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P a l e s t i n i a n  B a n k i n g  I n s t i t u t e  



 

 
 �
 د�لوم التأه
ل الم���

 
 
 

 الهدف العام
          � � والـراغـبــ�� � فـلـسـطـ��

�� �
� الـقـطـاع الــمـ�ـ��

� مـوظـ�� نـامـج إ! تـأهـ�ــل وتـمـكـ�� يـهـدف هـذا الـ&%
;العمل ف�ه وتع?<فهم ;مختلف جوان8ه وآل�ات و5جراءات العمل�ات الم�ف�ة الداخل�ة والـخـارجـ�ـة، 

� العمل وحسن أداءهم له. 
 ومن ثم رفع كفاءتهم العلم�ة والعمل�ة مما Fسهل انخراطهم ��

 

 دورات�مساقات الد�لوم: 
 ساعة).  15ثقافة م�ف�ة أساس�ة ( .1
ون�ة ( .2 Q&Rساعة).  15الخدمات والمنتجات االل 
 ساعة).  15الYسه�الت االئتمان�ة ( .3
�ك�ت العمل ( .4Yساعة).  15خدمة العمالء واي 
 ساعة).  15محاس8ة البنوك ( .5
 ساعة).  15التجارة الخارج�ة: اعتمادات، بوالص، حواالت، كفاالت ( .6
 ساعة).  15الجوانب القانون�ة لألعمال الم�ف�ة ( .7
� ادارة المخاطر ( .8

 ساعة).  15مقدمة ��
 )15نظم مjافحة غسل االموال وس�اسة اعرف عم�لك ( .9

 

 ساعة.  135عدد الساعات اإلجمال
ة للد�لوم:  
:  المدر%ون:  � � فلسط��

ة �� <ن ذوي الخ&% � � المتم&� ��nنخ8ة من المدر 
 االستاذ ض�اء الدين ع8د الفتاح -1
 االستاذ أtرم دشت -2
 االستاذ ع�u شكري -3
 االستاذ حسام نزال -4
 االستاذ ;اسم بواطنة -5
 االستاذ حمدي دحادحة -6
 الدكتور خلدون أبو السعود -7
 االستاذ سائد مقدادي -8
 الدكتور فراس مرار -9

$) للمشارك الواحد من غ&� األعضاء، 1350$) للمشارك الواحد من األعضاء، و( 1150(  الرسوم: 
 �

� الفلسطي~�
لدى  10024275رقم يتم �سد�دها ;موجب حوالة بنك�ة لحساب المعهد الم���

 IBAN: PS52 TNBC 0000 0000 0001 0040 1664 1البنك الوط�� فرع املاصيون،

SWIFT CODE : TNBCPS22 

 

�   مـ/ــان وتــار-ــــــخ االنــعـقــاد: 
� رام هللا، حــ�ــث ســ�ـتــم الـ8ــدء ��

� مــقــر الــمــعـهــد ��
تــعـقــد دورات الــد;ــلـوم ��

 (أ�ام س�ت).  29�02�2020الد;لوم ابتداء من 
� حــال حــضورە مــا ال �قــل عــن   الــشهادة: 

% مــن عــدد ســاعات �80منــح المــشارك شــهادة الــد;لوم ��
<طــة حــضورە مــاال �قــل عــن  % مــن عــدد ســاعات �ــل مــساق) واجت�ــازە االمتحانــات 50الــد;لوم (��

 الخاصة بها. 



