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(طالب وطالبات)

جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة بالتعــاون مــع جامعــة كيــس
ويســترن ريزيــرف بالواليــات المتحــدة األمريكيــة
()Case Western Reserve University

مقـدمــــة
تســعى العديــد مــن الــدول إلــى جــذب االســتثمار األجنبــي كجــزء
أساســي مــن التنميــة االقتصاديــة ،وتوطيــن المعرفــة والتقنيــات
الحديثــة ،وإيجــاد فــرص العمــل ،وتنويــع مصــادر الدخــل ،وتحســين
البيئــات االســتثمارية ،لــذا فقــد أصبــح لزامــا تأهيــل وتطويــر الكفــاءات
المتخصصــة فــي مجــــال النزاهــة الماليــة لكــي تملــك كل األدوات
والمفاهيــم والمـــهارات الالزمــة لتقــوم باإلســهام فــي حمايــة األنظمــة
الوطنيــة ،االقتصاديــة منهــا والماليــة ،وفهــم وخلــق وممارســة آليــات
لمكافحــة الجرائــم الماليــة وخاصــة جرائــم غســيل األمــوال التــي يعتبــر
بعضهــا عابــرا للقــارات حيــث يســعى مرتكبوهــا إلخفــاء مصــدر المــال
الغيــر مشــروع مستغليــــن بذلــك حريــة انتقــال األمــوال .حيــث أن مــن
المعلــوم أيضــا أن هنالــك تقنيــات ذكيــة أدت إلــى تنامــي ظهــور أنماط
جديــدة مــن الجرائــم المســتحدثة والمتطــورة التــي بدورهــا تســهل
عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وغيرهــا .وتــزداد أهميــة هــذا
البرنامــج باســتصحاب أن مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة
قــدر نســبة جرائــم غســيل األمــوال فــي ســنة واحــدة مــن  ٢إلــى ٥
بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي ،بمــا يعــادل  ٨٠٠مليــار
إلــى  ٣تريليــون دوالر.
أهداف البرنامج
يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد خبــرات وكــوادر مؤهلــة فــي مجــال
النزاهــة الماليــة وتزويدهــم بالمعرفــة الالزمــة فــي مجــال مكافحــة
الجرائــم الماليــة وغســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب وأوجــه
النزاهــة الماليــة األخــرى ذات الصلــة.
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نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج
يتوقــع أن يحصــل الملتحقــون بالبرنامــج علــى مجموعــة مــن
المعــارف والقــدرات والمهــارات ،مــن أبرزهــا:
• •فهــم شــامل وعميــق لألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر الدوليــة
المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
• •التعامــل مــع القضايــا التــي تواجــه الممارســين فيمــا يتعلــق
بااللتــزام ( )Complianceوالتقيــد بأنظـــمة مكافحــة الجرائــم
الماليــة واإلرهــاب.
• •التعــرف علــى منهجيــة تقييــم االلتــزام والتقيــد بأنظمــة ومراقبــة
األنشــطة الماليــة المشــبوهة واإلبــاغ عنها.
• •اكتســاب مهــارات تحليــل التقاريــر والتمايــز اإلحصائــي لألنشــطة
الماليــة المشــبوهة.
• •التعــرف علــى حــاالت توضــح دور أنظمــة النزاهــة الماليــة فيمــا
يتعلــق بمعالجــة الفســاد والفقــر وحقــوق اإلنســان والعنــف.
• •فهم متطلبات االلتزام بأنظمة النزاهة واتجاهاتها الحديثة.
• •تمكيــن الملتحقيــن بالبرنامــج مــن إعــداد وصياغــة الدعــاوى ومــا
تتطلبــه عمليــات اإلدانــة فــي هــذا الصــدد.
• •تطبيــق التدابيــر الضروريــة التــي يتعيــن علــى المصــارف
والمؤسســات الماليــة والشــركات الكبــرى اتخاذهــا للنجــاح فــي
االلتــزام بأنظمــة النزاهــة بفعاليــة.
• •تمكيــن الملتحقيــن مــن التعــرف علــى الممارســات العمليــة
والقانونيــة فــي مجــال التعــاون الدولــي المتعلــق بالجرائــم
الماليــة ومــدى فاعليتهــا ومــن ثــم إمكانيــة تطويرهــا.
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مــدة البرنامج
ُيقــدم البرنامــج علــى مــدار عاميــن دراســيين (أربعــة فصــول دراســية)
باللغــة اإلنجليزيــة.
شروط القبول الخاصة
• •إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة والحصــول علــى درجــة ال تقــل عــن 6.0فــي
اختبــار اآليلتــس ( )IELTSأو مــا يعادلهــا مــن االختبــارات المعياريــة
للغــة اإلنجليزيــة (قــد يتــم القبــول المشــروط لمــن لديــه كفــاءة
أكاديميــة عاليــة ولكــن بحاجــة إلــى تحســين مســتوى إجــادة
اللغــة اإلنجليزيــة).
• •اجتياز المقابلة الشخصية.
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المقررات الدراسية:

