




نعود في اإلتحاد األردني لشركات التأمين في عام 2022 لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية بعد إنقطاع قصري عن التدريب قارب العامان 
التباعد  نتيجة متطلبات  التدريبية على حد سواء  والبرامج  المهنية واالجتماعية  النشاطات  التي حدت بشكل كبير من  نتيجة جائحة كورونا 
الجسدي للحفاظ على الكوادر العاملة في قطاع التأمين العربي والمحلي، وتنفيذًا للمتطلبات الحكومية التي كانت تلزم بالتقيلل من التجمعات 

ما أمكن في إطار جهود مختلف الحكومات العالمية والعربية والمحلية للحد من آثار هذه الجائحة وإنتشارها.

وتأتي خطة عام 2022 إيمانا من مجلس إدارة اإلتحاد األردني لشركات التأمين بأهمية التدريب للكوادر العاملة في شركات التأمين األردنية 
وتعزيز خبراتهم وبما يعزز من إنتاجية الموظفين ومعرفتهم بالعمل التأميني ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التأمين، حيث قرر مجلس 
إدارة اإلتحاد بأن يكون عام 2022هو عام تدريب مجاني لجميع شركات التأمين األعضاء في اإلتحاد الذي يضم 23 شركة تأمين يعمل بها ما 
يزيد عن 3100 موظف، حيث يأتي هذا القرار تتويجًا للنجاح الذي حققه اإلتحاد في مجال التدريب على المستوى العربي خالل األعوام السابقة 
بمشاركة من الدول العربية الشقيقة وشركات التأمين المحلية وعدد من البنوك وشركات وسطاء التأمين وجهات محلية أخرى، إنسجاما مع 
أهداف ونظام اإلتحاد األردني لشركات التأمين بزيادة الوعي التأميني من خالل عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى 
تنشيط وتطوير أعمال التأمين، واإلستثمار بالكوادر العاملة في القطاع من خالل التدريب المستمر وخاصة حول آخر المستجدات التأمينية 
والعربية  العالمية  األسواق  مع  الخبرات  لتبادل  المشتركة  والنشاطات  اللقاءات  لعقد  الفرص  وتوفير  الرقابية  والمتطلبات  والفنية  والمالية 

والسوق المحلي.

وبموجب قرار مجلس اإلدارة الجديد بإقرار الخطة التدريبية للسنة القادمة، فقد تم تجديد مبادرة اإلتحاد التي طرحها عام 2020بتخصيص 
مقعدين مجانيين لكل شركة تأمين أردنية من أعضاء اإلتحاد في كل برنامج من الخطة التدريبية لعام 2022 والتي تتضمن)30( برنامجًا 
برامج تعنى  الى  التأمين،إضافة  المواضيع حول مختلف فروع  والتي ستتناول عدد من  اقرارها الحقًا  يتم  أخرى  تدريبية  برامج  تدريبيًا وأي 
بالعنصر البشري في شركات التأمين ودور الشركات في خدمة عمالئها وتحقيق الميزة التنافسية وبما يلبي إحتياجات السوق التدريبية، حيث 
حرصنا أن يكون منها )19( برنامجًا تدريبيًا متقدمًا و)11( برنامجًا )مبادئ وأساسيات( والتي جاءت بعد إصدار قانون تنظيم أعمال التأمين 
الجديد رقم )12( لسنة )2021( وما جاء به من مفاهيم جديدة تتطلب إستعدادات شركات التأمين لتطبيقها، خاصة تلك المتعلقة بالحوكمة 
التركيز عليه في  الذي تم  الداخلي، األمر  التدقيق  السيبرانية وغسل األموال وبرامج  المخاطر والتركيز على األخطار  وقواعد اإلمتثال وإدارة 
الخطة التدريبية، كما سيعمل اإلتحاد أيضًا على عقد عدد من ورش العمل )المجانية( وأخرى مدفوعة الرسوم وعلى مدار يوم واحد في مختلف 
المواضيع ذات العالقة بأعمال الشركات وذلك بهدف تكثيف البرامج التدريبية، وتعويض النقص في التدريب نتيجة توقف غالبية النشاطات 

التدريبية خالل فترة الجائحة.

