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اخبار النشاطات التدريبية من خالل المواقع االخبارية



�سنة تدريبية جمانية
ل�سركـات التاأمني الأردنيـة

امي�ًن� من جمل�س ادارة الحت�د الأردين ل�رشك�ت الت�أمني ب�أهمية التدريب للكوادر الع�ملة يف �رشك�ت الت�أمني الأردنيه وتعزيز خرباتهم 
ومب��� يع��زز م��ن انت�جية املوظفني ومعرفتهم ب�لعمل الت�أمين��ي ومواكبة كل م� هو جديد يف ع�مل الت�أمني، قرر جمل���س ادارة الحت�د ب�أن 
يكون ع�م 2020 هو ع�م تدريب جم�ين جلميع �رشك�ت الت�أمني الأع�ض�ء يف الحت�د الذي ي�ضم 24 �رشكة ت�أمني يعمل به� م� يزيد عن 
3000 موظ��ف، حي��ث ي�أت��ي هذا الق��رار تتويج� للنج�ح الذي حقق��ه الحت�د يف جم�ل التدريب على امل�ض��توى العرب��ي واملحلي  يف 
ع�م 2019 والذي جت�ض��د مب�ض���ركة )792( م�ض���ركً�، بواقع )83( م�ض�ركً� من الدول العربية ال�ض��قيقة و)709( م�ض�ركً� حمليً� من 
���رشك�ت الت�أمني وعدد من البنوك و���رشك�ت و�ض���طة الت�أمني وجه�ت حملية اأخرى، اأي�ض�  ان�ضج�م� مع اأهداف ونظ�م الحت�د الأردين 
بزي���دة الوع��ي الت�أميني من خ��ال عقد الندوات واملوؤمترات وال��دورات التدريبية التي تهدف اإىل تن�ض��يط وتطوير اأعم�ل الت�أمني، 
وال�ض��تثم�ر ب�لك��وادر الع�ملة يف القط�ع من خال التدريب امل�ض��تمر وتوفري الفر�س لعقد اللق�ءات والن�ض���ط�ت امل�ض��ركة لتب�دل 

اخلربات مع الأ�ض��واق الع�ملية والعربية وال�ضوق املحلي.

ومبوجب قرار جمل���س الدارة، �ض��يتم تخ�ضي�س مقعدين لكل ���رشكة ت�أمني يف كل برن�مج من اخلطة التدريبية لع�م 2020  والتي 
تت�ضمن )21( برن�جمً� تدريبيً� واأي برامج تدريبية اأخرى يتم اقراره� لحق� والتي �ضتتن�ول عدد من املوا�ضيع حول خمتلف فروع 
الت�أمني، اإ�ض�فة اىل برامج تعنى ب�لعن�رش الب���رشي يف ���رشك�ت الت�أمني ودور ال���رشك�ت يف خدمة عمائه� وحتقيق امليزة التن�ف�ضية 

ومب� يلبي احتي�ج�ت ال�ضوق التدريبية .

وي�أتي اطاق اخلطة التدريبية لع�م 2020 بعد النج�ح الذي حققه الحت�د يف مو�ضوع التدريب والذي حظي ب�هتم�م جمل���س ادارة 
الحت���د من خال التن�ض��يق مع الدارة التنفيذية لاحت���د بدًء من ع�م 2017 مرورا بع�م��ي 2018 و 2019 من خال ا�ضدار اخلطة 
التدريبية ال�ض��نوية ب�ض��كل م�ضبق لتمكني ال���رشك�ت من ر�ضد خم�ض�ض�ت التدريب ومعرفة خي�رات  التدريب املت�حة ملوظفيه 
وحتديد الحتي�ج�ت التدريبية ب�ضكل م�ضبق، حيث لقت اخلطط التدريبية ال�ض�بقة ا�ضتح�ض�ن� من قبل �رشك�ت الت�أمني املحلية 
والعربية وك�فة اجله�ت والقط�ع�ت القت�ض�دية ذات العاقة ب�أعم�ل الت�أمني يف اململكة من حيث املوا�ضيع املخت�رة واأهميته� وكف�ءة 
املح��رشين ، وكذلك تنوع امل�ض���ركني من ���رشك�ت الت�أمني والبنوك وو�ض��ط�ء الت�أمني واجله�ت الرق�بية وعماء ال���رشك�ت، الأمر 
ال��ذي ك�ن يرثي النق��ض���ت ويعزز العاق�ت املهنية واخلربات املتب�دلة خال الربام��ج التدريبية، عاوة على املهنية واخلربة الكبرية 
التي يتميز به� الزميات والزماء من ك�در دائرة الدرا�ض�ت والتدريب والدوائر الأخرى يف الحت�د التي توفر خدم�ت لوج�ضتية 

لإجن�ح اخلطة التدريبية وادارته� وتنفيذه� لتحقيق روؤية جمل���س ادارة الحت�د يف جم�ل التدريب.

خت�ًم��� ، ن�أم��ل اأن تكون اخلط��ة التدريبية لع���م 2020 تلبي احتي�ج�تك��م التدريبية جلميع ���رشك�ت الت�أمني الأردني��ة والعربية 
ومقدم��ي اخلدم�ت الت�أمينية امل�ض���ندة من خال ت�ض��ليط ال�ض��وء على موا�ضيع جديدة مل يتم التطرق له� �ض���بًق�.

املهند�س مــاجــد �سمــريات
رئي�س  جمل�س ادارة االحتاد

2020



المحامي الدكتور نصير عبد اللطيف حيدر العواملة 
محامي مزاول  

مكتب عيل رشيف الزعبي

المؤهالت العلمية:
بكالوريوس في الحقوق.	 
ماجستير في فض النزاعات.	 
دكتوراه في القانون.	 

الخبرات:
ــون 	  ــين وأوالده للقان ــروان الحس ــب م ــدى مكت ــاة ل ــال المحام ــزاول ألعم م

ــام 2012. ــى ع ــام 1999 وحت ــذ ع من
مكتــب علــي شــريف الزعبــي محامــون ومستشــارون قانونيــون 2013 	 

وحتــى تاريخــه.
مشارك في مؤتمرات وندوات ودورات متخصصة في أعمال التأمين.	 
محامي سابق لشركات تأمين.	 
مستشار خارجي  لمجموعة من شركات التأمين.	 
مستشار خارجي لمجموعة من البنوك.	 

السيد وسيم سليمان
الرئيس التنفيذي لرشكة صالت لالستشارات

 Links for Training, Consulting and Business Solutions

ماجستير نظم معلومات ادارية	 
 	 COBIT, ITIL, ISO27001 ,المهنيــة الشــهادات  مــن  العديــد  لديــه 

 IS022301, TOGAF
 لديــه خبــرة 17 عامــا بــادارة تكنولوجيــا المعلومــات لقطــاع التأميــن 	 

وشــغل منصــب مديــر اول تقنيــة المعلومــات وحوكمــة المعلومــات بشــركة 
 Munich Health ITC  وعضــو لجنــة ))Munich Re عنايــة الســعودية

مديــر تقنيــة المعلومــات بشــركة اتحــاد الخليــج للتأميــن بالســعودية 	 
وشــركة ميدغلــف للتأميــن وإعــادة التأميــن بالســعودية . 

برن�مج تدريبي على م�ضتوى عربي 

ــة  ــن المحلي ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــي ش ــة ف ــة والفني ــر القانوني ــو الدوائ موظف
القانونييــن والمــدراء  القانونيــة والمستشــارين  الدائــرة  والعربيــة وبشــكل خــاص 
الفنييــن ووســطاء التأميــن وموظفــو البنــوك العاملــة فــي المملكــة ومكاتــب المحامــاة 
ــا  ــف درجاته ــم بمختل ــي المحاك ــاة ف ــن والقض ــى التأمي ــة عل ــراف والرقاب ــات االش وهيئ
والجهــات األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع والمهتميــن بموضــوع البرنامــج مــن جميــع 

ــرى. ــة الكب ــات االقتصادي ــر والمؤسس الدوائ

١٢ ساعة تدريبية    ٢٩-٢٠٢٠/١/٣٠

الفئة المستهدفة:

المحاور:

اإدارة دع�وى وق�ض�ي� الت�أمني

إدارة الدعوى المدنية	 
إجراءات التقاضي	 
الدعوى التأمينية وحق اللجوء إلى القضاء	 
الدفوع القانونية في الدعوى التأمينية	 
ماهية دعاوى المسؤولية المدنية	 
الطرق البديلة لفض النزاعات التأمينية	 
دور الخبرة وتسوية الخسائر في النزاعات التأمينية	 

1

مــدراء وموظفــي تكنولوجيــا المعلومــات مــن كــوادر شــركات التاميــن المحليــة والعربيــة 
ــن ووســطاء ووكالء  ــن )TPA( وشــركات إعــادة التأمي ــات التأمي وشــركات مــزودي خدم
التأميــن وموظفــو البنــوك وشــركات تصميــم البرامــج  لشــركات التأميــن والمهتميــن 
مــن المؤسســات االقتصاديــة الكبــرى بالمملكــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات وكل 

مــن يهمــه الموضــوع فــي المؤسســات االقتصاديــة الكبــرى.

