


الـخـلـفـيـة
مع تزايد عمليات الغش والرسقات واملخاطر التي تواجهها املصارف وما يرتتب عىل تنامي هذه العمليات من تكلفة 
باهظة، السيما بعد التطور التكنولوجي الرسيع الذي يشهده العالم والذي يستفيد منه منفذو عمليات الغش، كان ال بد 
من العمل عىل نرش التوعية لدى العاملني يف القطاع املرصيف  لدرء مخاطر الغش من خالل برنامج توعية ينرش ثقافة 

ومبادئ القيم، إضافة إىل إجراءات عمالنية لرصد وكشف عمليات الغش التي تهدد القطاع املرصيف.   
إنطالقاً من هذا الواقع، تعمل املصارف واملؤسسات املالية عىل وضع إجراءات وقائية واسرتاتيجيات لتفادي عمليات 
الغش من خالل تطوير ثقافة ومبادئ القيم األخالقية يف املرصف، وخلق التوعية لدى موظفيها لكشف عمليات الغش 
وضع  عىل  تعمل  كما  احتيال،  عمليات  وجود  أو  وقوع  احتمال  من  تحذر  التي  املؤرشات  ومراقبة  رصد  خالل  من 

سياسات وإجراءات عمل لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال ملكافحة وتفادي عمليات الغش.
ونظراً ألهمية هذا املوضوع الحيوي يف عالم األعمال عامة ويف الصناعة املرصفية عىل وجه الخصوص، ينظم إتحاد 

املصارف العربية هذه الورشة الهامة، عىل يد خبري يف مجال كشف الغش والتزوير عىل مدى ثالثة أيام.

أهـداف الـورشـة 
تتوجه ورشة العمل هذه إىل املهنيني العاملني  يف الرقابة والتحقق من عمليات الغش املحتملة  أو الواقعة داخل املصارف 
كما تتوجه اىل مسؤويل الرقابة يف  الفروع. وتهدف إىل وضع التوجيهات األساسية لتفادي الغش والتزوير، ومراقبة 
الوثائق، واستعمال تقنيات عدة يستفيد منها املدققون والعاملون يف  التحقيقات، قراءة  العمليات املشبوهة وإجراء 

مكافحة الغش يف املصارف واملؤسسات املالية.
كما ويصبح املشارك يف نهاية هذه الورشة عىل معرفة وثيقة باألساليب والوسائل املستخدمة يف عملية الغش والتزوير، 

واألساليب الحديثة املستخدمة ملكافحتها.

تـتـوجـه ورشـة الـعـمـل هـذه إلـى:
 	Internal Auditors املدققني الداخليني
 	Ethics Officers  ضباط األخالقيات

  	Compliance Officers  ضباط اإلمتثال
  	Risk Management Officers  ضباط إدارة املخاطر

  	Human Resources Officers  ضباط املوارد البرشية
  	Legal Council Officers  ضباط الدائرة القانونية

  	Finance Officers ضباط املوارد املالية
  	Security Officers  ضباط األمن

  	Supervisors املرشفني
  	In-charge Operational Officers  مسؤويل العمليات

	 املهنيني الذين يبتغون تنفيذ مهام التحقيق بالغّش بحسب األساليب الفضىل
 	Professionals who wish to conduct fraud investigations in accordance with best practice

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة
ما هو الغش؟ تعريفه، مثلث الغش، منطقة املخاطر العالية، كيفية مكافحة الغّش، تحليل الصور، مشاهدة    1 .

الفيديو واستخالص النتائج.  
ما هي األخالقيات؟ تعريفها، املناطق السوداء والبيضاء والرمادية، األخالقيات واآلداب، مغالطت األخالقيات    2 .
والقانون، صيد 22، من الذي كّذب تحت القسم؟ القاعدة الذهبية، الخط الرفيع: مشاهدة مقتطفات من فيلم     

واستخالص النتائج.  
(، قواعد األخالقيات الصادرة عن معهد املدققني    3 .IPPF( ماذا تقول املعايري؟ إطار املمارسات املهنية الدولية



الداخليني )IIA(، املعايري ذات الصلة من )IPPF( ، املعايري ذات الصلة من قانون ساربينز أوكسيل.  
: أمثلة عن االحتيال، رشوط التحقيق الكامل لتجنب املزالق، اإلجراءات    مهارات وتقنيات التحقيق -الجزء 1. 4
العالجية، مؤرشات االحتيال / الرايات الحمراء، الغضب / الحريق الداخيل: مشاهدة مقتطفات من فيلم     