 

 

  ثقافة م�ف
ة أساس
ة
 

 األهداف العامة: 
� وأخالق�ات العمل �شjل عام

� ;أسس وقواعد العمل الم���  .تع?<ف المشارك��
 

 المحت8-ات الرئ6س
ة: 
 

 الجزء االول: 
 
 التع?<ف ;البنوك و�شاتها وتطورها.  . 1
 أنواع البنوك واهدافها ومهامها.  . 2
 التنظ�م اإلداري واله�jل التنظ��� للبنك.  . 3
 ال�<ة الم�ف�ة ومقومات البنك الناجح.  . 4
 الرقا;ة الم�ف�ة ودور سلطة النقد.  . 5
� المخاطر الم�ف�ة.  . 6

 مقدمة ��
� تتعامل بها البنوك والتطورات الحديثة.  . 7

Q~الخدمات والمنتجات ال 
 ثقافة م�ف�ة اسالم�ة.  . 8
9 .  . �

 أخالق�ات العمل الم���
 

: أساس
ات الودائع �
 الجزء الثا?�

 الهام ال�ئ���ة للعل في ال�دائع . .1

 أن�اع ال�دائع وخ�ائ�ها وم�ا�اها. .2

 ل2 تف%ح؟). -ال(�ا-ات ال%ي تف%(ها ال)'�ك (ال%ع�$# .3

 ان�اع ال(�ا-ات وخ�ائ�ها. .4

�3ة .5�3ة وغ�4 ال .ال(�ا-ات ال

 االی<اعات واج�اءاتها / تغ�8ة ال(�اب. .6

 ال�(�Cات وBج�اءاتها. .7

 دفات� الG�Hات : إع<ادها وت�ل�ها. .8



 

 

 
 . مفه�م القاصة والغ�ض م2 إنHاء مM%G القاصة.10

 . آل�ات وBج�اءات معالPة ش�Gات القاصة.11

 . نTام ال%ل� وال��اف اآللي.12

 . إغالق ال(�ا-ات.13

 . �HXف ال(�ا-ات.14

 . ل%عل�ات ال<ور$ة ال\اب%ه وBج�اءاتها.15

 
 

ون
ة ABCالخدمات والمنتجات االل 
 

 

 األهداف العامة: 
 

 ، نت البن�� Q&ة مثل االن�ون Q&Rالخدمات والمنتجات االل; � تع?<ف المشارك��
 ال�افات االل�ة، .... 

 
 المحت8-ات الرئ6س
ة: 

 
1 .  �

� القطاع الم���
 لمحة عن الخدمات الم�ف�ة ��

 ا! اين تتجه الخدمات الم�ف�ة . 2
ون�ة . 3 Q&Rة االل� �شأة وتطور الخدمات الم�ف
ون�ة . 4 Q&Rة االل� أهداف وفوائد الخدمات الم�ف
ون�ة . 5 Q&Rة االل� محاذير ومع�قات الخدمات الم�ف
 خدمات ال�اف اآل!�  . 6
 الخدمات الم�ف�ة ع&% الهاتف والبنك الناطق . 7
نت . 8 Q&ة ع&% االن� الخدمات الم�ف
 الخدمات الم�ف�ة ع&% االجهزة الخل�<ة . 9

10 . Credit and Debit Cards 



 

 

 

 �
  الGسه
الت االئتمان
ة والتحل
ل االئتما?�

 
 األهداف العامة: 

ها عu البنك.  .1 � ;قسم الYسه�الت وأهدافها ومدى تأث&�  تع?<ف المشارك��
� ;أنواع الYسه�الت وارت8اطها �سوق العمل.  .2  تع?<ف المشارك��
� ;مواصفات موظف الYسه�الت.  .3  تع?<ف المشارك��
� وأر�انه.  .4

� ;التحل�ل االئتما��  تع?<ف المشارك��
، أر�انه وأهدافه.  .5 �

� ;مراحل التحل�ل االئتما��  تع?<ف المشارك��
� ;مراحل ما ;عد اتخاذ قرار منح الYسه�الت من لحظة  .6 تع?<ف المشارك��

� الYسد�د.   التنف�ذ لح��
 المحت8-ات الرئ6س
ة: 

1 .  : �
� العمل الم���

 دور الGسه
الت وأهميتها ��
 الموقع التنظ��� لقسم الYسه�الت.  •
 مواصفات موظف (ضا;ط االئتمان) •
� قدرة وس�اسة البنك الYسل�ف�ة.  •

