
 
 

 

  09114/17/  م بـم : ــــــالرق

 05/09/2017 التاريخ :

 المحترمين .......................السادة            

   تحية وبعد ،

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

 والعمالت ر في الوثائق والمستنداتــتزويش والمهارات كشف االحتيال والغـ
  

 وضمن الوصف التالـي:  ، 10/2017/ 12-11خـــالل الفــــترة من  عمان -فندق جنيفـا في  والـــذي  سيعقـد 
 -، وضمن الوصف التالي :من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءاً 

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

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

  بيان الفرق بينهما وبين االحتيال والتزوير و  تعريف كل من الغش والتدليس. 
  واآلليات المستخدمة في كشفها إستعراض عمليات التزوير في الوثائق والمستندات :-  

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

   ي المؤسسات وأمناء الصناديقبيان مخاطر عمليات الحتيال والتزوير والتدليس على موظف.   
  . نقــاش عـــــام + حاالت تطبيقية 

 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: 

    ـات .وصور الفعاليـ البرنامجقرص مدمج يحتوي أهـــم أوراق العمل المقدمـــة في 
   تقديم استراحات القهوة والشاي والمشربات الباردة. 
  ـداء ) بوفيــه مفتــوح ( داخل الفنـدق .ـــــتناول وجبات الغ 
   ( مشاركين أو أكثر4ب) البرنامجفي على الجهات المشاركة  لإلستشاراتي ــــالذهب النجمدرع  توزيع. 

 
  : الخدمــات المبيــة أعــــاله، شامـاًل ( دينـار للمشارك الواحـد  250)  : رسـوم المشاركـة

 ( مشارك إضافي واحد مجانًا.1( مرشحين سيتم  منحكم )4عند ترشيحكم ) 

 ( مشاركين مجانــًا .3( مرشحين سيتم  منحكم )8عند ترشيحكم ) 

 ( مشاركين مجانــًا.7( مرشحين سيتم  منحكم )12عند ترشيحكم ) 
، وذلك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار حول  البرنامجموضوعات هذا ـالل آمــــلين مساهمتكم من خــ         

، وذلك ضمن االطار العام للحفاظ فضل الخدمات للعمــالء وأ،  االدارية  والماليةلرفـــــــع المستويات أفضل الممارسات 
 . لغش والتزوير بانواعها المختلفة على أموال وموجودات المنشآت ، وحماية موظفيها من عمليات االحتيال وا

  ترام ،،،ــــــــر واالحــــــــوتفضلوا بقبول فائق التقدي

 


