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الخلفية

لقد تم تصميم هذا البرنامج وفقاً للقواعد والمعايير التي أقرتها الهيئات التنظيمية والرقابية الدولية مثل منظمة FATF ولجنة بازل وغيرها. وهي 
تركز على اكتساب العاملين في المصارف المعرفة الضرورية حول المواضيع المطلوبة في اإلمتحانات التي تنظمها رابطة األخصائيين المعتمدين 

في مكافحة غسل األموال )CAMS(، وكيفية الدراسة والتحضير من أجل تامين نسبة نجاح عالية في هذه اإلمتحانات.

وسوف يتم تقديم هذا البرنامج بطريقة ديناميكية وتفاعلية تتطلب مساهمات جماعية وحوار وتفاعل بين المشاركين والمحاضرين عبر التواصل المرئي 
وذلك على أيدي نخبة مميزة من الخبراء ذوي اإلختصاص في هذا المجال.

    

األهداف

)CAMS( التعرف على أهمية شهادة الــ  -
التعرف بعمق على المواد المطلوبة للدراسة من أجل نيل    -

الشهادة وخاصة:   
• الهيكلية الالزمة لضمان نظام فعال لمكافحة غسل     

األموال  
• التدابير التي ينبغي على المؤسسات المالية ومؤسسات    

األعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمكافحة غسل     
األموال  

• آليات اإلبالغ عن العمليات المشتبه فيها ورايات     
اإلنذار الحمراء  

• تقييم مخاطر غسل األموال  
تزويد المشارك بحاالت واقعية من اجل فهم أحسن للمواد    -

المطلوب دراستها.  
تزويد المشارك بنماذج عن أسئلة طرحت في امتحانات    -

سابقة.  
تدريب المشارك من خالل محاكاة امتحان فعلي.  -

المشاركون المستهدفون

- كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية

- موظفو االمتثال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

- موظفو المراجعة المحاسبية

-  الموظفون المختصون في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات 
العمالء األخرى

عند إنتهاء البرنامج، سيتمكن المشاركون من:
 

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

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

 Money Laundering Reporting Officer  فهم وظائف -
-MLRO

- معرفة كيفية تنفيذ إجراءات العناية الواجبة للعمالء على أساس 
المخاطر

- التعرف على كيفية تحديد و متابعة األنشطة المشبوهة واإلبالغ عنها

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

اليوم 1 - مخاطر وأساليب غسل األموال وتمويل اإلرهاب

- ما هو غسل األموال
- المراحل الثالث في غسل األموال

- المصارف ومؤسسات اإليداع األخرى
- المؤسسات المالية غير المصرفية

- مؤسسات األعمال والمهن غير المالية
- نشاطات التجار الدولية

- المخاطر الناجمة عن خدمات ومنتجات الدفع
- كيفية استعمال األشخاص المعنويين في الجرائم المالية

اليوم  2 - المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

.)FATF( مجموعة العمل المالي -
- لجنة بازل للرقابة المصرفية

- توجيهات االتحاد األوروبي بشأن غسيل األموال
- مجموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات المالية

- مجموعة ولفسبيرغ المعنية بالعناية الواجبة في مجال البنوك 
المراسلة

- أقسام البنوك المراسلة من قانون باتريوت األمريكي 311-326
- مكتب مراقبة األصول األجنبية ٪50 القاعدة

- قانون ماغنتسكي
- قانون قيصر

اليوم 3 - برامج اإلمتثال  في مكافحة غسل األموال
 وتمويل اإلرهاب

- تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
- برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

- العقوبات االقتصادية
- مراقبة وتتبع العمليات المالية المشبوهة أو غير اإلعتيادية 

والتبليغ عنها
- رايات اإلنذار المبكر الحمراء الخاصة بعمليات غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب

اليوم 4 - إجراء التحقيقات واالستجابة لها

- التحقيقات التي تجريها المؤسسة المالية
- إجراء التحقيق

- مراقبة المعامالت
)STR ( عملية اخذ القرار ألحالة عملية مشتبه بها -

- الرد على تحقيق تنفيذي
- التعاون بين الدول في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

- معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة
- الشبكة الدولية لمعلومات غسيل األموال

اليوم 5 - محاكاة إمتحان فعلي أونالين
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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:  450$

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من 
املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص

 وقدره3000 دوالر أميركي فقط.

- المؤسس و الشريك االداري لمؤسسة - LCC لبنان    

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

 GRC و AML / CFT ثقافة

 - محاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية لديه، دراسات منشورة 
البنوك   مسؤوليات   ،FATCA واالمتثال،  المخاطر  الحوكمة،  تغطي 
المراسلة بموجب القانون الوطني األمريكي، وتخفيف المخاطر في ظل  

قانون السرية المصرفية.

