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* في حال تنظيم أي برامج تدريبية أخرى سيتم اإلعالن عنها الحقًا في حينه.

دليل الربامج التدريبية لالحتاد لعام 2019

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

 “اللغة االنجليزية ملوظفي قطاع التأمني”

المحاور:4

الفئة المستهدفة: موظفي رشكات التأمني مبختلف مستوياتهم اإلدارية،ويشرتط يف املشاركني يف هذا الربنامج أن تكون لغتهم االنجليزية متوسطة عىل أقل 
تقدير.

محاضر من مركز Berlitz للغات - 
من الناطقني باللغة االنجليزية

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/3/١8-١7 

ــم  ــن، شــرح لمصطلحــات ومفاهي التحــدث عــن شــركتك وعــن صناعــة التأمي
التأميــن، اســتخدام الكلمــات الرئيســية فــي التأميــن، مســاعدة العمــالء اليجــاد 
التأميــن المناســب مــع شــرح فروقــات لــكل منهــا، شــرح االنــواع المختلفــة فــي 
التأميــن والتحــدث عــن خدمــة العمــالء، تأميــن الســيارات، تأميــن الممتلــكات 
الخيــارات ومــاذا تغطــي هــذه  التأميــن الشــخصي ومناقشــة  وتغطياتهــا، 
التأمينــات، تقديــم مشــورة للعمــالء عــن مشــاريع التأميــن، مناقشــة التأميــن 
ــن، فهــم  ــف تنشــأ عمــالء مخلصي ــاذا تغطــي، كي ــا المحيطــة وم ــاً للقضاي تبع
مــا ال يرغــب بــه العمــالء، االجابــة عــن استفســارات العمــالء، تقديــم خدمــات 

جيــدة للعمــالء.

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»مكافحة غسل األموال يف أنشطة التأمني«

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»التأمني الرقمي«

 التطور واملستقبل

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»تسويق التأمني وخدمة العمالء«
 )استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتامعي يف تسويق التأمني 

وتطبيقات عملية لتسويق فروع التأمني املختلفة(
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الدكتور مالك أبو عفيفة
خبري يف مجال غسل األموال - البنك العقاري العريب املرصي

الدكتور مصطفى السيد
 جامعة الكويت

المحاور:

المحاور:

المحاور:

ـــال  ـــر االمتث الفئـــة المســـتهدفة: املـــدراء ورؤســـاء أقســـام مختلـــف فـــروع التأمـــني يف رشكات التأمـــني واملـــدراء املاليـــني ومـــدراء التدقيـــق الداخـــي ومـــدراء دوائ
وكل مـــن يهمهـــم موضـــوع الربنامـــج يف رشكات التأمـــني وإعـــادة التأمـــني والبنـــوك واملؤسســـات املاليـــة واملؤسســـات والجهـــات األخـــرى ذات العالقـــة باملوضـــوع.

الفئــة المســتهدفة: املــدراء واملراقبــني ورؤســاء األقســام والعاملــني بــركات التأمــني والبنــوك وإدارات االرشاف والرقابــة عــىل رشكات التأمــني والــوكالء 
والوســطاء واملعنيــني مبوضــوع الربنامــج. 

الفئــة المســتهدفة: مــدراء التســويق، مــدراء املبيعــات، مــدراء خدمــات العمــالء )و/أو مســاعديهم ونوابهــم(، موظفــي خدمــات وعالقــات العمــالء. موظفــي 
االتصــال عــرب الهاتــف ومراكــز االتصــال، منــدويب املبيعــات ووكالء ووســطاء التأمــني، مــدراء الدوائــر ورؤســاء االقســام ذوي العالقــة بالتســويق يف الركــة، مــدراء 

التســويق واإلتصــال االلكــرتوين و/أو مســاعديهم ونوابهــم.

الدكتور مأمون عكروش
الجامعة األملانية األردنية

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/٢/4-3 

١8 ساعة تدريبية

٢0١9/٢/٢6-٢4 

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/3/١-١١0 

ــرز ممارســات غســل األمــوال  ــه وأب ــل اإلرهــاب )مفهومــه، مراحل  غســل األمــوال وتموي
ومؤشــرات االشــتباه(، تمويــل اإلرهــاب، أبــرز القوانيــن والتعليمــات الصــادرة فــي 
ــات المشــبوهة  ــل العملي ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــمية لمكافح ــة الهاش ــة األردني المملك
ذات العالقــة بأنشــطة التأميــن، مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واآلثــار الســلبية 
ــة،  ــات المجتمعي ــراد والكيان ــة واألف ــة والمالي ــات المصرفي ــة، المؤسس ــى الدول ــا عل له
ــس  ــي، أس ــاط التأمين ــى النش ــتمرة عل ــة المس ــة، الرقاب ــة الواجب ــد العناي ــق قواع تطبي
مكافحــة غســل األمــوال فــي المؤسســات المصرفيــة والجهــود والمعاييــر الدوليــة فــي 
هــذا الشــأن، إضافــة الــى حــاالت عمليــة فــي عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 

