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لماذا هذه الورشة؟
ممــا ال شــك فيــه أن جرائــم التزييــف والتزويــر والتالعــب باملســتندات  
مــن  كثيــرة  قطاعــات  تشــغل  التــي  القضايــا  مــن  أصبحــت  والعمــالت 
األعمــال بصــورة عامــة، والقطــاع املصــريف خاصــة، وذلــك بســبب التطــور 
الهائــل يف التقنيــات و األدوات املســتخدمة يف ارتــكاب  هــذه  اجلرائــم،  
وحتولهــا مــن تصرفــات فرديــة إلــى عمــل منظــم متارســه شــبكات دوليــة 

كبيــرة. 

لــذا، جــاء هــذا البرنامــج الــذي يهــدف  إلــى تنميــة مهــارات املشــاركني يف 
التعــرف علــى خصائــص املســتندات والتوقيعــات الصحيحــة واكتشــاف 
املــزورة  املزيفــة  والتوقيعــات واألختــام واملســتندات  العقــود والعمــالت 
علــى  اعتمــادًا  ذلــك  و  التزييــف  و  التزويــر  وأنــواع  طــرق  مبختلــف 
اإلمكانيــات الشــخصية املتاحــة و مبــا يتماشــى مــع طبيعــة عمــل كل 
مؤسســة، مع تدريب  املشــاركني على اســتخدام أجهزة و وســائل الكشــف 

العلميــة احلديثــة يف القيــام بذلــك.

أهداف الورشة
املســتندات  خصائــص  علــى  التعــرف  يف  املشــاركني  مهــارات  تنميــة    •
منهــا  املزيفــة  و  املــزورة  واكتشــاف  الصحيحــة  واألختــام  والتوقيعــات 
اإلمكانيــات  علــى  اعتمــادًا  وذلــك  التزويــر  وأنــواع  طــرق  مبختلــف 
مؤسســة. لــكل  العمــل  طبيعــة  مــع  يتماشــى  مبــا  املتاحــة  الشــخصية 

يف  اتخاذهــا  الواجــب  واالجــراءات  بالتعليمــات  املشــاركني  تزويــد    •
حــاالت االشــتباه يف التزييــف و التزويــر ومــا يجــب عليهــم القيــام بــه 

العاملــي. االنضبــاط  وقواعــد  الداخليــة  املؤسســة  لتعليمــات  وفقــًا 

•  تدريــب املشــاركني علــى أجهــزة ووســائل الكشــف العلميــة احلديثــة 
املتاحــة لالســتخدام يف بيئــة العمــل الرســمي.

•  احلفــاظ علــى الصــورة االيجابيــة للمؤسســة وثقــة العمــالء فيهــا، 
وجتنيبهــا اخلســائر املاديــة املباشــرة وغيــر املباشــرة، و كذلــك اخلســائر 

غيــر املاديــة الناجتــة عــن جرائــم التزييــف والتزويــر واالحتيــال.

هيكل الورشة
املشــاركني  مــن  يطلــب  وســوف  العملــي،  بالطابــع  الــدورة  هــذه  تتســم 
عــرض جتاربهــم وخبراتهــم ومشــاركتها مــع زمالئهــم. وتســتخدم هــذه 
الــدورة مجموعــة متنوعــة مــن طــرق التدريــب التفاعلــي، مبــا يف ذلــك:

•  محاضرات نظرية
•  أفالم تدريبية 

•  عروض تقدميية
•  أنشطة تدريبية تطبيقية

•  حاالت عملية 
•  مناذج من املستندات املزيفة وكيفية اكتشافها

•  نشرات وملصقات توعية

المشاركون المستهدفون
•  جميــع العاملــني يف قطاعــات العمــل الرســمية املختلفــة مــن وزارات 
مثــل  بالتوقيعــات  صلــة  ذات  وأعمــال  وظائــف  يف  هــم  ممــن  وهيئــات 

وغيرهــا. والعقــود  واملســتندات  واألختــام  الشــيكات، 
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التسجيل مع تناول القهوة والشاي

اجللسة األولى: مدخل إلى تزييف وتزوير الوثائق واملستندات

•  اجلوانب االقتصادية جلرائم التزييف والتزوير
•  اجلوانب القانونية جلرائم التزييف والتزوير

•  الوثائق و املستندات
•  العالمات األمنية يف الوثائق واملستندات والشيكات

استراحة

اجللسة الثانية: كشف تزييف وتزوير الوثائق واملستندات

•  أنواع التزوير والتزييف
•  األساليب املختلفة للتزوير اجلزئي يف العمل املصريف وطرق كشفها

•  تزوير الكتابة واخلطوط اليدوية
•  حتليل خصائص وسمات ومميزات اخلطوط اليدوية

وقت الصالة  / استراحة الشاي والقهوة

اجللسة الثالثة: طريقة كشف تزوير التوقيعات واألختام

•  تزوير التوقيعات اليدوية و طرق الكشف عنها
•  تزوير األختام و طرق الكشف عنها

•  إستخدام طابعات احلاسب األلي يف تزوير التوقيعات واألختام وطرق كشفها

ختام اليوم األول / وجبة الغداء

برنامج اليوم األول

08:30 – 08:00

10:00 – 08:30

10:30 – 10:00

12:00 – 10:30

12:30 – 12:00

14:30 – 12:30

14:30
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التسجيل مع تناول القهوة والشاي

