حة غسل األمموال وتموييل اإلرھاب
بررنامج مكافح
عن البرنامج
نبذة ع
طريق إقامة وررشة عمل
الخدمات المالية بتنفيذ البرنامج للعااملين بالھيئة االعامة للرقابة المالية عن ط
ت
يقوم ممعھد
جدات في المععايير الدولية ففي مجال مكاففحة غسل
ويعرض البرنامج أحدث المستج
ض
على مدار ثالثثة أيام.
تعقد ع
في مجال
والرقابي والقضائي المصري ي
بي
إلرھاب ومكاافحة الفساد وواإلطار التشرريعي
األموال وتمويل اإل
ل
االلتزامات الخاصة
ت
واإلشرافية المتعلقة بتنففيذ
ة
كافة األمور الفنيية
باإلضافة إلى دراسة وتحليل ة
ة
حة.
المكافح
وعرض حاالت عمليةة ،ودراسة كييفية االستفادة منھا فى المماارسة العملية.
ض
بالمكاففحة.
الفئة االمستھدفة
خبراتھم  ١٥ – ١٠سنة.
مصمم للعاملين بالھھيئة العامة للررقابة المالية مممن تتجاوز خ
م
ھذا الببرنامج
محتوى البرنامج
ى
وتكون على النحو التالي:
ن
ثالثة أجزاء
 يتألف البرننامج من ة
الجزء األول:
المفاھھيم الرئيسية ففى مجال مكاففحة غسل األمموال وتمويل اإلرھاب
غسل األموال
• تعريف غ
تمويل اإلرھاب
• تعريف تم
ب؟
إلرھاب
بين غسل األموال وتمويل اإل
• الفرق ن
• كيفية إجرراء عملية غس
سل األموال
• تأثيرات ظ
ظاھرة غسل األموال وتمويل اإلرھاب
سل األموال ط
• تجريم غس
طبقا للقانون اللمصري
غسل األموال وتممويل اإلرھاب
ب
جدات فى المععايير الدولية لمكافحة ل
المستج
عن التوصيات اللصادرة عن ممجموعة ل
• فكرة ن
العمل المالي
اإلرھاب
ب
بغسل األموال وتممويل
ذات العالقة ل
عن قرارات مجللس األمن ت
• فكرة ن
مويل اإلرھاب
غسل األموال وتمو
عن مقررات لجننة بازل بشأن مكافحة ل
• فكرة ن
شأن مكافحة غ
عة إجمونت بش
عن دور مجموع
• فكرة ن
غسل األموال ووتمويل اإلرھھاب
ألمم المتحدة لممكافحة الفساد
• اتفاقية األ
اإلرھاب:
ب
سل األموال وتتمويل
التشريعي لمكافحة غس
ي
طار
دراسة تحليلية لإلط
ة
 ٢٠٠٢وتعديالته
٢
 ٨٠لسنة
ألموال رقم ٨
• قانون مككافحة غسل األ
لقانون مكافحة ل
ن
• الالئحة اللتنفيذية
غسل األموال وتععديالتھا
طار الرقابي لممكافحة غسل األموال وتموويل اإلرھاب:
دراسة تحليلية لإلط
ة
صادرة من الھيئئة العامة للرقاابة المالية.
الضوابط الرقابية الص
ط
•
• قواعد التتعرف على ھووية العمالء اللصادرة من ووحدة مكافحة غ
غسل األموال.
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الجزء الثاني:
فى مجال المكاففحة:
جھات الخاضععة لرقابتھا ى
للرقابة المالية والج
ة
دراسة تحليلية اللتززامات الھيئة العامة
ة
أ  -التززامات الھيئة
• اصدار التتعليمات واالررشادات
الشراف
• الرقابة واال
سسات المالية
ب -التتزامات المؤس
• دور مسئوول اإللتزام
طلبات العناية الواجبة بالعممالء
• تطبيق متط
ء
العمالء
سياسات قبول
ت
o
 oالتعرف على العمالء والتحقق من ھويتھم
 oالتعرف على المستفيددين الحقيقيين من التعامل
 oالمتابعة المستمرة للتععامالت
 oتحديث االبيانات
ً
طر
 oتصنيف العمالء وفقا لدرجة المخاط
خاصة بفئات العمالء أو المعامالت االمالية مرتفععة
o
إجراءات العناية الخ
ت
ر
المخاطر
• االبالغ ن
عن العمليات الممشتبه فيھا
مؤشرات استرشادية للالشتباه
ت
o
العمليات غير العادية
ت
شاف
 oنظم اكتش
الجزء الثالث
غسل األموال ومكافحة تموويل اإلرھاب.
• حاالت عمملية لمكافحة غ
شية
• جلسة نقاش
• نقاش مفتووح
اإلرھاب:
ب
وتمويل
سل األموال م
شھادة مكافحة غس
ة
ھادة تفيد المشارركة في البرناامج لكل من ييحضر البرناممج بالكامل.
الخدمات المالية شھا
ت
يصدر معھد
ر
مدة اللبرنامج
خمس ساعات يووميا ً.
  ٣أيام تدرييبية بواقع س
لغة الببرنامج
 اللغة العربيية
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