
  

 دلوم التلر الشامل



 دلوم التلر الشامل
  

 الهدف العام:

 ئن.زباتنمية مهارات موظفي التلر نحو مفهوم التلر الشامل، ورفع كفاءتهم في العمل ولتقديم افضل خدمة كونهم متواجدين في الصف االول امام ال

 المساقات:

 ساعة) 15كشف التزييف والتزوير ( ♦

 ساعات) 7ادارة الوقت وادارة ضغوط العمل ( ♦

 ساعة) 15الودائع والنقد ( ♦

 ساعات) 8االخطاء الشائعة لموظفي التلر وطرق معالجته ( ♦

 ساعة)  15العمليات والخدمات المصرفية: اعتمادات، حواالت، كفاالت ( ♦

 ساعة) 15الخدمات المصرفية االلكترونية ( ♦

 ساعة) 15خدمة العمالء ( ♦

 ساعة) 15التشريعات المصرفية ( ♦

 ساعة) 15مكافحة غسل االموال ومتطلبات االمتثال في فلسطين ( ♦

 ساعة.  120عدد الساعات اإلجمال�ة للدلوم:  

:  المدر�ون:  � �� فلسط
ة �� �ن ذوي الخ�� � � المتم�� � نخ%ة من المدر!

 االستاذ ن-�ه جرادات -1

� شمسة -2
 االستاذ 3اسم ب0�

 االستاذة أمل جاد هللا.  -3

 االستاذ حمدي دحادحة -4

 االستاذ أ=رم دشت -5

 االستاذ حسام نزال -6

 الدكتور خلدون أبو السعود -7

 الدكتور فراس مرار -8

 االستاذ محمد عJد -9

$) للمشارك الواحد من غ�� األعضاء، يتم ZسدYدها 3موجب حوالة بنكJة 1150$) للمشارك الواحد من األعضاء، و( 1000(  الرسوم: 

 �
� الفلسطي0�

 IBAN: PS52 TNBC 0000 0000 0001لدى البنك الوط�� فرع املاصيون، 10024275رقم لحساب المعهد الم_��

0040 1664 1 

SWIFT CODE : TNBCPS22 

 

� الـد3ـلـوم ابـتـداء مـن   ZOOMتعقد دورات الد3لوم من خالل منصة  م&ان وتار#ــــخ االنعقاد: 
(أYـام  02i06i2021حJث سgتـم الـ%ـدء ��

، أر!عاء)  � � من الخامسة مساء وحn0 الثامنة مساءسlت، إثن

� حـال حـضورە مـا ال Yقـل عـن   الشهادة: 
�طـة حـضورە مـاال Yقـل عـن Y80منح المشارك شهادة الد3لوم �� qr) مـن عـدد سـاعات الـد3لوم %

 % من عدد ساعات wل مساق) واجتJازە االمتحانات الخاصة بها. 50



 الهدف العام:

خروج المتدربين بقناعة بأن عمالء البنك هم اساس الع;م;ل وه;م م;وج;ودي;ن 
لتقديم خدمة متميزة  لهم ألن هذا العميل هو من يستطيع ان يعين او ي;وظ;ف 
بل انه هو من يستطيع ان يطرد اي موظف من العمل ،حالما قرر ان ين;ت;ق;ل 
للتعامل مع اي بنك آخر. ان بناء ثقافة مهنية قائمة عل;ى ال;ت;م;ي;ز ف;ي ت;ق;دي;م 

ه;ي ه;دف اس;اس;ي س;ت;ع;م;ل   -اتيكيت الخدمة الراقية-خدمة رائعة للعمالء
 الدورة على تحقيقه.

 المحتويات:

 العميل في قلب العملية التسويقية للبنك:

 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 ♦

 تنمية قدرات المتدربين على اكتساب مهارات التميز في تقديم الخدمة:

 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  -بناء ثقافة خدمة العمالء اإليجابية كفريق  ♦
 تجاه العمالء 

ما هي الخدمة المتيزة وما هي اهم الخطوات لتحقيق خدمة متميزة من 
 موظفي البنك

 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 ♦

 تطبيقات في خدمة العمالء

 إدارة وتجاوز توقعات العمالء من الخدمة المقدمة لهم ♦

  

 خدمة العمالء

 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 ♦

 التعامل مع اإلعتراضات والشكاوي المختلفة   

 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 ♦

 التعامل مع األنواع 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؟ ♦

مقدم الخدمة،تصنيف الموظفين في تقديم خدمات متميزة للعمالء،من أي 
 األنواع 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 ♦