ويأتي إطالق الخطة التدريبية لعام2022للبناء على النجاحات التي حققها االتحاد في موضوع التدريب،حيث حظيت برامجه ونشاطاته التدريبية 
باهتمام مجلس ادارة االتحاد من خالل التنسيق مع اإلدارة التنفيذية لإلتحاد بدًء من عام 2017 من خالل إصدار الخطة التدريبية السنوية 
بشكل مسبق لتمكين الشركات من  التخطيط المسبق لعملية التدريب ورصد مخصصات التدريب ومعرفة خيارات التدريب المتاحة لموظفيه 
المحلية  التأمين  السابقة إستحسانا من قبل شركات  التدريبية  الخطط  التدريبية بشكل مسبق، حيث القت  اإلحتياجات  لتتمكن من تحديد 
وكفاءة  وأهميتها  المختارة  المواضيع  حيث  المملكة من  في  التأمين  بأعمال  العالقة  ذات  االقتصادية  والقطاعات  الجهات  وكافة  والعربية 
المحاضرين، وكذلك تنوع المشاركين من شركات التأمين والبنوك ووسطاء التأمين والجهات الرقابية وعمالء الشركات، األمر الذي كان يثري 
النقاشات ويعزز العالقات المهنية والخبرات المتبادلة خالل البرامج التدريبية، عالوة على المهنية والخبرة الكبيرة التي يتميز بها الزميالت 
والزمالء من كادر دائرة الدراسات والتدريب والدوائر األخرى في اإلتحاد التي توفر خدمات لوجستية إلنجاح الخطة التدريبية وإدارتها وتنفيذها 

لتحقيق رؤية مجلس ادارة اإلتحاد في مجال التدريب.

ختاماً، نأمل أن تكون الخطة التدريبية لعام 2022 تلبي إحتياجاتكم التدريبية لجميع شركات التأمين األردنية والعربية ومقدمي الخدمات 
التأمينية المساندة من خالل تسليط الضوء على مواضيع جديدة لم يتم التطرق لها سابقًا.

اخلطــة الـتــدريبيــة لعــام

املهند�س ماجد �سمريات
رئي�س جمل�س ادارة االحتاد

ل�سـركات  املجـاين  بالتدريـب  االحتـاد  مببـادرة  العمـل  اإ�سـتمرار 

م�سـاعدة  بهـدف  االحتـاد   مـن  بالكامـل  ومتويلهـا  االأردنيـة  التاأمـن 

التاأمـن اأعمـال  تنظيـم  قانـون  ملتطلبـات  االإمتثـال  علـى  ال�سـركات 

المرتبطــة  التقليديــة  غيــر  المواضيــع  علــى  التركيــز 
بالحوكمــة واالمتثــال واداره المخاطــر وأمــن المعلومــات 

لمواكبــة متطلبــات البنــك المركــزي

 اإ�ستثنائية ومميزة ت�سم )30( برناجمًا تدريبيًا
2022



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
مبادئ ادارة املخاطر والإمتثال

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

)اجلزء الأول(
منطق حوكمة ال�سركات ومبادئها

المدير العام والشريك المؤسس لمركز القانون والحوكمة.	 

ــون 	  ــة القان ــن كلي ــركات م ــة الش ــي حوكم ــوراة ف ــة الدكت ــل درج يحم
فــي جامعــة ليســتر/ بريطانيــا، وهــو خريــج كليــة الحقــوق فــي الجامعــة 

األردنيــة فــي عــام 2000 ومحــام مــزاول منــذ عــام 2003.

متخصـص فـي حوكمـة الشـركات حيـث لديـه خبرة واسـعة فـي تقديم 	 
لـدى  والحوكمـة  االلتـزام  متطلبـات  حـول  ودوليـًا  محليـًا  االستشـارات 
الشـركات المسـاهمة العامة والمؤسسـات المالية وغيرها من المنشـآت 

الخاضعـة للجهـات الرقابيـة كهيئـة األوراق الماليـة والبنـك المركـزي. 

