شهادة مدير االمتثال المعتمد CCM
تنفذها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ويمنحها معهد اإلمتثال العالمي GCI
تعتبر شهادة مدير االمتثال المعتمد هي الشهادة األكثر تطورًا وشمولية في مجال االمتثال ومكافحة غسل األموال،
كما أنها معترف بها دوليًا من قبل المؤسسات المالية والحكومات والهيئات التنظيمية.
يحتاج متخصصو االمتثال ومكافحة غسيل األموال في جميع أنحاء العالم إلى معرفة العملية الكاملة بكل جانب من
جوانب دور االمتثال،وذلك من أجل اكتساب الخبرة وبناء حياتهم المهنية ،

Targeted Participants

الفئة المستهدفة
•

• الموظفين في القطاع المصرفي والمالي

إعداد العمالء و نهج «إعرف عميلك»
•

•مكافحة غسل األموال ( )AMLوتمويل اإلرهاب ()CTF

•

•تحقيقات متقدمة في مكافحة غسيل األموال

•

•العقوبات والحظر الدولي

•

•إدارة االمتثال التنظيمي

•

•قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة ونظــام
التصنيــف الشــامل

تطويــر أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال
واالمتثــال مــن خــال
•

•نظام تصنيف مخاطر مكافحة غسل األموال AML

•

•نظام مراقبة المعامالت ()TMS

•

•نظام إدارة القضايا والتحقيقات

•

•نظام فحص األسماء واالمتثال للعقوبات

•

•نظام فحص االمتثال التنظيمي واإلبالغ

•

•نظــام اإلبــاغ عــن قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات
الخارجيــة ومعاييــر اإلبــاغ المشــترك
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Employees in the banking and financial sector

•

Get Comprehensive Knowledge
Customer Onboarding and KYC.
Anti-Money Laundering (AML) and CounterTerrorist Financing (CTF).
Advanced AML Investigations.
International Sanctions and Embargoes.
Regulatory Compliance Management.
FATCA & CRS.

•
•
•
•
•
•

Develop your AML and Compliance
Systems
AML Risk Rating System.
Transactions Monitoring System (TMS).
Case Management and Investigations System.
Name Screening and Sanctions Compliance
System.
Regulatory Compliance examination and reporting
System.
FATCA & CRS Reporting System.

•
•
•
•
•
•

معلومــات عمليــة تســتند إلــى مفهــوم
«معرفــة الكيفيــة»
•

•كيفيــة بنــاء أفضــل عمليــة «التأهيــل» و»العنايــة الواجبــة
للعمــاء» ()CDD

•

•الطريقــة الفاعلــة والســهلة لتحديــد العمــاء والمعامــات
عاليــة المخاطــر

•

•بناء برنامج االمتثال الفاعل ومكافحة غسل األموال

•

•بنــاء منهجيــة قائمــة علــى المخاطــر وفقــً لتوصيــات مجموعــة
العمــل المالــي ()FATF

•

•جمــع البيانــات وحمايتهــا ،بمــا يتماشــى مــع اللوائــح العامــة
لحمايــة البيانــات ()GDPR

•

•كيفيــة التعامــل مــع الهويــة الرقميــة وتوحيــد معاييــر اعــرف
عميلــك

•

•تنفيذ إجراءات فاعلة لتعزيز تجربة العميل

•

•كيفيــة إعــداد تقاريــر قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات
الخارجيــة (قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة)
ومعاييــر اإلبــاغ المشــترك

•

•إيجــاد حلــول للتحديــات المشــتركة وكيفيــة اتخــاذ القــرارات
المناســبة

•

•إعداد التقارير لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة

•

•الســيناريوهات التــي يجــب تغطيتهــا ضمــن نظــام مراقبــة
المعامــات الخــاص بــك

•

•تنفيــذ عقوبــة علــى فتــح الحســاب ،و الرمــز الســريع؛» SWIFT
«  ،وغيرهــا مــن المنتجــات أو الخدمــات

•

•تقليل الضربات الخاطئة على أنظمة فحص األسماء

مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجيا
•

•تأهيل العمالء عبر اإلنترنت

•

•الهوية الرقمية وتوحيد معايير «اعرف عميلك»

•

•التكنولوجيــا الماليــة ( »)FinTechمثــل الــذكاء االصطناعــي
( )AIوأتمتــة العمليــات الروبوتيــة ()RPA

•

•بنــاء منهجيــة قائمــة علــى المخاطــر وفقً ــا لتوصيــات مجموعــة
العمــل المالــي FATF

•

•تحديث البيانات الكترونيًا

•

•العمالت االفتراضية و Blockchain Technology

•

•االمتثال المتطور وتدفقات العمل لمكافحة غسل األموال

للتواصل
Tel: +974 44412284
Mobile: +974 50440980
Email: info@qcpa.org.qa
qcpa2018

@@qcpa2018

QCPA

Have a Practical Information Based on
the “Know-How” Concept
How to build the best onboarding process and
?CDD
The effective and easy way to identify the HR
customers and Transactions.
Build an Effective Compliance and AML Program.
Build a risk Based methodology as per the FATF
recommendations.
Data collection and protection, GDPR.
How to deal with Digital Identity and Standardized
KYC.
Be smart in your requirements and maintain a
Happy Customer.
How to prepare your FATCA and CRS reports.
Get answers to challenges you face, and how to
make a decision.
How to prepare Report to the Management and
BOD.
What Scenarios you should have on your
Transaction Monitoring System.
Implement sanction on Account opening, SWIFT,
and other products or services.
Reducing false hits on your Name Screening
Systems.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keep Up with modern Developments
and Technology
Online Customer Onboarding .
Digital Identity and Standardized KYC.
FinTech (AI & RPA).
Build a risk Based methodology as per the FATF
recommendations.
Update of Data Electronically.
Virtual Currencies and Blockchain Technology.
Smart and Modern Compliance and AML workFlow.

•
•
•
•
•
•
•