ــات. ــة للكشــف عــن هــذه العملي ــارات عملي واختب

 التأميــن الرقمــي )مفهومــه وأهميتــه وميزاتــه، التحديــات التــي تواجهــه، دور 
البنــوك النجــاح التأميــن الرقمــي( كيفيــة التحــول الــى تأميــن رقمــي، االكتتــاب 
والمطالبــات )إدارة وثائــق التأميــن ومطالباتــه وكيفيــة التعامــل معهــا، الطــرق 
الحديثــة لالحتيــال والغــش فــي التأميــن الرقمــي(، السياســات واإلجــراءات 
ــات  ــركة، تطبيق ــي للش ــع االلكترون ــاء الموق ــي )إنش ــول الرقم ــة للتح المطلوب
التواصــل االجتماعــي والهواتــف الذكيــة وأهميتهــا لشــركة التأميــن وتأثيرهــا 
علــى جــذب العمــالء(، الرقابــة واللوائــح والقوانيــن المنظمــة للتأميــن الرقمــي، 

مخاطــر الهجمــات عبــر االنترنــت وكيفيــة التأميــن عليهــا. 

مهــارات التســويق العصريــة فــي ظــل التســويق واالتصــال االلكترونــي فــي خدمــة 
العمــالء وتحقيــق أهــداف الشــركة، مهــارات البيــع الشــخصي المميــزة )ســمات ومهــارات 
ــا،  ــالء )مفهومه ــة العم ــي خدم ــز ف ــن(، التمي ــركة التأمي ــي ش ــح ف ــع الناج ــدوب البي من
أهميتهــا، فوائدهــا(، خدمــات مــا بعــد البيــع فــي حقــل التأميــن، أنــواع العمــالء داخــل 
وخــارج شــركة التأميــن، طــرق التعامــل مــع شــكاوي العمــالء وإيجــاد حلــول لمشــاكلهم، 
ــد  ــائعة عن ــاء الش ــالء، األخط ــن العم ــة م ــاط الصعب ــع األنم ــل م ــارات التعام ــرق ومه ط
ــي نحــو  ــة العمــالء، التســويق واالتصــال االلكترون ــات خدم ــع العمــالء، معوق التعامــل م
أنمــوذج متمّيــز فــي تســويق التأميــن وخدمــة العمــالء مــع التركيــز علــى خدمــات العمــالء 

ــة. مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي والقطاعــات الســوقية االلكتروني



* في حال تنظيم أي برامج تدريبية أخرى سيتم اإلعالن عنها الحقًا في حينه.

دليل الربامج التدريبية لالحتاد لعام 2019

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

» الحوكمة، االمتثال، إدارة املخاطر«

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»األسس الفنية لتقييم األخطار عند االكتتاب 

وتسوية الخسائر يف تأمينات الحريق«

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»أسس ومبادئ التأمني وتطبيقها 

عىل مختلف فروع التأمني«

السيد عدنان أبو الهيجاء
gig نائب مدير تنفيذي- دائرة املخاطر املؤسسية- رشكة الرق العريب للتأمني

المهندس صخر العناني
مسوي خسائر

السيد وليد القططي
مساعد املدير العام للشؤون الفنية - املجموعة العربية األردنية للتأمني
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١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/7/١ - 6/30

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/7/4-3 

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/7/١8-١7 

المحاور:

المحاور:

المحاور:

إدارة المخاطــر )تعريــف إدارة المخاطر،أنــواع وتقييــم المخاطــر،االدوار والمســؤوليات فــي 
ــط المخاطر،المخاطــر التشــغيلية، ورشــة إعــداد ســجل  ــة المخاطــر، ضواب إدارة المخاطــر، ثقاف
ــوص إدارة  ــل بخص ــب والتواص ــر، التدري ــة إدارة المخاط ــر، عملي ــار إدارة المخاط ــر، إط المخاط
المخاطر،إطــار النزعــه بالمخاطرة،التأميــن ونقــل المخاطــر، تقييــم الضوابــط، تقاريــر المخاطــر(، 
ــس  ــاهمين، مجال ــاط المس ــاهمين ونش ــية، المس ــة المؤسس ــن الحاكمي ــة ع ــة )مقدم الحوكم
ــال  ــات العمــل(، اإلمتث ــة ، أخالقي ــاذج مــن الحوكم ــس، نم ــة عــن المجل ــان المنبثق اإلدارة، اللج
ــم  ــال، التقوي ــر االمتث ــم مخاط ــال، تقيي ــال الفع ــج االمتث ــر برنام ــال، عناص ــن االمتث ــة ع )مقدم
الخــاص باالمتثــال، FATCA)قانــون االمتثــال لحســاب الضرائــب األجنبيــة(، غســيل األمــوال، أدوار 