 ادارة الذات وتحمل ضغوط العمل

 دورة الضغط النفسي

 التعامل مع الضغوط اليومية والضغط النفسي 

 الراحة النفسية في تقديم خدمة متميزة للعمالء



 الهدف العام:

اتقان مهارات جديدة في التعامل مع الوقت واستغالله  بطريقة 
جديدة يمكن من خاللها تحقيق اكبر قدر ممكن من االهداف وكذلك 

تخفيف الضغوط داخل العمل.الوقت من اهم الموارد المتاحة 
 للموظفين واستغالل الوقت سوف يزيد من قيمته .

 المحتويات:

 مفهوم ادارة الوقت، هل هو مفهوم صحيح؟    ♦♦♦♦

 .تحليل  الوقت وقياس القدرة على ادارة الوقت بشكل فعال    ♦♦♦♦

 تحليل مضيعات وسارقات الوقت وكيفية التعامل معها بفعالية. ♦

  

 ادارة الوقت وادارة ضغوط العمل

 تنظيم الوقت ،استخدام وسائل ومعينات تساعد في تنظيم الوقت. ♦

 مصفوفة ايزنهاور ووضع االولويات. ♦

 في ادارة الوقت . 80/20قاعدة  ♦

 التسويف والتأجيل وكيف نتجنبهما. ♦

 التعامل مع األوراق والمحفوظات كأحد اسباب سارقات للوقت . ♦

 اسباب الضغوطات عامة وفي العمل خاصة. ♦

 كيفية التعامل مع ضغوطات العمل المختلفة. ♦

  

 الودائع والنقد

 المحتويات:

 .مقدمة عن نشأة البنوك و تطورها في فلسطين  ♦

 انواع البنوك العاملة في فلسطين   ♦

 اقسام و الهيكل التنظيمي و االداري في البنك  ♦

 قسم الودائع   ♦

 شرح مفهوم الوديعة و انواعها و اهميتها  ♦

 حساب الفوائد الدائنة للودائع  ♦

 اهمية الودائع في القطاع المصرفي   ♦

 النقد في البنوك  ♦

 لمحة عن العمالت و حساسية وضع فلسطين في ظل عدم وجود عملة محلية  ♦

 دور الموظفين في جذب الودائع و نشر الوعي المصرفي لدى المواطنين  ♦



 الهدف العام:

تعريف المشاركين بالتعليمات واالجراءات الواجب اتب;اع;ه;ا حس;ب 
االصول لمنع ارتكاب االخ;ط;اء وت;وج;ي;ه;ه;م ال;ى ط;رق م;ع;ال;ج;ة 

 االخطاء في حال وقوعها.

 المحتويات:

 انواع الحسابات: طبيعة صاحب الحساب وشروطها ♦

 كيفية التعامل مع االيداعات النقدية ♦

كيفية التعامل مع المودعين للمبالغ الخاضعة لمراقبة االمتثال  ♦
 اعرف عمليك –

  

7 التلر وطرق معالجتها
 االخطاء الشائعة لموظ89

 كيفية التعامل مع السحوبات النقدية بالعمالت المختلفة ♦

 إستقبال العميل وتعريفه بنوع السحب ♦

 كيفية التعامل مع بيع وشراء العمالت االجنبية ♦

 ـ كيفية التعامل مع استالم وتسليم النقد7 ♦

 مطابقة النقد في نهاية العمل ♦

 الصالحيات الخاصة بالسحوبات ♦

 انواع االخطاء وتصنيفاتها، وطرق التعامل مع االخطاء لمعالجتها. ♦

  

ون�ة  الخدمات الم@ف�ة االل<=>

 الهدف العام:

تعريف المشاركين بالخدمات والمنتجات االلكترونية مثل االنترنت 
تعريف بالخدمات المصرفية  البنكي، الصرافات االلية

 اإللكترونية.

 ميزات وأهمية ومخاطر الخدمات المصرفية اإللكترونية.

