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 االفصاح
 

29th ‐30th April 2019 
 
 

 المحور  العنوان

 المحور األول اإلفصاح حول مقدمة
 وأهميته المفهوم العام لإلفصاح   
 المنظم لإلفصاح والرقابي التشريعي اإلطار   
 العامة اإلفصاح وسائل   
 اإلفصاحومتطلباتأحكامتطبيق  

 المحور الثاني والملكيات المصالح عن اإلفصاح
 عن مفهوم اإلفصاح  

o المباشرة والملكيات المصالح  
o والتحالفات المباشرة غير الملكيات 
o المجموعة ملكيات 
o الجماعي االستثمار أنظمة وملكيات مصالح عن اإلفصاح 

 

 والملكيات المصالح تعدد عند آلية اإلفصاح   
 اإلفصاحومحتوياتوقت  
 الملكياتاإلفصاح عننماذج  
 اإلفصاح بشأن المدرجة للشركة العامة االلتزامات   
 المالية بالبيانات المتعلقة اإلفصاحات   
 العامة وجدول األعمال الجمعية اإلفصاح عن اجتماعات   
 30إلى % 5مننسبةبتملكالخاصاإلفصاح %  
 مدرجة شركة على المسيطر بتداوالت الخاص اإلفصاح   
 الخزينة بأسهم الخاص اإلفصاح   
 األخرى واإلشعارات اإلخطارات   
 التي أوقعتها الجهات الرقابية على الشركات واألشخاصمناقشة أهم المخالفات   
 والملكيات المصالحعنحاالت عملية للتدريب الفعلي على اإلفصاح   

 المحور الثالث المطلعين إفصاح األشخاص
 تعريف الشخص المطلع    
  الداخلية المعلومةتعريف    
 المطلعيناألشخاصمن هم   
 المطلع الشخص والتزامات مسؤوليات    
 المدرجة الشركة والتزامات مسؤوليات    
 المطلعين األشخاص قائمة    
 التداولحظروفتراتالتداول   
 المطلعآلية إفصاح الشخص   
 المطلع الشخص تداوالت حكم في تعد التي الحاالت    
 داخلية معلومات حيازة أثناء التداول إجراءات    
 اإلفصاحنماذج   
 التي أوقعتها الجهات الرقابية على الشركات واألشخاصمناقشة أهم المخالفات    
 .حاالت عملية للتدريب الفعلي على األشخاص المطلعين    

  المحور الرابع  عن المعلومات الجوهريةاالفصاحات 
 الجوهرية المعلومات وأمثلة أنواع    
 الجوهريةللمعلومةالمالياألثر   
 اإلفصاحتوقيت   
 المتوقعة أو المكتملة غير الجوهرية المعلومة    
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 اإلفصاح تأجيل    
 المعلومات سرية على الحفاظ    
 واألخبارالشائعات   
 االعتيادي غير التداول    
 اإلفصاح إعداد وضوابط آلية    
 اإلفصاح نماذج    

  المحور الخامس  اإلفصاح عمل إطار
 اإلفصاحوإجراءاتسياسة   
 اإلفصاحكفاءةأداءقياسمؤشرات   
 اإلفصاح قائمة Disclosure Dashboard    
 اإلفصاح لمتابعة وإجراءات  برامج إعداد كيفية    
 متابعتهاوآليةاإلفصاحعمليةسير   
 اإلفصاحعمليةفيالمؤسسةفيالمعنيةاألطرافدور    
 اإلفصاح تقارير    
 اإلفصاح في الحديثة التكنولوجيات    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

3 / 3 

ل االرهاب افحة غسل األموال وتم  م
 

01st May 2019 
 

 المحور  العنوان

 المحور األول عملية غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  لاألمواالخلفية التاريخية ومصطلح غسل   
  الواقع العملي. –تعريف عملية غسل األموال   
 .تعريف غسل األموال بنظر القانون الكويتي  
 الهدف من عملية غسل األموال وهدف غاسلي األموال   
 .تعريف عملية تمويل اإلرهاب بنطر القانون الكويتي   
  وتمويل اإلرهاب.توضيح الفرق بين غسل األموال   

 المحور الثاني المنظمات الرسمية الخاصة بمتابعة متطلبات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
  متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 المحور الثالث السياسات واإلجراءات
    واإلجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويتتطبيق السياسات 

  المبالغ النقدية
  المحور الرابع  العمالء
 قبول العمالء   
 االعتبارات المرتبطة بقبول العميل    
 األحكام العامة إلجراءات العناية الواجبة تجاه العميل    
 تشديد مستوى العناية الواجبة تجاه العميل)أسلوب تقييم درجة المخاطر (خفض أو    
 ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهمنالسياسيواألشخاص    
 الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح    
 الحاالت التي يجب فيها على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل    
 أنظمة االستثمار الجماعي   
 االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل    
 االستحواذ    
 عالقات العميل دون مقابلته    
 إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية    
 .مؤشرات عملية غسل األموال   