١٢ ساعة تدريبية    ٥-٢٠٢٠/٢/٦

الفئة المستهدفة:

المحاور:

اإدارة تكنولوجي� املعلوم�ت٢
برن�مج تدريبي على م�ضتوى عربي

استراتيجية حوكمة تكنولوجيا المعلومات.	 
إدارة التغييرفي تكنولوجيا المعلومات.	 
إدارة الخدمات في تكنولوجيا المعلومات.  	 
قياسات األداء ضمن تكنولوجيا المعلومات.	 
التحكم في العمليات التجارية.	 
التكلفة األمثل.	 
إدارة مزودي الخدمات بتكنولوجيا المعلومات.	 
التقارير.	 
قيم االعمال.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد لعام 2020



 لديــه خبــرة فــي التأميــن تزيــد عــن )20( عــام، حاصــل علــى شــهادات مهنيــة 	 
متخصصــة بالتأميــن مثــل شــهادة الزمالــة مــن معهــد التأميــن علــى الحيــاة 
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة )FLMI( وشــهادة الزمالــة مــن معهــد 

.) FCII( التأميــن القانونــي فــي لنــدن

ــاة والصحــي 	  ــات الحي ــة تأمين ــة للجن ــة التنفيذي  يشــغل منصــب رئيــس اللجن
ــن. ــي لشــركات التامي فــي االتحــاد االردن

السيد مازن النمري
رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة )التكافل( والصحي

نائب املدير العام لشؤون تأمينات الحياة والصحي

 رشكة التأمني االردنية

عدد من المحاضرين من شركة
Price Water House Coopers - Jordan

المــدراء ورؤســاء أقســام فــرع تأميــن الحيــاة فــي شــركات التأميــن وشــركات إعــادة 
التأميــن المحليــة والعربيــة ووســطاء ووكالء التأميــن وموظفــو البنــوك وشــركات 
ــي  ــرى الت ــة الكب ــات االقتصادي ــج والمؤسس ــوع البرنام ــن بموض ــل والمهتمي التموي
ــى  ــرفة عل ــريعية المش ــة والتش ــات الرقابي ــا، والجه ــاة لموظفيه ــات الحي ــر تأمين توف

ــة. ــات ذات العالق ــة الجه ــن كاف ــن م ــن والمهتمي ــاع التأمي قط

١٢ ساعة تدريبية    ١٩-٢٠٢٠/٢/٢٠

الفئة المستهدفة:

المحاور:

برن�مج تدريبي على م�ضتوى عربي٣
ت�أمين�ت احلي�ة  وبرامج الت�أمني املتداولة

وثائق تأمين الحياة المتداولة في المملكة.	 
برامج تأمينات الحياة مثل )تعليم االبناء، الجامعات وغيرها(.	 
أسس االكتتاب.	 
التسعير في وثائق وبرامج تأمينات الحياة.	 
تطبيقات عملية.	 

البرنامــج مخصــص للكــوادر العاملــة فــي مختلــف الدوائــر فــي شــركات التأميــن بمــا 
فيهــا الدوائــر الماليــة ودوائــر التدقيــق الداخلــي والمحلليــن المالييــن وموظفــي 
مكاتــب تدقيــق الحســابات وهيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال التأميــن، إضافــة 
الــى العامليــن فــي دوائــر إعــادة التأميــن فــي شــركات التأميــن، والمهتميــن بالتأميــن 
بشــكل عــام أو الذيــن لــم يســبق لهــم المشــاركة فــي مثــل هــذا البرنامــج لتأهيلهــم 

للعمــل فــي مجــال التدقيــق علــى شــركات التأميــن.

١٦ ساعة تدريبية    ٣-٢٠٢٠/٣/٥

الفئة المستهدفة:

المحاور:

مقدمة توعوية عن المخاطر وإجراءات الرقابة	 
المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي	 
تقييم المخاطر المتأصلة والتخطيط	 
تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي والمتابعة	 
تقييم المخاطر المتبقية	 
التدقيق المستمر ودور التكنولوجيا	 
تقييم جودة ونضج نشاط التدقيق الداخلي	 
نبذة عن الشهادات المهنية ذات الصلة	 

برن�مج تدريبي على م�ضتوى عربي٤
التدقيق الداخلي والرق�بة

دليل البرامج التدريبية لالتحاد لعام 2020





السيد رشيد الشعباني
رشيك ومدير عام 

 رشكة املعاينون العرب

ــي 	  ــي ف ــرن الماض ــن الق ــتينات م ــر الس ــي أواخ ــن ف ــاع التأمي ــق بقط إلتح
شــركة الكويــت للتأميــن / الكويــت.

فــي أواســط الســبعينات ســاهم فــي إنشــاء شــركة ُعمــان للتأميــن فــي دبــي 	 
/ اإلمــارات العربيــه المتحــده حتــى أصبــح مســاعد المديــر العــام.

ــان / 	  ــي عم ــن ف ــا للتأمي ــركة جراس ــاء ش ــي إنش ــاهم ف ــعينيات س ــي التس ف
ــس إداره. ــو مجل ــام وعض ــر ع األردن كمدي

ــارات 	  ــي اإلم ــت / دب ــركة ميدن ــاء ش ــى إنش ــرف عل ــة أش ــة الثاني ــي األلفي ف
العربيــة المتحــدة وعمــل كمديــر تنفيــذي للشــركة.

ــة اإلســكندنافية فــي دبــي اإلمــارات 	  عمــل كمديــر تنفيــذي للشــركة العربي
ــة المتحــدة. العربي

يعمــل اآلن شــريك ومديــر عــام لشــركة المعاينــون العــرب مــن 2002 حتــى 	 
تاريخــه. 

تفاعل المتابعين
عبر وسائل

التواصل االجتماعي

موظفــو جميــع دوائــر التأميــن فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة والعربيــة وبشــكل 
ــر إدارة  ــات ودوائ ــي وإدارة التعويض ــة والهندس ــوادث العام ــق والح ــن الحري ــر تأمي ــاص دوائ خ
المخاطــر فيهــا وكل مــن يهمهــم موضــوع البرنامــج التدريبــي ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن 
وموظفــو البنــوك والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى والدفــاع المدنــي والخبــراء المرخصيــن مــن 
المحاكــم للكشــف ومعاينــة أضــرار التأمينــات العامــة والجهــات األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع.

١٦ ساعة تدريبية    ١7-٢٠٢٠/٣/١٩

الفئة المستهدفة:

المحاور:
تعريف تسوية الخسائر.	 
المهارات والقدرات المطلوبة في مسوي الخسائر.	 
اإلجراءات والمستندات المطلوبة.	 
عناصــر تقريــر مســوي الخســائر ومبــادئ التأميــن ذات العالقــة بعمــل 	 

التأمينيــة. والتغطيــات  الخســائر  مســوي 
تقييم الخطر وكيفية إعداد تقرير Pre Risk Survey وعناصر التقرير.	 
ــن 	  ــق تأمي ــى وثائ ــة عل ــات عملي ــع تطبيق ــق م ــار الحري ــى أخط ــز عل التركي

ــق. الحري

برن�مج تدريبي على م�ضتوى عربي5
تقدير اخل�ض�ئر يف الت�أمين�ت الع�مة واحلريق

دليل البرامج التدريبية لالتحاد لعام 2020



البرنامــج التدريبــي مخصــص للكــوادر العاملــة فــي دوائــر التأميــن البحــري ودوائــر إعــادة التأميــن والدوائــر ذات العالقــة فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة والعربيــة، ووســطاء 
ووكالء التأميــن، وموظفــي البنــوك، ومســوي الخســائر، وأعضــاء غرفــة التجــارة والصناعــة ودوائــر التأميــن فــي المؤسســات العامــة والخاصــة وأعضــاء نقابــة مالحــة األردن وأعضــاء جمعيــة 

المســتوردين والمصدريــن، والجهــات األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع.

١٦ ساعة تدريبية      7-٩/4/٢٠٢٠

الفئة المستهدفة:
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الت�أمني البحري   )ال�ض�س، الكتت�ب والتطبيق�ت الق�نونية( 

المحاور:

محاور البرنامج التي سيتناولها السيد معتز جوخدار:
مبادئ وأنواع التأمين.	 
مقدمة عن التأمين البحري.	 
تطور التأمين البحري وأنواعه.	 
أنواع التغطيات في التأمين البحري والشروط المعهدية.	 
االخطار التي تتعرض لها البضائع اثناء النقل.	 
تسويق التأمين البحري.	 
ــع( 	  ــري )بضائ ــن البح ــة التأمي ــدار بوليص ــة الص ــات المطلوب المعلوم

ــن. ــة احتســاب قســط التأمي وكيفي
أنواع المالحق في وثيقة التأمين البحري.	 
 المستندات المطلوبة في مطالبات التأمين البحري.	 

محاور البرنامج التي سيتناولها الدكتور المحامي عمر الحامد:
التطبيقات القانونية في عقد التأمين.	 
عقد التأمين وتطبيقات شركات التأمين والشروط القانونية.	 
النصوص القانونية وتطبيقات وقرارات المحاكم في التأمين.	 
الئحة دعوى بمواجهة التامين الردود والمذكرات.	 
 	. ADRحلول النزاع البديل
التقادم في الطلبات وقرارات محكمة التمييز.	 
 	  .Recoveries&Salvage  المستردات والمنقذات
التطبيقــات عمليــاً وامثلــة عمليــة فــي المحافظــة علــى ايــرادات 	 

.Shipping advice التأميــن مــن المســتردات و شــركة 
تطبيقات من الوساطة والغرفة االقتصادية )النتائج والعبر(.	 

الدكتور المحامي عمر حامد الحامد

بكالوريــوس أدب انجليــزي فرعــي علــوم سياســية وماجســتير دراســات عليــا 	 
فــي االدارة مــن الجامعــة االردنيــة.

دكتوراه قانون ودبلوم علم نفس باالنجليزي.	 
مؤلف اربع كتب في القانون والتأمين.	 
عمــل 20 ســنة فــي قطــاع التأميــن ومــن مديــر بحــري الــى مســاعد ونائــب 	 

مديــر عــام وثــم مديــرًا عامــًا لالتحــاد الفلســطيني لشــركات التاميــن.
رئيــس لجنــة الحريــق والحــوادث العامــة فــي االتحــاد األردنــي لشــركات 	 

التأميــن وعضــو اللجنــة فــي القاهــرة.
محــام مــزاول ومحكــم دولــي معتمــد وخبيــر لــدى المحاكــم واســتاذ جامعــي 	 

غيــر متفــرغ.

السيد معتز  “ محمد عزت “ جوخدار
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة التأمني البحري

 يف االتحاد االردين لرشكات التأمني

املدير الفني – بحري يف الرشكة االردنية الفرنسية للتأمني »جوفيكو«

عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة للتأميــن البحــري فــي االتحــاد االردنــي لشــركات 	 
التأميــن لــدورات متتاليــة منذ العــام 2006.