ــال 	  ــي مج ــة ف ــدورات التدريبي ــة وال ــرات األكاديمي ــدم المحاض ــا يق كم
العلميــة   المؤتمــرات  فــي  ويشــارك  الشــركات،  وحوكمــة  القانــون 

البحثيــة.  والمشــاريع 

محــام متخصــص فــي الشــركات والبنــوك والمؤسســات الماليــة، وقــد 	 
عمــل كمستشــار قانونــي لــدى البنــك العربــي وشــركة ايجــل هيلــز.

الدكتور عمر الداؤد
LGC

LAW & GOVERNANCE CO.

أعضــاء مجالــس اإلدارة العليــا، مدققــي المحاســبة، موظفــي إدارة المخاطــر، المحامين، 
وبشــكل عــام الــدورة مناســبة ألي شــخص يعمــل فــي قطــاع التأميــن.

1٦ ساعة تدريبية    2022/1/20-18

الفئة المستهدفة:

المحاور:

١

إيصال مبادئ ومفهوم الحوكمة للمشاركين.	 
تأهيل المشاركين للتعامل مع متطلبات الحوكمة بسالسة.	 
تأهيل المشاركين للمراحل القادمة من حيث متطلبات اإللتزام والتطبيق الفعال.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
كانون الثاني/ 2022

السيد محمود فريحات
مدير إدارة المخاطر واإلمتثال وضبط الجودة
شركة المجموعه العربية االوروبية للتأمين

ــة  ــن المحلي ــر إدارة المخاطــر فــي شــركات التأمي المــدراء ورؤســاء أقســام فــرع دوائ
والعربيــة، والمــدراء الفنيــون والعاملــون فــي دوائــر التدقيــق الداخلــي واالمتثــال 
ومــدراء الدوائــر وكل مــن يهمهــم موضــوع البرنامــج فــي شــركات التأميــن وإعــادة 
ــرى والجهــات األخــرى ذات العالقــة  ــة الكب ــة واإلقتصادي ــن والمؤسســات المالي التأمي

ــوع.  بالموض

1٦ ساعة تدريبية    2022/1/27-25

الفئة المستهدفة:

المحاور:
٢

ما هو الخطر ؟	 
مفهوم ادارة المخاطر المؤسسية.	 
أهم المصطلحات والتعاريف المرتبطة بإدارة المخاطر.	 
أنواع المخاطر، المعايير واألطر العالمية إلدارة المخاطر.	 
إطار عمل / تصميم إدارة المخاطر، فوائد إدارة المخاطر في شركات التأمين.	 
دور مجلس االدارة تجاه ادارة المخاطر المؤسسية. 	 
مراحل عملية ادارة المخاطر.	 
استراتيجيات معالجة المخاطر.	 
تعريف وظيفة ضابط االمتثال، متطلبات نجاح وظيفة اإلمتثال.	 
مبادئ التأمين األساسية ولجنة بازل المتعلقة بوظيفة اإلمتثال السليم والفّعال.	 
مهام ومسؤولية ضابط اإلمتثال اتجاه:	 
)الموظفين، الشركة، الجهات الرقابية ذات العالقة، األمور المالية للشركة(	 
االرهــاب 	  االمــوال وتمويــل  إدارة مخاطــر غســل  االمتثــال فــي  دور ضابــط 

)السياســات واالجــراءات والمنهجيــة الكميــة الالزمــة للقيــاس والتحكــم فــي تلك 
ــا(. ــن أثره ــف م ــر للتخفي المخاط

مسؤولية مجلس االداره واالدارة التنفيذية العليا إتجاه وظيفة اإلمتثال.	 
ــكل 	  ــن الهي ــا ضم ــال وموقعه ــرة اإلمتث ــر ودائ ــرة إدارة المخاط ــتقاللية دائ إس

ــات. ــي المؤسس ــي ف التنظيم
دور إدارة المخاطر واالمتثال وانخراطها في جميع عمليات الشركة.	 

يمتلــك الســيد محمــود فريحــات خبــره عمليــة تقــارب العشــرة أعــوام فــي 	 
مجــال التأميــن.

في 	  الجوده  وضبط  واإلمتثال  المخاطر  إدارة  مدير  منصب  حاليًا  يشغل 
شركة المجموعه العربية االوروبية للتأمين، كما شغل سابقًا منصب مدير 
إدارة المخاطر واالمتثال وضبط الجوده في شركة التأمين العربية - االردن.