  المحور الخامس  سجالت العمالء
 مراجعة وتحديث السجالت    
 متطلبات حفظ السجالت    

  المحور السادس  اإلخطار عن العمليات المشتبه بها
 وحدة التحريات المالية الكويتية    
 إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية    
 تقديم اإلخطار عن العمليات المشتبه بها    
 حظر تحذير العمالء    

  المحور السابع  قائمة األمم المتحدة لإلرهاباألشخاص المدرجة أسماؤهم على 
  المحور الثامن  االلتزامات المستمرة

 السياسات الداخلية وااللتزام    
 التدقيق   
 التدريب    

  المحور التاسع  العقوبات
  المحور العاشر  أمثلة واقعية على عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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 About Grant Thornton International 

Grant Thornton (GT) is the fifth largest international accounting and consulting organizations in 

the world, with more than 700 offices in over 135 countries, more than 2,500 partners, 
and about 50,000 employees’ world-wide, and annual revenues in excess of US$5 billion. 
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Grant Thornton - Al-Qatami, Al-Aiban 

and Partners established in 1973, is 

one of the oldest public accounting 

firms in Kuwait and has been a full 

member of Grant Thornton International 

since 1985.  

 

We provide our audit, advisory and tax 

services to over 500 clients, some of 

them are major clients and listed on the 

Kuwait Stock Exchange, others include 

major local groups such as Tamdeen, 

Bahar group, National Industries Group 

and others. 

Our Mission 

 

Our mission is to enhance our clients’ 

success and offer a distinct business 

advantage. Combining innovative 

thinking with distinctive personal 

attention. 

 

Grant Thornton Kuwait provides 

services and products that are truly 

unique. Unique because we listen, 

obtain a thorough understanding of 

your needs and then work closely with 

you to provide meaningful and 

functional solutions; unique because 

we take a proactive interest in each 

client’s success. 

 



 

  
  عماد عبدهللا الحسينالسيد/ 

Mr. Emad A. K. Al-Hussein 
  مدير وحدة المطابقة وااللتزام

مكافحة غسل األموال وتمويل ورئيس وحدة 
  الحوكمةومسؤول  اإلرهاب

  في شركة نور لالستثمار المالي
  

  
  
  

ص اح الرقابي وحوكمة االلتزام مجاالت في متخص ركات واإلفص ل ومكافحة الش  األموال غس
ر أربعة من ألكثر خبرته تمتد اإلرهاب، وتمويل نة عش غل المجاالت هذه في س  عدة خاللها ش
ات من عدد لدى وظائف س ركات  دولة في مالية مؤس الكويت وقدم دورات تدريبية للعديد من الش

 المساهمة والمرخص لها.
 

  ول لإلجارة والتمويل ركة أص ول  (حالياعمل في وحدة االلتزام الرقابي في ش ركة أص ش
تثمار) ل إلى مدير  لالس ابط أول في وحدة االلتزام الرقابي إلى أن وص وتدرج من ض

نة  افية أوكلت إليه عدة مهام ، م2016ولغاية  2005وحدة المطابقة وااللتزام. من س إض
ركة  ل األموال وتمويل اإلرهابكأخرى في الش رئيس وحدة ، ورئيس وحدة مكافحة غس

كاوى ؤو، والعمالء ش ر مجلس اإلدارة ومس و في عدة أمين س ركات وعض ل حوكمة الش
  لجان داخلية في الشركة.

  تثمار المالي بوظيفة مدير وحدة المطابقة وااللتزام ومكافحة ركة نور لالس عمل في ش
 شركات.ومدير وحدة حوكمة ال اإلرهاب،غسل األموال وتمويل 

  لقانون هيئة تنفيذية التعديالت التي تمت على الالئحة الوصياغة بعض شارك في مراجعة
  عن طريق اتحاد شركات االستثمار في دولة الكويت 2010لسنة  7أسواق المال رقم 

  ل على دبلوم العلوم من المملكة األردنية  من Arab Community Collegeحاص
   الهاشمية.

  ابط التزام رقابي معتمد هادة ض ل على ش نة حاص  CCO” Certified“ 2012س
Compliance Officer  ن  International Academy of Business andم

Financial Management  

  هادة الدولية المتقدمة في االلتزام الرقابي ل على الش مبر  IACCحاص من  2015ديس
ICA international compliance association  تر في المملكة س جامعة مانش

 .المتحدة

  ارك حيث التدريب، مجال في خبرة لديه ر ش  البرامج من العديد في ومناقش كمحاض
ية والحلقات وورش العمل التدريبية ارات مجال فيو .النقاش تش اح اس  الحوكمة اإلفص

 والتقارير اإلفصاح ونظم الحوكمة وسياسات ونظم هياكل تطوير في وساهم ،اوتطبيقاته
 .من المؤسسات المالية لعدد
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