الفصل الدراسي األول

المقرر

م
١

مقدمة في النزاهة المالية

٢

اإلجراءات الوقائية

 ٣مناهج البحث العلمي
اإلجمالي

عدد الساعات
Introduction to Financial
Integrity

4

Preventive Measures

4

Research Methods

٣
١١

الفصل الدراسي الثاني
م

المقرر

١

العمليات وإنفاذ القانون

٢

النظام القانوني لتشريعات
مكافحة غسل األموال

٣

التعاون الدولي في
المسائل المدنية والجنائية

عدد الساعات
Operations and Law
Enforcement

4

Legal system for antimoney laundering
legislation

4

International Cooperation
in Civil and Criminal Matters

4

اإلجمالي

١٢

الفصل الدراسي الثالث
المقرر

م

عدد الساعات

Building and Implementing
an Effective Preventive
Measures Compliance
Program

4

4
٤

١

بناء وتنفيذ برنامج االلتزام
الفعال لإلجراءات الوقائية

٢

البحث والتحقيق الجنائي
في جرائم غسل األموال

Criminal Investigation of
Money Laundry Crimes

٣

إدارة عمليات مكافحة غسل
األموال

Anti-Money Laundering
Operations Management

اإلجمالي

١٢

الفصل الدراسي الرابع
المقرر

م

عدد الساعات

١

إقامة الدعوى في قضايا
النزاهة الجنائية والمدنية

Building and Prosecuting
Criminal and Civil Integrity
Cases

٤

٢

سلسة الكتل والذكاء
االصطناعي في االلتزام

Blockchain and Artificial
Intelligence in Compliance

٣

Graduation Project

٣

 ٣مشروع تخرج
اإلجمالي
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متطلبات التخرج
إﻧﻬــﺎء اﻟﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘــﺮرة ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺑﻨﺠــﺎح ﺑﻤﻌــﺪل ﺗﺮاﻛﻤــﻲ ﻻ
ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  ٣٫٥٠ﻣــﻦ  ٥ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺸــﺮوع ﺗﺨــﺮج ﻳﺘﻨــﺎول ﺟﻮاﻧــﺐ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ.
تصنيف البرنامج
البرنامج مصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
الجهات المستفيدة
من أهم الجهات المستفيدة ما يلي:
• •القطاعات المعنيـة في وزارات الداخليـة العربية.
• •رئاسة أمن الدولة.
• •الهيئــة الوطنيــة لمكافحـة الفسـاد.
• •البنوك المركزية.
• •هيئة سوق المــال.
• •البنوك والمصارف التجارية ومؤسسات التمويل.
• •شركات التأمين وإعادة التأمين.
• •شركات االتصاالت وحلول التقنية.
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