يعمل في قطاع التأمين منذ عام 1999.	 
يحمل درجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األردنية.	 
 	.B I B F حاصل عل الشهاده المهنية في التأمين
حاصل على العديد من الدورات المتخصصة في التأمين.	 
محاضــر لــدى العديــد مــن الجهــات الرســمية و الخاصــة و مــن ضمنهــا 	 

االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن فــي مجــال التأميــن .
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السيد باسم حدادين
مستشار تأمني وإعادة تأمني 

 رشكه أبكس لوساطة التامني وإعادة التأمني واالستشارات- األردن

يمتلــك خبــره تزيــد عــن 30 ســنة فــي مجــال التأميــن فــي االردن و المملكــه 	 
ــه  ــع قيادي ــي مواق ــا ف ــراق وكان اغلبه ــتان الع ــعوديه و كردس ــه الس العربي
ــي  ــاد االردن ــس اداره لالتح ــو مجل ــذي و عض ــس تنفي ــام و رئي ــر ع ــا مدي منه
لشــركات التأميــن باالضافــه لترأســه العديــد مــن اللجــان الفنيــة الخاصــة فــي 

ــة المنشــورة. ــه العديــد مــن الدراســات و االبحــاث التأميني التأميــن، كمــا ل
حاضــر وشــارك فــي العديــد مــن ورشــات العمــل و المؤتمــرات التأمينيــه كمــا 	 

تــرأس وأدار جلســات التحــاور التأمينيــه المتخصصــه فــي داخــل االردن و دول 
الخليــج.

ــه مــن معهــد 	  ــة منهــا شــهادة الزمال ــى الشــهادات التأميني ــى أعل حاصــل عل
التأميــن القانونــي بلنــدن )FCII( وشــهادة المشــاركه )ACII(  وشــهادة المؤمن 
القانونــي المعتمــد )Chartered Insurer( مــن نفــس المعهــد، وكذلك شــهادة 
ــه  ــات االميركي ــي الوالي ــاة ف ــات الحي ــد تأمين ــن معه ــاة م ــى الحي ــن عل التأمي
المتحــدة )ALMI( كمــا انــه حاصــل علــى ترخيــص قانونــي كمستشــار تأمينــي .

حائــز علــى جائــزه RUTTER MEDAL AWARD  مــن معهــد التأميــن القانونــي 	 
بلنــدن كأفضــل زميــل جديــد.

ــر 	  ــدى أكب ــا ل ــي االردن وأوروب ــة ف ــدورات التأميني ــن ال ــد م ــي العدي ــارك ف ش
ــة. ــتأمين العالمي ــادة الـ ــركات إع ــة و ش ــات التأميني المؤسس

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

يف االتحاد األردين لرشكات التأمني  

املدير التنفيذي- الحريق والحوادث العامة والهنديس 

رشكة التأمني العربية -االردن

نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجنــة تأمينــات الحريــق والحــوادث العامــة 	 
والهندســي فــي االتحــاد.

العامــة 	  والحــوادث  الحريــق  التنفيــذي-  المديــر  يشــغل حاليــًا منصــب 
األردن.  – العربيــة  التأميــن  شــركة  فــي  والهندســي 

لديــه خبــرة علميــة وعمليــة ألكثــر مــن 23 عامــًا فــي مجــال تأمينــات 	 
ــان  ــؤولية واالئتم ــات المس ــي وتأمين ــة والهندس ــوادث العام ــق والح الحري

ــاري. التج

محاضر معتمد لدى االتحاد وعدد من المؤسسات في التأمينات العامة. 	 

مــدراء دوائــر إعــادة التأميــن والمــدراء الفنييــن ومــدراء مختلــف الدوائــر ورؤســاء األقســام 
والموظفيــن فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة والعربيــة، والمســؤولين عــن التأمين 
فــي كافــة المؤسســات العامــة والخاصــة، باإلضافــة إلــى شــركات إدارة أعمــال التأميــن ووســطاء 
التأميــن وإعــادة التأميــن وهيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال التأميــن، وكل مــن لــه عالقــة 

بموضــوع البرنامــج.

موظفــو جميــع دوائــر التأميــن فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة والعربية وبشــكل 
خــاص دوائــر تأميــن الحريــق والحــوادث العامــة والهندســي وإدارة التعويضــات فيهــا ودوائــر 
االكتتــاب وتطويــر األعمــال ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن وموظفــو البنــوك والمؤسســات 

االقتصاديــة الكبــرى والجهــات األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع.

١٦ ساعة تدريبية    ٢-4/٢٠٢٠/٦

١٦ ساعة تدريبية    ١٦-٢٠٢٠/٦/١8

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

المحاور:

المحاور:

نبذة عن تاريخ تطور إعادة التأمين.	 
سوق إعادة التأمين العالمي والعربي .	 
تعريف إعادة التأمين والهدف منها ووظيفتها. 	 
التعليمات والنواحي القانونية إلعادة التأمين.	 
ترتيبات اإلعادة )انواعها الرئيسية، طرق عملها وبنيتها(. أمثلة عملية.	 
إعادة التأمين النسبي.	 
تطبيقات عملية على إعادة التأمين النسبي.	 
إعادة التأمين غير النسبي مع أمثلة عملية.	 
االتفاقيات المركبة.	 
تحديد االحتفاظ وسعة االتفاقيات.	 
نص االتفاقيات النسبية وغير النسبية وأهم بنودها.	 
حسابات إعادة التأمين.	 
طرق تسعير االتفاقيات غير النسبية.	 
احتساب مخصصات إعاده األقساط  والمطالبات.	 
ــات اإلعــادة النســبية 	  ــود والشــروط والمصطلحــات المســتعملة باتفاقي البن

وغيــر النســبية.

شرح األسس والمبادئ األساسية لهذه التأمينات.	 
التعريف بأقسام هذا النوع من التأمينات ومن هم المؤمن عليهم.	 
التعريــف العــام لهيــكل البوليصــة مــن حيــث األخطــار المغطــاة مــن خــالل 	 

شــرح وتفصيــل كل نــوع مــن هــذه األخطــار.
شرح استثناءات العقد.	 
إيضاح وشرح من هم األشخاص أو الجهات التي يحق لها االدعاء.	 
عمل مطالبة تحت هذا النوع من التأمين.	 
طبيعة الحوادث التي قد تقع ضمن التغطية التأمينية.	 
التعريف والشرح لمبادئ وأسس االكتتاب األساسية.	 
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اإع�دة الت�أمني

تطبيق�ت على وث�ئق ت�أمينية متخ�ض�ضة
 يف الت�أمين�ت الع�مة

)ت�أمين�ت م�ضوؤولية املدراء التنفيذيني وت�أمين�ت 
الأمن ال�ضيرباين والأخط�ر ال�ضي��ضية(
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دعاء عليان

)MBA( – )MHRM( السيدة سالم موسى
نائب الرئيس ، مؤسسة OPES Software – كندا

نائب الرئيس، Excellence for Training and Consulting، كندا 

مستشار رئييس، رشكة ThinkHR، لبنان 

نائــب الرئيــس فــي شــركة Excellence، وهــي شــركة تدريــب وتطويــر مقرهــا 	 
الرئيســي فــي كنــدا، باإلضافــة إلــى ذلــك، فهــي نائــب الرئيــس فــي مؤسســة  
ــا  ــدا، لم ــال، كن ــي مونتري ــا ف ــة مقره ــة عالمي ــي مؤسس Opes Software وه
يقــرب مــن 25 عاًمــا، تســاعد Opes البنــوك والمؤسســات الماليــة فــي جميــع 
ــد  ــا يبســط العدي ــة، مم ــر الدولي ــق المعايي ــزام بتطبي ــى االلت ــم عل ــاء العال أنح

مــن المهــام التــي تتطلبهــا األســواق الماليــة العالميــة.
إنخرطــت فــي القطــاع المصرفــي والمالــي منــذ مــا يقــارب الـــ 21 عاًمــا. تشــمل 	 

مســيرتها المهنيــة كونهــا مستشــارة أولــى فــي )ThinkHR sarl( هــي شــركة 
تدريــب واستشــارات، ورئيســة قطــاع التدريــب فــي اتحــاد المصــارف العربيــة 
»)UAB( – وهــي منظمــة غيــر ربحيــة تعمــل تحــت مظلــة جامعــة الــدول 

ــة «. العربي
شــاركت ســالم فــي العديــد مــن ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات الدوليــة 	 

حــول الموضوعــات التــي تقــع ضمــن نطــاق خبرتهــا، إشــتركت كمحاضــر فــي 
العديــد مــن المحافــل الدوليــة، ومــدرب  دائــم لــدى العديــد مــن المؤسســات 

العربيــة والعالميــة.

مدربــة معتمــدة فــي اكاديميــة طــالل أبوغزالــه للتدريــب وفــي المجمــع 	 
العربــي الدولــي لتكنولوجيــا االدارة والعديــد مــن كبــرى مراكــز التدريــب.

متخصصة في دورات مواقع التواصل االجتماعية والتسويق الرقمي.	 
حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي نظــم معلومــات االعمــال مــن الجامعــة 	 

مــن جامعــة طــالل  االعــالم  تكنولوجيــا  دبلــوم  علــى  االردنيــة وحاصلــة 
ــدن. ــي لن ــن Shaw Academy ف ــي م ــويق الرقم ــي التس ــهادة ف ــه وش أبوغزال

عملــت لعــدة ســنوات فــي مجــال التســويق عبــر مواقــع التواصــل االجتماعيــة 	 
وإدارة الصفحــات الخاصــة بالشــركات الكبــرى فــي الشــرق االوســط.