 العوامل المؤثرة ��
 عوامل داخل�ة.  .1
  عوامل خارج�ة.  .2


ف الGسه
الت:  . 2Mتص 
 حسب استحقاقها.  •
 حسب الضمان.  •
 حسب الغا�ة والغرض.  •
 حسب ط?<قة الYسد�د.  •
 حسب ن�ع الYسه�الت.  •

ة .1  الYسه�الت الم8ا��
ة .2  الYسه�الت غ&� الم8ا��

3 .   : �
 التحل
ل االئتما?�

•  . �
 تع?<ف التحل�ل االئتما��

•  . �
 أر�ان عمل�ة التحل�ل االئتما��

 تع?<ف المخاطر المحتملة.  .1
 تقي�م عنا£ المخاطرة.  .2
 تغط�ة عنا£ المخاطرة.  .3



 

 

4 .  : �
 مراحل التحل
ل االئتما?�

 مرحلة االتصال وجمع المعلومات:  •
المقا;لة الشخص�ة مع العم�ل طالب الYسه�الت، أهميتها  .1

� �جب أن تغطيها. 
Q~والعنا£ ال 

 األوراق الثبوت�ة.  .2
 مرك¥<ة المخاطر.  .3
 البنوك األخرى.  .4
  مرحلة مصادر البنك الداخل�ة:  .5

 ملف العم�ل.  -
 قسم الودائع.  -
 قسم الYسه�الت وال¦مب�االت واالعتمادات والRفاالت.  -

  قسم بوالص التحص�ل والحواالت.  -      
 

 القوائم المال�ة.  . 6
 ال¥<ارات الم�دان�ة.  . 7
 الموردين.  . 8
9 .  . �  المنافس��

  مصادر أخرى.  . 10
 . مرحلة الغ?nلة    ••••

ور<ة.  . 1  اس8Yعاد المعلومات غ&� ال��
مناقشة مدى معقول�ة الغرض من الYسه�الت ومدى صحة  . 2

  المعلومات المقدمة من العم�ل. 
  مرحلة التقي�م و�شمل العنا£ الواجب تقي�مها:  •

 الم8لغ المطلوب.  . 1
 الغرض من القرض.  . 2
ض.  . 3 Q&المق 
 الضمانات.  . 4
 رأس المال.  . 5
 مصادر الYسد�د.  . 6
اض.  . 7 Q&صفة االق 
ض.  . 8 Q&عة عمل المق� طب
 الظروف االقتصاد�ة.  . 9



 

 

 
 مرحلة المفاوضات.  •
 مرحلة اتخاذ القرار.   •
 

 مراحل تنف
ذ قرار الGسه
الت:  . 5
•  . �

 مرحلة التوثيق القانو��
 مرحلة وضع الYسه�الت موضع التنف�ذ.  •
 مرحلة المتا;عة.  •
 مرحلة الYسد�د.  •
•  . �

Qذ) وعالقته ;القرار االئتما��� حال التنف
 مرحلة التحص�ل (��



 

 


ك
ت العملGخدمة العمالء واي 
 

  األهداف العامة: 

� ;قناعة ;أن عمالء البنك هم اساس العمل وهم موجودين لتقد�م  ��nخروج المتدر
� او يوظف ;ل انه هو من  ة  لهم ألن هذا العم�ل هو من Fستطيع ان �ع�� � خدمة متم&�

Fستطيع ان �طرد اي موظف من العمل ،حالما قرر ان ي©تقل للتعامل مع اي بنك 
� تقد�م خدمة رائعة للعمالء

�� � ات�ك�ت -آخر. ان بناء ثقافة مهن�ة قائمة عu التم&�
 »� هدف اسا�ª ستعمل الدورة عu تحق�قه.   -الخدمة الراق�ة

 
 : Yكون المشاركون قادر-ن ع
 مع نها[ة هذە الدورة س

 
 ما هو إت�ك�ت األعمال؟ ولماذا �جب ان �كون لنا ات�ك�ت خاص بنا وnعمالئنا؟ •
� تفوق توقعات العمالء والعمل عu تطب�قها من  •

Q~ة وال � وصف الخدمة المتم&�
 الجميع وكعمل جما®� . 