االعمال 	  إدارة  الماجستير في  السيد محمود فريحات حاصل على شهادة 
مخاطر  مدير  وهي  متخصصة  مهنية  عدة شهادات  على  حاصل   ،)MBA(
 ،)ACAMS( )CRM(، إختصاصي معتمد في مكافحة غسل األموال  معتمد 
.)CTOT( تدريب المدربين المعتمد ،)CRCM( مدير مخاطر وأزمات معتمد



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم 
»الجتاهات احلديثة يف  اإدارة املخاطر«

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

)اجلزء الثاين(
برنامج متقدم يف »التطبيق الفعال حلوكمة ال�سركات«

أعضــاء مجالــس اإلدارة، اإلدارةالعليــا، مدققــي المحاســبة، موظفــي إدارة المخاطــر، 
المحاميــن، وبشــكل عــام الــدورة مناســبة ألي شــخص يعمــل فــي قطــاع التأميــن.    

1٦ ساعة تدريبية    2022/2/3-1

الفئة المستهدفة:

المحاور:

٣

تعريف المشاركين بكيفية عمل الحوكمة كمنظومة متكاملة داخل الشركة.	 
تعريف المشاركين باألدوار التي يقوم بها كل طرف ضمن منظومة الحوكمة.	 
تحديد األدوار وحدود المسؤولية لمجلس إدارة الشركة والدوائر المختلفة.	 

مــدرب ومستشــار دولــي فــي الحوكمــة والرقابــة الداخليــة وإدارة 	 
المخاطــر، حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي المحاســبة، وعلــى 
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــة م ــة العالمي ــهادات المهني ــن الش ــة م مجموع
ــذ 1998 فــي  ــة من ــرة عملي ــه خب ــة والمملكــة المتحــدة، ولدي األمريكي
شــركات اســتثمارية وصناعيــة وإنشــائية وتدقيــق حســابات كبــرى، 
ويعمــل كعضــو مجلــس إدارة ولجــان منبثقــة مــن المجلــس فــي 
مجموعــة مــن الشــركات فــي القطــاع الخــاص والمؤسســات غيــر 
ــيس  ــي تأس ــارك ف ــة، وش ــة عربي ــن دول ــر م ــي أكث ــح ف ــة للرب الهادف
جمعيتيــن مهنيتيــن فــي التدقيــق الداخلــي فــي األردن والكويــت 

والمجلــس العربــي لقيــاس وإدارة األثــر االجتماعــي )أعمــق(.

المدير العام والشريك المؤسس لمركز القانون والحوكمة.	 

ــون 	  ــة القان ــن كلي ــركات م ــة الش ــي حوكم ــوراة ف ــة الدكت ــل درج يحم
فــي جامعــة ليســتر/ بريطانيــا، وهــو خريــج كليــة الحقــوق فــي الجامعــة 

األردنيــة فــي عــام 2000 ومحــام مــزاول منــذ عــام 2003.

متخصـص فـي حوكمـة الشـركات حيـث لديـه خبرة واسـعة فـي تقديم 	 
لـدى  والحوكمـة  االلتـزام  متطلبـات  حـول  ودوليـًا  محليـًا  االستشـارات 
الشـركات المسـاهمة العامة والمؤسسـات المالية وغيرها من المنشـآت 

الخاضعـة للجهـات الرقابيـة كهيئـة األوراق الماليـة والبنـك المركـزي. 

ــال 	  ــي مج ــة ف ــدورات التدريبي ــة وال ــرات األكاديمي ــدم المحاض ــا يق كم
العلميــة   المؤتمــرات  فــي  ويشــارك  الشــركات،  وحوكمــة  القانــون 

البحثيــة.  والمشــاريع 

محــام متخصــص فــي الشــركات والبنــوك والمؤسســات الماليــة، وقــد 	 
عمــل كمستشــار قانونــي لــدى البنــك العربــي وشــركة ايجــل هيلــز.

الدكتور عمر الداؤد
LGC

LAW & GOVERNANCE CO.