ــة 	  ــل االجتماعي ــع التواص ــات مواق ــى إدارة صفح ــام 2011 عل ــي ع ــت ف  عمل
لطيــران رأس الخيمــة فــي االمــارات العربيــة المتحــدة ومــن ثــم انتقلــت 
ــع مواقــع التواصــل  ــداد القابضــة فــي االمــارات لتديــر جمي ــى مجموعــة الب ال
االجتماعيــة الخاصــة بهــم كرئيســة لقســم مواقــع التواصــل االجتماعيــة فــي 

ــي االردن. ــم ف مقره
أدارت حتــى االن مــا يقــارب 80 مشــروع فــي إدارة مواقــع التواصــل االجتماعيــة 	 

لعديــد مــن الشــركات والمؤسســات باإلضافــة الــى تنفيــذ العديــد مــن 
الــدورات فــي العديــد مــن المراكــز التدريبيــة المعتمــدة فــي االردن والــدول 

ــقيقة. ــة الش العربي

مسؤولة مواقع التواصل االجتامعية والتسويق الرقمي 

 مجموعة طالل أبوغزاله العاملية

ــدراء اإلدارات ونوابهــم ومســاعدوهم الرئيســيون، المــدراء الجــدد والمــدراء فــي مســتويات  م
حديثــو  والمــدراء  االوائــل،  والمشــرفون  األقســام  رؤســاء  العليــا،  الــى  المتوســطة  اإلدارة 
ــرية  ــوارد البش ــر الم ــر ودوائ ــدراء الدوائ ــة وم ــة والعربي ــن المحلي ــركات التأمي ــي ش ــة ف الترقي
ودوائــر تطويــر االعمــال والمهتميــن بموضــوع البرنامــج فــي المؤسســات االقتصاديــة الكبــرى 

ــات.  ــة القطاع ــن كاف ــن م والمهتمي

١٢ ساعة تدريبية    ١-٢/7/٢٠٢٠

١٦ ساعة تدريبية     7-٩/7/٢٠٢٠

الفئة المستهدفة:

المحاور:

المحاور:

تعريف المتدربين بأهمية وسائل التواصل االجتماعي.	 
الــدور الــذي يمكــن أن تقدمــه هــذه الوســائل فــي الترويــج  	 

التأميــن. لخدمــات  االعالمــي 
اهمية التسويق لخدماته.	 
التركيز على أهم وسائل التواصل االجتماعي.	 
كيفية إعداد وإدارة المحتوى الرقمي.	 

مهارات التواصل مع اآلخرين.	 
إدارة الوقت.	 
تخطيط وإدارة اإلجتماعات.	 
اتخاذ القرارات.	 
إدارة األداء.	 
 تقييم األداء .	 
بناء األهداف.	 
 	. KPI’s مؤشرات األداء الرئيسية 
فرق العمل الفعالة.	 
 حل المشكالت.	 
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برن�مج تدريبي على م�ضتوى عربي

ا�ضتخدام التكنولوجي� وو�ض�ئل التوا�ضل 
الجتم�عي يف ت�ضويق الت�أمني

امله���رات الداري��ة

مــدراء التســويق، مــدراء المبيعــات، مــدراء خدمــات العمــالء )و/أو مســاعديهم ونوابهــم(، 
موظفــي خدمــات وعالقــات العمــالء، موظفــي االتصــال عبــر الهاتــف ومراكــز االتصــال، مندوبــي 
ــك المســؤولين عــن إدارة  ــر األعمــال وكذل ــر تطوي ــن ودوائ المبيعــات ووكالء ووســطاء التأمي
ــال  ــركات إدارة أعم ــن وش ــركات التأمي ــة بش ــي الخاص ــل اإلجتماع ــات التواص ــغيل صفح وتش
ــر ورؤســاء األقســام ذوي العالقــة بالتســويق فــي  ــن وشــركات الوســاطة، مــدراء الدوائ التأمي

ــم. ــاعديهم ونوابه ــي و/أو مس ــال االلكترون ــويق واإلتص ــدراء التس ــركة، م الش

الفئة المستهدفة:

دليل البرامج التدريبية لالتحاد لعام 2020



اخلطة التدريبية املنفذة خال ع�م 2019

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »التأمني الرقمي-  التطور واملستقبل«  24-2019/2/26برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »مكافحة غسل األموال يف أنشطة التأمني« 2019/2/4-3

٢٠١٩/4/4-٣ Credit Insurance »)برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »تأمني االئتامن )الديون

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب “اللغة االنجليزية ملوظفي قطاع التأمني” ١7-٢٠١٩/٣/١8

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »تسويق التأمني وخدمة العمالء«

 )استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتامعي يف تسويق التأمني وتطبيقات عملية 

لتسويق فروع التأمني املختلفة( ١٠-٢٠١٩/٣/١١

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب  » الحوكمة، االمتثال، إدارة املخاطر« ٦/٣٠ - ١/7/٢٠١٩

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب  »األسس الفنية لتقييم األخطار عند االكتتاب وتسوية 

الخسائر يف تأمينات الحريق« ٣-7/4/٢٠١٩
برنامج تدريبي عىل مستوى عريب  »أسس ومبادئ التأمني وتطبيقها 

عىل مختلف فروع التأمني« ١7-١8/7/٢٠١٩

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »اعادة التأمني املتقدمة«

)أمثلة وتطبيقات عملية عىل مختلف فروع التأمني(  ٢8-٣٠/7/٢٠١٩
برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »التأمني الطبي« )االكتتاب، التسعري، التغطيات وإدارة التأمني الطبي( 

٢٠١٩/8/٥-4



اخلطة التدريبية املنفذة خال ع�م 2019

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب  مقدمة يف تأمينات الحياة والتجربة األردنية يف اصدار 

٢٢-٢٠١٩/٩/٢٣  »Micro Insurance«  التأمينات متناهية الصغر

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب  »تعويضات تأمني املركبات«

)اإلجراءات، املستندات املطلوبة والكشف الحيس(  ٢٣-٢٠١٩/١٠/٢4

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب  تأمينات املسؤولية »املبادئ واملفاهيم«  ٢-٢٠١٩/١٠/٣

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

البرشية باستخدام مؤرشات األداء الرئيسية KPI’s وخطط اإلحالل الوظيفي يف املؤسسات 

املالية ورشكات التأمني«  ٣٠-٢٠١٩/١٠/٣١

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »مبادئ يف التحقيق الفني يف الحوادث املرورية« 

٢٠١٩/١١/7-٥

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »وثائق التأمينات العامة«

)تأمينات الحريق والتأمينات الهندسية- املالحق والرشوط(«  ١7-٢٠١٩/١١/١8

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب »التغطيات اإلضافية يف وثائق التأمينات العامة«

)التأمينات السياسية، تأمني اإلرهاب، املالحق اإلضافية(  ٢8-٢٩/8/٢٠١٩

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب  التأمني البحري

» الوثائق- الرشوط- التغطيات- التعويضات«  ٢٥-٢٦/8/٢٠١٩
يوم مفتوح »للتأمني البحري«

٢٠١٩/٩/٩ Marine Insurance Open Day 

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب  »التطبيقات القضائية 

والدفوعات القانونية يف مختلف فروع التأمني«  ٢4-٢٠١٩/١١/٢٥

برنامج تدريبي عىل مستوى عريب 

 »لغة الجسد والتواصل والتفاوض«  4-٢٠١٩/١٢/٥



السيد حاتم اسماعيل
الرئيس التنفيذي

Crawford International Loss Adjusters Co.

Presco Risk Survey Co    ورئيس مجلس إدارة

ASA السيد مايكل مهنا
كبري املديرين والخبري االكتواري يف رشكة أ.أ. مهنا أندكو ليمتد

يملــك أكثــر مــن عقــد مــن الخبــرة فــي مجــال العلــوم االكتواريــة فــي مدينــة 	 
نيويــورك، شــيكاغو، ومؤخــرًا فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط وشــرق 

ــا.  أفريقي
متخصــص فــي تقديــم اإلستشــارات لشــركات التأميــن والمؤسســات الماليــة 	 

وبرامــج الرعايــة الصحيــة الوطنيــة.
اللبنانيــة 	  والجمعيــة  لألكتوارييــن  األميركيــة  الجمعيــة  فــي  مشــارك 

لألكتوارييــن. تخــرج بشــهادة بكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة ديــوك 
فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة. 

قبــل انضمامــه إلــى شــركة أ.أ. مهنــا أندكــو ليمتــد، عمــل فــي فريــق 	 
مورغــان ســتانلي إلدارة األصــول البديلــة فــي مدينــة نيويــورك وكان جــزًءا 
ــي  ــرز ف ــاوس كوب ــس ووتره ــي براي ــواري ف ــاري االكت ــق االستش ــن الفري م
نيويــورك وأيــون بنفيلــد فــي شــيكاغو. وهــو عضــو فــي مجلــس أمنــاء 

ــروت.  ــي بي ــة ف ــة األميركي ــة الجالي مدرس
ــة فــي 	  وقــد قــّدم االستشــارات لعــدد مــن الشــركات والمؤسســات الحكومي

البلــدان التاليــة: الواليــات المتحــدة األميركيــة، لبنــان، اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، الكويــت، المملكــة العربيــة الســعودية، األردن وتنزانيــا إضافــة إلــى 

ــا. ــدان أخــرى فــي الشــرق األوســط وأفريقي بل

الســيد حاتــم جمعــة خريــج الجامعــة البريطانيــة ليــدز بولتيكنــك فــي عــام 	 
)1984( ولديــه خبــرة تزيــد عــن )30( عامــًا فــي مجــال تســوية الخســائر.

