تلتــزم شــركة هالــــــــة بـــــــو علــــــــوان لالستشــارات
بتقديــم برامــج تدريبيــة و استشــارية متخصصــة و ذا
شــمولية متميــزة .

Hala Bou Alwan is a boutique firm committed
to delivering comprehensive and specialized
training and advisory programs.

نحــن متخصصــون بتقديــم باقــة واســعة مــن الخبــرات
والدعــم فــي مجــاالت متنوعــة نذكــر منهــا علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال
والعقوبــات ومكافحــة تمويــل االرهــاب ومخاطــر الطــرف
الثالــث واألمــن اإللكترونــي وأخالقيــات العمــل وحوكمــة
الشــركات ،توصيــات مجموعــة العمــل المالــي (فاتــف)،
باإلضافــة إلــى مكافحــة الرشــوة والفســاد وتعزيــز
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتنــوع والشــمول
ومهــارات التواصــل وخدمــة العمــاء.

We provide experience and support in fields
such as Compliance, Anti-Money Laundering,
Sanctions, Counter Terrorist Financing,
FATF Recommendations, Third Party Risk,
Cyber security, Business Ethics, Corporate
Governance,
Anti-bribery,
Corruption,
& Corporate Social Responsibility, Diversity
Inclusion, Business Communication and Soft
Skills.

نقدم خدمات التدريب واالستشارات المتعلقة
:بالمواضيع التالية

We offer Training and Advisory services
on the following topics:
Compliance

Anti-Money
Laundering

FATF
Recommendations

Business
Ethics

Corporate
Governance

مكافحة الرشوة
والفساد

حوكمة الشركات

أخالقيات العمل

مكافحة غسل
األموال

االمتثال

Anti-Bribery
& Corruption

Cyber-Security

Third Party Risk

Corporate Social
Responsibility (CSR)

Diversity
& Inclusion

تقييم مجالس اإلدارة

التنوع والشمول

المسؤولية
االجتماعية للشركات

مخاطر الطرف
الثالث

األمن اإللكتروني

Counter Terrorist
Financing

Board
Evaluation

Company
secretary roles

Intellectual
Property

الملكية الفكرية

توصيات مجموعة
)العمل المالي (فاتف

مكافحة تمويل
االرهاب

نقدم خدمات التدريب واالستشارات المتعلقة
:بالمواضيع التالية

We also offer Soft Skills training, such as:
Business Communication

أدوار سكرتارية
الشركة

(we provide training to all staff members
on efficient business communication tactics)

Public Speaking & Professional Etiquette

Conflict Resolution and Negotiation skills

Confidence in presenting / Meetings

Professional body language
at the workplace

Customer Service management
techniques

التواصل والعالقات العامة

فن الخطابة وآداب التعامل المهنــــي

(حيــث نقــدم دورات تدريبيـــة لجميـــع الموظفيــــن
)حول مهارات التواصل الفعال في العمل

 االجتماعات/تعزيز الثقة في تقديم العروض

مهـــــارات التفــــاوض واإلقنــــاع اإليجابـــــي

إدارة خدمــــة العمــــالء

لغــــة الجســــد في مكان العمــــل

متخصصــة بحيــث
عامــة وأخــرى
ّ
نقــدم دورات تدريبيــة ّ
تُلبــي المتطلبــات التــي تحددهــا لــكل قســم وموظــف فــي
شــركتك.

يختلف أسلوب التدريب من دورة
ألخرى بالشكل اآلتي:

Whether you are looking for generic training
sessions or customized sessions based on your
business needs, our firm can offer you that.

Training Methods
& Approaches:

أ -تدريـــــب جميـــــع األقســـــام معــــ ًـا  -تدريـــــب عـــــام أو
متخصـــــص.

a- Training multiple or all company’s
departments at once - Generic or tailor-made
sessions to be delivered.

ب -تدريــب متخصــص لــكل قســم علــى حــدة  -دورات
خصيصــا للتركيــز علــى احتياجــات
تدريبيــة مصممــة
ً
األقســام بشــكل منفــرد.

b- Training targeting each department
solely- Customized training focusing on the
department’s needs.

ج -التوجيه واإلرشاد 1:1 -

c- One on one mentoring and coaching sessions.

خصيصــا لتدريــب أعضــاء
د -دورات تدريبيــة مصممــة
ً
مجلــس اإلدارة.

d- Customized board training sessions.

ه -دورات تدريبيــة تعتمــد علــى مســتوى األقدميــة  -بحيث
نبــدأ مــن رؤســاء األقســام وصــو ًلا إلــى جميــع المســتويات
الوظيفية.

e- Seniority level-based training – (Starting
with department leads and gradually training
all staff members).

