


Background: 

The issue of Money Laundering and Financing of Terrorism has become one of the most 
threatening risks to the stability of the global financial and economic system in addition to the 
countries’ security and sovereign stability. The illegal proceeds can be used in financing terrorist 
activities while taking into consideration that the financing of terrorism might come from legal and 
illegal sources. In the midst of the increasing terrorist activities and the expanding influence of the 
terrorist organizations on some of the Arab countries, there is now greater focus on drying up all 
sources of terrorism financing.

Therefore, we must emphasize on the importance of the role of heads of compliance and reporting 
officers in the Arab banking sectors. They play a key role in AML/CFT through examining the 
unusual and irregular operations, conducting background checks and tracking its route from the 
source, informing the Private Investigation Authority, and suggesting necessary procedures to 
develop and update the adopted policies, system 
and procedures in banks in order to increase its 
effectiveness and efficiency.

In the midst of the increasing demand from 
Iraqi banking sector who possess the required 
knowledge in the fundamentals and the principles 
of Anti-Money Laundering and Combating 
Terrorism Financing, the Union of Arab Banks 
in cooperation with Beirut Arab University, 
established a specialized “Diploma – Mini MBA” 
on AML/CFT, which is considered to be the sixth 
program of its kind to be taught in Arabic as part 
of the international standards. 

Objectives:

The program aims to provide the Arab banking sector and especially Iraqi banks employees who’s 
tasks intersect with the program’s topic, with the necessary culture, knowledge and experience 
in the fundamentals, principles and practical sides of AML/CFT according to the international 
requirements of the Basel and FATF Recommendations, the US Treasury, United Nations, and 
other relevant institutions. 

In order to encourage the bank employees to participate in the program, we have decided to 
consider the certificate awarded by the program as credit hours (according to the university’s 
curriculum) as part of the AML Diploma that the Faculty of Business Administration at Beirut Arab 
University is planning on establishing in the near future



Steering Committee:

For the purpose of developing a rich program, the Union of Arab Banks has established a steering 
committee which includes highly qualified and experienced members in the field of AML/CFT 
from the Arab banking sector.

The committee provides guidance concerning the flexible academic program and ensures its 
effectiveness especially in the current changes and developments in this banking field, while 
taking into consideration the characteristics and regulations of every Arab country. The committee 
will also review the applications for the program.

Targeted Participants:

Compliance Departments -

Combating Financial Primes Departments -

Internal auditing -  Departments

Credit Departments -

Risk Management Departments -

The Steering Committee Includes:

Mr. Wissam H. Fattouh, Secretary General, Union of Arab Banks.

Prof. Dr. Nehale Farid Mostafa, Dean of Faculty of Business Administration, 

     Beirut Arab University.

Prof. Dr. Wagdi Hegazy, Head of Accounting, Beirut Arab University

Mr. Dani Nassar, Head of Compliance at Bank of Beirut - Lebanon 

Mrs. Karine Zabloski, Director of Compliance at SGBL - Lebanon

Mr. Mohamad Mansour, Senior AGM, Chief Compliance Officer – Qatar Commercial Bank.



Main Topics:

AML / CFT Laws -
KYC Law (Know Your Customer) -
Customer Due Diligence -
Compliance -
Role of the Compliance Officer -
FATF Recommendations -
Basel Recommendations -
Risk Based Approach -
Governance -

PROGRAM’S STRUCTURE:

The Steering Committee will review the applications and select the eligible participants -
Duration of the program: Five Days from Monday till Friday - 9 am to 2 pm (25 Hours dedicated  -

to leactures and training to be enterspersed with coffee breaks.
One day review to be offered -
Final exam to take place one week after the conclusion of the lectures. -
Minimum passing grade of the final exam: 80/100 -
Minimum attendance: 80% of the lectures -
Participants who pass the final exam will receive a Certificate of Completion -
The above mentioned certificate will be equivalent to credit hours (according to the    -

 university’s curriculum) as part of the AML Diploma that the Faculty of Business   
 Administration at Beirut Arab University is planning on establishing in the near future.

Deadline of the abovementioned offer is one year  -
Participation fee will cover the course material, final exam, certification of completion,    -

 coffee breaks.
The Union of Arab Banks will offer a one day review (free of charge) for the participants   -

  who completed the program and interested in registering for the AML Diploma at Beirut  
 Arab University.

