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     لماذا هذه الورشة؟
يجــري احلديــث علــى نطــاق واســع منــد التســعينات عــن ظاهــرة العوملــة 
التــي أصبحــت يف جوهرهــا  نظامــا تتفاعــل كثيــر مــن األوضــاع علــى 
فرضــه وتثبيتــه يف كل أنحــاء العالــم، ويف ظــل هــذا النظــام أصبــح مــن 
اليســير انتقــال رؤوس األمــوال عبــر الــدول املختلفــة. وأدى ذلــك إلــى 
تنامــي حركــة اجلرميــة املنظمــة وتزايــد حركــة تــداول أمــوال املنظمــات 
اإلجراميــة علــى املســتوى احمللــي والدولــي، بهــدف تغييــر صفــة األمــوال 
التــي مت احلصــول عليهــا بطريقــة غيــر مشــروعة، لتظهــر كمــا لــو كانــت 
قــد تولــدت مــن مصــدر مشــروع. ويطلــق علــى هــذه العمليــات "غســيل 

األمــوال".

ولقــد ازداد النشــاط اإلجرامــي لهــذه الفئــة مــع التطــور املالــي والتقنــي 
الــذي عرفــه العالــم، و مــن مظاهــر ذلــك اســتحداث أســاليب وتقنيــات 
يتــم مــن خاللهــا غســل األمــوال، و لعــل مــن أهــم هــذه األســاليب بعــد 
املجــال املصــريف هــو اســتخدام ســوق األوراق املاليــة، حيــث  تتمتــع هــذه 
مــن  األمــوال  جلــذب  عنصــرا  تشــكل  لكونهــا  كبيــرة  بأهميــة  األســواق 
إال  واحــد.  آن  يف  احملليــة  املدخــرات  وفعاليــة  حجــم  زيــادة  و  اخلــارج، 
أن غاســلو األمــوال اســتفادوا مــن هــذه املزايــا التــي توفرهــا  البورصــة 
أو  املاليــة  فاألســواق  ألموالهــم.  احلقيقــي  املصــدر  إخفــاء  بغــرض 
البورصــة باعتبارهــا الوعــاء والســوق التــي عــن طريقهــا يتــم تصريــف 
تكــن  لــم  إذا  الثــروات،  مــن  األكبــر  اجلــزء  والتــي متثــل  البــالد،  مــوارد 
خاضعــة لنظــم وضوابــط شــرعية وقانونيــة فإنهــا تتحــول إلــى مســرح 

احلــرام. والكســب  للعبــث 

ومــن هــذا املنطلــق و الهميــة هــذا املوضــوع، تأتــي هــذه الورشــة التدريبيــة 
املكثفــة والتــي تهــدف إلــى تعميــق املعرفــة وبنــاء وتطويــر القــدرات يف 
املاليــة  األســواق  أنشــطة  يف  األمــوال  غســل  عمليــات  محاربــة  مجــال 
واســتقرار  ســالمة  علــى  احلفــاظ  إلــى  وصــواًل  حتديــدا،  واملصرفيــة 
النظــام املالــي و جتنيبــه اآلثــار الســلبية املرتبطــة بهــذه اجلرائــم علــى 

القطــاع املالــي بشــكل خــاص واالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام.

     أهداف الورشة
بنهاية هذه الورشة، سيكون لدى املشاركني:

الفهــم الكامــل والدقيــق ملاهيــة غســل األمــوال كجرميــة وصناعــة . 1
واخللفيــة التاريخيــة لهــا

معرفــة وفهــم األســاليب واألمنــاط املســتخدمة يف غســل األمــوال . 2
بشــكل عــام وأليــة القيــام بهــا ومراحلهــا املختلفــة

األمــوال يف األســواق . 3 املســتخدمة يف غســل  األســاليب واألمنــاط 
املاليــة  واالجتاهــات املســتحدثة يف ذلــك 

القــدرة التامــة علــى اكتشــاف العمليــات والتعامــالت املاليــة املشــتبه  . 4
تقاريــر  وإعــداد  عليهــا،  الدالــة  االشــتباه  مؤشــرات  وحتديــد  بهــا 

االشــتباه وفــق متطلبــات اجلهــات التنظيميــة واالشــرافية.
االملــام الكامــل مبتطلبــات سياســة »إعــرف عميلــك«  ومعاييــر قبــول . 5

العمــالء واجــراءات العنايــة الواجبــة بالعمــالء
اجلهود احمللية والعربية والدولية ملكافحة غسل األموال. 6
واالجرائيــة . 7 القانونيــة  باجلوانــب  والدقيــق  الشــامل  االملــام 