و -التدريــب الفنــي لفريــق االمتثــال  ،غســل االمــوال،
مكافحــة تمويــل االرهــاب والفســاد ،واالمــن االلكترونــي.

f- Technical training sessions delivered to the
Compliance, Anti Money Laundering, Counter
Terrorist Financing, Governance & Anti
Bribery and Corruption team.

 صياغــة السياســات واإلجــراءات حــول المواضيــع المذكــورةأعــاه ،باإلضافــة إلــى تدريــب الموظفيــن المعنييــن علــى كيفيــة
تطبيــق تلــك السياســات واإلجــراءات.

- Drafting policies and procedures and advising on
implementation.

نقــدم دورات تدريبيــة فنيــة متخصصــة حــول االمتثــال
ّ
تســتهدف جميــع الموظفيــن مــع التركيــز علــى موظفــي قســم
االمتثــال.

- Compliance Department formation and technical
trainings.

نقــدم دورات تدريبيــة متخصصــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة
ّ
بحيــث تركــز فــي المقــام األول علــى مواضيــع حوكمــة الشــركات
وغيرهــا مــن المواضيــع ذات العالقــة.

- Advisory and trainings on FATF Recommendations.

ـدم خدمــات التوجيــه واإلرشــاد لموظفــي اإلدارة العليــا
 كمــا نقـ ّمــع التركيــز علــى فنــون الخطابــة وآداب التعامــل المهنــي.

- Developing Cyber security Frameworks.

 نوفــر ًأيضــا دورات تدريبيــة متخصصــة حــول المســؤولية
االجتماعيــة للشــركات والتنــوع والشــمول.

- Board members targeted trainings (Corporate
governance and others).

 نقــدم دورات تدريبيــة لجميــع الموظفيــن حــول مهــاراتالتواصــل الفعــال فــي العمــل وغيرهــا مــن المهــارات ذات العالقة.

- Public speaking, professional coaching and
mentoring sessions targeting senior employees.

 نقــدم خدمــة صياغــة السياســات واإلجــراءات حــول المواضيــعالمذكــورة أعــاه ،باإلضافــة إلــى تدريــب الموظفيــن المعنييــن
علــى كيفيــة تطبيــق تلــك السياســات واإلجــراءات.

& - Corporate Social Responsibility and Diversity
Inclusion sessions.

 نقــدم خدمــة التوجيــه والتدريــب المتعلــق بتوصيــاتمجموعــة العمــل المالــي (فاتــف).

- Effective business communication skills.

عامــا مــن الخبــرة والنجــاح فــي مجــال رســم خطــط االمتثــال لقائمــة مــن كبــار
هالــة بــو علــوان هــي رائــدة وقياديــة ،فــي ســجلها أكثــر مــن ً 17
العمــاء والمؤسســات العالميــة .تتميــز هالــة بالمهنيــة العاليــة والقــدرة الكامنــة علــى التأثيــر علــى فــرق العمــل وإرشــادها لتحقيــق أهــداف
المؤسســات الطموحــة ومســاعدتها فــي تحقيــق النجــاح .كمــا تهتــم بــأدق التفاصيــل وتُتقــن مهــارات تحديــد مخاطــر االمتثــال وتطويــر الحلــول
الفعالــة وتطبيقهــا لتحقيــق النجــاح .تحــرص هالــة علــى متابعــة جميــع القوانيــن واللوائــح ذات العالقــة والبقــاء علــى إطــاع لتقديــم أفــكار ن ّيــرة فــي
مجــاالت الحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال ومكافحــة تمويــل االرهــاب والفســاد وغســل االمــوال وتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتنــوع
والشــمول واألمــن اإللكترونــي  .ألفــت هالــة العديــد مــن المقــاالت واألبحــاثّ ،
ومثلــت عمالئهــا أمــام الســلطات التنظيميــة والبنــوك المركزيــة
وغيرهــا مــن المنشــآت الحكوميــة ،كمــا أنهــا متحدثــة دائمــة فــي الفعاليــات والمنتديــات العالميــة المتعلقــة بالحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال.
شــغلت منصــب رئيــس قســم تطويــر وإدارة مخاطــر الســوق فــي تومســون رويتــرز .وقدمــت خدماتهــا االستشــارية فــي مجــال سياســات إدارة
االمتثــال (فــي االمتثــال ومكافحــة الرشــوة والفســاد واالرهــاب وغســل األمــوال اضافــة الــى األمــن اإللكترونــي وحوكمــة الشــركات ) لمجموعــة
واســعة مــن العمــاء عبــر مختلــف أنحــاء العالــم بمــا فــي ذلــك أمريــكا الالتينيــة والشــرق األوســط وجنــوب آســيا والصيــن وأفريقيــا واوروبــا الشــرقية
كمــا ابتكــرت الممارســة االستشــارية والتدريبيــة المتعلقــة بالحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال لــدى شــركة تومســون رويتــرز والتــي تتمركــز فــي
الشــرق األوســط وأوروبــا وشــمال أفريقيــا.
وقبــل انضمامهــا للعمــل مــع تومســون رويتــرز ،عملــت هالــة مستشــارة امتثــال ومســؤول اإلبــاغ عــن االمتثــال وغســل األمــوال ومكافحــة
مفــوض عــن االمتثــال لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة.
االرهــاب فــي شــركة  - TSMEمركــز دبــي المالــي العالمــي ،وكانــت ضابــط
ّ
قبل ذلك ،تق ّلدت هالة منصب رئيس قسم مكافحة غسل األموال والفساد واالرهاب واالمتثال في بلوم بنك فرنسا.
ـزءا مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي كموظــف ملكيــة فكريــة .درســت هالــة المحامــاة ومارســت القانــون لعــدة ســنوات
كانــت هالــة جـ ً
عبــر جرائــم وانتهــاكات قانونيــة ذات طبيعــة مختلفــة .وبصفتهــا عضــو فــي نقابــة المحاميــن فــي بيــروت ،تحمــل هالــة شــهادة الماجســتير فــي
القانــون مــن جامعــة بوســطن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة تخصــص قانــون األعمــال الدولــي مــع التركيــز علــى األمــن اإللكترونــي  ،باإلضافــة إلــى
ماجســتير فــي قانــون معالجــة البيانــات والــذكاء االصطناعــي  -المعلوماتيــة القانونيــة (تكنولوجيــا المعلومــات والقانــون) والملكيــة الفكريــة مــن
جامعــة الحكمــة فــي بيــروت .كمــا تحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون مــن الجامعــة اللبنانيــة ،كليــة الحقــوق.