Policies and Procedures -
International Sanctions -
International Challenges in the current   -

 situation
De-Risking -
Financial Crimes Caused by E-payments -
Monitoring banking operations and    -

 inspecting banking payments. 
Difference between AML and CFT. -



Session 2Session 1
Day

Speaker: Dr. Wagdi Hegazi

BAU

Speaker: Dr. Nehale Farid Mostafa

AML/CFT Introduction:
BAU

Monday
(12/2/2018)

Sanctions programs:
OFAC -
United Nations -
European Union  -

Speaker: Mr. Dani Nassar

Financial investigations and 
Suspicious transactions reporting 

Tuesday
(13/2/2018)

FATF 40 recommendations:
Legal systems -
Preventive measures -
Institutional and other measures  -

    for combating ML 
International cooperation -

Speaker: Mrs. Karen Zabloski

Regulations & International 
standards:

FATF -
FATF Regional Style Bodies (MENAFATF) -
Wolfsburg Principles -
Basel -
European Union -
United Nations -
Financial Intelligence Unit (FIU) -
Egmont Group -
National AML committees -

Wednesday
(14/2/2018)

Transactions monitoring and 
customers’ screening

Risk Based Approach (RBA)

Speaker: Mrs. Karen Zabloski

Main elements of an AML program:
Policies -
Procedures -
Know Your Customer (KYC) -
Due Diligence (DD) -
EDD -
Training -

Thursday
(15/2/2018)

Full Revision
Q & A

Speaker: Mr. Mohamad Mansour

Case Studies

Friday
(16/2/2018)



Participation Fees:

$1000 for UAB Members  -

Fees include:
Attending the program, course material, five stars hotel accommodation for each participant 
(including breakfast and tax service), daily coffee breaks, final exam and certificate of 
completion.

Schedule and Language:

Monday to Friday from 9:00 am to 2:00 pm
Languages: English and Arabic.

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following 
addresses: 

Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:    P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
         Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       
                                Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
         Email: training@uabonline.org

Regional Offices:
Cairo - Egypt :         19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
         Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 

Amman - Jordan:    P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
         Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      
                                Telefax: +249-183-781742

Tunisia:               P.O.BOX:1002/45 Tunis     
                                Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419

                                Booking online: www.uabonline.org



رسـم اإلشـتـراك

1000$   للمصارف األعضاء يف اإلتحاد 

يتضمن رسم اإلشرتاك:
 حضور أعمال الربنامج واستالم أوراق العمل، حجز فندقي )شاملة الفطور والرضيبة (، الضيافة اليومية،   

       اإلمتحان النهائي وشهادة النجاح.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـربنـامج
 

من اإلثنني إىل الجمعة من التاسعة قبل الظهر ولغاية الثانية بعد الظهر.
لغة الربنامج: اللغة اإلنكليزّية والعربية

يرجى إرسال أسماء السادة املشاركني إىل العناوين املبينة أدناه: 
إتحاد املصارف العربية

املركز الرئييس:        
بريوت - الجمهورية اللبنانية:         ص.ب. 2416-11 رياض الصلح 2110 1107

                                   هاتف: 961-1-364881/5/7+      961-1-377800+      
                    فاكس:961-1-364955+      961-1-364952+    

   training@uabonline.org  :الربيد اإللكرتوني       
املكاتب اإلقليمية:      

الخرطوم - جمهورية السودان:      ص.ب. )12597(
                    هاتف وفاكس: 249-183-781742+               

       
عّمان - اململكة األردنية الهاشمية:   ص.ب. )942100(  عّمان    )11194( األردن   

        هاتف: 962-6-5677234/5+        
                                                    فاكس: 962-6-5688854+

القاهرة - جمهورية مرص العربية:  19 شارع البطل أحمد عبد العزيز -الدور الثاني،    
       شقة )11( - املهندسني - الجيزة

                                    هاتف:202-33034442+  202-33023762+ 
       فاكس:202-33440297+

تونس - الجمهورية التونسية:        شارع خري الدين باشا- حي النسيم      
                                 ص.ب. 1002/45 تونس البلفيدير - مبنى البيت املرصيف                                                                                    

        هاتف:216-71-908083+  
                                                     فاكس:216-71-951419+  

Booking online: www.uabonline.org                                                     



هـيـكـلـيـة الـبـرنـامـج:

تقوم اللجنة التوجيهية بمراجعة الطلبات وإختيار املشاركني -

 مدة الربنامج: خمسة أيام تمتد من اإلثنني إىل الجمعة من التاسعة قبل الظهر ولغاية الثانية بعد الظهر -  

  أي بواقع 25 ساعة مخصصة للمحارضات والتدريب عىل أن يتخللها اإلسرتاحات. 

