
نموذج بيانات برنامج تدريبي
ي 
 AMLSمكافحة غس�ل االموال أخصائئ

البرنامج 
التدريبي

العربية لغة البرنامج 

) ساعات يومیاً 3أيام بواقع 8( -تدريبیة   ) ساعة 24( مدة 
البرنامج                    

نامج إ� : يهدف هذا ال�ب

بأفضل تقنیات وممارسات مكافحة جرائم نتعريف المشاركی
غسیل األموال وتمويل اإلرھاب كأحد أنواع الجرائم المالیة ، 

وأنظمة واجراءات مراقبة المعامالت المالیة 

اهداف 

البرنامج          

اإلرهابوتم��لاألموالغس�لمفهوم•

ي مراحلثالث•
األموالغس�لجرائم�ف

اباإلرهوتم��لاألموالغس�للجرائمواإلجتماع�ةاإلقتصاد�ةالعواقب•

معهاالتعاملوك�ف�ةاألمواللغس�لالمختلفةالطرق•

والعامل،العم�لن�عع�بناءاالموالغس�لمكافحةمخاطر تصن�ف•

ي 
والخدماتوالمنتجات،الجغرا�ف

مخاطرهاوتقي�م،المراسلةالبنوك•

الدخل�ةبوزارةالمال�ةالتح��اتووحدة،المال�ةالتحق�قات•

ي المؤتمتةوالعمل�اتاإلصطنا�ي والذكاء،التكتنولوج�ا استخدام•
مراقبة�ف

.المال�ةالحركات

الفعالةةالرقاب�الضوابطودور ،الفعالاالموالغس�لمكافحةبرنامجمقومات•

ي 
األموالغس�لمكافحةبرنامجتع��ز �ف

مجرائمكافحةبأعمالالمختصةالدول�ةوالهيئات،الما�ي العملمجموعة•

.اإلرهابوتم��لاألموالغس�ل

محتويات 

البرنامج      



:   بنھاية البرنامج  يكون المتدرب قادر على معرفة و فھم 

 مفھوم مكافحة غسیل األموال  والعواقب اإلقتصادية و
اإلجتماعیة ، ومعرفة المراحل المختلفة التي تمر بھا عملیة 

غسل األموال 

 األسالیب المختلفة المستخدمة في عملیة غسیل األموال
وكیفیة كشفھا والتعامل معھا 

 ، أفضل ممارسات مكافحة غسیل األموال وتمويل اإلرھاب
وانشاء برنامج متكامل وفعال للمكافحة ، وفقا لتوصیات 

المنظمات  والھیئات الدولیة المختصة بأعمال مكافحة جرائم 
.غسیل األموال و الجرائم المالیة 

ة ، منھجیة التعامل مع جرائم غسیل األموال كأحد الجرائم المالی
الدولة وآلیة التبلیغ ورفع التقارير للجھات الرقابیة المختصة ب
.والتنسیق مع وحدة التحريات المالیة بوزارة الداخلیة 

مخرجات التعلم 

باإلدارات واألقسامنموظفیاألقسام وعموم الورؤساء ، مدراء ال
المختلفة بالمؤسسات المالیة مثل البنوك ، والصرافات ، 

ومؤسسات التمويل 

اإللتزام ، عموم الموظفین بإداراتاألقسام ، والمدراء و رؤساء
.ومكافحة غسیل األموال ، وموظفي التدقیق الداخلي  

وعموم الموظفین بالجھات الرقابیة، األقسام ، ورؤساء مدراءال
واإلشرافیة بالدولة مثل  المصارف المركزية وموظفي وحدة 

وكافة التحريات المالیة بوزارة الداخلیة  ودائرة النیابة و القضاء ،
موظفي الدولة المتعاملین مع الجرائم المالیة

 شھادة اخصائي غسیل االموال المرشحون للحصول على
المعتمد

ن الموظفین بالجھات الحكومیة والمؤسسات الخاصة ، والمھتمی
عموما بمجال مكافحة الجرائم المالیة وجرائم غسیل االموال 

اإلرھابوتمويل 

الفئة المستهدفة



ح/ عرض �سخة من ال�تاب اتو ال�ش بنك االسئلة  / المحا�ض
الحاالت والنماذج   العمل�ة / النقاش المفت�ح   / 

ي �ي شهادة  AMLSشهادة  
مكافحة غس�ل االموال اخصائئ

 GCIمعهد االمتثال العال�ي المعتمد الصادرة عن

صول �مكن للمتدرب  حجز  موعد اإلمتحان باللغة الع���ة  ، والح
ون�ة من ال�تاب  و�نك االسئلة بكال من ا للغة ع� �سخة ال��ت
�ة ، هذا باالضافة ا� عض��ة مع الجمع� ض ة سار�ة الع���ة واالنجل�ي

دوالر ام���ي  ، يتم سدادها 499مقابل سداد لمدە عام  ، وذلك 
:من  رابط معهد اإلمتثال العال�ي كما هو باالسفل 

https://www.gci-ccm.org/ccm-
registeration?PID=1#no-back

/  المادة التدريبية 
التكنولوجيا المستخدمة

صالح الدين محمود حسن: االسم 

طر التدقیق الداخلي بجھات حكومیة  بدولة قخبیر

 مدرب ومحاضر معتمد لدى عدد من الجامعات
ر والجمعیات المھنیة واألجھزة الحكومیة بدولة قط

 اخصائي مكافحة غسیل األموال المعتمد)ALMS
(

محاسب قانوني معتمد

 مدقق داخلي دولي معتمد)CIA (

   ماجستیر إدارة االعمال  )MBA(

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة 

https://www.gci-ccm.org/ccm-registeration?PID=1#no-back
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