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SPECIALIST

دورة تدريبية إعدادية  لنيل شهادة:
 اخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال

PREPARATION COURSE FOR  ACAMS CERITICATION



عند إنتهاء الدورة، سيتمكن المشاركون من: 

األموال  غسل  عمليات  في  المالية  الخدمات  شركات  إستخدام  كيفية  فهم   -
وتمويل اإلرهاب واإلجراءات التي يجب القيام بها لمنعها

يجب  ما  ومعرفة  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  بموجب  إلتزاماتهم  فهم   -
عليهم فعله وما ال يجب عليهم االمتثال له.

Money Laundering Reporting Officer -MLRO  فهم وظائف -

- معرفة كيفية تنفيذ العناية الواجبة للعمالء على أساس المخاطر

- تعرف على كيفية تحديد األنشطة المشبوهة واإلبالغ عنها

- إجراء  حالة عملية  حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من 
قبل المشاركين

محاور الدورة

- اليوم األول: طرق المخاطرة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الثاني: معايير اإلمتثال الدولية في مكافحة غسل األموال وتمويل  - اليوم 
اإلرهاب

- اليوم الثالث: برامج اإلمتثال في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

- االيوم الرابع: إدارة ودعم عمليات التحقيق

األهداف:

تهدف هذه الدورة الى تقديم المعرفة العملية المصممة من أجل:

- تطوير ملف مخاطر المؤسسة المالية.

- تحليل مواصفات الزبون وتحديد تصنيفه اإلئتماني

الرقابة  أنظمة  بوضع  يسمح  بما  والمخاطر  الضعف  نقاط  الى  التعرف   -
الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي الى خسائر مالية 

وخسائر في السمعة.

- تنظيم عملية تقييم مخاطر مؤسساتية لتأسيس ملف مخاطر المؤسسة المالية. 

- تحديد تصنيف المخاطر للعمالء من الشركات

اللفظي من  والتحليل والعرض  الحوار  تتطلب  -إجراء دراسة حالة حقيقية 
قبل المشاركين

المشاركون المستهدفون

- كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية

- موظفو وحدات اإللتزام

- موظفو االمتثال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

- موظفو المراجعة المحاسبية

-  الموظفون المختصون في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العمالء األخرى

مقدمة 

تم تصميم هذه الدورة حول: "تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة العملية بهدف تطوير ملف 
تعريف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب على المؤسسة المالية ولكي تساعد المتدرب على نيل شهادة إخصائي في مكافحة غسل األموال.

سوف يتم في  هذه الدورة تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطوير الضوابط الداخلية. 
وسيشمل التدريب تحديد مجاالت المخاطر والعمليات الداخلية التي يمكن أن تسهم في الخسائر المالية والسمعة. 

باإلضافة الى ذلك، سيتم تقديم هذه الدورة بطريقة ديناميكية وتفاعلية، تتطلب مساهمات جماعية وحوار وتفاعل بين المشاركين والمحاضر عبر التواصل 
المرئي.



BACKGROUND 

The AML/CFT Risk Assessment Certificate and Workshop is designed to offer knowledge and practical 
processes to develop the risk profile of a financial institution. The workshop will train participants in 
understanding and conducting an AML/CFT risk assessment that is functional and useful to develop internal 
controls. Training will also cover identifying risk areas and internal processes that could contribute to financial 
and reputational losses. The course is presented in a dynamic and interactive fashion, requiring group 
contributions, participant’s dialogue, and verbal presentation. A case study will be presented as part of the 
course and participants will contribute in their analysis and delivery of a written narrative resolution. 

OBJECTIVES

On completion of this workshop, participants will be 
able to: 

- Develop the risk profile of a financial institution

- Analyze the characteristics of a corporate customer 
and assign its risk rating

- Identify risks and weaknesses so that internal 
controls can be put into place to prevent systemic 
failures that may lead to financial or reputational 
losses

- Conduct an institutional risk assessment to establish 
the risk profile of a financial institution

- Determine the risk classification of a corporate client.