عمــل فــي مجــال تســوية الخســائر منــذ عــام )1984( كموظــف لــدى 	 
شــركة ميــد غلــف لالستشــارات فــي دولــة الكويــت وحتــى تاريــخ )1985( 
حيــث التحــق بفــرع شــركة توبليــس أنــد هاردنــك العالميــة فــي الكويــت 

ــام 1990. ــى ع ــائر حت ــوي خس كمس
ــوية 	  ــال ) تس ــي ذات المج ــل ف ــب يعم ــاء مكت ــام بانش ــام 1991 ق ــي ع ف

ــي االردن. ــائر( ف الخس
فــي عــام 1992 تــم اعتمــاده كممثــل/ وكيــل لشــركة كروفــورد فــي 	 

االردن وفلســطين وفــي 2002 فــي لبنــان وفــي عــام 2017 فــي ســوريا.
أحــد أهــم الخبــراء المميزيــن والمعتمديــن لــدى شــركات اعــادة التأميــن  	 

ــر ري،  ــويس ري، هانوف ــخ ري، س ــا )ميون ــن ومنه ــادة التأمي ــطاء إع ووس
.) AIG  ــن ــة للتأمي ــة األمريكي ــس، المجموع ــون، آليون ــكو، آي ناس

ــة  ــة والعربي ــن المحلي ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــي ش ــن ف ــر التأمي ــع دوائ ــو جمي موظف
وبشــكل خــاص دوائــر تأميــن الحريــق والحــوادث العامــة والهندســي وإدارة التعويضــات 
فيهــا ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن وموظفــو البنــوك والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى 

ــوع. ــة بالموض ــرى ذات العالق ــات األخ والجه

١٢ ساعة تدريبية    ١٥-١٦/7/٢٠٢٠

١٢ ساعة تدريبية    ٢٦-٢7/7/٢٠٢٠

الفئة المستهدفة:

المحاور:

عملية معالجة المطالبات مع أمثلة واقعية.	 
ــات 	  ــة المطالب ــي معالج ــا ف ــرض له ــم التع ــرت أو ت ــي أثي ــات الت الصعوب

ــق. ــح للوثائ ــر صحي ــاب غي ــوء أو اكتت ــة لس نتيج
ــح 	  ــم الصحي ــول التقيي ــة ح ــاب المناقش ــح ب ــات وفت ــى المطالب ــة عل أمثل

ــؤولية. ــة والمس ــروط السياس وش
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اإدارة املط�لب�ت يف الت�أمين�ت الع�مة
)الك�ضف على احل�دث، عملية التعوي�س، امل�ضتندات 

املطلوبة، ت�ضوية اخل�ض�ئر، اإنه�ء امللف(

ــن  ــر تأمي ــة فــي دوائ ــة والعربي ــن األردني ــن فــي شــركات التأمي البرنامــج مخصــص للعاملي
ــة  ــات بشــكل خــاص، باإلضاف ــر المركب ــاب فــي دوائ ــام وأقســام اإلكتت ــات بشــكل ع المركب
ــاء  ــدراء ورؤس ــك الم ــات، وكذل ــن المركب ــوع تأمي ــن بموض ــن والمهتمي ــطاء التأمي ــى وس إل
أقســام فــرع التأميــن الطبــي فــي شــركات التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن ووســطاء ووكالء 
التأميــن وموظفــو البنــوك وصناديــق التأميــن الصحــي والمستشــفيات وشــركات إدارة أعمــال 

التأميــن الطبــي والمهتميــن بموضــوع البرنامــج.

الفئة المستهدفة:

المحاور:
دور االكتــواري فــي التأمينــات العامــة مــن حيــث: التســعير، تطويــر المنتجــات، 	 

االحتياطيــات، احتســاب معــدالت رأس المــال، ادارة الخطــر ومقدمــة لطــرق 
تســعير المنتجــات )أفضــل الممارســات العالميــة والعربيــة والمحليــة( وتســعير 
المنتجــات التنافســي، التســعير المســبق Prior Pricing، التعــرض لالخطــار 
ومعــدالت التســعير، نمــاذج ومعــادالت انــواع التأمينــات العامــة، اســتخدام 

ــا. ــات وتحليله ــع المعلوم ــي جم ــورة ف ــا المتط التكنولوجي
حاالت عملية وأمثله:	 
تأمين السيارات، التأمين الصحي، تأمينات الحياة.	 
تكييــف أفضــل الممارســات وتطبيقهــا فــي أســواق التأميــن االقليميــة والمحلية 	 

مــن حيــث المشــاكل والمواصفــات باالضافــة الــى عــرض أمثلة ومناقشــتها.
دور االكتــواري فــي تطويــر المنتجــات مــن خــالل التســعير المناســب للمنتجــات 	 

التأمينيــة.
متطلبــات الجهــات الرقابيــة لشــهادة الخبيــر االكتــواري فــي تســعير المنتجــات 	 

التأمينيــة وكيفيــة قيــام االكتــواري بإعــداد نمــوذج التســعير المناســب والطــرق 
ــه  ــذي يقدم ــر ال ــة الشــهادة او التقري ــة وصيغ ــات المطلوب ــة والمعلوم المتبع
االكتــواري والمطلــوب مــن شــركات التأميــن مســتقبال لتطبيــق عمليــة التســعير.

برن�مج تدريبي على م�ضتوى عربي
ت�ضعري ت�أمني املركب�ت والت�أمين�ت الطبية
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السيد رافي خوري

السيد سليمان الدنديس
عضو اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة )التكافل( والصحي يف االتحاد

مدير تنفيذي- دائرة التأمني الطبي 

 رشكة الرشق العريب للتأمني gig - األردن

مستشار ومدرب لشؤون غسل األموال ومكافحة االرهاب.	 
لديه خبرة في مجال البنوك والتأمين تزيد عن )18( عام.	 
ــي 	  ــد ف ــي معتم ــو اختصاص ــة وه ــة متخصص ــهادات مهني ــى ش ــل عل حاص

مكافحة غســل األموال   ACAMS,  واالمتثــال  Cert. in Compliance   ومكافحة 
ــز  ــي مرك ــو ف ــوة Cert. in Bribery and Corruption  وعض ــاد والرش الفس

الشــفافية االردنــي .

المؤهل العلمي: بكالوريس أدب إنجليزي – جامعة مؤتة.	 
الخبــرات العمليــة: - مســاعد مديــر دائــرة الشــبكة الطبيــة فــي شــركة مدنــت/ 	 

األردن 2001 – 2006.
ــت/ األردن 2006- 	  ــركة مدن ــي ش ــي ف ــاب الطب ــاج واالكتت ــرة اإلنت ــر دائ مدي

.2010
ــي/ 	  ــن التعاون ــاري للتأمي ــاد التج ــركة االتح ــي- ش ــن الطب ــرة التأمي ــر دائ مدي

الســعودية 2010 – 2011.
نائــب مديــر تنفيــذي- دائــرة التأميــن الطبــي – gig – األردن منــذ عــام 2011 	 

.2017 –
مدير تنفيذي – دائرة التأمين الطبي- gig- األردن 2018.	 

ــن  ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــي ش ــر ف ــر إدارة المخاط ــرع دوائ ــام ف ــاء أقس ــدراء ورؤس الم
المحليــة والعربيــة، والمــدراء الفنيــون والعامليــن فــي دوائرالتدقيــق الداخلــي واالمتثــال ومــدراء 
الدوائــر وكل مــن يهمهــم موضــوع البرنامــج والمؤسســات الماليــة واإلقتصاديــة الكبــرى 

ــوع.  ــة بالموض ــرى ذات العالق ــات األخ والجه

ــة  ــن العربي ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــي ش ــي ف ــن الطب ــرع التأمي ــام ف ــاء أقس ــدراء ورؤس الم
واالردنيــة وشــركات إدارة أعمــال التأميــن الطبــي وصناديــق التأميــن الصحــي والمؤسســات 
ــي لموظفيهــا وكل مــن يهمهــم موضــوع البرنامــج،  ــرى التــي توفــر تأميــن طب ــة الكب االقتصادي
باإلضافــة إلــى الجهــات الرقابيــة والتشــريعية المشــرفة علــى قطــاع التأميــن والمستشــفيات 
والمؤسســات الصحيــة الكبــرى التــي تتعاقــد مــع شــركات التأميــن والمؤسســات والجهــات األخــرى 

ذات العالقــة بالموضــوع.

١٢ ساعة تدريبية    ١٢-٢٠٢٠/٨/١٣

١٢ ساعة تدريبية    ٢٦-٢٠٢٠/٨/٢٧

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

المحاور:

المحاور:
أســس االكتتــاب مــع التطبيقــات العمليــة و كيفيــة احتســاب االقســاط : عقــود 	 

ــي، شــروط  ــن الطب ــة فــي التأمي ــة والجماعي ــود الفردي ــي، العق ــن الطب التأمي
العقــد والتغطيــات واالســتثناءات، كيفيــة احتســاب االقســاط للعقــود الفرديــة، 
كيفيــة احتســاب االقســاط للعقــود الجماعيــة، كيفيــة احتســاب االقســاط 
ــن  ــابات فرع التأمي ــارة، حس ــبة الخس ــاب نس ــة احتس ــود، كيفي ــد العق لتجدي

ــي. ــن الطب ــي، إعــادة التأمي الطب
إدارة الشــبكة الطبيــة: أســس اختيــار مقدمــي الخدمــة، االســعار والخصومــات 	 

ــي. ــم الطب ــي،  التضخ ــوق الخف ــة، التس ــراءات الطبي ــة   واالج ــدل الوصف ــة، مع التعاقدي
ــوز 	  ــراض ICD، رم ــي لالم ــف الدول ــة: اســتخدام التصني ــات الطبي إدارة المطالب

االجــراءات الطبيــة CPT، تدقيــق المطالبــات الطبيــة، معــدل دوران المطالبــات 
الطبيــة، تســديد المطالبــات الطبيــة لمقدمــي الخدمــة.