•  �
Q~ة وال � � س�تم تحق�قها من تقد�م خدمة متم&�

Q~ة ال�التعرف عu  الفوائد الشخص
 س¯ستف�د منها الجميع . 

 ان يتقن المتدرnون  التواصل (التعامل) مع انماط السلوك المختلفة من العمالء •
•  uة للعمل ع � � تمنعهم من تقد�م خدمة متم&�

Q~قات ال�ان يتعرفوا عu اهم المع
 تجنبها . 

اضات المختلفة • Q&اإلع uالرد ع uل الغاضب والقدرة ع� تعلم فن التعامل مع العم
� ال�ة تقد�م خدمات افضل للعمالء وnما يتالءم  • وضع خطة عمل جماع�ة لتحس��

 مع خطة البنك. 
� التعامل مع ضغوط العمل •

 اتقان ال�ات جد�دة ��
 

 المحت8-ات: 
 

� قلب العمل
ة الGس8-ق
ة للبنك: 
 اوال: العم
ل ��

 التعرف الى مكان العميل في قلب العملية التسويقية •
  –اتيكيت خاص بالتعامل معهم  –تطور النظرة الى العمالء  •
 اتيكيت األعمال في القرن الحادي والعشرين  •
 الفرق بين السلع والخدمات ، خدمة العميل واحدة •
 خدمة العمالء كثقافة/استراتيجية وليست كقسم او دائرة في البنك •
 تحقيق األهداف البيعية واألهداف األخرى من خالل خدمة العمالء •



 

 

� تقد[م الخدمة: 
�� � bBساب مهارات التمGdا Yع � beة قدرات المشارك
  ثان
ا:تنم

 
 مدخل الى التواصل مع العمالء  •
 التواصل الرسمي والغير رسمي •
 مهارات التميز في تقديم خدمة متميزة للعمالء •
 العائد من تقديم خدمة متميزة على الشركة،الموظف، المجتمع  •
 كيف يساعد الموظف في اي موقع كان على اكتساب وبناء والء العمالء •
 كيفية بناء موقف إيجابي تجاه العمالء  -بناء ثقافة خدمة العمالء اإليجابية كفريق  •
 

ة من  � bBأهم الخطوات لتحقيق خدمة متم �h ة وما � bBالخدمة المتم �hثالثا:ما
� البنك: 

�iموظ 
 
 مفهوم الخدمة المتميزة للعمالء ،اتيكيت خاص بالبنك •

 مستويات الخدمة المتميزة للعمالء •

 اهم المعيقات امام تقديم خدمة متميزة للعمالء وكيف نتعامل معها •

 ،نحن عمالء عند بعضنا البعضالعمالء الداخليينخدمة  •

 العمل على اتقان خطوات تقديم خدمة متميزة •

 لغة الجسد والتواصل البصري ،المظهر الخارجي •

 

� خدمة العمالء
 را�عا:تطب
قات ��

 
 إدارة وتجاوز توقعات العمالء من الخدمة المقدمة لهم •

 اتقان تقنيات جديدة في التعامل مع األنواع المختلفة من العمالء •

 تعلم كيفية خلق انطباع اولي وانطباع اخير اثناء وبعد تقديم الخدمة •

 التعرف الى عناصر الخدمة المتميزة التي تفوق توقعات العمالء •

 تعلم وبناء مهارات جديدة في خدمة العمالء •

 

اضات والش/اوى ABخامسا:التعامل مع االع 
 لماذا يعترض وعلى ماذا يعترض العمالء •

 فن تحويل اإلعتراض الى فرصة •

 كيف نتعامل مع اإلعتراضات المختلفة •

 فن التعامل مع االنواع المختلفة من العمالء خاصة الزبون الغاضب •

 التعرف الى اهم المعيقات التي تحول بينهم وبين تقديم خدمة ومتميزة •
 التعامل مع شكاوي العمالء •



