
 

 

 

 

 

 

اقبي   ( AML-CFT) في مجال االلتزامدورة مر

اقبي    ة التجارة والصناع وزارةلرقابة  ةللجهات الخاضع االلتزامملر

Investment Studies Center (ISC) @ Union 
of Investment Companies in collaboration 
with Kuwait Compliance, is delighted to 
invite you to a professional program 
according to the following details: 

اتحاد  يسر لدى  االستثمار  دراسات  مركز 

برنامج  تنظيم  عن  اإلعالن  االستثمار  شركات 

مع  تدريبي    Kuwait Complianceبالتعاون 

 للتفاصيل اآلتية: ودعوتكم  
ً
 للمشاركة فيه، وفقا

Program: 

 األموال حسب متطلبات ادارة مكافحة غسل  االلتزامدورة مراقبي 

 ةوزارة التجارة والصناعللجهات الخاضعة لرقابة 
 البرنامج: 

Dates: (Sunday - Thursday) 06th – 10th Feb. 2022  :التاريخ 

Timing: 01:00PM – 03:00PM  :الوقت 

Venue: تتدريب عن ُبعد من خالل اإلنترن          Online Virtual Training   :املكان 

Instructor: 
 هدى العنزي 

 د. محمد بركات 
 املحاضر: 

Course Details, Registration & Fees in 
link below 

 في الرابط أدناه  تفاصيل البرنامج، التسجيل والرسوم

http://unioninvest.org/upcomingevents.aspx 

Registration is open according to availability 

UIC Members KWD 150  أعضاء االتحاد 

Non-Members KWD 175  غير أعضاء االتحاد 
 

http://unioninvest.org/upcomingevents.aspx
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اقبي االلتزام في مجال )  ( AML-CFTدورة مر

اقبي    ةلرقابة وزارة التجارة والصناع ةالخاضع  للجهات التزامملر

(Sunday - Thursday) 06th – 10th Feb. 2022 

01:00PM – 03:00PM 

مع تواتر االحداث املحلية والعاملية في مجال ازدياد الجرائم املالية وجرائم غسل األموال وما لذلك من تأثير هام جدا على 

املالي واملصرفي السالمة   نتعاقد مع جهات تقدم  نظام  الدراسات االستثمارية أن  في مركز  برنامج تدريبي لاللتزام  ، نحرص 

كشف األنشطة املشبوهة ل  مؤهلةتكون الجهة الخاضعة للرقابة    بحيثويل اإلرهاب  الرقابي بمكافحة غسل األموال وتم

وينبغي كذلك  بها.  املختصة  الجهات  وإبالغ  األخرى،  املالية  الجرائم  ذلك  في  بما  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  بغسل  املرتبطة 

لية التي وضعت للكشف عن غسل األموال، لبرنامج االلتزام الرقابي أن يركز ليس فقط على فعالية النظم والضوابط الداخ

للرقابة  الخاضعة  الجهة  تقوم  التي  العمالء  من  املختلفة  واألنواع  العمالء،  أنشطة  تشكلها  التي  املخاطر  أيضا على  ولكن 

 .بمزاولة أعاملها معهم وتقديم خدماتها لهم

تنقسم على خمسة أيام  -محاور التدريس

)ساعتين(  اليوم االول  

.الكويت الجهات الرقابية بدولة   ومسؤولياتآليات عمل  ✓

اليوم الثاني )ساعتين(

 مسؤوليات الجهات الخاضعة للرقابة بموجب القرارات الصادرة بهذا الشأن ودور مراقب االلتزام ✓

 .في التزام املؤسسة بمتطلبات القانون         

اليوم الثالث )ساعتين( 

 .إعداد تقرير االشتباهمعايير االشتباه وكيفية  ✓

اليوم الرابع )ساعتين(

.اإلرهاب توجيهات عامة بخصوص إعداد السياسة الخطية لتطبيق مكافحة غسل األموال وتمويل ✓

اليوم الخامس )ساعتين(

. مراجعة وأسئلة وتمارين لتأهيل مراقبي االلتزام الختبار الجهة الرقابية ✓
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 :يناملحاضر 

 

 هدى العنزي 

 

 املدير السابق إلدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وزارة التجارة والصناعة. •

 مؤسس ومدير عام الشركة الكويتية للمطابقة وااللتزام ومدير عام كعهد كويت كمبالينس  •

 عضو سابق في اللجنة الوطنية الكويتية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  •

وجامعة سانت توماس،   AMLFC Instituteفي مكافحة غسل األموال والجرائم املالية من معهد  دوليا  مدرب معتمد   •

 الواليات املتحدة. 

 

 د. محمد بركات 

 

   األمريكية. املتحدة  الوالياتماديسون هيلز،   جامعة  – 3.93GPA، املؤسس يالتطوير  يدكتوراه ف •

 األمريكية.  املتحدة الواليات، أتالنتاجامعة   GPA– 3.92، اإلدارةعلوم  فيدكتوراه  •

عاما في قطاعات األعمال الدولية،  عشرين خبير تخطيط إستراتيجي وإدارة أعمال بخبرة تزيد عن خمسة و  •

املشاريع الصغيرة واملتوسطة، ومنظمات العمل املدني/غير الربحي وتقنية املعلومات واالتصاالت، واإلعالم، 

  واالستثمار، والتعليم

وجامعة سانت توماس،   AMLFC Instituteمدرب دولي معتمد في مكافحة غسل األموال والجرائم املالية من معهد  •

 الواليات املتحدة. 

 

 

 
 