األستاذ بشير النقيب

- مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري والعام - لبنان .
عالم  في  الخبرة  من  سنة  عشرين  من  بأكثر  برخو  األستاذ  يتمتع 
المصارف والمعلوماتية حيث كان يشغل مؤخراً منصب رئيس إدارة 

االمتثال في أحد المصارف اللبنانية المرموقة.
والتجاري  المالي  القطاع  في  فاعل  بدور  حاليا  برخو  السيد  يقوم   -
والعام من حيث الدور الذي يلعبه كمستشار لألعمال وتصميم الحلول 
وخاصةً على صعيد االمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

في منطقتي الشرق األوسط وأفريقيا.
شهادة  على  كما  المعلوماتية  في  علوم  بكالوريوس  على  حاصل   -
جامعية في االعمال المصرفية ويتمتع بخبرة في مكافحة غسل األموال 
الضريبي  التهرب  قوانين  االقتصادية،  العقوبات  اإلرهاب،  وتمويل 

العالمية وقوانين حماية البيانات الشخصية.

األستاذ كميل برخو
مجاز في مكافحة غسل 

األموال وتمويل االرهاب

المحاضـــــرون

- يتمتع الدكتور داني نصار بأكثر من 20 عاًما من الخبرة المصرفية، 
االمتثال  رئيس  منصب  حاليًا  ويشغل  االمتثال.  مجال  في  سيما  ال 
للمجموعة في أحد البنوك اللبنانية الكبرى، وهو مسؤول عن تنسيق 

اإلدارة واإلشراف على أنشطة االمتثال لمجموعة البنك.

- الدكتور نصار حاصل على دكتوراه في إدارة األعمال من جامعة 
و  يوسف،  القديس  وجامعة   Paris( )Dauphine دوفين باريس 
كذلك على ماجستير في إدارة األعمال )MBA( من جامعة القديس 
 Paris يوسف بالشراكة مع باريس 1 بانثيون - جامعة السوربون
كما  دوفين.  باريس  وجامعة   1 Pantheon( – )Sorbonne
Certified Anti- المهنية:  الشهادات  من  العديد  على  حصل 
 Money Laundering Specialist )CAMS(, Certified
 Internal Auditor )CIA(, Certified Fraud Examiner

CFE, و غيرها.

المعتمدين  االحتيال  مدققي  جمعية  في  عضو  نصار  الدكتور   -
-ACFE وجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل األموال 
تدقيق  وجمعية   ،IIA--الداخليين المدققين  ومعهد   ACAMS((

ISACA-ومراقبة نظم المعلومات

الدكتور داني نصار
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PROGRAM BACKGROUND

This program has been designed in accordance with the rules and standards approved by international 
regulatory and supervisory bodies such as FATF, Basel Committee and others. 
The program focuses on acquiring the necessary knowledge for bank employees about the topics 
required in the CAMS examinations (organized by the Association of Certified Anti Money Laundering 
Specialists) in order to secure a high success rate in these exams.
The program will be presented in a dynamic and interactive manner that requires collective contributions, 
dialogue and interaction between participants and trainers (distinguished group of experts specialized in 
this field) through visual communication.

  
  

OBJECTIVES

1. Recognizing the importance of the 
CAMS certificate.

2. In depth knowledge of the required 
certification study topics specifically:
•	 The	necessary	framework	for	an		 	
 effective anti-money laundering system.
•	 Measures	that	financial	and	non-	 	
             financial institutions must take to   
 combat  money laundering.
•	 Mechanisms	for	reporting	suspicious		
 operations and red flags.
•	 Assessment	of	money	laundering	risks.

3. Providing the participant with real 
life cases the thing that enables a better 
understanding of the material to be studied.

4. Providing the participant with samples 
of questions asked in previous exams.

5. Training the participant through 
simulating a mock exam.

1. All employees working in banks, financial and non-financial institutions.
2. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Compliance Officers.
3. Audit Officers.
4. Officers specialized in private banking and customer services.

AT THE END OF THE PROGRAM, 
PARTICIPANTS WILL BE ABLE TO:

1. Understand how financial services 
companies are used in money laundering 
and financing of terrorism operations and the 
measures that must be taken to prevent that.

2. Understand their obligations under 
applicable laws and regulations and know what 
they must and must not do and comply with.

3. Understand the functions of Money 
Laundering Reporting Officer (MLRO).

4. Know how to perform risk-based 
customer due diligence.

5. Learn how to identify, monitor and report 
suspicious transactions.

6. Conduct a real practical case that 
requires dialogue, analysis and verbal 
presentation by the participants.

PREPARATION COURSE FOR CAMS CERITIFICATION

TARGETED PARTICIPANTS



PREPARATION COURSE FOR CAMS CERITIFICATION

DAY 1 - MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING RISKS AND TECHNIQUES
•	 What	is	money	laundering?
•	 The	three	stages	of	money	laundering.
•	 Banks	and	other	depository	institutions.
•	 Non-bank	financial	institutions.
•	 Non-financial	businesses	and	professions.
•	 International	trade	activities.
•	 Risks	arising	from	payment	services	and	products.
•	 How	legal	persons	are	used	in	financial	crimes.