يتم عقد اإلمتحان النهائي أسبوع من تاريخ إنتهاء املحارضات. - 

تحدد نسبة النجاح باإلمتحان بمجموع 80/100 - كحد أدنى.

تحدد نسبة الحضور اإللزامي بـ %80 - من مجمل املحارضات.

يحصل الناجحون يف اإلمتحان عىل شهادة نجاح. - 

(،ووفقاً للوائح الجامعة،    - credits( يتم احتساب الشهادة املذكورة بمثابة ساعات أكاديمية معتمدة

كجزء من دبلوم تبييض األموال الذي تنوي كلية إدارة األعمال يف جامعة بريوت العربية إطالقه يف     

املستقبل القريب.  

مدة هذا العرض سنة من تاريخ إستالم شهادة اإلتمام. - 

رسم اإلشرتاك للمشارك الواحد عىل أن يشمل هذا الرسم: املادة العلمية للربنامج – اإلمتحان النهائي   - 

والشهادة – اإلسرتاحات.  

يقدم اإلتحاد مراجعة شاملة )مجانية( تمتد ليوم واحد فقط للمشاركني الذين أتموا الربنامج ومهتمني   - 

يف التسجيل يف دبلوم تبييض األمول يف جامعة بريوت العربية.  



تتألف اللجنة من:

األستاذ وسام حسن فّتوح، األمني العام - إتحاد املصارف العربية

األستاذة الدكتورة نهال فريد مصطفى، عميدة كلية إدارة األعمال - جامعة بريوت العربية

األستاذ الدكتور وجدي حجازي، رئيس قسم املحاسبة، جامعة بريوت العربية

األستاذ داني نّصار، رئيس وحدة اإلمتثال لدى بنك بريوت - لبنان

SGBL األستاذة كارين زابلوسكي، مديرة اإلمتثال لدى سوسيتيه جنرال

األستاذ محمد منصور،مدير عام مساعد أول، رئيس وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل   
                               اإلرهاب - البنك التجاري القطري

املشاركون املستهدفون:

إدارات مكافحة الجرائم املالية )غسل األموال وتمويل اإلرهاب( يف املصارف واملؤسسات املالية - 
موظفو إدارة اإللتزام يف املصارف - 

موظفو التدقيق الداخيل يف املصارف  - 
موظفو إدارة املخاطر يف املصارف - 

املواضيع الرئيسية:

القوانني املتعلقة بمكافحة تبييض/غسل األموال وتمويل اإلرهاب. - 
.) - Know Your Customer( قانون إعرف عميلك

.) - Customer Due Diligence( العناية الواجبة/التقيص الالزم
اإلمتثال بمفهومه الشامل. - 

دور مسؤول التبليغ عن تبييض/غسل اإلموال وتمويل اإلرهاب. - 
.) - FATF Recommendations( متطلبات الفاتف

.) - Basel Recommendations( متطلبات بازل
.) - Risk Based Approach( إدارة املخاطر واملنهجية القائمة عىل املخاطر

الحوكمة - 
.) - Policies and Technicalities( السياسات والتقنيات

الفهم املعّمق للعقوبات والغرامات الدولية. - 
التحديات الدولية يف ظل األوضاع الراهنة. - 

. - De-Risking- تخفيف املخاطر
الجرائم املالية الناتجة عن املدفوعات اإللكرتونية. - 

مراقبة العمليات املرصفية وتقيّص التحاويل واملدفوعات املرصفية. - 
الفرق بني مكافحة تبييض األموال / مكافحة تمويل اإلرهاب -



االهـداف:

يهدف هذا الربنامج إىل تزويد موظفي القطاع املرصيف العراقي بالثقافة واملعرفة والخربة الرضورية باألساسيات 

لتطبيق  الدولية  املتطلبات  اإلرهاب حسب  األموال وتمويل  تبييض/غسل  العملية ملكافحة  واملبادىء والناحية 

القوانني والترشيعات الدولية وال سيما متطلبات لجنة بازل وFATF ووزارة الخزينة األمريكية واألمم املتحدة 

وغريها من املؤسسات املعنية. 