والعملياتيــة  ذات الصلــة بغســل األمــوال وكــذا إجــراءات التعامــل 
مــع العمليــات  املاليــة املشــتبه فيهــا وفــق هيئــة األســواق املاليــة 

املركزيــة. كالبنــوك  األخــرى  االشــرافية  واجلهــات 

     هيكل الورشة
املشــاركني  مــن  يطلــب  وســوف  العملــي،  بالطابــع  الورشــة  هــذه  تتســم 
عــرض جتاربهــم وخبراتهــم ومشــاركتها مــع زمالئهــم. وتســتخدم هــذه 
الورشــة مجموعــة متنوعــة مــن طــرق التدريــب التفاعلــي، مبــا يف ذلــك :

•  احملاضرات النظرية
•  األفالم التدريبية 

•  العروض التقدييمية
•  أنشطة تدريبية تطبيقية

•  حاالت دراسة عملية 

     المشاركون المستهدفون
•  جميع العاملني باألسواق املالية والبورصات ومحالت الصرافة

•  موظفي و سماسرة و وسطاء البنك املتعاملني يف األسواق املالية
واملقاصة

•  كل موظف أو مشرف يتعامل بشكل مباشر وغير مباشر يف األسواق
املالية املختلفة

•  احملامني وموظفي وزارات الداخلية والتحقيقات اجلنائية وغيرها
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التسجيل مع تناول القهوة والشاي

اجللسة األولى:  نظرة عامة على جرمية غسل األموال
•  مفهوم وتعريف غسل األموال

•  اخللفية التاريخية جلرمية غسل األموال: كيف بدأ نشاط غسل األموال ومتى؟
•  مراحل غسل األموال يف األسواق املالية وخصائصها

•  املؤشرات الدالة على عمليات غسل األموال
•  السناريوهات املختلفة لعمليات غسل األموال )عروض فيديو(

•  التعريفات واحملددات القانونية لغاسلي األموال
•  االنعكاسات والنتائج املترتبة على غسل األموال يف األسواق املالية 

استراحة الشاي والقهوة

اجللسة الثانية:  مكافحة غسل األموال
•  أفضل الطرق كشف غسل األموال

•  أسباب مكافحة غسل األموال
•  سبل منع جرمية غسل األموال واملعايير اخلاصة بذلك

•  مفهوم وتعريف مكافحة متويل االرهاب
•  متارين عملية يف مكافحة غسل األموال

وقت الصالة  / استراحة الشاي والقهوة

اجللسة الثالثة:  االطار القانوني والتشريعي ملكافحة غسل األموال
•  القانون الوطني اخلاص مبكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب

•  الئحة قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب لهيئة األسواق املالية 
•  املسئوليات واملتطلبات القانونية للشركات واألفراد العاملني يف الوساطة املالية

•  قواعد فتح حسابات األوراق املالية
•  مبدأ إعرف عميلك و تأكيد هوية العميل

•  التأكد من حقيقة التعامالت
•  االحتفاظ بالسجالت والوثائق

•  إجراءات املراجعة والتدقيق الدورية املباشرة  وغير املباشرة

ختام اليوم األول / وجبة الغداء

برنامج اليوم األول

08:30 – 08:00

10:00 – 08:30

10:15 – 10:00

12:00 – 10:15

12:30 – 12:00

14:30 – 12:30

14:30
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التسجيل مع تناول القهوة والشاي

اجللسة الرابعة: اجلوانب العملية ملكافحة غسل األموال
•  أمناط ومناذج أنشطة غسل األموال يف أنشطة الوساطة واألسواق املالية

•  مؤشرات االشتباه و العمليات املشبوهة
•  االبالغ عن العمليات املشبوهة
•  املشاركة االجبارية للمعلومات
•  املشاركة الطوعية للمعلومات

استراحة الشاي والقهوة

اجللسة اخلامسة:  وظيفة االلتزام باملعايير
•  تعريف ومفهوم االلتزام

•  مخاطر عدم االلتزام
•  املبادئ التي تقوم عليها وظيفة االلتزام

•  مؤهالت مسئول االلتزام
•  العالقة بني وظيفة االلتزام ووظيفة املراجعة الداخلية

)MLRO( مسئول االبالغ عن غسل األموال  •

وقت الصالة  / استراحة الشاي والقهوة

اجللسة السادسة: احلاالت الدراسية العملية
•  عرض ألهم وأحدث القضايا واحلاالت العملية والواقعية لعمليات غسل األموال يف األسواق املالية.

•  عرض لسيناريوهات محتملة لغسيل األموال وتدريب املشاركني على كيفية جتنبها وكشفها
    والتصرف فيها أو التبليغ عنها.