ــاره. ــال وآث ــال، عــدم االمتث ومســؤوليات وظيفــة االمتث

ــائر،  ــوي الخس ــي مس ــة ف ــدرات المطلوب ــارات والق ــائر، المه ــوية الخس ــف تس تعري
اإلجــراءات والمســتندات المطلوبــة، عناصــر تقريــر مســوي الخســائر ومبــادئ التأميــن 
ذات العالقــة بعمــل مســوي الخســائر والتغطيــات التأمينيــة، تقييــم الخطــر وكيفيــة 
إعــداد تقريــر Pre Risk Survey  وعناصــر التقريــر، التركيــز علــى أخطــار الحريــق مــع 

تطبيقــات عمليــة علــى وثائــق تأميــن الحريــق.

 مقدمــة فــي مبــادئ التأميــن، مبــدأ المصلحــة التأمينيــة، مبــدأ منتهــى حســن 
النيــة، مبــدأ الســبب المباشــر، مبــدأ التعويــض، مبــدأ المشــاركة، مبــدأ الحلــول 

فــي الحقــوق، تطبيقــات علــى فــروع التأميــن المختلفــة.

الفئــة المســتهدفة: املــدراء ورؤســاء أقســام إدارة املخاطــر يف رشكات التأمــني واملؤسســات املاليــة واإلقتصاديــة الكــربى، واملــدراء الفنيــون والعاملــني يف دوائرالتدقيــق 
الداخــي  واالمتثــال ومــدراء الدوائــر وكل مــن يهمهــم موضــوع الربنامــج يف رشكات التأمــني وإعــادة التأمــني واملؤسســات والجهــات األخــرى ذات العالقــة باملوضــوع. 

الفئــة المســتهدفة: مــدراء الدوائــر واألقســام واملوظفــني يف التأمينــات العامــة بشــكل عــام وفــرع تأمــني الحريــق والحــوادث العامــة والتأمينــات الهندســية بشــكل 
ــة الكــربى والبنــوك ومســوي الخســائر ووســطاء ووكالء التأمــني واملهتمــني مبوضــوع الربنامــج التدريبــي. خــاص، إضافــة اىل مســؤويل أقســام التأمــني يف املؤسســات االقتصادي

الفئــة المســتهدفة: العاملــني يف مجــال التأمــني يف رشكات التأمــني واعــادة التأمــني، وســطاء ووكالء التأمــني ، مســوو الخســائر املعتمــدون، املحامــون املامرســون للمهنــة، 
املؤسســات االقتصاديــة الكــربى التــي لديهــا عالقــات تأمينيــة مــع رشكات التأمــني، املهتمــون يف التأمــني مــن القطاعــني العــام والخــاص.

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

تأمني االئتامن )الديون(

Credit Insurance

المحاور:5

الفئة المستهدفة: موظفو دوائر التأمينات العامة يف رشكات التأمني، موظفو دوائر التسهيالت اإلئتامنية يف البنوك، موظفو رشكات التمويل التجاري 
واملعنيني مبوضوع الربنامج. 

السيد مصطفى التل
 نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحريق والحوادث العامة والهنديس 

يف االتحاد - رشكة التأمني العربية- األردن

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/4/4-3 

مفهــوم خطــر االئتمــان التجــاري وتعريــف القــروض التجاريــة مــن حيــث 
)األخطــار  حيــث  مــن  التجــاري  االئتمــان  وثائــق  أنــواع  والمزايــا،  التأميــن 
المشــمولة وغيــر المشــمولة وتعبئــة طلــب التأميــن(، إجــراءات اصــدار وثائــق 
ــاري  ــان التج ــن االئتم ــات تأمي ــوية مطالب ــة تس ــاري وآلي ــان التج ــن االئتم تأمي
مــن حيــث المســتندات المطلوبــة وكيفيــة احتســاب وتقديــر الخســائرواألضرار.



* في حال تنظيم أي برامج تدريبية أخرى سيتم اإلعالن عنها الحقًا في حينه.

دليل الربامج التدريبية لالحتاد لعام 2019

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب ١١

التأمني البحري
» الوثائق- الروط- التغطيات- التعويضات«

السيد عودة أبو دية
رئيس اللجنة التنفيذية للجنة التأمني البحري يف االتحاد

 - رشكة الرق األوسط للتأمني

الفئة المستهدفة: املوظفني والعاملني يف رشكات التأمني واعادة التأمني املحلية والعربية، وسطاء التأمني ومسوي الخسائر، موظفي البنوك واملؤسسات 
االقتصادية الكربى يف اململكة والجهات االخرى ذات العالقة.