-Conduct a real case study requiring dialogue, 
analysis, and verbal presentation by the participants

MAIN TOPICS:

Day I: Risk Methods of Money Laundering and   
 terrorist financing 

Day II: International Compliance Standards for   
 AML /CFT

Day III: Anti-Money Laundering Compliance   
 Programs 

Day IV: Conducting & Supporting     
 Investigation  Processes  

After attending this session, 
attendees will:

- Understand how financial services firms may be 
used for money laundering and terrorist financing 
activity and the procedures that must be carried out 
to prevent it.

- Understand their obligations under the applicable 
laws and regulations and know what they must and 
must not do to comply with them.

-  Understand the functions of the MLRO

- Know how to carry out risk based customer due 
diligence

-  Know how to identify and report suspicious activity

WHO SHOULD ATTEND?

- AML/CFT Compliance personnel 

- Audit personnel

- Personnel dedicated to private banking and other 
client services 

- Personnel in the commercial area

- Regulators/supervisors of financial institutions

- Banks, broker dealers, and other non-bank 
financial institutions
  



MEANS OF PAYMENT 
Please find below our account in USD at Arab Bank- Jordan

Arab Bank – Amman – Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510

Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to:training@uabonline.org

PARTICIPATION FEES:  400$

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من املشاركني

الدورة لقاء رسم مشاركة خاص  حلضور هذه 
 وقدره 2500 دوالر أميركي فقط.

Bachir is a leader in the region in bringing professional 
risk and compliance officers together around high 
regulatory compliance standards and international 
best practices. His many contributions are 
instrumental in building a proper GRC and AML/CFT 
culture, renewed speaker, lecturer, and instructor, 
published articles/studies covering Governance, 
Risk and Compliance, FATCA, Correspondent Banks 
Responsibilities under USA Patriot Act, and Risk 
Mitigation under Bank Secrecy Act.

Mr. Barkho has more than 20 years of experience in the 
world of banking and informatics, as he was recently 
the head of Compliance Department in an esteemed 
Lebanese bank.

Mr. Barkho is currently an active member in Acumen 
s.a.l Information consulting and solutions in the financial, 
commercial and public sectors in terms of the role it plays 
as a business consultant, design solutions, especially 
in compliance, anti-money laundering and terrorist 
financing.

Mr. Barkho Holds a Bachelor’s degree in Informatics 
and holds a University degree in Banking & Business 
Consulting IT Solutions and CAMS Certificate.

معايير  حول  المهني  واالمتثال  المخاطر  مسؤولي  بين  الجمع  في  رائد   -  
االمتثال التنظيمية العالية وأفضل الممارسات الدولية. عمل على بناء ثقافة 

 .AML / CFT و GRC
- محاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية لديه، دراسات منشورة تغطي 
الحوكمة، المخاطر واالمتثال، FATCA، مسؤوليات البنوك المراسلة بموجب 
القانون الوطني األمريكي، وتخفيف المخاطر في ظل  قانون السرية المصرفية.

- يتمتع األستاذ برخو بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في عالم المصارف 
أحد  في  االمتثال  إدارة  منصب رئيس  يشغل مؤخراً  كان  والمعلوماتية حيث 

المصارف اللبنانية المرموقة.
- مستشار أعمال لدى شركة أكيومن ش.م.م. لالستشارات والحلول المعلوماتية 

في القطاع المالي والتجاري والعام - لبنان.
- يقوم األستاذ بارخو حالياً بدور فاعل في شركة أكيومن ش.م.م. لالستشارات 
الدور  حيث  من  والعام  والتجاري  المالي  القطاع  في  المعلوماتية  والحلول 
الذي يلعبه كمستشار لألعمال وتصميم الحلول وخاصة على صعيد االمتثال 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقتي الشرق األوسط وأفريقيا.
في  جامعية  شهادة  وعلى  المعلوماتية  في  علوم  بكالوريوس  على  حاصل   -

االعمال المصرفية.

األستاذ بشير النقيب برخو كميل  األستاذ 
Mr. Bachir El-Nakib Mr. Camile Barkho 

Speakers المحاضران