السيد عالء أبو نبعة
المدرب الدولي

مســؤولي وموظفــي اإلدارات الرقابيــة )إدارة المخاطــر، التدقيــق الداخلــي، واالمتثــال، 
الحكوميــة،  الرقابيــة  الجهــات  موظفــو  والتفتيــش  وغيرهــا(،  الماليــة،  والرقابــة 
مستشــارو الحوكمــة المؤسســية ، مراجعــو الحســابات، المستشــارون القانونيــون، 
ــة مــن  ــان المنبثق ــواع المؤسســات واللج ــف أن ــس إدارات مختل ــاء كل مــن مجال أعض
ــون  ــون والباحث ــإدارة  المخاطــر، األكاديمي ــن ب ــة المهتمي المجلــس واإلدارات التنفيذي
ــوع  ــة بموض ــات المتعلق ــات والممارس ــن بالتطبيق ــا المهتمي ــات العلي ــة الدراس وطلب

ــي.   ــج التدريب البرنام

1٦ ساعة تدريبية    2022/2/10-8

الفئة المستهدفة:

المحاور:

٤

عالقة نظم إدارة المخاطر بكل من نظم الحوكمة والرقابة الداخلية.	 
أدوار ومسؤوليات جميع األطراف الذين لهم صلة بنظام إدارة المخاطر.  	 
مستويات نضج إدارة المخاطر في مختلف المؤسسات.	 
 	 .)IRM و  ISO 31000   و  COSO	ERM ( أهم األطر العالمية   في إدارة المخاطر
مصادر المخاطر وطرق تصنيفها )استراتيجية، وتشغيلية، ومالية، والتزام(.	 
خيارات تعامل اإلدارة مع المخاطر )التهديدات والفرص(.	 
كيفية توزيع المسؤوليات في عملية إدارة المخاطر.  	 
تفاصيل )مكونات وأهمية( خريطة المخاطر وسجل المخاطر.  	 
أهم المخاطر التي تهم مجالس اإلدارات.  	 
كيفية إدارة مخاطر االحتيال الوظيفي.	 
المســتويات اإلداريــة وأبــرز 	  مؤشــرات وجــود احتيــال وظيفــي فــي كافــة 

المحاســبية. الــدورات 
نبــذة عــن متطلبــات الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة الخاصــة بنظــم إدارة 	 

المخاطــر.

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
شباط/ 2022





برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم يف »اإعادة التاأمني
تطبيقات عملية واقعية«

يمتلك خبره تزيد عن 35سنة في مجال التأمين في األردن  والمملكة 	 
قيادية  مواقع  في  أغلبها  وكان  العراق  وكردستان  السعودية  العربية 
األردني  لالتحاد  إدارة  مجلس  وعضو  تنفيذي  ورئيس  عام  مدير  منها 
لشركات التأمين باإلضافة لترأسه العديد من اللجان الفنية الخاصة في 

التأمين، كما له العديد من الدراسات واألبحاث التأمينية المنشورة.

حاضر وشارك في العديد من ورشات العمل والمؤتمرات التأمينية كما 	 
ودول  األردن  داخل  المتخصصة  التأمينية  التحاور  جلسات  وأدار  ترأس 

الخليج .

الزمالة من معهد 	  منها شهادة  التأمينية  الشهادات  أعلى  على  حاصل 
التأمين القانوني بلندن )FCII( وشهادة المشاركه )ACII( وكذلك شهادة 
االميركية  الواليات  في  الحياة  تأمينات  معهد  من  الحياة  على  التأمين 
المتحده)ALMI( كما أنه حاصل على ترخيص قانوني كمستشار تأميني.

التأمين 	  معهد  من   RUTTER MEDAL AWARD جائزه  على  حائز 
القانوني بلندن كأفضل زميل جديد.

أكبر 	  لدى  وأوروبا  األردن  التأمينية في  الدورات  العديد من  شارك في 
المؤسسات التأمينية وشركات إعادة الـتأمين العالمية.

السيد باسم حدادين
مستشار تأمين وإعادة تأمين

شركة أبكس لوساطة التأمين وإعادة التأمين واإلستشارات التأمينية

ــاء  ــر ورؤس ــف الدوائ ــدراء مختل ــن وم ــدراء الفنيي ــن والم ــادة التأمي ــر إع ــدراء دوائ م
ــن  ــؤولين ع ــة، والمس ــة والعربي ــن المحلي ــركات التأمي ــي ش ــن ف ــام والموظفي األقس
التأميــن 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.