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/8/٢6-٢5 

المحاور:
نشــأة وتطـــور التأميــن البحــري، التجــارة العالميــة )االســتيراد والتصديــر(، 
نقــل   ،Incoterms الدوليــة  البيــع  عقــود  الدوليــة،  التجــارة  فــي  التأميــن 
ــن  ــد التأمي ــفن(، عق ــن الس ــية م ــواع الرئيس ــص االن ــع )خصائ ــركاب والبضائ ال
ــروط  ــق وش ــري، وثائ ــن البح ــق التامي ــواع وثائ ــة، ان ــه القانوني ــري ومبادئ البح
ــاب  ــروط، االكتت ــتثناءات والش ــع Institute Cargo Clauses، االس ــن البضائ تأمي
والتســعير، تســوية المطالبــات )الواجبــات، المســتندات، دور المتخصصيــن(، 
ــية. ــاالت دراس ــى ح ــة إل ــض، إضاف ــاب التعوي ــع واحتس ــوادث البضائ ــم ح تقيي

١٢

١3

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»التغطيات اإلضافية يف وثائق التأمينات العامة«
)التأمينات السياسية، تأمني اإلرهاب، املالحق اإلضافية(

يوم مفتوح »للتأمني البحري«

Marine Insurance Open Day

المهندس عيسى سميرات
رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحريق والحوادث العامة والهنديس يف االتحاد 

- رشكة الرق األوسط للتأمني

ــديس وإدارة  ــة والهن ــق والحــوادث العام ــر تأمــني الحري ــادة التأمــني وبشــكل خــاص دوائ ــر التأمــني يف رشكات التأمــني وإع ــع دوائ ــو جمي ــة المســتهدفة: موظف الفئ
ــوك  ــو البن ــني وموظف ــادة التأم ــني وإع ــطاء التأم ــني ووس ــني ووكالء التأم ــادة التأم ــني وإع ــي يف رشكات التأم ــج التدريب ــوع الربنام ــم موض ــن يهمه ــا وكل م ــات فيه التعويض

ــوع. ــة باملوض ــرى ذات العالق ــات األخ ــربى والجه ــة الك ــات االقتصادي واملؤسس

الفئة المستهدفة: املوظفون العاملون يف رشكات التأمني والبنوك واملؤسسات االقتصادية الكربى والجهات ذات العالقة.

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/8/٢9-٢8 

٢0١9/9/9 

المحاور:

المحاور:

ــل  ــي ظ ــن ف ــى التأمي ــي عل ــاب العالم ــر اإلره ــي، أث ــاب العالم ــة، اإلره العولم
العولمــة، انــواع مخاطــر العنــف السياســي وشــرح نصوصهــا )األعمــال اإلرهابيــة، 
المتعمــدة،  األضــرار  المدنيــة،  االضطرابــات  اإلضرابــات،  الشــغب،  أحــداث 
ــروب  ــروب، الح ــات، الح ــورات، اإلنقالب ــردات، الث ــورات أو التم ــات أو الث االنتفاض

ــة(. األهلي

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»اعادة التأمني املتقدمة«
)أمثلة وتطبيقات عملية عىل مختلف فروع التأمني(

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»التأمني الطبي«
)االكتتاب، التسعري، التغطيات وإدارة التأمني الطبي(

السيد باسم حدادين
خبري تأمني وإعادة تأمني

الســيد زكريــا عمــار - نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجنــة تأمينــات الحيــاة والطبــي يف 
االتحــاد - رشكــة الــرق األوســط للتأمــني

الدكتور نذير الباتع  -  رئيس مجلس إدارة رشكة ميديكسا للتأمني

9

١0

١8 ساعة تدريبية

٢0١9/7/30-٢8 

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/8/5-4

المحاور:

المحاور:

نبــذة عــن تاريــخ التأميــن )اعــادة التامين عالميــا وعربيــا(، التعليمــات والنواحي 
القانونيــة إلعــادة التأميــن، تعريــف إعــادة التاميــن، الهــدف منهــا ووظيفتهــا، 
اعــادة التاميــن التكافلي،أهــم المصطلحــات المســتخدمة فــي إعــادة التاميــن، 
األطــراف ذات العالقــة فــي إعــادة التأميــن، تحديد االحتفــاظ وســعة االتفاقيات، 
ــة  ــة عملي ــا(، امثل ــا وبنيته ــرق عمله ــية، ط ــا الرئيس ــادة )انواعه ــات اإلع ترتيب
علــى كافــة انــواع االتفاقيــات، نبــذة عــن تســعير االتفاقيــات، حســابات اعــادة 

التاميــن، نــص االتفاقيــات، دورة اعــادة التاميــن.

