الإنشاء مركز بهدف التعاون االستراتيجي على ذكرة م  تنص ال
  االمتثالو

  وادبدعم ز المركسي كلَف العمالة وتدريب وتوظيف  المخاطر المالية واالمتثال قطاعبالفكر  ر 
 الماهرة

 

غسل األموال  لمواجهةوقع المكتب التنفيذي  :2021 سبتمبر 13 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

ز متخصص في ايتماإلنشاء مركز ، وتمويل اإلرهاب مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

عمل المعني فريق الى تعزيز فعالية امتثال سيعمل المركز علالمخاطر المالية واالمتثال. إدارة 

لة اإلرهاب في دو وتمويل ظم مكافحة غسل األموالن   بما يتماشى مع (FATF)باإلجراءات المالية 

لوطنية لخدمة أجندة التوظيف اأكثر عمقاً  اتتتضمن المذكرة توفير تدريبواإلمارات العربية المتحدة. 

 من خالل تطوير وتدريب وتوظيف المواطنين اإلماراتيين في قطاع المخاطر المالية واالمتثال.

 ً غسل األموال  لمواجهةمد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي ا، قال سعادة حالخبرعلى هذا  وتعليقا

دولة اإلمارات بدور أكثر ع ضطالانحو  جديدةخطوة  بمثابة توقيع هذه المذكرة ي عد: "وتمويل اإلرهاب

. ومن خالل العمل على صعيد المجتمع الدولي في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حوريةم

العاملين في هذا المجال مستوى ز يعزتمكن من ت، سنأكاديمية سوق أبوظبي العالميمع  بالتنسيقالوثيق 

األموال  استخدام علىلقضاء من أجل ا لومواءمة طرق العم عديلتمر في تنسسودولة، الفي جميع أنحاء 

 غير مشروعة". بطرق

مع المكتب  ناعمل: "من خالل ، قائالً حمد المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقد أكد

بين الموجودة لدينا القدرة على سد الفجوة ستكون ة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واجهالتنفيذي لم

من المحللين الذين  دعم جيل جديدتمكن من المشترك، سنمتياز مركز االل بتأسيسناوالمعرفة والتنفيذ. 

معة تعزيز س   باإلضافة إلىاألنشطة غير القانونية، على أتم االستعداد والجاهزية لكشف كافة سيكونون 

ً مينظأكثر تل اعمأ ركزكمدولة اإلمارات    "يةً.وشفاف ا

األعمال التي سيتم إنجازها  لتحديد مل رسميفريق ع تكوينالطرفان بسيقوم في المرحلة القادمة، و

قطاع  نمو مرسمي لدع برنامج صياغة، مع المتوقع لتنفيذها ر الزمنياطاإل، إضافةً إلى بوضوح

 المخاطر المالية واالمتثال.

 ]]النهاية[[ 
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