واستخالص النتائج.  
ما يجب القيام به وما يجب تجنّبه خالل التحقيق يف الغّش: أفضل املمارسات يف مجال التحقيق يف الغش، مناقشة   5 .
عرشات السيناريوهات أثناء إجراء التحقيقات، دافع عن إجاباتك، التهويل / التفّوق العددي: مشاهدة مقتطفات    

من فيلم واستخالص النتائج.  
: تعريف املبلغني عن املخالفات، ساربينز أوكسيل واملبلغني عن املخالفات،    مهارات وتقنيات التحقيق - الجزء 2. 6
إقناعهم العتماد سياسة مكافحة الغش، حالة أمني صندوق الكافترييا، مخطط سياسة مكافحة الغش، لجنة     
تقيص الحقائق مقابل لجنة التحقيق يف الغش، االستعداد للسيناريو األسوأ، تقارير الغش: الشفهي، املؤقت،     
املسودة، النهائي، التقارير لإلدارة العليا، التقارير ملجلس اإلدارة، وامللخصات التنفيذية، تحت الجرس: مشاهدة     

مقتطفات من فيلم واستخالص النتائج، كلّما أنت يف شك: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخالص النتائج.  
: حالة التقرير الطبي، حالة إصدار التقارير، حالة اختالس الشيكات، حالة   مهارات وتقنيات التحقيق - الجزء 3. 7

الحسابات، إجراء مقابالت مع الناس: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخالص النتائج.  
الختام: ُمدّرس بديل: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخالص النتائج، الطيّار: مشاهدة مقتطفات من فيلم    8 .

واستخالص النتائج، استخالص العرب.  

مـيـزات الـورشـة
تمارين فردية  - فرق عمل -  طاولة مستديرة - مشاهدة مقتطفات من أفالم سينمائية الستخالص العرب

الـُمـحـاضـر
 MBA, CPA, CIA ،األسـتـاذ إيلي َسفر

مستشار للعديد من املؤسسات حيث يقود مشاريع إدارة التغيري الخاصة بها وإعادة هيكلتها. 
تشمل خدماته املؤسسات املالية والعديد من مؤسسات األعمال العمالقة.

بريوت  يف  األمريكية  الجامعة  يف  الداخيل  التدقيق  دائرة  يف  املساعد  املدير  منصب  سابقاً  شغل 
)AUB(، ومدير التدقيق الداخيل يف الجامعة اللبنانية األمريكية )LAU(، ورئيس دائرة التدقيق 
UTC-( ورشكاه  طبارة  أسامة  رشكة  يف  املستشارين  ورئيس   )SPG(صقر ملجموعة  الداخيل 

 .)NEXIA International
إىل  املالية وصوالً  باملخالفات  النقد واملخزون مروراً  الذي تراوحت من اختالس  الغش  التحقيقات يف  أجرى عرشات 
تزوير املستندات. كانت بعض التحقيقات فردية وبعضها اآلخر عرب لجان متخصصة حيث وجد بعض األشخاص 

أبرياء والبعض اآلخر مذنبني. 
 .) IIA Lebanon( عضو مؤسس ورئيس سابق لجمعية املدققني الداخليني يف لبنان

.)LACPA( عضو يف نقابة خرباء املحاسبة املجازين يف لبنان
مدرب معتمد لدى إتحاد املصارف العربية والعديد من مؤسسات التدريب اللبنانية والعربية، ومشارك يف الكثري من 

املؤتمرات وورش العمل محلياً ، إقليمياً، ودولياً.
حامل بكالوريوس يف إدارة األعمال )BBA( و ماجيستري يف إدارة األعمال )MBA( من الجامعة األمريكية يف بريوت 
 ،)CIA( مجاز يف التدقيق الداخيل ،)USA( نيو هامشري، الواليات املتحدة األمرييكية ،)CPA( محاسب مجاز ، )AUB(

  .)USA( معهد املدققني الداخليني، فلوريدا، الواليات املتحدة األمرييكية
.) IIA UAE( تلقى يف عام 2010 “جائزة اإلنجاز مدى الحياة” من قبل جمعية املدققيني الداخليني يف اإلمارات العربية املتحدة

الفرايه وفاء  السيدة 
دولية  مهنية  شهادات  إىل  باإلضافة  الحاسوب  علوم  يف   )CS( جامعية  إجازة  عىل  حائزة 