مدخــل إلــى التأميــن بشــكل عــام مــن حيــث المبــادىء واألســس ونشــأة 
ــات  ــة للخدم ــات المقدم ــي والجه ــن الطب ــادىء التأمي ــف بمب ــن، التعري التأمي
الطبيــة، عقــود التأميــن الطبــي، طلــب التأميــن الطبــي، شــروط العقــد وأبــرز 
التغطيــات واالســتثناءات، التشــريعات المنظمــة للتأميــن الطبــي، االغطيــة 
الجديــدة فــي وثائــق التأميــن الطبــي، أســس االكتتــاب مــع التطبيقــات العملية، 
العقــود الفرديــة والجماعيــة فــي التأميــن الطبــي، تعويضــات التأميــن الطبــي 
والمســتندات المطلوبــة، حســابات فــرع  التأميــن الطبــي، إعــادة التأميــن 

ــي. ــن الطب ــق التأمي ــة، تســويق وثائ ــة عملي ــع امثل ــي م الطب

الفئــة المســتهدفة: املــدراء ورؤســاء أقســام مختلــف فــروع التأمــني ومــدراء دوائــر اعــادة التأمــني يف رشكات التأمــني وكل مــن يهمهــم موضــوع الربنامــج يف رشكات 
التأمــني وإعــادة التأمــني ورشكات وســاطة اعــادة التأمــني واملؤسســات والجهــات األخــرى ذات العالقــة باملوضــوع.

الفئــة المســتهدفة: املــدراء ورؤســاء أقســام التأمــني الطبــي يف رشكات التأمــني ورشكات إدارة أعــامل التأمــني الطبــي وصناديــق التأمــني الصحــي واملؤسســات 
االقتصاديــة الكــربى التــي توفــر التأمــني الطبــي ملوظفيهــا، باإلضافــة إىل الجهــات الرقابيــة والتريعيــة املرفــة عــىل قطــاع التأمــني واملستشــفيات واملؤسســات 

الصحيــة، وكل مــن يهمهــم موضــوع الربنامــج.

ــل،   ــؤولية الناق ــل ومس ــن النق ــري، تأمي ــن البح ــي التأمي ــاب ف ــعير واالكتت التس
ــض. ــؤوليات والتعوي ــبة للمس ــرق بالنس ــة الف معرف

السيدة منال جرار منسق اعامل لجنة التأمني البحري وعضو مجلس ادارة االتحاد
السيد عوده ابو دية رئيس اللجنة التنفيذية



* في حال تنظيم أي برامج تدريبية أخرى سيتم اإلعالن عنها الحقًا في حينه.

دليل الربامج التدريبية لالحتاد لعام 2019

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب ١7
» تقييم أداء املوظفني بناء األهداف وتقييم إدارة املوارد البرية 

باستخدام مؤرشات األداء الرئيسية KPI’s وخطط اإلحالل الوظيفي 
يف املؤسسات املالية ورشكات التأمني«

السيدة سالم موسى
 املستشار الرئييس لركة ThinkHR، مدير منطقة الرق األوسط وشامل إفريقيا 

يف رشكة Opes الكندية - لبنان

الفئــة المســتهدفة: موظفــو جميــع دوائــر التأمــني يف رشكات التأمــني وإعــادة التأمــني املحليــة والعربيــة وبشــكل خــاص موظفــو دائــرة املــوارد البريــة ومســاعديهم، مــدراء 
التدريــب والتطويــر والتخطيــط ومســاعديهم، وكل مــن يهمهــم موضــوع الربنامــج التدريبــي يف رشكات التأمــني وإعــادة التأمــني واملؤسســات املاليــة واملرصفيــة ووســطاء التأمــني وإعــادة 

التأمــني مــن جميــع الدوائــر واملؤسســات االقتصاديــة األخــرى.

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/١0/3١-30 

المحاور:
ــاء اســتمارة  ــم، بن ــالت التقيي ــة تجنبهــا، مقاب ــم األداء، األخطــاء وكيفي مقدمــة عــن المــوارد البشــرية، تقيي
تقييــم بإســتخدام مؤشــرات األداء الرئيســية، كيفيــة كتابــة وتحديــد أهــداف التقييــم، بنــاء األنشــطة لتحقيــق 
 KPI’s  األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة، خطــوات كتابــة األهــداف االســتراتيجية. مؤشــرات األداء الرئيســية
)كيفيــة بنــاء وتصميــم المؤشــرات، أبــرز هــا لوظائــف المــوارد البشــرية، بطاقــة األداء المتوازنــة كإطــار عمــل 

للمؤشــرات، بنــاء خطــة عمــل باســتخدام المؤشــرات، كيفيــة إحتســاب وبنــاء جــدول المؤشــرات(.
التعريــف بخطــة اإلحــالل والتعاقــب الوظيفــي والــدور االســتراتيجي لوجــوده فــي المنظمــات، دراســة 
حــاالت عمليــة، مناقشــة دور اإلحــالل الوظيفــي، شــرح أهميــة وجــود خطــة تعاقــب وظيفــي ودورهــا 
ــدف  ــا باله ــق ربطه ــن طري ــي ع ــب الوظيف ــة التعاق ــق خط ــم وتطبي ــركات، تصمي ــاح الش ــي نج ف
العــام للمؤسســة ورؤيتهــا، دور اإلدارة العليــا ومــدراء الدوائــر فــي الخطــة، التعــرف علــى المهــارات 
والمتطلبــات للوظائــف المشــمولة بخطــة اإلحــالل الوظيفــي، بنــاء وتطويــر تجميــع المواهــب 

“Talent Pool”، عمــل خطــة إحــالل وظيفــي عــن طريــق المشــاركين وعرضهــا ومناقشــتها.

