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  في بافالو AML RIGHTSOURCEوظيفة مع توسيع  350الحاكمة هوكول تعلن عن إنشاء أكثر من 
  

  سينيكا وان تاور برجفي AMLRSمليون دوالر سيوسع المساحة المكتبية لـ  4.3مشروع بقيمة 
  

  
، أكبر شركة ُممكَّنة تكنولوجيًا لمكافحة الجرائم المالية في العالم،  AML RightSourceأعلنت الحاكمة كاثي هوكول أن  

موظفًا إضافيًا لدعم إضافة خدمات وعمالء جدد، مما ينتج عنه إجمالي قوة عاملة في   363تتوسع في بوفالو وستضيف 
المؤسسات المالية المحلية والدولية، وشركات التكنولوجيا المالية،    موظفًا. تساعد الشركة 540بوفالو يبلغ حوالي 

FinTechs والشركات األخرى على االمتثال للوائح مكافحة غسيل األموال وردع حوادث الجرائم. سيضيف المشروع ،
دم مربع في  ق 20,000الذي تبلغ مساحته  AMLRSمليون دوالر توسعة مساحة مكتبية إلى مكتب  4.3الذي تبلغ تكلفته 

  في أعلى مبنى في بافالو، برج سينيكا وان. 27الطابق الـ
  

 "AML RightSource هي قصة نجاح أخرى لغرب نيويورك حيث تنمو وتوفر مئات الوظائف الجديدة ذات األجر الجيد  
"هذه هي أنواع الوظائف  قالت الحاكمة هوكول.وهو مبنى كان فارًغا قبل بضع سنوات فقط،"  -في برج سينيكا وان الشهير 

المهنية وعالية التقنية التي ستبقي خريجي الجامعات الجدد في المنطقة، بينما تجتذب أيًضا مواهب أخرى عالية الجودة إلى  
، تواصل نيويورك تسريع التعافي االقتصادي بعد  AMLRSيجية مع شركات مثل المنطقة. من خالل الشراكات اإلسترات

 الوباء من خالل جذب الشركات من قريب ومن بعيد للتطوير والتوسع في جميع أنحاء الوالية." 

  
 مليون دوالر من اإلعفاءات الضريبية 7.4ستوفر والية نيويورك من خالل وكالة إمباير ستيت للتطوير ما يصل إلى 

اللتزاماتها المتعلقة بخلق الوظائف. ستسمح هذه الحوافز القائمة على   AMLRSمقابل تحقيق  Excelsior Jobsلبرنامج 
وظيفة تم  175وظيفة جديدة على مدار خمس سنوات، وهذا باإلضافة إلى   363األداء للشركة بتوسيع عملياتها وخلق 

  .Excelsiorبرنامج الوظائف السابق إنشاؤها بالفعل من قبل الشركة في بوفالو من خالل 
  

والذي سيكون بمثابة  ( JSOCأعلنت الحاكمة هوكول عن إنشاء مركز العمليات األمنية المشتركة )في أواخر فبراير، 
المركز العصبي للجهود اإللكترونية المشتركة على المستوى المحلي والوالئي والفيدرالي، بما في ذلك جمع البيانات وجهود  

( هو مركز القيادة السيبرانية األول من نوعه في  JSOCمركز العمليات األمنية المشتركة ) االستجابة ومشاركة المعلومات.
سيوفر رؤية على مستوى الوالية لمشهد التهديد السيبراني وتحسين التنسيق بشأن المعلومات االستخبارية البالد والذي 

  للتهديدات واالستجابة للحوادث.
   

المؤسسات المالية والشركات المالية على تلبية االمتثال المطلوب من الحكومة الفيدرالية   AMLRS، تساعد 2004منذ عام 
حديد النشاط المالي المشبوه واإلبالغ عنه. تستخدم الشركة تقنية خاصة وفريقًا عالميًا من المحللين المدربين  للوائح المتعلقة بت

تدريبًا عاليًا لتتبع النشاط المالي غير المشروع، والذي يمكنه الكشف عن احتماالت االتجار بالبشر، وتمويل اإلرهاب،  
  مخططات المالية الشائنة.وشحنات المخدرات غير القانونية، وغيرها من ال

  
من البنوك المجتمعية بأصول تبلغ مليار دوالر إلى المؤسسات المالية العالمية التي تزيد أصولها   AMLRSيتراوح عمالء 

تريليون دوالر. تشمل الخدمات مراقبة المعامالت، وإدارة التأخيرات المتراكمة، ومراجعات العناية الواجبة المعززة،  1عن 
أيًضا شركة رائدة عالميًا في توفير الحلول التقنية لقاعدة   AMLRS والمسائل االستشارية المتعلقة بالجرائم المالية. أصبحت
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حسابًا   15موظف عالمي، بما في ذلك خبراء متخصصين، عبر   3,000عمالئها المتزايدة. ولديها قوة عاملة تضم أكثر من 
في بوفالو   AML RightSourceشخًصا وظفتهم  175ألكبر فريق في الصناعة من المتخصصين بدوام كامل. من بين 

  تخرجوا من كلية أو جامعة في المنطقة. 110حتى اآلن، منهم 
  

، واختارت الموقع نظًرا لقربه من عمليات 2019فرًعا لها في مدينة بوفالو في عام  AML RightSourceأنشأت 
ن للوظائف، الشركة في شمال شرق أوهايو، وإمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المؤهلين والموهوبين المرشحي

والمساحة المتاحة لدعم القوى العاملة المتزايدة. تم تصميم موقعها الجديد في برج سينيكا وان، وهو مركز تكنولوجي يتمتع  
 بإطالالت شاملة على غرب نيويورك، لجذب المهنيين رفيعي المستوى. 