متخصصة.
تملك السيدة وفاء خربة 27 سنة يف القطاع املرصيف حيث عملت سابقاً يف املناصب التالية:

	 مدير تنفيذي يف تدقيق تكنولوجيا املعلومات لدى البنك األهيل األردني - األردن
	 مدير إدارة مخاطر أمن تكنولوجيا املعلومات لدى بنك القاهرة عمان - األردن

	 مدير أمن املعلومات ملدة عرش سنوات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل - األردن
تملك أيضاً خربة واسعة يف التدريب حيث حارضت مع عدد كبري من املؤسسات التدريبية يف األردن والعالم العربي



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $  للم�ضارف   950
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1200

امل�ضاركني. لل�ضادة  يومي  وغداء  وال�ضيافة  العمل،  اأوراق  وا�ضتالم  الور�ضة  اأعمال  وح�ضور  الإ�ضرتاك  ر�ضم  يت�ضمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 

والإنكليزّية. العربية  اللغة  الور�ضة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ضاب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�ضارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�ضحوب  م�ضريف  ب�ضيك 
الور�ضة. ح�ضوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�ضلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �ضبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�ضطة  والدفع  لالإ�ضرتاك 

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

يرجى اإر�ضال اأ�ضماء ال�ضادة امل�ضاركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت - اجلمهورية اللبنانية :  ص.ب. 2416-11 رياض الصلح 2110 1107 —
                   - هاتف: 961-1-364881/5/7+      961-1-377800+         

                                                     -  فاكس:961-1-364955+      961-1-364952+    
E-mails: training@uabonline.org  workshops@uabonline.org    seminars@uabonline.org  

Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

اخلرطوم - مجهورية السودان:  ص.ب. )12597(  -  هاتف وفاكس: 249-183-781742+ —               
       

عّمان - اململكة األردنية اهلامشية : ص.ب. )942100(  عّمان    )11194( األردن   -   هاتف: 962-6-5677234/5+ —        
                                                                          - فاكس: 962-6-5688854+

القاهرة - مجهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أمحد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة )11( - املهندسني - اجليزة —
             - هاتف:33034442-202+  33023762-202+  -  فاكس:202-33440297+

تونس - اجلمهورية التونسية:  شارع خري الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 — تونس البلفيدير -  مبنى البيت املصريف 

             - هاتف:908083-71-216+     - فاكس:216-71-951419+  



PARTICIPATION FEES:

950 $ for UAB members
1200 $ for Non-UAB members

fees include attending the workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.
Workshop language: Arabic and English.

MEANS OF PAYMENT
A Bankers check shall be drawn at New York to the order of the Union of Arab Banks, or by transfer to 

the account of the UAB No: 0331-082305/510 Arab Bank - Beirut Lebanon.
For online registration & payment, please visit our website :www.uabonline.org

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following addresses: 
Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:     P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
             Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
             Email: uab@uabonline.org

E-mails: training@uabonline.org   workshops@uabonline.org   seminars@uabonline.org 
Booking online: www.uabonline.org

Regional Offices:
Cairo - Egypt :           19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
            Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 
             Email: uab-egypt@uabonline.org

Amman - Jordan:     P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
           Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      
            Email:uab-jordan@uabonline.org

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      Telefax: +249-183-781742

Tunisia:                 P.O.BOX:1002/45 Tunis      Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419

Sana’a - Yemen:        P.O. Box: 11318 Sana’ab    Tel: +967 1 242328       Fax: +967 1 242305

 



WHO SHOULD ATTEND?
Internal Auditors• 
Ethics Officers• 
Compliance Officers• 
Risk Management Officers• 
Human Resources Officers• 
Legal Officers• 
Finance Officers• 
Security Officers• 
In-charge Operational Officers • 
Professionals who need practical guidance on how to conduct fraud investigations   • 