إدارة الموافقــات الطبيــة: شــرح تفصيلــي عــن االجــراءات المتبعــة آلليــة منــح 	 
الموافقــات الطبيــة او الرفــض.
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مهام دائرة االمتثال وواجبات مدير االخطار

 يف القطاع املايل والتاأميني

التاأمني الطبي
)االكتتاب والت�سعري وت�سوية املطالبات(

تعريف غسل األموال وتمويل االرهاب.	 
مراحل غسل األموال.	 
الفرق بين غسل األموال وتمويل االرهاب.	 
نتائج عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب.	 
غض النظر او التلميح.	 
العناية الواجبة تجاه العمالء.	 
 	.Risk Based Approach تقييم وتحديد درجة المخاطر
مدير االخطار ومهامه.	 
 	.Suspicious Activity Report تقرير االشتباه
مناقشة االمور الواجب االنتباه لها )مؤشرات الخطر(.	 
مناقشة التحديات.	 
 	 Compliance Program برنامج االلتزام الرقابي لمكافحة غسل األموال
الجمعيات الخيرية – بالتفصيل.	 
 	.Source of Funds  اصل الثروة
 	.Know Your Employee  اعرف موظفك
التدريب Training  )المواضيع، كيفية التدريب، المتدربين(.	 
 	.Investigations  التحقيق
 	.Regulations Matrix Inventory
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البرنامــج مخصــص لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن العربيــة واالردنيــة للكــوادر 
الوظيفيــة العاملــة فــي دائــرة المركبــات، والعامليــن فــي دوائــر التأميــن فــي 
مســوي  الــى  باالضافــة  الكبــرى  والخاصــة  الحكوميــة  االقتصاديــة  المؤسســات 
الخســائر ووســطاء التأميــن والمهتميــن بموضــوع تأميــن المركبــات او الموظفيــن 
الذيــن لــم يســبق لهــم المشــاركة فــي مثــل هــذا البرنامــج لتأهيلهــم للعمــل فــي 

ــات. ــن المركب ــال تأمي مج

١٦ ساعة تدريبية    ١-٢٠٢٠/٩/٣

الفئة المستهدفة:

المحاور:

محاور البرنامج التي سيتناولها السيد عصام بركات:
دورة ملــف اإلدعــاء الفنيــه: مهــام االســتقبال وتســجيل اإلدعــاء، الكشــف 	 

العــروض، تعويضــات  التســعير واســتدراج  الفنــي وتحديــد األضــرار، 
ــه ــع المخالص ــه وتوقي ــالق المطالب ــديه، اغ ــات الجس االصاب

آليات ضبط الكلفه وجودة الخدمه المقدمه.	 
االستثناءات وحاالت الرجوع واإلسترداد.	 
ادعاءات الخساره الكليه.	 
اتمتة مخطط الكروكي وتبادل البيانات مع الجهات ذات العالقه	 
البيانات الماليه لدوائر السيارات واحتساب نسب الخساره.	 
أهمية تقدير اإلدعاءات الموقوفه وغير المبلغه.	 
االدعاءات المنظوره قضائيآ وكيفية تقديم وعرض البينات.	 
ظاهرة شراء مخططات الكروكي ومقترحات الحلول.	 
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السيد رائد جودة
رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمني السيارات يف االتحاد

مدير دائرة تأمني السيارات 

رشكة التأمني االردنية

ت�أمني املركب�ت
)اأ�ض�س الكتت�ب، الت�ضعري، التعوي�س، ت�ضوية اخل�ض�ئر(

محاور البرنامج التي سيتناولها السيد رائد جودة:
مقدمه في مبادئ التأمين.	 
مقدمة في تأمين المركبات )اإللزامي والتكميلي(.	 
التشريعات الناظمة ألعمال تأمين المركبات اإللزامي في المملكة.	 
دور االتحاد في إصدار التأمين اإللزامي.	 
ــس 	  ــة، أس ــات اإلضافي ــات، التغطي ــروط والتغطي ــي: الش ــن التكميل التأمي

ــتثناءات ــعير، االس التس
ــاب والتســعير علــى مختلــف أنــواع 	  ــى االكتت ــة عل ــة عملي تطبيقــات وأمثل

ــات. حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن الجامعــة االردنيــة عــام 	 المركب
1998، لديــه خبــرة فــي قطــاع التأميــن تزيــد علــى 21 عــام .

حاصل على عدة شهادات ودورات في اعمال التأمين.	 
ــوادث 	  ــذي لح ــر تنفي ــا مدي ــرة منه ــذه الفت ــالل ه ــدة خ ــب عدي ــغل مناص ش

واصــدار تأميــن الســيارات.
ــة، 	  ــن االردني ــركة التأمي ــي ش ــيارات ف ــن الس ــرة تأمي ــر دائ ــا مدي ــل حالي يعم

ــا. ــرة فيه ــر مباش ــال الغي ــرة االعم ــر دائ ــى مدي ــة ال باالضاف
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجنــة تأميــن الســيارات فــي االتحــاد االردنــي 	 

لشــركات التأميــن منــذ العــام 2011 .

السيد عصام بركات
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمني السيارات يف االتحاد

قائم بأعامل مدير دائرة تأمني السيارات 

رشكة الرشق األوسط للتأمني - األردن

نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجنــة تأميــن الســيارات فــي االتحــاد 	 
األردنــي لشــركات التأميــن.

قائــم بأعمــال مديــر دائــرة تأميــن الســيارات فــي شــركة الشــرق األوســط 	 
للتأميــن فــي األردن.

لديه خبرة تزيد عن )20( عامًا في تأمين المركبات.	 
حاصــل علــى عــدة شــهادات متخصصــة فــي التأميــن منهــا الدبلــوم 	 

.  ”ACII« القانوني/لنــدن  التأميــن  العالــي مــن معهــد 
حاصــل علــى جائــزة د.رجائــي صويــص ألفضــل بحــث متخصــص فــي 	 

التأمين/االتحــاد العــام العربــي للتأميــن.

يتب�ع...
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موظفــو جميــع دوائــر التأميــن فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة والعربيــة 
وبشــكل خــاص دوائــر تأميــن الحريــق والحــوادث العامــة والهندســي وإدارة التعويضــات فيهــا 
ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن وموظفــو البنــوك والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى والجهــات 

األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع.

١٢ ساعة تدريبية    ١٦-٢٠٢٠/٩/١7

الفئة المستهدفة:

المحاور:
ــة 	  ــؤولية مدني ــة Fidelity Guarantee، مس ــة االمان ــق )خيان ــف بوثائ التعري

 Personal الحــوادث الشــخصية ،Money Insurance  تاميــن النقــد ،TPL
Accidents، تعويــض العمــال Workmen Compensation، مســؤولية اربــاب 

.)Employers Liability العمــل
أسس االكتتاب لهذه الوثائق.	 
آلية تسوية التعويضات لهذه التأمينات.	 
إعادة التأمين لها.	 
أمثلة وتطبيقات عملية على الوثائق المتخصصة في التأمينات العامة.	 
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برن�مج متخ�ض�س يف الت�أمين�ت الع�مة

)ا�ض�س الكتت�ب والتعوي�ض�ت(

المهندس حابس عيسى ذيب بن طريف
مسوي خسائر

ــه  / 	  ــة / قــوى حراري ــوس هندســة ميكانيكي ــى شــهادة بكالوري حاصــل عل
جامعــة اليرمــوك  1985/1/23.

الشــهادة المهنيــة فــي تســوية الخســائر مــن معهــد تشــارترد / بريطانيــا 	 
Cert CILA

ضابط متقاعد من الجيش العربي.	 
مديرصيانة لدى الشركة التجارية األردنية وكالء ميتسوبيشي.	 
ــدى شــركة الفاعــوري وكالء 	  ــه ل ــر صيان ــع ومدي مديرخدمــات مــا بعــد البي

أســوزو وســتروين ودراجــات يماهــا.
مديــر خدمــات مــا بعــد البيــع ومديــر صيانــه لــدى شــركة الحجــاوي وكالء 	 

ســيارات رينــو.
مســوي خســائر ومعايــن طبيعــي فــي )الحــوادث العامــة، الحريــق، البحــري، 	 

المركبــات( مؤسســة النخبــة الدوليــة لتســوية الخســائر منــذ عــام 2010
مســوي خســائر ومعايــن إعتبــاري ومديــر شــركة النخبــة الدوليــة لتســوية 	 

الخســائر.

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

يف االتحاد األردين لرشكات التأمني  

املدير التنفيذي- الحريق والحوادث العامة والهنديس 

رشكة التأمني العربية -االردن

نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجنــة تأمينــات الحريــق والحــوادث العامــة 	 
والهندســي فــي االتحــاد.

العامــة 	  والحــوادث  الحريــق  التنفيــذي-  المديــر  يشــغل حاليــًا منصــب 
األردن.  – العربيــة  التأميــن  شــركة  فــي  والهندســي 

لديــه خبــرة علميــة وعمليــة ألكثــر مــن 23 عامــًا فــي مجــال تأمينــات 	 
ــان  ــؤولية واالئتم ــات المس ــي وتأمين ــة والهندس ــوادث العام ــق والح الحري

ــاري. التج

محاضر معتمد لدى االتحاد وعدد من المؤسسات في التأمينات العامة. 	 