 لمحة عن الخدمات المصرفية في القطاع المصرفي ♦

 الى اين تتجه الخدمات المصرفية ♦

 نشأة وتطور الخدمات المصرفية االلكترونية ♦

 أهداف وفوائد الخدمات المصرفية االلكترونية ♦

 محاذير ومعيقات الخدمات المصرفية االلكترونية ♦

 خدمات الصراف اآللي ♦

 الخدمات المصرفية عبر الهاتف والبنك الناطق ♦

 الخدمات المصرفية عبر االنترنت ♦

 الخدمات المصرفية عبر االجهزة الخلوية ♦

 أنواع و أشكال الخدمات:

خدمة الرسائل القصيرة ، خدمة البنك الناطق  ،خدمة 
االنترنت البنكي، خدمة الموبايل البنكي ، خدمة الصراف 

االلي ، خدمة الصراف التفاعلي ، خدمة نقاط البيع 
العمالت الرقمية ،خدمة مركز  ،البطاقات اإللكترونية 

اإلتصال ،نظام المفتاح الوطني الفلسطيني ،الية عمل 
 المقاصة اإللكترونية . النظام

 

 



 االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل

 الهدف العام:

تعريف المشاركين بمفهوم العمليات التجارة الخارجية وموقعها بين  .1
 القطاعات المصرفية األخرى بشكل عام.

تعريف المشاركين بأهمية االعتمادات المستندية كأحد أهم أدوات  .2
 التجارة    الخارجية.

تطوير مهارات المشاركين في مجال االعتمادات المستندية  .3
وتوضيح المراحل العملية المختلفة التي يمر بها االعتماد المستندي 

 وزيادة معرفة المشاركين بفنياته وأهم مزاياه.

زيادة مهارة المشاركين في كيفية طلب إصدار االعتماد والتعرف  .4
 على حقوله المختلفة.

 

 المحتويات:

 أوالً: االعتمادات المستندية:

 تعريف االعتماد المستندي. ♦

 مبادئ في إصدار االعتمادات المستندية. ♦

 األعراف الموحدة لالعتمادات المستندية. ♦

 أنواع االعتمادات. ♦

 المستندات المطلوبة. ♦

 أطراف االعتماد المستندي. ♦

 إصدار االعتمادات المستندية. ♦

 تعديل االعتمادات المستندية. ♦

 االعتمادات الواردة. ♦

 تدقيق المستندات. ♦

 تسديد المستندات. ♦

 المصطلحات التجارية. ♦

 

 ثانياً: بوالص التحصيل:

 العملية التجارية ودور التحصيل في خدمة العمليات التجارية. ♦

 تعريف بوليصة التحصيل. ♦

 إدارة عملية التحصيل. ♦

 التحصيل المستندي واالعتماد المستندي. ♦

 مسؤولية ودور البنك في عملية التحصيل. ♦

 مميزات عملية التحصيل. ♦

 بوالص التحصيل المستندية الواردة والصادرة. ♦

 الشيكات برسم التحصيل. ♦

  

 العمل�ات والخدمات الم@ف�ة: اعتمادات،حواالت، كفاالت 

 القواعد الموحدة. ♦

 

 الكفاالت المصرفية و الحواالت

 

 األهداف العامة:

تعريف المشاركين بمفهوم عمليات التجارة الخارجية وموقعها بين  .1
 القطاعات المصرفية األخرى بشكل عام.

تعريف المشاركين بأهمية الكفاالت المصرفية كأحد أهم أدوات التجارة  .2
 الخارجية.

 تعريف المشاركين بأهمية الحواالت في عملية تمويل التجارة الدولية. .3

 تطوير مهارات المشاركين في مجال الكفاالت المصرفية وتوضيح .4
المراحل العملية المختلفة التي تمر بها الكفالة وتعريف المشاركين 

 بأنواعها و استخداماتها. 

التعرف على دور البنوك المراسلة في إتمام الحوالة المصرفية والكفاالت  .5
 الخارجية. 

 

 المحتويات الرئيسية:

 

 مقدمة ♦

 أهمية الكفاالت المصرفية وفعاليتها في عمليات التجارة الدولية. ♦

 تعريف مفهوم الكفالة المصرفية. ♦

 بيان أطراف الكفالة المصرفية ♦

 أنواع  الكفاالت المصرفية واستخداماتها المختلفة. ♦

المراحل العملية إلنجاز االعتماد وبيان المراسالت المستخدمة خالل  ♦
 ذلك.  

 تعديل الكفالة المصرفية. ♦

 إلغاء الكفالة المصرفية. ♦

 الكفالة المدفوعة. ♦

 أطراف الحوالة المصرفية. ♦

 دورالبنوك المراسلة وفي تنفيذ الحواالت.   ♦

 القيود المالية. ♦

 نظام السويفت وأهميته في تنفيذ الحواالت.  ♦

 حاالت عملية. ♦



 الهدف العام:

 

اكساب المتدربين المعرفة والمهارات االساسية لكشف التزييف 
 والتزوير باألوراق النقدية والشيكات والوثائق الرسمية . 