 in accordance with best practice

THE SPEAKER
MR. ELIE SAFAR, MBA, CPA, CIA
Advisor to several companies in charge of their change management 
projects and their re-structuring. He serves financial institutions and 
many other renowned industries.
He worked as “Assistant Director of Internal Audit” at the American 
University of Beirut (AUB), moved to the Lebanese American University 
(LAU) as the Director of Internal Audit, became the Group Head of Internal 
Audit of Sakr Power Group (SPG), and then served as Head of Consulting 
at Usamah Tabbarah & Co. (UTC – Nexia International).
Conducted tens of fraud investigations which ranged from embezzlement of cash 
and inventory passing by financial wronging reaching to forgery of documents. Some 
investigations were conducted on a one-to-one basis and others via specialized 
committees. Some people were found innocent and others guilty.
Co-founder and Former President of “The Institute of Internal Auditors in Lebanon” (IIA 
Lebanon).
Member of the Lebanese Association of Certified Public Accountants (LACPA).
Appointed Lecturer and Trainer at the Union of Arab Banks (UAB) and at many Lebanese 
and Arab professional development institutions; he addressed conferences and delivered 
workshops locally, regionally, and internationally.
Holds a Bachelor of Business Administration (BBA) and a Master’s in Business Administration 
(MBA) from the American University of Beirut (AUB); is a Certified Public Accountant (CPA), 
New Hampshire, USA, and a Certified Internal Auditor (CIA), IIA, Florida, USA.
Mr. Safar received the “2010 Lifetime Achievement Award” granted by The Institute of 
Internal Auditors in the United Arab Emirates (IIA-UAE).

MRS. WAFA AL FARAYEH (CS)
She has a total of 27 years of experience in the banking sector:
Former  Executive Manager Information Technology Audit/ Jordan Ahli 
Bank (March,2011 – Jan,2015 ) at Internal Audit Group
Former IT Security Risks Department Manager / Cairo Amman Bank
(Dec, 2006 – Feb,2011) at Risk Division
Former IT Security Control Dept. Manager (1995 – 2006) - IT Division / 
(Housing Bank for Trade and Finance) (Dec,1987– Nov, 2006)
and other firms at IT Divisions / Jordan
Director of Information Security for 10 years at the Housing Bank for Trade and Finance - Jordan
She is a holder of a Computer Science Degree and a trainer / speaker with many training 
institutions in Jordan and the Arab World



WHY ATTEND THE “FRAUD INVESTIGATION WORKSHOP”?

This workshop, most appropriate for professionals involved in investigating potential 
frauds within an organization, is about the different types of fraud, investigative guiding 
principle, interviewing skills, document analysis and other techniques.
Attending this workshop will ensure that every person involved in fraud investigations is 
aware of its “dos and don’ts.”

WHAT WILL I LEARN?
What is Fraud? Definition, Fraud triangle, High risk area, How to combat fraud,   • 

 Analyze pictures, watch a video, and draw conclusions
What is Ethics? Definition, Black and white, and grey areas, Ethics and morality, Ethics- • 

 Law fallacy, Catch 22, Who lied under oath? The Golden Rule, The thin line:    
 watch extract of a movie and draw conclusions

What do the Standards say? International Professional Practices Framework (IPPF),The  • 
 Institute of Internal Auditors (IIA) Code of Ethics, Applicable Standards from IPPF,   
 Applicable Standards from the Sarbanes Oxley Act

Fraud Investigation Skills and Techniques-Part 1: Examples of fraud, Requirements   • 
 of a complete investigation, Pitfalls to avoid, Remedial actions, Fraud indicators /   
 red flags, Anger / fire within: watch extract of a movie and draw conclusions

Dos and Don’ts of Fraud Investigation: Best practice in fraud investigation, Discuss   • 
 tens of scenarios while conducting investigations, Defend your answers, Intimidation  
 / outnumbered: watch extract of a movie and draw conclusions

Fraud Investigation Skills and Techniques-Part 2: Definition of whistleblowing,   • 
 Sarbanes Oxley act on whistleblowing, Making the Case  for an Anti-Fraud policy,  
 The case of the Cafeteria Cahier, Anti-Fraud policy outline, Fact Finding Committee   
 versus Fraud Investigation Committee, Prepare for the worst case scenario, Fraud   
 Reports: verbal, interim, draft, final, management reports, board reports, and    
 executive summaries, Under the bridge: watch extract of a movie and draw    
 conclusions, Whenever in doubt: watch extract of a movie and draw conclusions

Fraud Investigation Skills and Techniques-Part 3: The case of the medical report,   • 
 The case  of issuing reports, The case of embezzling checks, The case of the Accounts,  
 Interviewing people: watch extract of a movie and draw conclusions

Wrap-up: Substitute teacher: watch extract of a movie and draw conclusions, Pilot:   • 
 watch extract of a movie and draw conclusions, Lessons learned

WORKSHOP FEATURES

Individual exercises• 
Group Work• 
Case studies adapted from real-life situations• 
Watch extracts of movies to highlight “lessons learned”• 