1٦ ساعة تدريبية    2022/2/24-22

الفئة المستهدفة:

المحاور:

٦

مقدمة	 
أنواع إعادة التأمين	 
إعادة التأمين النسبي	 
إعادة التأمين غير النسبي	 
احتساب صافي الخسارة النهائية	 
مفعل تغطية االتفاقيات	 
حد التعويض للحادث	 
إعادة حدود التغطيات	 
أقساط االتفاقيات غير النسبية	 
بعض البنود الهامة باالتفاقيات 	 
تجديد االتفاقيات	 

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم يف »اإعادة التاأمني
تطبيقات عملية واقعية«

يمتلك خبره تزيد عن 35سنة في مجال التأمين في األردن  والمملكة 	 
قيادية  مواقع  في  أغلبها  وكان  العراق  وكردستان  السعودية  العربية 
األردني  لالتحاد  إدارة  مجلس  وعضو  تنفيذي  ورئيس  عام  مدير  منها 
لشركات التأمين باإلضافة لترأسه العديد من اللجان الفنية الخاصة في 

التأمين، كما له العديد من الدراسات واألبحاث التأمينية المنشورة.

حاضر وشارك في العديد من ورشات العمل والمؤتمرات التأمينية كما 	 
ودول  األردن  داخل  المتخصصة  التأمينية  التحاور  جلسات  وأدار  ترأس 

الخليج .

الزمالة من معهد 	  منها شهادة  التأمينية  الشهادات  أعلى  على  حاصل 
التأمين القانوني بلندن )FCII( وشهادة المشاركه )ACII( وكذلك شهادة 
االميركية  الواليات  في  الحياة  تأمينات  معهد  من  الحياة  على  التأمين 
المتحده)ALMI( كما أنه حاصل على ترخيص قانوني كمستشار تأميني.

التأمين 	  معهد  من   RUTTER MEDAL AWARD جائزه  على  حائز 
القانوني بلندن كأفضل زميل جديد.

أكبر 	  لدى  وأوروبا  األردن  التأمينية في  الدورات  العديد من  شارك في 
المؤسسات التأمينية وشركات إعادة الـتأمين العالمية.

السيد باسم حدادين
مستشار تأمين وإعادة تأمين

شركة أبكس لوساطة التأمين وإعادة التأمين واإلستشارات التأمينية

ــاء  ــر ورؤس ــف الدوائ ــدراء مختل ــن وم ــدراء الفنيي ــن والم ــادة التأمي ــر إع ــدراء دوائ م
ــن  ــؤولين ع ــة، والمس ــة والعربي ــن المحلي ــركات التأمي ــي ش ــن ف ــام والموظفي األقس
التأميــن 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.

1٦ ساعة تدريبية    2022/2/24-22

الفئة المستهدفة:

المحاور:

5

مقدمة	 
أنواع إعادة التأمين	 
إعادة التأمين النسبي	 
إعادة التأمين غير النسبي	 
احتساب صافي الخسارة النهائية	 
مفعل تغطية االتفاقيات	 
حد التعويض للحادث	 
إعادة حدود التغطيات	 
أقساط االتفاقيات غير النسبية	 
بعض البنود الهامة باالتفاقيات 	 
تجديد االتفاقيات	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
شباط-آذار/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

مبادئ تقدير اخل�سائر 
يف التاأمينات العامة واحلريق

إلتحــق بقطــاع التأميــن فــي أواخــر الســتينات مــن القــرن الماضــي فــي 	 
شــركة الكويــت للتأميــن / الكويــت.

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

فــي التســعينيات ســاهم فــي إنشــاء شــركة جراســا للتأميــن فــي عمــان 	 
/ األردن كمديــر عــام وعضــو مجلــس إدارة.

فــي األلفيــة الثانيــة أشــرف علــى إنشــاء شــركة مدنــت / دبــي اإلمــارات 	 
العربيــة المتحــدة وعمــل كمديــر تنفيــذي للشــركة.