 

 

  سادسا:التعامل مع االنواع المختلفة من العمالء: 
 
 نحن ال نختار عمالءنا،علينا ان نتعامل معهم مهما كانوا •
 تصنيف العمالء لماذا؟ •
 كيف نصنف العمالء،كيف نقرر من اي االنواع هم؟ •
 كيف نتعامل باحتراف مع كل نوع منهم؟ •
 كيف نتعامل مع الزبون الغاضب؟ •
 

 

ة للعمالء، من  � bBتقد[م خدمات متم �
�� � beف الموظف
Mسا�عا: مقدم الخدمة، تص

 اي االنواع انت؟: 
 
 كيف تتعرف على قدراتك في تقديم خدمة متميزة للعمالء؟ •

 كيف تصنف نفسك كمقدم للخدمة؟ •

 صفات مقدم الخدمة المتميزة •

 المهارات المطلوبة من مقدم الخدمة المتميزة •

 

 ثامنا:ادارة الذات وتحمل ضغوط العمل: 
 
 دورة الضغط النفسي •

 التعامل مع الضغوط اليومية والضغط النفسي  •

 الراحة النفسية في تقديم خدمة متميزة للعمالء •

 

 
  محاسtة البنوك

 

 األهداف العامة: 
 
� وعــنــا£ە األســاســ�ــة وتــطــبــ�ــقــاتــه  . 1 � ;ــأهــداف الــنــظــام الــمــحــاســ~% تــعــ?<ــف الــمــشــاركــ��

 الم�ف�ة. 
� البنك . 2

ور<ة الالزمة لعملهم �� � ;المعلومات المحاس±�ة ال��   .تزو<د المشارك��

� نــهــا�ــة الشــهــر ونــهــا�ــة  . 3
� الــبــنــك ��

� عــu أعــمــال قســم الــمــحــاســ8ــة �� إطـالع الــمــشــاركــ��
 السنة المال�ة. 

 



 

 
 

 المحت8-ات الرئ6س
ة: 
 

� الـمـ8ـادئ والـفـرضـ�ـات الـمـحـاسـ±ـ�ـة   . 1 � مقدمة عن المحاس8ة والـنـظـام الـمـحـاسـ~%
ان المراجعة والYس�<ات الجرد�ة والحسا;ات الختام�ة.  �  والقيود المحاس±�ة، م&�

� البنك.  . 2
 القيود المحاس±�ة ��

 أعمال قسم المحاس8ة ;الف?ع.  .3
 قيود الفوائد اآلل�ة الشه?<ة.  .4
� المقاصة والحواالت المرك¥<ة.  .5

 القيود المحاس±�ة ��
� الدوائر األجن±�ة وعمل�ات الخ¥<نة.  .6

 القيود المحاس±�ة ��
7.  . �  محاس8ة المركز والفروع والمراسل��
 محاس8ة االسYثمارات ;البنك .8
 قيود المخصصات.  .9

 الب�انات والتقار<ر المال�ة. .10
 تقار<ر سلطة النقد الفلسطي©�ة. .11

 
 

 التجارة الخارج
ة: 
 

 االعتمادات المسGند[ة و%والص التحص
ل
 األهداف العامة: 

� الـقـطـاعـات  .1 � ;ـمـفـهـوم الـعـمـلـ�ـات الـتـجـارة الـخـارجـ�ـة ومـوقـعـهـا بـ�� تع?<ف المـشـاركـ��
 الم�ف�ة األخرى �شjل عام. 

� ;ــأهــمــ�ــة االعــتــمــادات الــمــســYــنــد�ــة �ــأحــد أهــم أدوات الــتــجــارة     .2 تــعــ?<ــف الــمــشــاركــ��
 الخارج�ة. 