ــة  ــة للكــوادر الوظيفي ــة واالردني ــن العربي ــن وإعــادة التأمي البرنامــج مخصــص لشــركات التأمي
ــة  ــات االقتصادي ــي المؤسس ــن ف ــر التأمي ــي دوائ ــن ف ــات، والعاملي ــرة المركب ــي دائ ــة ف العامل
ــن  ــن والمهتمي ــطاء التأمي ــائر ووس ــوي الخس ــى مس ــة ال ــرى باالضاف ــة الكب ــة والخاص الحكومي
ــج  ــذا البرنام ــل ه ــي مث ــاركة ف ــم المش ــبق له ــم يس ــن ل ــات او الذي ــن المركب ــوع تأمي بموض

ــات. ــن المركب ــال تأمي ــي مج ــل ف ــم للعم لتأهيله

١٦ ساعة تدريبية    ١-٢٠٢٠/٩/٣

الفئة المستهدفة:

المحاور:
محاور البرنامج التي سيتناولها المهندس حابس عيسى ذيب بن طريف:

تسوية الخسائر في تأمين المركبات
دور مسوي الخسائر.	 
تقرير مسوي الخسائر وطريقة اعداده.	 
تطبيقات وأمثلة عملية على تسوية الخسائر لمختلف أنواع المركبات.	 
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ت�أمني املركب�ت
)اأ�ض�س الكتت�ب، الت�ضعري، التعوي�س، ت�ضوية اخل�ض�ئر(

ت�بع 
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السيد نضال الصوص
عضو اللجنة التنفيذية للجنة املالية يف االتحاد

نائب املدير العام للشؤون املالية 

الرشكة االردنية الفرنسية للتأمني )JOFICO( - األردن

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

مساعد املدير العام لشؤون تأمينات الحريق والحوادث العامة والهنديس

رشكة الرشق االوسط للتأمني - األردن

يحمــل درجــة البكالوريــس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن الجامعــة 	 
األردنيــة لســنة 2004، ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال اإللكترونيــة 

ــنة 2014. ــة لس ــة مؤت ــن جامع م
يحمــل درجــة الزمالــة FCII مــن معهــد التأميــن القانونــي - لنــدن. مؤمــن 	 

مهنــي قانونــي وحاصــل علــى شــهادة المشــاركة  ACII مــن نفــس المعهــد.
وكذلــك درجــة الزمالــة فــي تأميــن الحيــاة والصحــي FLMI مــن معهــد إدارة 	 

التأميــن علــى الحيــاة– الواليــات المتحــدة األمريكية.
ــزاول 	  ــه ي ــن كمــا أن ــًا فــي قطــاع التأمي ــد عــن 15 عام ــرة تزي ــع بخب  يتمت

ــة.  ــد مختلف ــن ومعاه ــي للتأمي ــاد األردن ــالل اإلتح ــن خ ــب م ــال التدري اعم
ــق  ــات الحري ــؤون تأمين ــام لش ــر الع ــاعد المدي ــب مس ــا منص ــغل حالي يش
للتأميــن  االوســط  الشــرق  فــي شــركة  والهندســي  العامــة  والحــوادث 
ــاد  ــي باالتح ــة والهندس ــوادث العام ــق والح ــات الحري ــة تأمين ــس لجن ورئي

االردنــي لشــركات التاميــن .

 عضــو اللجنــة التنفيذيــة للجنــة الماليــة فــي االتحــاد األردنــي لشــركات 	 
التأميــن.

ــين 	  ــن للمجلس ــن األردنيي ــبين القانوني ــة المحاس ــس إدارة جمعي ــو مجل عض
ــث عشــر . الثانــي عشــر والثال

عضو مجلس إدارة شركة داركم لالستثمار .	 
عمــل ســابقًا كمســاعد المديــر العــام للشــؤون الماليــة فــي الشــركة األردنيــة 	 

الفرنســية للتأميــن .
لديــه خبــرة فــي مجــال تدقيــق الحســابات وإعــداد التقاريــر الماليــة تزيــد عــن 	 

)23( ســنة .
حاصــل علــى شــهادة المحاســب القانونــي بعــام 2005 وشــهادة فــي التدقيق 	 

والرقابــة الداخليــة)cica( وعضــو فــي )IMA( وشــهادات مهنيــة أخرى.
ــركة 	  ــي الش ــة ف ــؤون المالي ــام للش ــر الع ــب المدي ــًا بمنصــب نائ ــل حالي يعم

JOFICO األردنيــة الفرنســية للتأميــن

البرنامــج مخصــص للكــوادر العاملــة فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة والعربيــة 
فــي مجــال المحاســبة والماليــة والمحاســبون فــي جميــع المســتويات ودوائــر التدقيــق الداخلــي 
ــى  ــراف عل ــة واإلش ــات الرقاب ــابات وهيئ ــق الحس ــب تدقي ــي مكات ــن وموظف ــن الماليي والمحللي
قطــاع التأميــن الذيــن يرغبــون بتعزيــز معرفتهــم العمليــة بالمحاســبة والمــدراء التنفيذيــون 
ــي  ــون ف ــن يرغب ــن الذي ــركات التأمي ــي ش ــام ف ــة األقس ــن كاف ــن م ــر الماليي ــيون غي والرئيس
تحديــث وتعميــق معلوماتهــم الماليــة والمحاســبية فــي اتخــاذ القــرارات أو يقدمــون تقاريــر عــن 
أدائهــم لــإدارات العليــا والمــدراء والمشــرفون والموظفــون الذيــن يرغبــون بتعزيــز معرفتهــم 
ــة  بالمعلومــات الماليــة لشــركات التأميــن والمهتمــون بقــراءة وفهــم وتحليــل البيانــات المالي

لشــركات التأميــن مــن غيــر العامليــن فــي شــركات التأميــن. 

موظفــي جميــع دوائــر التأميــن فــي شــركات التأمين وإعــادة التأميــن المحليــة والعربية وبشــكل 
خــاص العامليــن فــي دوائــر تأميــن الحريــق والحــوادث العامــة والهندســي وإدارة التعويضــات 
ــرى  ــة الكب ــوك والمؤسســات االقتصادي ــو البن ــن وموظف ــن ووســطاء التأمي فيهــا ووكالء التأمي

والجهــات األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع.

١٢ ساعة تدريبية    ٩/٣٠ - ٢٠٢٠/١٠/١

١٦ ساعة تدريبية    ١٣-٢٠٢٠/١٠/١٥

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

المحاور:

المحاور:

التعريف بالتأمين.	 
مفهــوم التأميــن وأهميــة النشــاط التأمينــي/ أنــواع التأميــن/ عقــد التأميــن/ 	 

إعــادة التأميــن.
المحاسبة في شركات التأمين.	 
ــرادات 	  ــبية إلي ــة المحاس ــة/ المعالج ــات العام ــروع التأمين ــي ف ــبة ف المحاس

فــروع التأمينــات العامــة/ المعالجــة المحاســبية لمصروفــات فــروع التأمينــات 
العامــة/ حســابات إعــادة التأميــن.

النماذج الرقابية.	 
القوائم المالية في شركات التأمين وتشمل:	 
تقريــر مدققــي الحســابات/ قائمــة المركــز المالــي/ قائمــة الدخــل/ قائمــة الدخــل 	 

الشــامل/ قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة/ قائمــة التدفقــات النقديــة/ قائمــة 
اإليــرادات والمصروفــات ألعمــال التأميــن/ إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة.

هامش المالءة المالية في شركات التأمين.	 
تطبيقات عملية لجميع البنود.	 

وثيقة تأمين الحريق االعتيادية.	 
ــة، األخطــار  ــن الحريــق، األخطــار األساســية للوثيقــة االعتيادي )مفهــوم تأمي
ــية  ــام الرئيس ــة، األقس ــة االعتيادي ــا للوثيق ــن إضافته ــي يمك ــة الت اإلضافي

ــة(. ــة االعتيادي للوثيق
أركان وثيقة التأمين المعيارية.	 
الشروط واالستثناءات المعيارية.	 
الشروط والتغطيات واالستثناءات الخاصة والمرفقات.	 

فقرة الكهرباء، فقرة التغييرات والتصليحات، فقرة المواد الخطرة.
فقرة الدلف، فقرة تعهد مسك الدفاتر.

ــادة  ــت، الزي ــال المؤق ــاض، االنتق ــة االنق ــات، ازال ــغب واالضراب ــة الش تغطي
ــا. ــن وغيره ــغ التأمي ــى مبال عل

احتساب مبالغ التأمين وطرق التعويض.	 
 	.Average Clause مبدأ النسبية
التأمينات الهندسية.	 

تأميــن المقاوليــن وأخطــار التركيــب وتأميــن عطــب المكائــن وتأميــن 
المغطــاة  األخطــار  الرئيســية،  األقســام  حيــث  مــن  المشــروع  معــدات 
واالســتثناءات، كيفيــة احتســاب مبالــغ التأميــن، لمحــة عــن التغطيــات 

الهندســية. التأمينــات  االساســية.  للوثيقــة  اإلضافيــة 
تطبيقات عملية على وثائق التأمين.	 
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برن�مج تدريبي على م�ضتوى عربي
حم��ضبة الت�أمني واإع�دة الت�أمني

ت�أمني املمتلك�ت والت�أمين�ت الهند�ضية





السيد أحمد موسى اصبيح
مدير اول- دائرة التدقيق الداخيل

رشكة الرشق العريب للتأمني gig - األردن

المؤهل العلمي : بكالوريوس علم حاسوب 	 
 	 IBM iseries | ITIL | CISA | COBIT | : حاصــل علــى الشــهادات المهنيــة

 | V5F

الخبرات العملية:	 
2017 – األن : مديــر أول – دائــرة التدقيــق الداخلــي  / الشــرق العربــي 	 

للتأميــن.
ــا المعلومــات / 	  ــي لتكنولوجي ــق الداخل ــرة التدقي ــر – دائ 2015-2017 : مدي

الشــرق العربــي للتأميــن.
 	/ المعلومــات  المخاطــر وتكنولوجيــا  رئيســي –  : مستشــار   2015-2013

ارنســت ويونــج االردن .
2010-2013 : رئيــس قســم – العمليــات واألنظمــة البنكيــة / بنــك سوســيته 	 

جنرال.
2008-2010- مطــور رئيســي – تكنولوجيــا المعلومــات )IT Global( / البنــك 	 

العربي.
2002-2008 – فني حاسوب – مركز الحاسوب / الجامعة الهاشمية	 

عدد من المحاضرين

 من شركة توفيق غرغور 

وكيل شركة Mercedes Benz / االردن

البرنامــج مخصــص لمــدراء وموظفــي تكنولوجيــا المعلومــات مــن كــوادر شــركات 
ــر  ــي الدوائ ــة ف ــوادر العامل ــة للك ــة إضاف ــة والعربي ــن المحلي ــادة التأمي ــن وإع التأمي
المخاطــر  إدارة  ودوائــر  المالييــن  والمحلليــن  الداخلــي  التدقيــق  ودوائــر  الماليــة 
واإلمتثــال إضافــة الــى العامليــن فــي مكاتــب تدقيــق الحســابات وشــركات إدارة 
خدمــات التأميــن )TPA( وشــركات إعــادة التأميــن ووســطاء ووكالء التأميــن وشــركات 
تصميــم البرامــج لشــركات التأميــن وهيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال التأميــن 
والمهتميــن بالتأميــن بشــكل عــام او الذيــن لــم يســبق لهــم المشــاركة فــي مثــل هــذا 

