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 االكـــرم ـامـــالسيـد المديـــر العــ
 

  تحية وبعد ،
 A / Z International. USA  بالنعـاون معو ،  ان / االردنــــعمفي  (G S C) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر 
                                                                  : يــــلي الــدولــامج التأهيـــالبرنة في ـــللمشاركم ـــــدعوتك

 ي معتمــد في االمتثــالصـاصتأخ                               
Compliances Specialist 

Certified Compliances Specialist ( CCOS ) 

ولمدة  03/08/2017 ولغاية  23/07/2017خـــالل الفــــترة من ،   تركــيا – اسطنبولمدينة في  والـــذي  سيعقـد  
    . على مدار اسبوعين متتاليين  امــــ( أي10)

  : مقدمة عن الشهادة المهنيةاواًل : 

، حيث ُتعطي هذا المجالدولية في المهنية ال الشهاداتأعلى  منمعتمد هي متثال إ ختصاصيإشهادة         
المتوقعة  تمكين المشاركين من إدراك المخاطر من خالل، في هذل المجال  لحامليها صفة المتخصص الُملم

، وذلك من  جراءات االلتزام من قبل وحدات اإلمتثال في المصارف والمؤسسات الماليةإالناجمة عن عدم تطبيق 
وأقرتها مؤسسات   ليط الضوء على المعايير الدولية التي أوصت بها الهيئات المختصة في هذا المجال،خالل تس

 رقابية وتشريعية في العالم. 
 

 الجهة المصدرة للشهادةًا : ثـــانيـــ

 
يل وتدريب وهي الجهة الرائدة عالميًا من حيث القدرة على تأه (INTERFIMA)الجمعية الدولية لالدارة المالية      

 Certified معتمدامتثال  اختصاصي شهادة  ىاألفراد ذوي الكفاءة في مجال االدارة المالية للحصول عل
Compliance Specialist CCOS   .حيث ان الشهادة المهنية معتمدة من  وهي أرفع شهادة في هذا المجال

 Financial Industry Regulatory Authorityقبل هيئة تنظيم الصناعة المالية في الواليات المتحدة االمريكية 

 عاجل ...لطفـاً 

 
 



                                                    
 

 

 
 

 محــاور البرنــامج : : محتويــات و  ثــالثــــًا 
 المتثالة عن اـــــالجزء االول: مقدم

 ديد نظم وقواعد االمتثالــتح 
 خصائص وظيفة االمتثال 
  ضمان استقاللية وظيفة االمتثال 
 راقبة وظيفة اإلمتثال.زام االدارة بإستراتيجية فعالة لتطبيق ومــــــالت 
 م األولسؤليات ودور مسؤول اإللتزام 
 فيما يتعلق باالمتثال توصيات لجنة بازل وتحديثاتها 
 الرقابية تشريعية ودور الجهاتالبيئة ال 
 ع تطبيقات المؤسسات المالية لنظم االمتثال على المستوى الوطنيـــــواق 
 عات االدارة المالية وانعكاساتهاات عدم تطابق اجراءات االمتثال مع تطلـــــمعوق 
 وعدم االلتزام بها محاذير مخالفة قواعد االمتثال 
 

 داد  وبناء منظومة االمتثال ــــالجزء الثاني: اع
  ار العام لالمتثالـــداد االطــــــعإ 
  مصفوفة القوانين واالنظمة داد ــــــعإ 
  مصفوفة تقيم المخاطر داد ــــــعإ 
  مراقبة االمتثال وتقيم مدى تقيد المؤسسات المالية بالمتطلبات الرقابيةمصفوفة  داد ــــــعإ 
  التقارير الربعية والنصف سنوية والسنوية الخاصة بالرقابة على االمتثالداد ــــــعإ 
 ونشرها داخل المؤسسات   ثقافة اإللتزام 
 اعداد ميثاق االمتثال  
 



                                                    
 

 

 مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب : الثالث لجزءا
 
 اعداد برنامج مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب 
  أهم جهات فرض العقوبات والحظرانواع العقوبات الدولية و 

 EUأهم العقوبات الصادرة عن االتحاد االوروبي  التعرف       
 OFACية أهم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة االصول االجنب التعرف       
 UNأهم العقوبات الصادرة عن مجلس االمن واالمم المتحدة التعرف على        
 للعقوبات والحظر مؤسسات المالية والمصارف لالمتثالمن قبل ال ااتخاذه راءات الواجبــــاالج 
 متطلبات االنظمة المستخدمة لهذه الغاية وكيفية استخدامها 
 الرقابة  ات : فعاليةــــتقييم المخاطر العقوب 
  النشاط التجاري  –الكيانات القانونية  –االفراد  –اعداد القوائم الخاصة باالطراف المستهدفة 
  اساليب الرد على البنوك المراسلة فيما يتعلق باالستفسارات حول العمليات المالية 
 واإلبالغ عن العمليات المشتبه بها  الكشف 

 
 الحوكمة: الرابع  الجزء

 حماية البيانات والخصوصية للعمالء و طرق التعامل مع العمالء بعدالة: الخامس  الجزء

 المعايير الدولية في مكافحة الفساد واجراءات المحافظة على اخالقيات العمل: السادس  الجزء

 الجزء السابع : ادارة شكاوي العمالء وتاثيرها على المؤسسات المالية 

 الشهادة امتحان على وتمارين اسئلة

 : الفئــات المستهدفة لحضـور البرنـامج :ـاً رابعــ

دراء ـم،  مدراء وموظفي إدارة اإللتزام،  موظفي وحدة االمتثال ومكافحة غسل االموال في المؤسسات المالية     
، ومكافحة الجرائم  خاطر، المراجعة الداخليةملالمالية كإدارة ا وموظفي اإلدارات الرقابية في البنوك والمؤسسات

 .المحامون و المستشارون القانونيون العاملون في اإلدارات القانونية، و  لية وغسل االموالالما
 



                                                    
 

 

 
يعتمد أسلوب التدريب على استعراض ومراجعة المفاهيم االساسية لمحتوى المادة :  أسلوب التدريب: خامســاً 

تمارين وحاالت عملية بحيث التدريبية، ويحتوي على نقاش مفتوح ومشاركة فعالة، ويتخلله تشكيل فرق عمل و 
 يتمكن المشاركون من التطبيق العملي للمفاهيم والمهارات

 
اللغة العربية هي لغة المنهج التدريبي ولغة المحاضرة هي اللغة العربية مع وجود بعض :  لغة التدريب: سادســاً 

 المصطلحات باللغة االنجليزية.
 

 
 
 
 
 

 

  : : رسوم التسجيلسابعــاً 
المادة العلمية + رسوم ) ثمن  يضاف لها للمشارك الواحــد ،  دوالر امريكي(  2500 غ رسوم التسجيل )تبل       

 المشارك الخامس تسجيل رسوم( مشاركين ، تكون 4، وفي حال ترشيح ) دوالر امريكي( 500بواقع ) االمتحــان ( 
 . ( اً ــــــــــــمجــان) 
 

ر ،،،،،ــــــلتقديوتفضلوا بقبول فائق االحــــترام وا  

 

 