� مــجــال االعــتــمــادات الــمــســYــنــد�ــة وتــوضــيــح الــمــراحــل  .3
�� � تــطــ�<ــر مــهــارات الــمــشــاركــ��

� ;ـفـنـ�ـاتـه  � �مر بها االعتماد المسYندي وز<ادة معرفة الـمـشـاركـ��
Q~ة المختلفة ال�العمل

 وأهم مزا�اە. 
� كــ�ــفــ�ــة طــلــب إصــدار االعــتــمــاد والــتــعــرف عــu حــقــولــه  .4

�� � ز<ــادة مــهــارة الــمــشــاركــ��
 المختلفة. 



 

 

 أوwً: االعتمادات المسGند[ة: 
 

 تع?<ف االعتماد المسYندي.  .1
� إصدار االعتمادات المسYند�ة.  .2

 م8ادئ ��
 األعراف الموحدة لالعتمادات المسYند�ة.  .3
 أنواع االعتمادات.  .4
 المسYندات المطل�nة.  .5
 أطراف االعتماد المسYندي.  .6
 إصدار االعتمادات المسYند�ة.  .7
 تعد�ل االعتمادات المسYند�ة.  .8
 االعتمادات الواردة.  .9

 تدقيق المسYندات.  .10
 �سد�د المسYندات.  .11
 المصطلحات التجار<ة.  .12

 

: بوالص التحص
ل: 
y
 ثان
ا

� خدمة العمل�ات التجار<ة.  .1
 العمل�ة التجار<ة ودور التحص�ل ��

 تع?<ف بول�صة التحص�ل.  .2
 إدارة عمل�ة التحص�ل.  .3
 التحص�ل المسYندي واالعتماد المسYندي.  .4
� عمل�ة التحص�ل.  .5

 مسؤول�ة ودور البنك ��
ات عمل�ة التحص�ل.  .6 �  مم&�
 بوالص التحص�ل المسYند�ة الواردة والصادرة.  .7
 الش�jات برسم التحص�ل.  .8
 القواعد الموحدة.  .9

 
 الCفاالت الم�ف
ة و الحواالت 

 

 األهداف العامة: 
� القطاعات  . 1 � ;مفهوم عمل�ات التجارة الخارج�ة وموقعها ب�� تع?<ف المشارك��

 الم�ف�ة األخرى �شjل عام. 
� ;ــأهــمــ�ــة . 2 الــRــفــاالت الــمـــ�ـفــ�ــة �ــأحــد أهــم أدوات الــتــجــارة   تــعــ?<ــف الــمــشــاركــ��

 الخارج�ة. 
� عمل�ة تم�<ل التجارة الدول�ة.  . 3

� ;أهم�ة الحواالت ��  تع?<ف المشارك��



 

 
 

 المحت8-ات الرئ6س
ة: 
 

 مقدمة  . 1
� عمل�ات التجارة الدول�ة.  . 2

 أهم�ة الRفاالت الم�ف�ة وفعاليتها ��
 تع?<ف مفهوم الRفالة الم�ف�ة.  . 3
 ب�ان أطراف الRفالة الم�ف�ة . 4
 أنواع  الRفاالت الم�ف�ة واستخداماتها المختلفة.  . 5
�ان المراسالت المستخدمة خالل ذلك.   . 6nة إلنجاز االعتماد و� المراحل العمل
 تعد�ل الRفالة الم�ف�ة.  . 7
 إلغاء الRفالة الم�ف�ة.  . 8
 الRفالة المدفوعة.  . 9

 أطراف الحوالة الم�ف�ة.  . 10
� تنف�ذ الحواالت.   . 11

 دورالبنوك المراسلة و��
 القيود المال�ة.  . 12
� تنف�ذ الحواالت.  . 13

 نظام الس�<فت وأهميته ��
 حاالت عمل�ة.  . 14

 
 الجوانب القانون
ة لألعمال الم�ف
ة

 

 مقدمة عامة:  . 1
 
� تحjم أعمال البنوك.  •

Q~ال �  القوان��
 

2.  : �
 الجوانب النظ|-ة }مدخل للعمل الم���

 
� وأهميته.  •

 المعرفة القانون�ة ;العمل الم���
� األعمال المدن�ة واألعمال التجار<ة.  •  معاي&� التفرقة ب��
 العقد (تع?<ف، أر�ان، أنواع).  •
 األوراق التجار<ة ( تع?<ف، خصائص، وظائف، أنواع).  •
�ات ( تع?<ف، أر�ان، أنواع).  •  ال��

 
  



 

 

 الجوانب العمل
ة ألعمال البنوك:  .3
 

وط لألفراد ومختلف الجهات  • فتح الحساب ( المتطل8ات وال��
 ومرجعيتها). 

