
 
 

 

  10988/16/  م بـم : ــــــالرق

 30/10/2016 التاريخ :

 ـام االكـــــرمـــسعــــادة السيــد المــديـــر العــ           

   تحية وبعد ،

  :  البرنامج المتخصص دعــوتكم للمشاركة في  (GSCالنجــم الذهــبي لإلستشارات )يسر         

 ر في الوثائق والمستنداتــش والتزويوالغـمهارات كشف االحتيال 
  

 وضمن الوصف التالـي:  ، 11/2016/ 27-26خـــالل الفــــترة من  عمان مدينةفي  والـــذي  سيعقـد 
 

 :  البرنامجأهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا : اواًل 
   ورهــه وتطــــنشأته وأنواع، تعريف االحتيال . 

 ات االحتيــال .ــــان عمليـــركأ -
 مؤشرات عمليات النصب واالحتيال . -
 رق التعرف على المحتالين .ــــط -
 التبليغ عن عمليات االحتيال . -
 داد تقارير االحتيال . ــة وإعـــكيفية كتاب -

  وبيان الفرق بينهما وبين االحتيال والتزوير  تعريف كل من الغش والتدليس. 
  واآلليات المستخدمة في كشفها تزوير في الوثائق والمستنداتإستعراض عمليات ال :-  

 تزوير العمالت . -
 تزوير الوثائق والمستندات . -
 تزوير التواقيــع . -
 تزويــر الخطــوط . -

   بيان مخاطر عمليات الحتيال والتزوير والتدليس على موظفي المؤسسات وأمناء الصناديق.   
  ة .نقــاش عـــــام + حاالت تطبيقي 

 عاجل ...لطفـاً 



 
 

 

 : البرنامجالفئـــات المستهدفة للمشركة في هذا  :ثانيـــــاً 

أمناء الصناديق الرئيسية والفرعية ومساعديهم ، ومساعديهم ،  الخزينةومساعديهم ، مــدراء  الماليون المـدراء        
ر باإلضافة الى جميع رؤساء الدوائـمــدراء الفروع  في المصارف ومساعديهم ، ومساعديهم  ،  التدقيق والرقابة مدراء 

 دارات .واالقســام العاملين في هذه اإل

 -ة للمشاركين :ـــالخدمات المقدمثالثـــًا: 

 وصور الفعاليــات . البرنامجقرص مدمج يحتوي أهـــم أوراق العمل المقدمـــة في    -
 .تقديم استراحات القهوة والشاي والمشربات الباردة   -
 لغـداء ) بوفيــه مفتــوح ( داخل الفنـدق .تناول وجبات ا  -
 .( مشاركين أو أكثر4ب) البرنامجفي على الجهات المشاركة  لإلستشاراتي ــــالذهب النجمدرع  توزيع   -

 
 ( فقط ثالثمائة وعشرون دينار اردني ال غير. 320) -: رابعًا: رسـوم التسجيل  

، وذلك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار حول  البرنامجت هذا موضوعاآمــــلين مساهمتكم من خـــالل          
، وذلك ضمن االطار العام للحفاظ فضل الخدمات للعمــالء وأ،  االدارية  والماليةلرفـــــــع المستويات أفضل الممارسات 

 . ر بانواعها المختلفة على أموال وموجودات المنشآت ، وحماية موظفيها من عمليات االحتيال والغش والتزوي
 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،
 
 

 ) مجـانـــًا (. الرابـع( مشاركين من قبلكــم ، تكون رسوم المشارك 3) حفي حــال ترشي ات هامة :ـــمالحظ 
 

 


