
 

 

 

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 
 
 تطلبات هيئة أسواق املال في دولة الكويتمل وفقا

Investment Studies Center (ISC) @ Union of 

Investment Companies (UIC) in cooperation 

with Kuwait Compliance, is delighted to invite 

you to a workshop on “Anti-money 

Laundering and Combating Terrorism 

Financing, Attending to CMA requirements” 

details are as follows: 

شركات   يسر اتحاد  لدى  االستثمار  دراسات   االستثمارمركز 

مع   تنظيم    Kuwait Complianceوبالتعاون  عن  اإلعالن 

اإلرهابفي    ورشة عمل متخصصة األموال وتمويل   مكافحة غسل 

 
 
الكويتمل  وفقا دولة  في  املال  أسواق  هيئة    وذلك    ،تطلبات 

 
وفقا

 :للتفاصيل اآلتية

Workshop: 
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 
 
 أسواق املال في دولة الكويت تطلبات هيئة مل وفقا

 : ورشة عمل

Dates: التاريخ:  2022 أكتوبر 11 الثالثاء 

Timing: 10:00AM – 01:00PM  :الوقت 

Training Delivery:  طريقة التدريب حضوري في مقر االتحاد : 

Instructor:  املحاضر:  محمد بركاتد.  –هدى العنزي 

Fees:  
 
 : الرسوم مجانا

Workshop Details, Registration & Fees in link below  في الرابط أدناه  ، التسجيل والرسومالورشةتفاصيل 

http://unioninvest.org/upcomingevents.aspx 

Registration is open according to availability 
 

http://unioninvest.org/upcomingevents.aspx
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 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 
 
   تطلبات هيئة أسواق املال في دولة الكويتمل وفقا

 

أكتوبر   11 الثالثاء  

10:00AM – 10 :00PM 

 
 : محاور ورشة العمل

 
 قوانين ولوائح مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دولة الكويت  •

 بخصوص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابأبرز تعليمات هيئة أسواق املال  •

 التعليمات املتعلقة بصناديق االستثمار املشتركة وتطبيق تدابير العناية الواجبة  •

 وإجراءات العناية الواجبة  دراسة تقييم املخاطر وعالقتها بتصنيف مخاطر العمالء •

 والجمعيات الخيرية واملنظمات غ •
ً
 ير الهادفة للربحالتعامل مع العمالء املعرضين سياسيا

 نظرة تحليلية ألبرز مؤشرات االشتباه في قطاع االستثمار •

 ( في إعداد وجودة تقارير االشتباهH’s + 1 W 5أهمية قاعدة ) •

  انعكاس العقوبات االمريكية واالتحاد األوروبي على روسيا وعالقتها برصد عمليات االشتباه •

 دراسة حاالت غسل أموال في قطاع االستثمار •
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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  •

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

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

 الواليات املتحدة. 

 

 

 د. محمد بركات 

 

 ماديسون هيلز، الواليات املتحدة األمريكية.    جامعة  – 3.93GPAدكتوراه في التطوير املؤسس ي،  •

 جامعة أتالنتا، الواليات املتحدة األمريكية.   GPA– 3.92دكتوراه في علوم اإلدارة،  •

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

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

  واالستثمار، والتعليم

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

 الواليات املتحدة. 

 

 

 
 

 