•  ، أنواع الحسا;ات وخصائصها ( الجاري، الجاري مدين، التوف&�
كة).  Q&المش 

•  .(  ال�<ة الم�ف�ة (تع?<ف، ضوا;ط ومعاي&�
وطها، ب�اناتها).  • � التعاقد� الو�االت ( أنواعها، ��

 الن�ا;ة ��
 الحجوزات القضائ�ة.  •
وط، المعارضة ;الوفاء، أس8اب  • الش�jات (تع?<ف، أنواع، خصائص) ��

 إعادة، تداول، فقدانها. 
 الجوانب القانون�ة للفوائد الم�ف�ة.  •
 حسا;ات القا£<ن و5دارتها.  •
وط وضمانات،  • القروض والYسه�الت ومخاطرها االئتمان�ة (أنواع، ��

، رهونات).  �
 توثيق قانو��

 القيود اآلل�ة ;الخطأ وعكس الق�د.  •
 كشوف الحسا;ات وأهميتها وحجيتها القانون�ة.  •
ە واس8Yداله،  • التوقيع المعتمد لدى البنك (أهميته، أنواعه وتزو<رە، تغي&�

انه ;ختم).  Q&اق 
 الوفاة وتوز<ــــع الرص�د عu الورثة والت�ف ;الحساب ;عد الوفاة.  •
 الرواتب وق�دها ;الخطأ و5عادتها.  •
•  . �

و�� Q&Rد اإلل>  قبول تعل�مات الفاtس وال&%
 التغط�ة اآلل�ة للحسا;ات.  •
 الخزنات والصناديق الحد�د�ة.  •
 إجراءات وتعل�مات ومعاي&� االمتثال.  •
� و5جراءات وتعل�مات مjافحة جرائم غسل األموال.  •  قوان��

� واللجوء إ� المحا~م:  . 4
 مtادئ وأساس
ات التقا��

 صالح�ات المحا³م الفلسطي©�ة.  •
 حاالت عمل
ة.  .5
 



 

 

 
� إدارة المخاطر: 

 مقدمة ��
 

 األهداف العامة والمحت8-ات: 
� ;مفهوم الحو�مة والمخاطر . 1  تع?<ف المشارك��
 التعرف عu العنا£ االساس�ة الدارة المخاطر . 2
 مفهوم الرقا;ة الم�ف�ة وأهميتها.  . 3
 cosoالم8ادئ األساس�ة لنموذج  . 4

 

 

 

 

 

� م/افحة عمل
ات غسل االموال وتطبيق قاعدة اعرف عم
لك
 : مقدمة ��

 
 األهداف العامة : 

� غسل األموال وتم�<ل اإلرهاب.  •
Q~ج?<م; �  تع?<ف المشارك��

تعزيز الوعي لدى المشاركين حول مخاطر جريمتي غسل األموال وتمويل  •
 اإلرهاب وآثارها على المؤسسة واالقتصاد الوطني ككل.

� ;قاعدة اعرف عم�لك، وnذل العنا�ة المهن�ة الواج8ة والمعززة  • تع?<ف المشارك��
 وآل�ات تطب�قها. 

� بناء نظام متjامل لمjافحة ج?<مة غسل  •
التع?<ف ;ضا;ط االتصال ودورە ��

 األموال وتم�<ل اإلرهاب. 
� عu المخاطر  •

� عu آل�ات تص©�ف العمالء حسب المنهج المب~� تع?<ف المشارك��
)Risk Based Approach .( 

اكساب المشاركين المعرفة الكافية حول آليات مكافحة عمليات غسل األموال  •
 وتمويل اإلرهاب.