١4

١5

١6

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

مقدمة يف تأمينات الحياة والتجربة األردنية يف اصدار 

»Micro Insurance«  التأمينات متناهية الصغر

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»تعويضات تأمني املركبات«
)اإلجراءات، املستندات املطلوبة والكشف الحيس(

الفئــة المســتهدفة: املــدراء ورؤســاء أقســام فــرع تأمــني الحيــاة يف رشكات التأمــني ورشكات اعــادة التأمــني ووســطاء ووكالء التأمــني وموظفــو البنــوك 
ورشكات التمويــل واملهتمــني مبوضــوع الربنامــج.

الفئــة المســتهدفة: العاملــون يف رشكات التأمــني األردنيــة والعربيــة يف دوائــر تأمــني املركبــات بشــكل عــام ودائــرة تعويــض/ حــوادث املركبــات بشــكل خــاص، العاملــني يف موضــوع املســرتدات 
والتعويضــات وتســعري القطــع واألجــور واملعاينــني، العاملــني يف دوائــر التأمــني يف املؤسســات االقتصاديــة الحكوميــة والخاصــة الكــربى، باإلضافــة إىل مســوي الخســائر ووســطاء التأمــني واملهتمــني مبوضــوع 

تأمــني املركبــات.

السيد مازن النمري
رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة والطبي يف االتحاد - رشكة التأمني األردنية

السيد مصطفى التل 
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحريق والحوادث العامة والهنديس يف االتحاد

رشكة التأمني العربية- األردن

السيد عصام بركات
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمني السيارات يف االتحاد - رشكة الرق األوسط للتأمني

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/9/٢3-٢٢ 

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/١0/3-٢ 

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/١0/٢4-٢3

المحاور:

المحاور:

المحاور:

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

تأمينات املسؤولية »املبادئ واملفاهيم«

ــديس وإدارة  ــة والهن ــق والحــوادث العام ــر تأمــني الحري ــادة التأمــني وبشــكل خــاص دوائ ــر التأمــني يف رشكات التأمــني وإع ــع دوائ ــو جمي ــة المســتهدفة: موظف الفئ
التعويضــات فيهــا ومســوو الخســائر ووكالء التأمــني ووســطاء التأمــني وموظفــو البنــوك العاملــة يف اململكــة واملؤسســات االقتصاديــة الكــربى والجهــات األخــرى ذات العالقــة 

باملوضــوع، واملهتمــني مبوضــوع الربنامــج.

ــن  ــا(، تأمي ــم فيه ــرز المفاهي ــا وأب ــؤوليات )أنواعه ــن المس ــن تأمي ــة ع مقدم
المســؤولية المدنيــة، تأميــن مســؤولية رب العمــل، تأميــن المســؤولية المهنيــة، 
تأميــن مســــؤولية المــدراء التنفيذيــن D&O، تأميــن الجرائــم االلكترونيــة 
Cyber Risk Insurance، حــوادث المســؤولية وكيفيــة التعامــل معهــا، اســتكمال 
ــي  ــائر ف ــوي الخس ــة(، دور مس ــاالت تطبيقي ــات )ح ــوادث والمطالب ــة الح مناقش

ــة. ــس المتبع ــراءات واالس ــرة واالج ــغ الكبي ــات ذات المبال ــل المطالب ح

مدخــل إلــى تأميــن الحيــاة )األســس والتطبيقــات(، عقــود تأميــن الحيــاة الفــردي والمالحــق 
اإلضافيــة )االخطــار التــي يتعــرض لهــا االنســان، أهــداف تأميــن الحيــاة(، عقــود تأميــن الحيــاة 
الفــردي والمالحــق اإلضافيــة )انــواع عقــود تأميــن الحيــاة مــن حيــث الخطــر، برامــج التأميــن 
االدخاريــة، الشــروط العامــة واالســتثناءات لوثائــق تأميــن الحيــاة، المالحــق االضافيــة(، جــدول 
الوفيــات واحتياطيــات تأميــن الحيــاة وقيــم الوثيقــة، تقديــر الخطــر وحــاالت دراســية للتطبيــق 
ــع  ــاة م ــن الحي ــي تأمي ــض ف ــات التعوي ــي، مطالب ــاة الجماع ــن الحي ــر، تأمي ــر الخط ــي تقدي ف
ــات المصغــرة، تجربــة الســوق األردنــي فــي  ــاة، التأمين ــة، إعــادة تأميــن الحي تطبيقــات عملي
إصــدار التأمينــات متناهيــة الصغــر  )Micro Insurance( مــن حيــث الشــروط، التغطيــات 

وأســس التســعير وكيفيــة تســوية المطالبــات والمســتندات المطلوبــة.

