
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

إدارة التحريات المالية:
مكافحة غسيل األموال والمخاطر المالية ®

Financial Intelligence:
Anti Money Laundering and Counter Threat Financing



إدارة التحريات المالية:
مكافحة غسيل األموال والمخاطر المالية ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:
كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول األثر األكبر في تفشي عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  إن االهتمام بمكافحة هذه الظواهر 
ال ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه األعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على االستقرار المالي واالقتصادي ألي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة 
)Reputation Risk( من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه اآلفة سيكون 
له األثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس األموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل األموال 

قد تؤثر على استقرار األسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل االقتصاد.

يقدم هذا البرنامج المبادئ األساسية لغسيل األموال، ونبذة عن عملية التحقيق في الجرائم المالية، وتحديد الجرائم الُمرتكبة والمخططات  شائعة في غسيل األموال، والسجالت 
للتهديدات  التمويل المعاصر  المالي، كما يقدم مقارنًة وتباينًا مع  التحليل  التحليلية، وتقنّيات  المطلوبة وتحليل هذه السجالت بالشكل الذي يتضمن التحقيق المحاسبي، واألدوات 

المختلفة ودوره في عمليات مكافحة اإلرهاب والمخدرات.

أهداف الدورة:
عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشارك قادًرا على:

w الحصول على/ امتالك فهم متعمق عن ماهية غسل األموال وتمويل اإلرهاب

w معرفة التسلسل واالتجاهات والمراحل المتبعة في عمليات مكافحة غسل األموال

w تحديد أساليب غسل األموال/ تمويل اإلرهاب، وسياسات مكافحة غسل األموال/ تمويل اإلرهاب واإلجراءات والتشريعات والعقوبات لعدم االمتثال

w تحديد أدوار ومسؤوليات مراقبة مكافحة غسل األموال/ مكافحة تمويل اإلرهاب بوضوح

w "فهم معايير ومتطلبات قبول عالقة العمل، والتحقق من العميل/ نموذج "اعرف عميلك

w اكتساب المعرفة الخاصة بالتدابير الوقائية لحماية الشركات واالقتصاد العام من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

w )STR( اكتساب األساليب المستخدمة لتحديد المعامالت المشبوهة وكيفية إعداد تقارير

w الوعي الكامل باإلطار الدولي لغسل األموال وتمويل اإلرهاب

w محلًيا ودولًيا )FIUs( القدرة على تحديد دور ووظيفة من وحدة التحقيقات المالية

w الفهم الدقيق لدور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل األموال/ مكافحة تمويل اإلرهاب

المشاركون المستهدفون:
جميع العاملين في القطاع المالي وذوو الصلة به، والذين لم يشاركوا في أية دورة لمكافحة غسل األموال/ االمتثال أو الموظفين الذين يحتاجون إلى تجديد موضوعات مكافحة 

غسل األموال.

مخرجات البرنامج:
w القدرة على وصف المراحل الثالثة لغسيل األموال غير المشروعة

w تحديد وسائل وخلفية تمويل اإلرهاب/ التهديد

w وصف األنظمة غير الرسمية لتحويل األموال

w القدرة على مالحظة ووصف األنشطة المالية غير االعتيادية

w القدرة على مالحظة ووصف أنشطة غسل األموال القائمة على التجارة

w القدرة على مالحظة األنماط وحاالت التباين في المعامالت المالية

w القدرة على تحديد واستخدام الوثائق ذات الصلة

w القدرة على شرح متطلبات إعداد تقارير المعامالت المالية

w القدرة على أداء عرض توضيحي لتحليل سجالت بنكية
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المحور االول :

ماهية عمليات غسيل األموال

w مفهوم غسيل األموال

w نشأة ظاهرة غسيل األموال

w تطور ظاهرة غسيل األموال

w خطوات ومراحل عملية غسيل األموال

w نماذج عمليات غسيل األموال

w مصادر األموال غير المشروعة

w اآلثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة غسيل األموال

المحور الثاني :

مؤشرات الكشف عن عمليات غسيل األموال

w مؤشرات ومظاهر عمليات غسيل األموال

w األساليب التقليدية والحديثة لعمليات غسل األموال

w غسيل األموال بواسطة عمليات نقدية

w غسيل األموال بواسطة حساب مصرفى

w غسيل األموال بواسطة عمليات استثمار

w غسيل األموال بواسطة عمليات تجارية

w )غسيل األموال نشاط دولى ) أوف شور

w غسيل األموال من خالل الخدمات المصرفية االلكترونية

w غسيل األموال من خالل التجارة االلكترونية

w  والهيئات المؤسسات  فى  األموال  غسيل  عمليات  لبعض  عملية  لحاالت  عرض 
العربية

المحور الثالث :

مبادئ الكشف عن عمليات غسيل االموال

w مبدأ اعرف عميلك

w تحديد هوية العميل

w تقييم مخاطر العميل

w العمالء العارضون

w عمالء الحسابات الخاصة

w المستفيدون الحقيقيون

المحور الرابع :

والكشف  االموال  غسيل  عمليات  لمواجهة  للمؤسسات  الداخلية  اإلجراءات 
عنها

w تقييم إجراءات الرقابة الداخلية

w أسس تدريب الموظفين وتعيينهم وتدريبهم

w إنشاء وحدة مراقبة غسيل األموال

w اإلجراءات المتقدمة للكشف عن عمليات غسيل األموال

w دور المصارف والبنوك المركزية فى مواجهة عمليات غسيل األموال

w عرض لتجارب بعض المؤسسات العربية الناجحة فى مجال مكافحة غسيل األموال

المحور الخامس :

االجرءات الدولية لمواجهة غسيل األموال

w عرض لتجارب بعض الدول فى مجال مكافحة غسيل األموال

w االتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل األموال

w االتفاقيات العربية لمكافحة غسيل األموال

w التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسيل األموال

w لمكافحة غسيل األموال FATF توصيات لجنة مجموعة العمل المالى

w عرض لبعض الحاالت والنماذج فى المؤسسات الدولية



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)إدارة التحريات المالية :مكافحة غسيل األموال والمخاطر المالية ®(
Financial Intelligence: Anti Money Laundering and Counter Threat Financing

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