اجللسة الرابعة: مدخل إلى تزييف وتزوير  العمالت الورقية

•  تعريف تزوير  وتزييف العمالت 
•  الفرق بني التزييف والتزوير

•  خصائص جرمية تزييف  و تزوير العمالت
•  وسائل مكافحة جرائم تزييف وتزوير العمالت الورقية

استراحة

اجللسة اخلامسة: كشف تزييف وتزوير  العمالت الورقية

•  املكونات املادية للعمالت الورقية 
•  طرق تزوير وتزييف العمالت املختلفة وكيفية إكتشافها

•  طرق مكافحة التزوير والتزييف تقنيًا

وقت الصالة  / استراحة الشاي والقهوة

اجللسة السادسة: مختبرات العمالت الورقية

•  دراسات تطبيقية على العمالت الورقية وفحصها باليد والنظر
    واألدوات املستخدمة يف العمل املصريف

•  مراجعة شاملة ملا احتوته الورشة خالل اليومني وتعليمات
   للمشاركني حول اخلطوات التالية

ختام اليوم الثاني / وقت الغداء

برنامج اليوم الثاني

08:30 – 08:00

10:00 – 08:30

10:30 – 10:00

12:00 – 10:30

12:30 – 12:00

14:30 – 12:30

14:30
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مقدم الورشة:
أ. نشأت جابر محمود

مدرب ومستشار  تدريب  محترف

باخلبــرة  يتمتــع  متمــرس  تدريــب  ومستشــار  خبيــر  هــو  جابــر  نشــأت 
عامــا   24 الــى  تصــل  ملــدة  واالستشــارات  التدريــب  مجــال  يف  العمليــة 
تنوعــت خبراتــه خاللهــا مــا بــني العمــل يف منظمــات األعمــال احلكوميــة 
تقــدمي  يف  منهــا  عامــا   20 أمضــى  كمــا  اخلــاص،  القطــاع  ومنظمــات 
التدريــب واالستشــارات يف املجــاالت املاليــة واملصرفيــة لكبــرى منظمــات 

وعامليــًا. خليجيــًا  واملصــريف  املالــي  القطــاع  يف  األعمــال 

معتمــد رســميا لتصميــم و اعــداد وتقــدمي برامــج التدريــب املالي واملصريف 
مــن العديــد مــن اجلهــات العامليــة واالقليميــة املرموقــة و املتخصصــة يف 
مجــال التدريــب املالــي و املصــريف مثــل البنــك الدولــي، العربيــة للعلــوم 
املالــي  املعهــد  العربيــة،  الــدول  جلامعــة  التابعــة  واملصرفيــة  املاليــة 
الســعودي )املعهــد املصــريف الســعودي ســابقا(، ،املعهــد املصــريف املصــري 
املــواد  واعــداد  شــارك يف تصميــم  كمــا  املصــري.  املركــزي  للبنــك  التابــع 

التطويريــة.  واالستشــارات  املشــروعات  مــن  للعديــد  التدريبيــة 

•  عضو االحتاد الدولي للتدريب )IFT(، الواليات املتحدة األمريكية
•  ممارس ومدرب وموجه )كوتش( ومقيم معتمد يف مهارات الذكاء

    العاطفي شبكة Seconds 6  العاملية، الواليات املتحدة األمريكية.
•  مدير تعليم وتطوير معتمد )CLDM(، معهد كارلتون األمريكي

    لإلدارة املتقدمة، الواليات املتحدة األمريكية.
)ESHRD( عضو اجلمعية املصرية لتنمية الكفاءات البشرية  •

•  كشف التزييف والتزوير يف الشهادات والوثائق العلمية
•  كشف التزييف والتزوير للعمالت واملستندات والشيكات واألختام

•  كشف التزييف والتزوير يف العمالت الورقية 
•  كشف ومكافحة االحتيال يف مصرفية األفراد

•  كشف ومكافحة االحتيال يف أجهزة الصراف األلي
•  كشف ومكافحة االحتيال يف بطاقات االئتمان 

•  كشف ومكافحة االحتيال يف مصرفية الشركات 
•  كشف ومكافحة االحتيال التأميني

•  مكافحة غسل األموال يف مجال التأمني
•  كشف ومكافحة غسل األموال يف مجال البنوك 

•  كشف ومكافحة غسل األموال للجمارك
•  كشف ومكافحة غسل األموال  يف األسواق املالية 

•  كشف ومكافحة غسل األموال يف التمويل العقاري
•  كشف ومكافحة غسل األموال يف متويل التجارة الدولية 

•  كشف ومكافحة غسل األموال يف منظمات العمل اخليري
•  إدارة الوقت وضغوط العمل يف القطاعات املالية واملصرفية

•  مبادئ حماية عمالء البنوك 
•  إدارة الضغوط للعاملني يف القطاع املالي واملصريف من

    خالل الذكاء العاطفي

مجاالت الخبرة والتميز التدريبي

العضويات الدولية

أهم االختصاصات والورش التي قدمها

BHD 380 per delegate

Fees in Bahraini Dinar الر�سوم بالدينار البحريني

٣٨٠ د.ب للم�سارك الواحد

�سعر خا�ص للمجموعات

The workshop fee will include:

 Attending all workshop sessions.
 Full workshop materials.
 Lunch, tea and coffee.
 A certificate of Completion.
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