دورة ملــف اإلدعــاء، المهــام الفنيــة والمتطلبــات والمهــارات الوظيفيــة لمراحــل دورة االدعــاء، مهــارات 
االتصــال وخدمــة العمــالء واثــر التغذيــة الراجعــة، االســترداد وحــاالت الرجــوع وحــاالت االســتثناء، 
ــر المبلغــة(، تعويضــات االصابــات البشــرية، الخســاره الكليــة،  االحتياطيــات )الموقــوف، واإلدعــاءات غي
ألقســام  المعلومات/الالزمــة  الفنية/نظــم  التقاريــر  الزائــدة،  الخارجية/الخســارة  االعــادة  اتفاقيــات 
التعويضــات، التقاريــر الماليــة واحتســاب نســب الخســارة لألعمــال الختاميــة، مصطلحــات اساســية باللغة 
االنجليزية،آليــات ضبــط كلــف التعويضــات ومنــع التســرب، تقاريــر الخبــرة الفنيــة لــدى المحاكــم ودور 
الــكادر الفنــي، آليــة العمــل المشــتركة مــا بيــن دوائــر تعويــض المركبــات ومســوي الخســائر وكيفيــة 
اإلســتعانة بهــم، دور مســوي الخســائر فــي تقاريــر الخبــرة المقدمــة لشــركات التأمين،اإلســتعانة بدوائــر 
ــض، دور  ــات التعوي ــل مطالب ــي ح ــم ف ــرة لديه ــات المتوف ــتعانة بالمعلوم ــات لإلس ــص المركب ترخي

شــركات التأميــن وموظفيهــا عنــد اســتدعائهم للقضــاء للنظــر فــي قضايــا التأميــن.



* في حال تنظيم أي برامج تدريبية أخرى سيتم اإلعالن عنها الحقًا في حينه.

دليل الربامج التدريبية لالحتاد لعام 2019
١8

١9

٢0

٢١

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

»مبادئ يف التحقيق الفني يف الحوادث املرورية«

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

 وثائق التأمينات العامة«
)تأمينات الحريق والتأمينات الهندسية- املالحق والروط(

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

 »التطبيقات القضائية والدفوعات القانونية

 يف مختلف فروع التأمني«

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

» لغة الجسد والتواصل والتفاوض«

عدد من المحاضرين من المعهد المروري األردني
-  مديرية األمن العام

الفئـة المسـتهدفة: العاملـون يف رشكات التأمـني األردنيـة والعربيـة وخاصـة الكـوادر العاملـة يف دوائـر تأمـني حـوادث املركبـات، وسـطاء ووكالء التأمـني 
ومسـوي الخسـائر ومحامـي رشكات التأمـني والجهـات ذات العالقـة املهتمـة بالسـالمة املروريـة. 

الفئــة المســتهدفة: موظفــو جميــع دوائــر التأمــني يف رشكات التأمــني وإعــادة التأمــني وبشــكل خــاص دوائــر تأمــني الحريــق والحــوادث العامــة والهنــديس 
وإدارة التعويضــات فيهــا واملهتمــون يف رشكات التأمــني وإعــادة التأمــني ووكالء التأمــني ووســطاء التأمــني وإعــادة التأمــني وموظفــو البنــوك العاملــة يف اململكــة 

مــن جميــع الدوائــر واملؤسســات االقتصاديــة الكــربى والجهــات األخــرى ذات العالقــة باملوضــوع.

المهندس  عيسى سميرات
رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحريق والحوادث العامة والهنديس يف االتحاد 

- رشكة الرق األوسط للتأمني

األستاذ المحامي أسامة البيطار
رئيــس الهيئــة العربيــة للتحكيــم الــدويل – فــرع األردن - رئيــس الفــرع اإلقليمــي 

لالتحــاد العــريب لحاميــة حقــوق امللكيــة الفكرية

العين السيدة ضحى عبدالخالق
رشيك مؤسس - رشكة اسكدنيا للربمجيات

١8 ساعة تدريبية

٢0١9/١١/8-6 

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/١١/١8-١7 

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/١١/٢5-٢4 

١٢ ساعة تدريبية

٢0١9/١٢/5-4 

المحاور:

المحاور:

المحاور:

المحاور:

عقــد التأميــن ) المقصــود بعقــد التأميــن، كيفيــة إبــرام عقــد التأميــن 
ــة تســويتها  ــن وآلي ــات الخاصــة إلبرامــه(، نزاعــات عقــد التأمي والتقني
ــارة منوعــة تتعلــق  إضافــة الــى تطبيقــات قضائيــة حــول قضايــا مخت

بعقــد التأميــن.