•  اخلطوات التالية التي يجب على املشاركني اإلستفادة منها وتطبيقها

ختام اليوم الثاني / وقت الغداء

برنامج اليوم الثاني

08:30 – 08:00

10:00 – 08:30

10:15 – 10:00

12:00 – 10:15

12:30 – 12:00

14:30 – 12:30

14:30
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مقدم الورشة:
أ. نشأت جابر محمود

مدرب ومستشار  تدريب  محترف

باخلبــرة  يتمتــع  متمــرس  تدريــب  ومستشــار  خبيــر  هــو  جابــر  نشــأت 
عامــا   24 الــى  تصــل  ملــدة  واالستشــارات  التدريــب  مجــال  يف  العمليــة 
تنوعــت خبراتــه خاللهــا مــا بــني العمــل يف منظمــات األعمــال احلكوميــة 
تقــدمي  يف  منهــا  عامــا   20 أمضــى  كمــا  اخلــاص،  القطــاع  ومنظمــات 
التدريــب واالستشــارات يف املجــاالت املاليــة واملصرفيــة لكبــرى منظمــات 

وعامليــًا. خليجيــًا  واملصــريف  املالــي  القطــاع  يف  األعمــال 

معتمــد رســميا لتصميــم و اعــداد وتقــدمي برامــج التدريــب املالي واملصريف 
مــن العديــد مــن اجلهــات العامليــة واالقليميــة املرموقــة و املتخصصــة يف 
مجــال التدريــب املالــي و املصــريف مثــل البنــك الدولــي، العربيــة للعلــوم 
املالــي  املعهــد  العربيــة،  الــدول  جلامعــة  التابعــة  واملصرفيــة  املاليــة 
الســعودي )املعهــد املصــريف الســعودي ســابقا(، ،املعهــد املصــريف املصــري 
املــواد  واعــداد  شــارك يف تصميــم  كمــا  املصــري.  املركــزي  للبنــك  التابــع 

التطويريــة.  واالستشــارات  املشــروعات  مــن  للعديــد  التدريبيــة 

•  عضو االحتاد الدولي للتدريب )IFT(، الواليات املتحدة األمريكية
•  ممارس ومدرب وموجه )كوتش( ومقيم معتمد يف مهارات الذكاء

    العاطفي شبكة Seconds 6  العاملية، الواليات املتحدة األمريكية.
•  مدير تعليم وتطوير معتمد )CLDM(، معهد كارلتون األمريكي

    لإلدارة املتقدمة، الواليات املتحدة األمريكية.
)ESHRD( عضو اجلمعية املصرية لتنمية الكفاءات البشرية  •

•  كشف التزييف والتزوير يف الشهادات والوثائق العلمية
•  كشف التزييف والتزوير للعمالت واملستندات والشيكات واألختام

•  كشف التزييف والتزوير يف العمالت الورقية 
•  كشف ومكافحة االحتيال يف مصرفية األفراد

•  كشف ومكافحة االحتيال يف أجهزة الصراف األلي
•  كشف ومكافحة االحتيال يف بطاقات االئتمان 

•  كشف ومكافحة االحتيال يف مصرفية الشركات 
•  كشف ومكافحة االحتيال التأميني

•  مكافحة غسل األموال يف مجال التأمني
•  كشف ومكافحة غسل األموال يف مجال البنوك 

•  كشف ومكافحة غسل األموال للجمارك
•  كشف ومكافحة غسل األموال  يف األسواق املالية 

•  كشف ومكافحة غسل األموال يف التمويل العقاري
•  كشف ومكافحة غسل األموال يف متويل التجارة الدولية 

•  كشف ومكافحة غسل األموال يف منظمات العمل اخليري
•  إدارة الوقت وضغوط العمل يف القطاعات املالية واملصرفية

•  مبادئ حماية عمالء البنوك 
•  إدارة الضغوط للعاملني يف القطاع املالي واملصريف من

    خالل الذكاء العاطفي

مجاالت الخبرة والتميز التدريبي

العضويات الدولية

أهم االختصاصات والورش التي قدمها

BHD 260 per delegate

Fees in Bahraini Dinar الر�سوم بالدينار البحريني

٢٦٠ د.ب للم�سارك الواحد

�سعر خا�ص للمجموعات

The workshop fee will include:

 Attending all workshop sessions.
 Full workshop materials.
 Lunch, tea and coffee.
 A certificate of Completion.



EVENT MANAGEMENT HOW TO REGISTER

OriginBahrain

Origin.com.bh

+973 377 633 22
+973 363 909 33

ورشة عمل مكثفــــــة
مكافحة غســـــل األمـــــــــــــــــوال  
في األسواق الماليــــــــــــــــــــــــة
و أنشطة الوساطة الماليــة 