DAY 2 - INTERNATIONAL STANDARDS FOR COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST 
FINANCING
•	 Financial	Action	Task	Force	(FATF).
•	 Basel	Committee	on	Banking	Supervision.
•	 European	Union	directives	on	money	laundering.
•	 Egmont	Group	of	Financial	Intelligence	Units.
•	 The	Wolfsberg	Group	for	correspondent	Banking	Due	Diligence.
•	 Correspondent	Banking	Sections	of	the	US	Patriot	Act	326	–	311.
•	 OFAC	50%	rule.
•	 Magnitsky›s	law.
•	 Caesar›s	Law.

DAY 3 - ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE PROGRAMS AND TERRORIST FINANCING
•	 Assessment	of	money	laundering	and	terrorist	financing	risks.
•	 Anti-Money	Laundering	and	Terrorist	Financing	Program.
•	 Economic	sanctions.
•	 Monitoring	and	tracking	suspicious	or	unusual	financial	transactions	and	reporting	it.
•	 Money	laundering	and	terrorist	financing	red	flags.

DAY 4 - CONDUCTING AND RESPONDING TO INVESTIGATIONS
•	 Investigations	carried	out	by	a	financial	institution.
•	 Conducting	an	investigation.
•	 Transaction	Monitoring.
•	 The	decision-making	process	to	report	a	suspicious	transaction	(STR).
•	 Responding	to	an	executive	investigation.
•	 Cooperation	between	countries	in	combating	money	laundering	and	terrorist	financing.
•	 Mutual	legal	assistance	treaties.
•	 International	Money	Laundering	Information	Network.

DAY 5 - ONLINE MOCK EXAM SIMULATION

AGENDA



PREPARATION COURSE FOR CAMS CERITIFICATION

SPEAKERS

MR. BACHIR NAKIB
- Founder and Managing Partner of LCC Lebanon.
-	Pioneer	in	bringing	together	professional	risk	and	compliance	officers	around	standards	High	regulatory	
compliance	and	international	best	practices.	Worked	in	building	AML/CFT	and	GRC	culture.
-	 Accredited	 lecturer	 at	 the	 Union	 of	 Arab	 Banks,	 published	 studies	 Covering	 Governance,	 Risk	 and	
Compliance, FATCA, Correspondent Banks’ Responsibilities under US national laws, mitigating risks under 
Bank Secrecy Act.

MR. CAMILLE T. BARKHO
- Business advisor in the financial, commercial and public sector - Lebanon.
- Mr. Barkho has more than twenty years of experience in the world of Banking and Information Technology, 
where he most recently held the position of Chief Compliance Officer in a reputable Lebanese bank.
- Mr. Barkho is currently playing an active role in the financial and commercial sectors and overall, in terms 
of the role he plays as a business consultant and solution designer especially in terms of compliance and 
combating money laundering and terrorist financing in the Middle East and Africa regions.
-	Holds	a	Bachelor	of	Science	in	Computers	as	well	as	a	university	degree	in	banking	and	has	experience	in	
combating money laundering and terrorism financing, economic sanctions, tax evasion laws, and personal 
data protection laws.

DR. DANY NASSAR
-	Dr.	Dany	Nassar	 has	 over	 20	 years	 of	 banking	 experience,	 particularly	 in	 the	Compliance	 field.	He	 is	
currently	Group	Head	of	Compliance	at	a	major	Lebanese	bank,	with	overall	responsibility	for	coordinating	
the management and supervising the Compliance activities of the bank’s group. 
-	Dr.	Nassar	holds	a	Doctorate	in	Business	Administration	from	Paris	Dauphine	University	and	Saint	Joseph	
University,	 and	 a	 Master’s	 degree	 in	 Business	 Administration	 (MBA)	 from	 Saint	 Joseph	 University	 –in	
partnership	with	Paris	1	Pantheon	–	Sorbonne	University	and	Paris	Dauphine	University.	He	also	acquired	
several professional certifications: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certified Internal 
Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), and others.
-	Dr.	Nassar	is	member	of	the	Association	of	Certified	Fraud	Examiners	(ACFE),	the	Association	of	Certified	
Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), the Institute of Internal Auditors (IIA), and the Information 
Systems Audit and Control Association (ISACA).



PREPARATION COURSE FOR CAMS CERITIFICATION

MEANS OF PAYMENT 
 A transfer to 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 272510
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

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

SPECIAL OFFER
Banks wishing to nominate unlimited numbers of attendees to participate in this webinar, 

can benefit from the special offer of 3000$ only.

PARTICIPATION FEES:  450$