 

 

 
 
 
 

 المحت8-ات: 
 التع?<ف ;ج?<مة غسل األموال.  •
 ج?<مة غسل األموال.  -أر�ان، خصائص، مراحل  •
� تجذب عمل�ات غسل األموال.  •

Q~صفات الدول ال 
� ساعدت عu ظهور عمل�ات غسل األموال.  •

Q~العوامل ال 
 التع?<ف ;عمل�ات تم�<ل اإلرهاب.  •
ت8ة عu ج?<مة غسل األموال وتم�<ل اإلرهاب.  • Q&المخاطر الم 
� عمل�ات غسل األموال وتم�<ل اإلرهاب.  •  توضيح ;االختالفات ب��
� مjافحة عمل�ات غسل األموال وتم�<ل اإلرهاب.  •

 دور البنوك ��
تطبيــــق قاعــــدة اعــــرف عم�لــــك، ;ــــذل العنا�ــــة المهن�ــــة الواج8ــــة والمعــــززة "اعــــرف  •

 عم�لك، اعرف موظفك، اعرف بنjك المراسل، اعرف عم�ل عم�لك". 
ات االشـــ8Yاە حـــول عمل�ـــات غـــسل األمـــوال  -التعـــرف عـــu الرا�ـــات الحمـــراء  • مـــؤ��

 وتم�<ل االرهاب. 
� مjافحـة عمل�ـات غـسل األمـوال وتم�<ـل اإلرهـاب  •

أهم المعاي&� والجهود الدول�ة ��
"MENA FATF ." 

� لمjافحـــة ج?<مـــة غـــسل األمـــوال وتم�<ـــل اإلرهـــاب • � فلـــسط��
  الجهـــود الم8ذولـــة ��

 . وحدة المتا;عة المال�ة" -"اللجنة الوطن�ة لمjافحة غسل األموال 
� بنــــاء نظــــام  •

التع?<ــــف ;ــــضا;ط االتــــصال لمjافحــــة ج?<مــــة غــــسل األمــــوال ودورە ��
 متjامل لمjافحة ج?<مة غسل األموال وتم�<ل اإلرهاب. 

� عـu المخـاطر ( •
 Risk basedالتعرف عu تص©�ف العمالء حسب المنهج الـمب~�

approach .( 
 استعراض ومناقشة حاالت عمل�ة حول ج?<مة غسل األموال وتم�<ل اإلرهاب.  •



 

 

 

 الى م� ال�رب اال�ام إس� ال�اق ال��ر��ي

ثقافة مصرفية أساسية    07/03/2020 29/02/2020 ضياء عبد  الفتاح 2 

مقدمة 01 ادارة ا-,اطر    21/03/2020 14/03/2020 سائد مقدادي 2 

التجارة ا8,ارجية: اعتمادات، 

 بوالص، حواالت، كفاالت
 04/04/2020 28/03/2020 حمدي دحادحة 2

الCسAيالت االئتمانية   18/04/2020 11/04/2020 ع0F شكري  2 

 13/06/2020 06/06/2020 باسم بواطنة 2 محاسبة البنوك

 27/06/2020 20/06/2020 حسام نزال 2 خدمة العمالء وايCيكيت العمل 

اS8وانب القانونية لالعمال  

 املصرفية
2 

خلدون ابو 

 السعود
04/07/2020 11/07/2020 

ا8,دمات واملنتجات االلكUVونية   25/07/2020 18/07/2020 أكرم دشت 2 

نظم مXافحة غسل االموال  

 وسياسة اعرف عميلك 
 22/08/2020 15/08/2020 فراس مرار 2



 

 

فلسطين  -البيرة  3909ص.ب:   

تلفون: 2971003/4/5 2 970+  

فاكس: 2971007 2 970+  

info@pbi.ps :البريد اإللكتروني 
http://www.pbi.ps  


