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 البرنامج التحضيري للشهادة المهنية
 "اختصاصي معتمد في مكافحة غسل االموال"

 Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) 
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 المهنيةالشهادة  هميةا
 – Certified Anti-Money Laundering Specialist)®شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل األموال 

CAMS هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب، حيث تُعطي لحامليها )

صفة المتخصص الُملم بكافة جوانب مكافحة غسيل األموال، وتزوده باالستراتيجيات والممارسات الالزمة للوفاء بالمعايير 

ل األموال وتمويل اإلرهاب، وتوفر له األدوات الالزمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله الدولية لمكافحة غسي

مثل المصارف، والجهات ” مسئولي التزام“للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى 

 لمالية.الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير ا

( بشكل أساسي CAMS)®” األخصائي المعتمد في مكافحة غسل األموال“تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية حيث 

للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية األخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل األموال 

®(ACAMS .بالواليات المتحدة األمريكية ) يعزز هذ البرنامج االستراتيجي تطور المسار الوظيفي عن طريق تعزيز

 الثقة في التعامل مع التحديات الخاصة بمجال مكافحة غسل األموال.

  للشهادة الجهة المصدرةعن 

 

( بالواليات المتحدة األمريكية. وهي الجهة ACAMS)®جمعية األخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل األموال 

الرائدة عالمياً من حيث القدرة على تأهيل وتدريب األفراد ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسل األموال للحصول 
 وهي أرفع شهادة في هذا المجال.« األخصائي المعتمد في مكافحة غسل األموال»على شهادة 
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 الشهادةموضوعات 
 

 مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وطرقهما :الفصل األول 
 المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :الفصل الثاني 
  برامج االمتثال لمكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب: الفصل الثالث 
  إجراء التحقيقات واالستجابة لها: الفصل الرابع 
 أسئلة عملية 

 البرنامج يالمشاركون ف
 والجرائم المالية مكافحة غسل االموالاقسام  الموظفين العاملين في المؤسسات المالية في 
 الموظفين العاملين في الجهات الرقابية المتخصصة في مجال مكافحة غسل االموال والجرائم المالية 
  الموظفين المكلفين بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب االمريكية بقانونFATC   وCRS 
  الموظفين المسؤلين عن التبليغMLRO – Money Laundering Officers 
 والتعاقد مع   من خالل القوائم السوداء موظفو دوائر االعمال المعنيون بفحص االسماء المراد التعامل معها

 البنوك المراسلة وفتح الحسابات
 المدققين الداخلين وموظفي الرقابة الداخلية 
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 التدريب أسلوب
نقاش مفتوح  ، ويحتوي علىتدريبيةأسلوب التدريب على استعراض ومراجعة المفاهيم االساسية لمحتوى المادة اليعتمد 

لعملي للمفاهيم من التطبيق ا ومشاركة فعالة، ويتخلله تشكيل فرق عمل وتمارين وحاالت عملية بحيث يتمكن المشاركون 
 والمهارات
 

 

 التدريب لغة
األنجليزية و اذا تم تقديمها في اللغة العربية تكون لغة المنهاج التدريبي ولغة المحاضرة تقدم في اللغة العربية أو 

 واالمتحان في اللغة العربية مع بعض المصطلحات بكال اللغتين العربية واالنجليزية خالل المحاضرات.
 

 ألمتحان الشهادة المهنية شروط التأهيل للتقدم
 درجة تقيمية( 04)بكالوريوس أو الدبلوم العالي أن يكون المرشح حاصاًل على درجة ال 
  أن يكون المرشح لديه خبرة مهنية ال تقل عن سنتين 
 ساعة تدربية 04للشهادة المهنية  التدريبي المقترحالبرنامج  مدة 

 
 

 
 
 

 متطلبات الشهادة المهنية 

CAMS  
الشهادة المهنية يجب على  للحصول على

 المشارك:

  عبر الجلوس ألمتحان الشهادة
 األنترنت ولمدة ثالث ساعات

 ونصف
  بحد ادنى %57النجاح بعالمة 

  سؤال خيارات  021األمتحان

 متعددة
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 لبرنامجافي  التسجيل
 

 التسجيل يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: و لمزيد من االستفسار- (maram@az-int.com) أو 

  (   00962797157585)هاتف رقم  األتصال على

http://www.az-int.com/
mailto:(maram@az-int.com)%20أو%20الأتصال%20على%20هاتف%20رقم%20(00962797157585)
mailto:(maram@az-int.com)%20أو%20الأتصال%20على%20هاتف%20رقم%20(00962797157585)
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About AZ International 
 

AZ International is Training and Consulting company 

located in Jordan Provide our services in the MENA 

region covering Financial and Management topics 

recognized by International Bodies globally, member 

with The TAG Alliances.  

AZ International Contact Information : - 
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