  
  .هناشاهد صورة لبرج سينيكا وان 

  
"إن القوى العاملة   المعينة:قالت هوب نايت مفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير بالنيابة والرئيسة والمديرة التنفيذية 

إلى   AML Rightsourceالموهوبة في غرب نيويورك والسمعة المتنامية كنقطة اتصال لالبتكار التكنولوجي جذبت أواًل 
مدينة بوفالو. واآلن تضاعف الشركة استثماراتها، مما يخلق مئات الوظائف الجديدة لسكان نيويورك في مجال النمو المرتفع 

  لمهم للتحقيقات في الجرائم المالية." والمتزايد وا
  

ومدينة بوفالو  AMLRS"هذه فرصة رائعة لـ: AML RightSourceقال فرانك إوينج، الرئيس التنفيذي لشركة 
لخلق   AMLRSووالية نيويورك. مع التهديد الدائم للجريمة المالية على الصعيدين الوطني والعالمي، فإنها فرصة مثالية لـ

  للخريجين الجدد والمهنيين على حد سواء." وظائف جديدة 

  

 AML"إن أسباب توسيع : Invest Buffalo Niagaraقال توم كوتشارسكي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ
RightSource  موظفونا الجادون في العمل، واقتصاد االبتكار المتنامي، والقدرة على   -في األصل إلى غرب نيويورك

في    AML RightSourceكلها تبدو أكثر واقعية اليوم. نحن متحمسون للغاية لرؤية نجاح  -تحمل التكاليف، وغير ذلك 
 ." بوفالو نياجارا ونتطلع إلى العمل مع الفريق على النمو المستمر

  

"مع إعادة بناء نيويورك، نشهد استثماًرا كبيًرا في مجتمعنا والقوى   قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية تيم كينيدي:
هي انعكاس مباشر لهذا االلتزام. سيخلق   Moogو  AML RightSourceالعاملة لدينا، وهذه الوظائف التي أعلنت عنها 

هذا التوسع فرًصا جديدة عالية الجودة للباحثين عن عمل، ويرتكز على الشراكات التي تجعل مدينتنا ومنطقتنا تزدهر بالفعل 
  بعد الجائحة." 

  
مزيد من الوظائف  "مع تقدم اقتصاد غرب نيويورك إلى األمام، فإن ال قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية شون رايان:

  AML RightSourceذات األجور الجيدة ضرورية إلنشاء أساس متين للمستقبل. ستجلب مئات الوظائف الجديدة من 
 AMLالعديد من األشخاص الجدد إلى منطقتنا، وستوفر المزيد من فرص العمل للخريجين المحليين. أشكر القيادة في 

RightSource لو." اللتزامهم المستمر تجاه بوفا  

  

بعمل حاسم للتأكد من أن   AML RightSourceتقوم ستوكس زعيم األغلبية في الجمعية: "-قال كريستال بيبولز
المؤسسات المالية في مأمن من العناصر السيئة. نحن محظوظون ألن لدينا هذه الشركة في مجتمعنا، التي توفر وظائف ذات  

رواتب جيدة لسكاننا، حيث تستمر الشركة في النمو بمعدل مثير لإلعجاب. نشكر الحاكمة هوكول على دعمها لمشروع 
  على نجاحها وأرحب بجميع موظفيها الجدد في بوفالو."  AML RightSourceالتوسع هذا. أهنئ  

  
في بوفالو دليالً آخر على الحيوية االقتصادية   AML RightSource: "يعتبر استثمار قال عضو الجمعية جون د. ريفيرا

مباني شهرة في المدينة،  المتجددة في منطقتنا وعودة الظهور. سيضيف هذا المشروع عمقًا وهدفًا نشًطا إلى أحد أكثر ال
  نياجارا الكبرى." -واألهم من ذلك أنه سيضيف وظائف ذات رواتب جيدة إلى اقتصاد بوفالو

  

بزيادة قوتها العاملة وتوسيع عملياتها في حي  AML RightSource"إن قرار  قال عمدة بوفالو بايرون دبليو براون:
لشركة بالفعل الوظائف ذات األجور الجيدة المائة التي وعدت بإنشائها في الركينفيل بمدينة بافالو خبر ساّر. لقد تجاوزت ا
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. هذا دليل آخر على أن مجتمع بوفالو عالي التقنية 540، ويسعدني جًدا أنها ستزيد عدد موظفيها إلى حوالي  2019عام 
  ينمو وهو محرك رئيسي للعودة المستمرة لمدينتنا." 

  

  .http://www.amlrightsouce.com، يُرجى زيارة  RightSourceAMLلمزيد من المعلومات حول 
  

###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amlrightsouce.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B886IUx5j61oeLCbxQmHSVV51FfAHpGy3a2qHkIFxXE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xdyNgA0kO3TWk65MzFZLRTHvAGMPPEm7FuLpVAsK3iU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9FBB61FA665592FC85258809006C2CC500000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3f%2FKhTnQQOYWvXA0xiHSVvlDyVrQQbRhxcsa33%2BUYaA%3D&reserved=0