 

 المحتويات:

 مقدمة  ♦

الورق المستعمل بالوثائق و العمالت والشيكات وعالمات الضمان  ♦
  المضافة اثناء انتاج الورق .

تقنيات الطباعة المستعملة إلنتاج الوثائق والعمالت والشيكات  ♦

  

و#ر 8 #�ف وال=> 8  كشف ال=>

 وعالمات الضمان المضافة اثناء الطباعة 

  تمارين عملية (فحص الشيكل االسرائيلي والدينار االردني ) ♦

  تمارين عملية (فحص اليورو والدوالر االمريكي ) ♦

 فردية الخط اليدوي والتواقيع  ♦

 عالمات الضمان المضافة للشيكات ♦

 انواع التزوير بالشيكات  ♦

 مؤشرات التزوير بالشيكات واساليب الكشف + تطبيق عملي ♦

 الية فحص الوثائق الشخصية  ♦

  تمارين عملية لكشف التزوير بالشيكات ♦

 تمارين عملية لكشف التزوير بالشيكات     ♦♦♦♦

 

  

#عات الم@ف�ة GHIال 

 الهدف العام:

تعريف المشاركين بالخدمات والمنتجات االلكترونية مثل االنترنت 
  البنكي، الصرافات االلية

 المحتويات:

 لمحة عن الخدمات المصرفية في القطاع المصرفي ♦

 الى اين تتجه الخدمات المصرفية ♦

 نشأة وتطور الخدمات المصرفية االلكترونية ♦

 أهداف وفوائد الخدمات المصرفية االلكترونية ♦

 محاذير ومعيقات الخدمات المصرفية االلكترونية ♦

 خدمات الصراف اآللي ♦

 الخدمات المصرفية عبر الهاتف والبنك الناطق ♦

 الخدمات المصرفية عبر االنترنت ♦

 الخدمات المصرفية عبر االجهزة الخلوية ♦

♦ Credit and Debit Cards 



  

Anti –Money Laundering and compliance requirement in Palestine 

I. AML/CFT Concepts  
 

♦ Risks of ML/TF Crimes 
♦ Recent Offences related to national and interna-

tional standards. 
♦ Differences between ML & TF Crimes. 
♦ International compliance standards. 

 

II. AML/CFT Compliance efforts in PALESTINE 

 

♦ Role of Financial follow-up unit. 
♦ AML/CFT national committee regulations. 
♦ Role of supervisory authorities. 
♦ Role of MLRO. 
♦ Reporting methodology & requirements. 
♦ STR FORM. 
♦ MOUs with AML/CFT framework 

 

III. Key pillars for AML/CFT compliance program 
inside financial institution. 

 

♦ Management acceptance. 
♦ Training strategy. 
♦ MLRO appointment. 
♦ Audit strategy. 
♦ Record keeping 

♦ Risk management. 
 

IV.  Key Red flags and suspicious indicators 
 

♦ Customer related indicators. 
♦ Customer behavior indicators. 
♦ Account &transaction indicators. 

 

V. Exercises & case studies. 



  

 ا�� من املدرب االيام إسم املساق التدر���

 12/06/2021 02/06/2021 حسام نزال 2 خدمة العمالء

 23/06/2021 14/06/2021 محمد عيد 2 الودا"ع والنقد

العمليات وا0/دمات املصرفية: اعتمادات، حواالت، 

 كفاالت
 05/07/2021 26/06/2021 حمدي دحادحة 2

 17/07/2021 07/07/2021 أكرم دشت 2 ا0/دمات املصرفية االلك78ونية

 11/08/2021 02/08/2021 فراس مرار 2 مGافحة غسل االموال ومتطلبات االمتثال AB فلسط<ن

 23/08/2021 14/08/2021 خلدون ابو السعود 2 الKشرIعات املصرفية

 28/08/2021 25/08/2021 باسم ب�� شمسة 1 ادارة الوقت وادارة ضغوط العمل

 01/09/2021 30/08/2021 أمل جاد هللا 1 االخطاء الشا"عة ملوظفي التلر وطرق معاT0تھ

 13/09/2021 04/9/2021 نز]ھ جرادات 2 كشف ال8\ييف وال8\و]ر



  


