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 "مكافحة غسل األموال والجرائم املالية" 

“ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME” 

Outline  محاور البرنامج 

Lesson 1: An Introduction to Financial Crime 

a. Financial Crime 

b. Money Laundering 

c. Predicate Offences 

d. Terrorist Financing 

e. Proliferation financing 

f. Fraud 

g. Market Abuse 

h. Bribery 

i. Corruption 

j. Tax Evasion 

k. Asset Recovery 

 

Lesson 2: Money Laundering – Basics  

a. The Process of Money Laundering 

b. The European Union AML Directives 

c. FATF 

 

Lesson 3: Money Laundering – Customer Due 

Diligence 

a. The purpose of CDD 

b. CDD Principles 

c. Stages of CDD 

d. Beneficial Ownership 

e. How CDD should be applied 

 

 لدرس األول: مقدمة للجرائم املالية ا

 الجريمة املالية  .أ

 غسل األموال  .ب

 الجرائم األصلية .ت

 تمويل اإلرهاب  .ث

 التسلح  .ج

 االحتيال  .ح

 التالعب بالسوق  .خ

 الرشاوى  .د

 الفساد  .ذ

 التهرب الضريبي  .ر

 استرداد األصول  .ز

 

 الدرس الثاني: غسل األموال

 عملية غسل األموال  .أ

 االتحاد األوروبي قوانين  .ب

 منظمة فاتف  .ت

 

األموال   غسل  الثالث:  الواجبة    -الدرس  العناية 

 للعمالء

 العناية الواجبة  املغزى من  .أ

 العناية الواجبة مبادئ  .ب

 العناية الواجبة مراحل  .ت

 املالك املستفيد  .ث

 العناية الواجبة تطبيق  .ج
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Lesson 4: CMA Kuwait Executive Regulation of Law 

7 of 2010 

a. Important Definitions 

b. Articles Relating to AML: 

c. Article (128) 

d. Article (130) 

e. Article (146) 

f. Article (185) 

g. Article (186) 

 

Lesson 5: CMA Kuwait Circulars and Resolutions 

a. Circular No. (17) of 2019 

b. Circular No. (8) of 2019 

c. Resolution No. ( 43 ) of 2019  

d. Resolution No. (125) of 2020  

e. Circular No. (17) of 2021  

f. Resolution No. (137) of 2021  

 

Lesson 6: Kuwait Financial Intelligence Unit 

a. Establishment of the KwFIU 

b. Mandate of the KwFIU 

c. Functions of the KwFIU 

 

Lesson 7: MENA FATF Updates 

a. Coronavirus and its impact on AML/CFT systems 

in the Middle East 

 

الرابع:   رقم  الدرس  للقانون  التنفيذية   7الالئحة 

 2010لسنة 

 تعريفات مهمة  .أ

 املواد املرتبطة بغسل األموال .ب

 128املادة رقم  .ت

 130املادة رقم  .ث

 146املادة رقم  .ج

 185املادة رقم  .ح

 186املادة رقم  .خ

 

 أسواق املال  تعاميم وقرارات هيئة الدرس الخامس: 

 2019لسنة  17تعميم رقم  .أ

 2019لسنة  8تعميم رقم  .ب

 2019لسنة  43تعميم رقم  .ت

 2020لسنة ( 13تعميم رقم ) .ث

 2020( لسنة 125قرار رقم ) .ج

 2021( لسنة 137قرار رقم ) .ح

 

 التحريات املالية الكويتية وحدة  السادس:الدرس 

 وحدة التحريات  نشأة  .أ

 اختصاصات وحدة التحريات .ب

 مهام وحدة التحريات  .ت

 

 فمينا فات السابع: تحديثاتالدرس 

جائحة كورونا وأثرها على نظم مكافحة غسل   .أ

الشرق   منطقة  في  اإلرهاب  وتمويل  األموال 

 األوسط 
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Lesson 8: CMA Kuwait Updates 

a. Disciplinary Actions by CMA Against AML/CFT 

Violations 

 هيئة في الكويت ال   الثامن: تحديثاتالدرس 

التأديبية   مكافحة    ملخالفات القرارات  قواعد 

 غسل األموال وتمويل االرهاب

 
 
 