Hala Bou Alwan, is an experienced and hands-on leader with more than 17 years’ of success in paving the compliance
roadmaps for high-profile, global organizations. Regarded as an engaging professional, Hala possess an innate ability to
influence and guide teams to accomplish ambitious organization objectives and goals. She has an unwavering attention
to detail and is highly skilled in identifying compliance risks and developing and implementing solutions for success.
She remains abreast of relevant laws and regulations and is a thought leader on the topic of Governance, Risk and
Compliance (GRC), Anti Money Laundering, Counter Terrorist Financing, Anti Bribery and Corruption, Human
trafficking , Slavery, Child Labor, Sanctions, Cyber Security, Corporate Social Responsibility, Diversity and Inclusion.
She has written several white papers and articles; represented her clients with Regulatory Authorities, Central Banks
and other Government entities; and is a frequent speaker at events in GRC forums globally.
She was previously the Global Head of Risk Market Development at Thomson Reuters. She advised clients in Latin
America, Middle East, South Asia and China, Africa, and Russia on their Compliance management policies (in
Compliance, Anti Bribery and Corruption, Anti Money Laundering/ Counter Terrorist Financing, Third Party Risk,
Slavery, Human Trafficking, Child labor, Cyber Security, and Corporate Governance). She also created the Governance,
Risk and Compliance (GRC) Advisory and Educational Consultancy practice for Thomson Reuters focused in the
Middle East, Europe, and Africa.
Prior to Thomson Reuters, Hala was a Compliance Consultant and a Senior Manager, Compliance and Money
Laundering / Counter Terrorist Financing Reporting Officer at TSME – Dubai International Financial center, and an
Authorized individual – Compliance - at the Dubai Financial Services Authority (DFSA).
Previous to this, she was the Head of the Anti-Money Laundering/Compliance/ Counter Terrorist Financing Department
at BLOM Bank France.
Hala was part of the United Nations Development Project as an Intellectual Property Officer. She is a lawyer by
profession and practiced law for several years on diversified natures of crimes and legal breaches. As member of the
Lebanese Lawyer’s Bar Association, Hala holds an ELLM from Boston University in International Business law, with
a focus on Cyber security and a Masters Degree in Data Processing Law and Artificial Intelligence – Legal Informatics
(IT and Law) & Intellectual Property from the Sagesse University (Université La Sagesse). She has a Bachelor’s
Degree in Law from the Lebanese Law University.

نحــن فريــق متنــوع مــن الخبــراء المتخصصيــــــن والقانوننييــــــن
وضبــاط االمتثــال والمحققيــــــن واالكادمييــــــن والمحامييــــــن
واالستشارييـــــن .لدينــا الخبــــــرة العمليــة باالضافــه إلى الخبــــــرة
القانونيــة والتنظيميــة.

نقــــــدم خدماتنــــــا باللغتيــــــن االنجليزيــــــه والعربيــــــة.

We are a diversified team of subject matter experts,
officers, investigators, regulators, lawyers and
consultants. We have the practical expertise in
addition to the regulatory & legal experience.

We offer our services in English and Arabic.