ــن. ــال التأمي ــي مج ــل ف ــم للعم ــج لتأهيله البرنام

١٢ ساعة تدريبية   4-٢٠٢٠/١١/٥

الفئة المستهدفة:

المحاور:
مقدمــه فــي التدقيــق علــى األنظمــة وتكنولوجيــا المعلومــات والضوابــط 	 

الرقابيــة العامــة:
ادارة الوصول الى األنظمة.	 
ادارة التغييرات.	 
ادارة النسخ اإلحتياطي.	 
ادارة الحوادث.	 
التدقيق على االنظمة المترابطة.	 
التدقيق على األنظمة.	 
التدقيق على الصالحيات.	 
التدقيق على التوثيق والسياسات واإلجراءات.	 
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تدقيق النظمة التكنولوجية ل�رشك�ت 

الت�أمني وتطبيق�ت عملية

العاملــون فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن األردنيــة والعربيــة فــي دوائــر تأميــن 
المركبــات بشــكل عــام ودائــرة تعويــض/ حــوادث المركبــات بشــكل خــاص، العامليــن 
والمعاينيــن،  واألجــور  القطــع  وتســعير  والتعويضــات  المســتردات  موضــوع  فــي 
العامليــن فــي دوائــر التأميــن فــي المؤسســات االقتصاديــة الحكوميــة والخاصــة 
ــات  ــي هيئ ــن ف ــن والعاملي ــطاء التأمي ــائر ووس ــوي الخس ــى مس ــة إل ــرى، باإلضاف الكب
المرخصيــن مــن  التأميــن والمحاميــن والخبــراء  الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال 
المحاكــم للكشــف علــى المركبــات المتضــررة والمهتميــن بموضــوع تأميــن المركبــات.

١٢ ساعة تدريبية    ١8-٢٠٢٠/١١/١٩

الفئة المستهدفة:

المحاور:
مادة نظرية:-

شرح عام حول المركبات وهيكلها وبنائها وتقسيماتها.	 
عرض فيديوهات وأوراق عمل.	 

تطبيقات عملية:-
كشف ومعاينة على عدد من المركبات.	 
شرح آلية الكشف وتحديد األضرار الممكن التعرض لها.	 
معاينة حاالت عملية لمركبات تعرضت لحوادث مرورية.	 

نمــوذج التقريــر الــذي يصــدر عــن شــركة توفيــق غرغــور واوالده عــن المركبــات المتضــررة 
ومــا تتضمنــه مــن بنــود وكلــف االصــالح وقطــع الغيــار وآليــة تحديــد نقصــان القيمــة.
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املع�ينة والك�ضف على اأ�رشار املركب�ت احلديثة

دليل البرامج التدريبية لالتحاد لعام 2020



حاصــل علــى بكالوريــوس شــريعة وماجســتير اقتصــاد إســالمي ودكتــوراه فــي 	 
االقتصــاد االســالمي.

شــغل عــدة مناصــب فــي الجامعــات االردنيــة اهمهــا عمــادة لعــدة كليــات واخرهــا 	 
ــة مــن 2010- 2013. ــون الوطني رئاســة جامعــة عجل

خبيــر تدريــب فــي البنــك اإلســالمي األردنــي وخبيــر تدريــب فــي المعهــد 	 
المالــي والمصرفي/األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة وقــد قــام 

ــوراه. ــتير والدكت ــات الماجس ــن أطروح ــدد م ــى ع ــراف عل باالش
عضــو تنفيــذي لهيئــة رقابــة شــرعية فــي البنــك العربــي اإلســالمي اعتبــارا مــن  	 

ــة 2011  ــل لغاي ــى للتموي ــة شــرعية فــي شــركة األول ــة رقاب 2007 وعضــو هيئ
وعضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي بنــك اليســر- ُعمان مــن 2013 ورئيــس هيئة 
الرقابــة الشــرعية فــي مؤسســة إدارة أمــوال األيتــام مــن 2013- 2018 والعضــو 
التنفيــذي لهيئــة الرقابــة الشــرعية والمراقــب الشــرعي فــي شــركة األولــى 
ــت  ــوث آل البي ــي لبح ــز الملك ــح المرك ــن 2007. ومرش ــوليدرتي م ــن– س للتأمي
ــة /  ــك االســالمي للتنمي ــة فــي االقتصــاد اإلســالمي  فــي البن ــزة عالمي ــل جائ لني
جــدة والرئيــس الفخــري لجمعيــة االمانــي الخيريــة /عجلــون وعضــو هيئــة شــرعية 
ــذي  ــو تنفي ــن 2015-2018 وعض ــالمي م ــل اإلس ــدار التموي ــرعي ل ــب ش ومراق
لشــركة اثمــار للتمويــل اإلســالمي اعتبــارا مــن 2015 ورئيــس الجمعيــة األردنيــة 
الماليــة ســابقا والمشــاركة فــي وضــع قانــون حوكمــة شــركات التأميــن فــي هيئة 
التأميــن االردنيــة ووضــع المعاييــر والتعليمــات لدمــج شــركات التأميــن التقليديــة 
بشــركات التأميــن التكافلــي – تجربــة االولــى للتأميــن وشــركة اليرمــوك وعضــو 

الهيئــة المركزيــة للســوق المــال الفلســطيني – خبيــر تأميــن 2019.
المؤتمــرات 	  مــن  عــدد  فــي  مشــاركات  ولــه  الكتــب  مــن  لعــدد  مؤلــف 

ومســاهمات فــي المجــالت وعــدد مــن االنشــطة المتعلقــة بالتأميــن التكافلــي 
االســالمية.  والعلــوم 

االستاذ الدكتور أحمد صبحي أحمد عيادي
عضو هيئة الرقابة الرشعية يف رشكة سوليدريت للتأمني - األوىل

عضو الهيئة الرشعية املركزية لهيئة سوق املال الفلسطيني/ خبري تأمني

تفاعل المتابعين
عبر وسائل

التواصل االجتماعي

موظفــو شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة والعربيــة مــن العامليــن فــي مجــال التأميــن 
ــة فــي  ــة والتطبيقي ــي )التعاونــي أو اإلســالمي( والذيــن يرغبــون بتعزيــز معرفتهــم العملي التكافل
التأميــن التكافلــي مــن كافــة األقســام فــي شــركات التأميــن بهــدف تحديــث وتعميــق معلوماتهــم 
فــي التأميــن التكافلــي والمهتمــون بقــراءة وفهــم التأميــن التكافلــي لشــركات التأميــن المحليــة 
والعربيــة، والبنــوك التــي تســتخدم هــذا النــوع مــن التأمينــات فــي قســم التمويــل اإلســالمي فــي 
البنــوك اإلســالمية  وكذلــك العامليــن فــي دوائــر اإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع التأميــن وشــركات 

التمويــل التــي تعمــل وفقــًا للشــريعة اإلســالمية.

١٦ ساعة تدريبية    8-٢٠٢٠/١٢/١٠

المحاور:
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الت�أمني التك�فلي

مفاهيــم أساســية تتعلــق بالتأميــن التكافلــي: مفهــوم الغــرر، المضاربــة، عقــود 	 
المعاوضــة، الوكالــة، الحكــم الشــرعي للتأميــن التكافلــي ومناقشــة األدلــة وبيــان 

مقاصــد الشــريعة.
مقدمــة حــول أهميــة التأميــن بشــكل عــام والعالقــة الوطيــدة التــي تربــط بيــن شــركات 	 

التأميــن والبنــوك.
أركان عقد التأمين التكافلي اإلسالمي.	 
وظائف التأمين التكافلي اإلسالمي. 	 
أنواع التأمين التكافلي اإلسالمي.	 
ــادئ األساســية التــي تحــدد آليــة 	  آليــة عمــل التأميــن التكافلــي اإلســالمي )شــرح المب

ــي اإلســالمي(. ــن التكافل عمــل التأمي
تحقيق مبدأ التكافل بين المساهمين والمستأمنين. 	 
المحافظة على مبدأ أمانة المسؤولية وشفافية العالقة مع شركات إعادة التأمين.	 
الفرق بين التأمين التكافلي اإلسالمي والتأمين التجاري.	 
حقوق والتزامات المساهمين والمستأمنين )حملة الوثائق(.	 
مــن خــالل احتفــاظ الشــركة بحســابين منفصليــن )حســاب المســاهمين وحســاب حملــة 	 

الوثائــق(  لــكل منهمــا حقوقــه والتزاماتــه.
الفائض التأميني.	 
العناصر المؤثرة في الفائض التأميني.	 
هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي. 	 
إعادة التأمين في شركات التأمين التكافلي.	 
مهــام الجهــات والهيئــات المتخصصــة فــي مراقبــة وضبــط أعمــال وضمــان توجهــات 	 

المؤسســات الماليــة اإلســالمية.
ضوابط اعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية.	 
الحكم الشرعي للتعويضات والعموالت المقدمة من شركات اعادة التامين التقليدية.	 
المكاسب المالية المتحققة من شركات اعادة التأمين االسالمية.	 

الفئة المستهدفة:
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االتحاد األردين لرشكات التأمني

رسوم االشرتاك

- )275( دينار أردين للمشارك الواحد من رشكات التأمني األردنية.

- )300( دينار أردين للمشارك الواحد من السوق املحيل.
- )350( دينار أردين )ما يعادلها 500 دوالر امرييك( للمشارك الواحد من أسواق التأمني العربية.

تشمل الرسوم أعاله ما ييل:-

- 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 )٨٠ دينار أردين(

غرفة مزدوجة )٩٠ 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 األردنــي 

www.JIF.jo لشــركات التأميــن

تطبق أحكام ونصوص اتفاقيات التعاون املشرتكة واملوقعة مع االتحادات والجمعيات التأمينية العربية املعنية.	 
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