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 الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية
ومكافحة غسل األموال 

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

مقدمة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين حول المتطلبات الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل إطالع المشاركين على المعايير الدولية واألطر القانونية المتبعة في مجال 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وآليات الرقابة التي تنفذها السلطات الرقابية واإلشرافية في هذا المجال.

ستتطرق الدورة إلى فهم المقصود بغسيل األموال، والعقوبات، ومكافحة غسل األموال، والهياكل القانونية والتنظيمية العالمية والمحلية، ومكافحة غسل األموال عملياً، ونقاط ضعف 

المؤسسات في مواجهة غسل األموال، والنهج القائم على تقييم المخاطر لغسيل األموال، وتقييم المخاطر، والعقوبات االقتصادية والتقنيات الجديدة، والتكنولوجيا المالية، والعمالت المشفرة 

والجرائم المالية.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

  القدرة على التمييز بين مختلف أشكال أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 	

شرح كيف يمكن تحديد غسل األموال من خالل استخدام برامج العناية الواجبة للعمالء المصممة جيدا 	

توضيح كيفية تنظيم العمل في مجموعة العمل المالي وكيف يؤثر على أنشطة مكافحة غسل األموال في جميع أنحاء العالم 	

تعميم ومقارنة اللوائح العالمية الرئيسية لمكافحة غسل األموال مع بعضها البعض 	

الحكم على ما إذا كانت األنشطة القائمة على TBML يتم احتواؤها بشكل كاف بالنظر إلى اللوائح الحالية 	

تلخيص التقنيات المستخدمة ونقاط الضعف التي تم استغاللها في أنشطة إخفاء األصول 	

تقييم النهج القائم على المخاطر واألجزاء المكونة له لفعالية مكافحة غسل األموال 	

 فهم األطر والسياسات الدولية لمكافحة الجرائم المالية ومنع تمويل اإلرهاب 	

معرفة األدوات والسياسة الرقابية لمواجهة الجرائم المالية 	

جوانب التوعية بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب 	

أهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر الجرائم المالية 	

 شرح مصطلحات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وآلياته  	

الدراية بالمخاطر المرتبطة بغسل األموال الجرائم المالية من منظور تنظيمي  	

المنهجية:
ُصممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خالل مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. والعروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار 

والمشاركون وتمارين لعب األدوار، كما تحتوي الدورة على عدد من التدريبات العملية والمناقشات الجماعية.

 الفئات المستهدفة :
 الوعي بمكافحة غسل األموال عالمي ومناسب لكل شخص وشركة ودائرة حكومية. هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنت تعمل في أي من الوظائف التالية:  االدارة المالية والمحاسبية،  الحسابات 

الدائنة، حسابات القبض ، المقاوالت  ،االمتثال، إدارة  المخاطر، المديرون الذين يتحملون مسؤوليات عن ضوابط مكافحة غسل األموال الداخلية.  موظفو التدقيق الداخلي والخارجي، والمحامون 

وموظفو الدعم.
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 الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

 مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب :

ما هي مكافحة غسل األموال )AML(؟   	

ما هي مكافحة تمويل اإلرهاب؟   	

ما هو اعرف عميلك )KYC(؟  	

 كيفية التعرف عىل غسل  األموال :

	  )CDD( العناية الواجبة للعمالء

ثالث مراحل لغسيل    األموال   	

دور المراكز المالية الخارجية  	

 مكافحة غسل األموال AML - المنظمات والمعايري:

	  )FATF( مجموعة العمل المالي

	  )JMLSG( الفريق التوجيهي المشترك المعني بغسل األموال

مجموعة إيغمونت لوحدات    االستخبارات المالية   	

	  )AMLA( هيئة مكافحة غسل األموال في االتحاد األوروبي

 مكافحة غسل األموال AML - اللواحئ والترشيعات :

	  )POCA( قانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة

	  )FCPA( قانون الممارسات األجنبية الفاسدة في الواليات المتحدة

قانون    باتريوت األمريكي   	

التوجيه الخامس لالتحاد األوروبي لمكافحة غسل األموال  	

: TBML غسل األموال القائم عىل التجارة 

	   TBML مؤشرات  ومخاطر

	   TBML   القطاعات والمنتجات االقتصادية المعرضة لنشاط

التقنيات    الشائعة لغسل األموال القائمة على التجارة   	

تقييم المخاطر الحالية لغسل األموال القائمة على التجارة  	

 إخفاء الملكية  االنتفاعية:

التقنيات المستخدمة إلخفاء الملكية    االنتفاعية   	

نظرة عامة على الوسطاء    الذين يتم استغاللهم بشكل شائع   	

نظرة عامة على نقاط الضعف  	

 تدابري  فعالة لمكافحة غسل األموال:

	  )RBA( النهج القائم على المخاطر

	  )SAR( تقارير األنشطة المشبوهة

	  )EDD( العناية الواجبة المعززة

	  )PEPs( األشخاص المعرضون سياسيا

 تصميم برناجم   لمكافحة غسل األموال:

الركائز الخمس لبرنامج    مكافحة غسل األموال   	

مواءمة برنامج مكافحة غسل األموال الخاص بك مع مجموعة العمل المالي  	

 )FATF(

مسؤول مخصص لالمتثال لمكافحة غسل األموال  	

المحتويات األساسية:



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:

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

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

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

) الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية ومكافحة غسل األموال (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