اإلرهاب  وتمويل  األموال  تبييض/غسل  عن  التبليغ  مسؤول  لدور  العميل  الجانب  عىل  الربنامج  هذا  سريكز 

ودراسة  الجزاءات  ورصد   )Customer Due Diligence( الالزم  الواجبة/التقيص  العناية  إىل  باإلضافة 

مخاطر مكافحة تبييض األموال التي تنطوي عليها قطاعات الصناعة الناشئة مثل الخدمات املالية املتنقلة 

املجال  والعميل يف هذا  النظري  املزج بني  تعتمد عىل  أساليب رشح  الربنامج  اإللكرتونية. ويقدم  واملدفوعات 

باإلضافة إىل دراسة حاالت عملية.

ساعات  بمثابة  الشهادة  احتساب  سيتم  الربنامج،  هذا  يف  املشاركة  عىل  البنوك  وموظفي  تشجيع  سبيل  يف 

أكاديمية معتمدة )credits(، وفقاً للوائح الجامعة، كجزء من دبلوم تبييض/غسل األموال الذي تنوي كلية 

إدارة األعمال يف جامعة بريوت العربية إطالقه يف املستقبل القريب. 

اللجنة التوجيهية:

يتمتع  بتأسيسها،  اإلتحاد  قام  علمية  لجنة  وهي   - التوجيهية  اللجنة  إىل  الربنامج  تطوير  مسؤولية  تناط 

أعضاؤها بخربات كبرية يف مجال مكافحة تبييض /غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل املعرفة املستمرة 

واملتطورة والوظائف الرئيسية التي يشغلونها يف القطاع املرصيف العربي.

تقوم اللجنة بتقديم املشورة فيما يخص الربنامج التعليمي املرن، والتأكد من فعاليته خصوصاً يف ظل املتغريات 

واملستجدات يف هذا الحقل من حقول املهنة املرصفية - مع األخذ بعني اإلعتبار خصوصيات وقوانني كّل دولة 

عربية، باإلضافة إىل دراسة طلبات الرتشيح للمتقدمني للربنامج. 



الـخـلـفـيـة:

املايل  النظام  التي تهدد إستقرار  لقد بات موضوع تبييض/غسل األموال وتمويل اإلرهاب من أهم املخاطر 

واإلقتصادي العاملي، كما تهّدد اإلستقرار األمني والسيادي للدول. فيمكن إستخدام املتحصالت غري املرشوعة 

يف تمويل العمليات اإلرهابية، آخذين بعني اإلعتبار بأن تمويل اإلرهاب يشمل أموال من مصادر مرشوعة أو غري 

 ǉمرشوعة. هنا تكمن أهمية العمل عىل تجفيف منابع تمويل اإلرهاب، مهما كانت مصادرها، يف ظل ما يشهد

العالم من تناٍم ملحوظ للعمليات اإلرهابية وتزايد نفوذ املنظمات اإلرهابية عىل مختلف أشكالها وألوانها يف 

بعض البالد العربية والعالم.

القطاع املرصيف  املالية يف  الجرائم  التبليغ عن  اإللتزام ومسؤويل  أهمية دور مديري  التشديد عىل  لذلك يجب 

للعمليات  فحص  خالل  من  اإلرهاب  وتمويل  األموال  تبييض  مكافحة  يف  عليهم  اإلعتماد  يتم  حيث  العربي، 

غري العادية، والعمليات املشتبه بها، والتشدد يف تقيص خلفيتها ومتابعة سريها من مصدرها، وإخطار هيئة 

املتبعة  السياسات والنظم واإلجراءات  التحقيق الخاصة بها وإقرتاح ما يلزم من إجراءات لتطوير وتحديث 

يف املصارف يف مجال مكافحة العمليات املشبوهة وذلك بهدف زيادة فاعلية هذه اإلجراءات وضمان كفاءتها 

ومواكبتها للمستجدات املحلية والدولية.

ملكافحة  واملبادىء  باألساسيات  الثقافة  يملكون  الذين  العراقي  املرصيف  القطاع  من  املتزايد  الطلب  ظل  ويف 

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، قام إتحاد املصارف العربية بالتعاون مع جامعة بريوت العربية بتأسيس 

»برنامج دبلوم مرصيف متخصص« متخصص يف مجال مكافحة تبييض/غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهو 

الربنامج للدفعة السادسة من نوعه الذي يدّرس يف إطار املعايري الدولية. 

تـخـرج الـدفـعـة الـثـانـيـة لـلـبـرنـامـج