الفئــة المســتهدفة: املحامــون والقضــاة والحقوقيــون، العاملــون يف قطــاع التأمــني مــن الدوائــر القانونيــة واملستشــارون القانونيــون ودوائــر املطالبــات، 
كذلــك املهندســني واملوظفــني الحكوميــني. 

ــة،  ــوادث المروري ــي الح ــي ف ــق الفن ــة التحقي ــة، أهمي ــكلة المروري ــم المش  حج
ــات  ــد وأولوي ــة،  قواع ــالمة المروري ــي الس ــرعة ف ــة والس ــر المروري دور العناص
ومخالفــات  للمركبــات  والتقابــل  واســتخداماتها،التجاوز  والمســارب  المــرور 
الحــوادث المروريــة، معلومــات الحــادث مــن )النــاس ، الطريــق، المركبــة(، 
معامــل االحتــكاك للمركبــات تقديــر الســرعة مــن خــالل )عالمــة االنــزالق، عالمــة 
ــراءة  ــة، ق ــة اإللكتروني ــات، الكروك ــاء التصادم ــات أثن ــلوك المركب ــراف(، س االنح
المخطــط الكروكــي، االحتيــال فــي حــوادث المركبــات، حــاالت واقعيــة لالحتيــال 
)للحــوادث المفتعلــة(، االحتيــال فــي حــوادث الدهــس، مقدمــة فــي تحليــل ســبب 
وقــوع الحــادث المــروري، حالــة دراســية لتحليــل ســبب وقــوع الحــادث المــروري.

مدخــل الــى تأمينــات الحريــق مــن حيــث الشــروط، التغطيــات والمالحــق، 
كذلــك تنــاول التأميــن الهندســي وأنــواع األخطــار، وثائــق تأميــن 
ــة  ــروط االضافي ــتثناءات (، الش ــروط واالس ــات والش CAR، EAR )التغطي
لوثائــق التأميــن  CAR، EAR، أســس االكتتــاب فــي التأميــن الهندســي، 
وثائــق تأميــن المعــدات وعطــب المكائــن، إعــادة التأميــن الهندســي + 

)تماريــن عمليــة(.

ــكالت  ــل المش ــل، ح ــادة، التواص ــادئ القي ــق، مب ــل الفري ــق وعم  الفري
والبديــل الثالــث، لغــة الجســد وأثرهــا علــى نتائــج المفاوضيــن فــي جــو 
تفاعلــي وممتــع، مــع تطبيقــات وتماريــن عمليــة علــى لغــة التواصــل 

بيــن المشــاركين

الفئة المستهدفة: موظفو جميع دوائر التأمني يف رشكات التأمني وإعادة التأمني املحلية والعربية وبشكل خاص موظفو دائرة املوارد البرية ومساعديهم، ، 
وكل من يهمهم موضوع الربنامج التدريبي يف رشكات التأمني وإعادة التأمني واملؤسسات االقتصادية األخرى.



االتحاد األردين لركات التأمني

رسوم االشرتاك

- )٢00( دينار أردين للمشارك الواحد من رشكات التأمني األردنية أو من السوق املحي.
- )350( دينار أردين )ما يعادلها 500 دوالر امرييك( للمشارك الواحد من أسواق التأمني العربية.

تشمل الرسوم أعاله ما يي:-

- الحقيبة التدريبية.

- اسرتاحة ووجبة غداء خالل الربنامج.

.)VISA( تأشرية الدخول -

- توصيل املشاركني من واىل املطار للفنادق املعتمدة فقط.

- توصيل املشاركني من واىل الفنادق املعتمدة فقط.

إقامة املشاركني

غرفـة مفـردة )٨٥ دينار أردين(

غرفة مزدوجة )٩٥ دينار أردين(
فندق الماريوت

٥ نجوم

غرفـة مفـردة )٥٥ دينار أردين(

غرفة مزدوجة )٦٥ دينار أردين(
فندق كــورب

٤ نجوم

* األسعار أعاله شاملة بوفيه االفطار وانرتنت مجاين.

* األسعار أعاله يضاف عليها )١٠٪( بدل خدمة و)١٦٪( رضيبة مبيعات.

- ان االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن علــى اســتعداد لتصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة خاصــة بــأي شــركة تأميــن 
محليــة أو عربيــة أو ألي مؤسســة مهتمــة بالتدريــب مــن خــالل االتحــاد، وعلــى أن تنفــذ البرامــج فــي مقــر الشــركات 

العربيــة والمحليــة أو فــي مقــر االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن وعلــى أن ال يقــل عــن ١٥ مشــارك.

- كافــة تفاصيــل البرامــج التدريبيــة والســير الذاتيــة للمحاضريــن متوفــرة علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص باالتحــاد 
www.JIF.jo األردنــي لشــركات التأميــن