عمــل كمديــر تنفيــذي للشــركة العربيــة اإلســكندنافية فــي دبــي 	 
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

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

السيد رشيد الشعباني
شريك ومدير عام

شركة المعاينون العرب
عمان -األردن

موظفــو جميــع دوائــر التأميــن فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة 
والعربيــة وبشــكل خــاص دوائــر تأميــن الحريــق والحــوادث العامــة والهندســي وإدارة 
التعويضــات ودوائــر إدارة المخاطــر فيهــا وكل مــن يهمهــم موضــوع البرنامــج 
التدريبــي فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن 
وإعــادة التأميــن وموظفــو البنــوك والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى والدفــاع المدنــي 
والخبــراء المرخصيــن مــن المحاكــم للكشــف ومعاينــة أضــرار التأمينــات العامــة 

ــوع. ــة بالموض ــرى ذات العالق ــات األخ والجه

1٦ ساعة تدريبية    2022/3/2-2/28

الفئة المستهدفة:

المحاور:

6

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

ــة. ــات التأميني الخســائر والتغطي
تقييم الخطر وكيفية إعداد تقرير Pre Risk Survey وعناصر التقرير.	 
التركيز على أخطار الحريق مع تطبيقات عملية على وثائق تأمين الحريق.	 



حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة 1990.	 

ــن 	  ــز التأمي ــن مرك ــر م ــي الصغ ــتأمين متناه ــة الـ ــى دبلوم ــل عل حاص
متناهــي الصغــر بميلليمــان بالواليــات المتحــدة. 

مدرب معتمد لدى مركز التأمين متناهي الصغر بميلليمان.	 

محاضر معتمد لدى هيئة الرقابة المالية بجمهورية مصر العربية.	 

مدير معهد التأمين السابق بجمهورية مصر العربية. 	 

مديــر تنفيــذي و محاضــر لدبلومــة التســويق و المبيعــات المهنيــة لــدى 	 
معهــد التأميــن بمصــر لمــدة 6 ســنوات.

ــن كمــا عمــل بعــدة 	  ــة بأســواق التأمي ــة و محلي ــة و عربي ــرات دولي خب
ــة.  ــة و مصري ــن عالمي ــركات تأمي ش

يعمــل حاليــا مديــر عــام التســويق بقنــاة الســويس للتأميــن فــي 	 
جمهوريــة مصــر العربيــة.

السيد سمير محمود عبد المحسن
 رئيس تطوير األعمال والتسويق 

 شركة قناة السويس للتأمين
مصر

ــر  ــاج وتطوي ــويق واإلنت ــدراء التس ــاة وم ــن الحي ــرع تأمي ــام ف ــاء أقس ــدراء ورؤس الم
األعمــال ومندوبــي المبيعــات فــي شــركات التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن المحليــة 
والعربيــة ووســطاء ووكالء التأميــن وموظفــو البنــوك وشــركات التمويــل والمهتميــن 
ــاة  ــات الحي ــر تأمين ــي توف ــرى الت ــة الكب ــات االقتصادي ــج والمؤسس ــوع البرنام بموض
التأميــن  قطــاع  علــى  المشــرفة  والتشــريعية  الرقابيــة  والجهــات  لموظفيهــا، 

ــة. ــات ذات العالق ــة الجه ــن كاف ــن م والمهتمي

1٦ ساعة تدريبية    2022/3/10-8

الفئة المستهدفة:

المحاور:

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي7

برنامج متقدم يف »تطوير مبيعات تاأمينات احلياة 
يف ظل التجارب العربية والتجربة امل�سرية«

مقدمة عن التسويق	 
مهــارات التســويق والمبيعــات لألفــراد – اســتراتيجيات التفاعــل اإليجابــي 	 

ــل ــة العم لبيئ
التنقيب عن العمالء وبناء قواعد البيانات.	 
كيفية زيادة العمالء الحاليين وفتح أسواق جديدة.	 
اساسيات التواصل مع العمالء واكتشاف االحتياجات ... كسب الثقة.	 
تصميم الحلول المالية ومواجهة االعتراضات.	 
ضمان اتساق الخدمات وجودتها، والحد من مخاطر المنافسة.	 
الطرق الحديثة الغالق المبيعات و بيع القيمة.	 
نماذج من وثائق تأمينات الحياة التي يتم بيعها عربيًا.	 
نماذج من وثائق التأمين التي تباع في سوق التأمين المصري.	 
فرص النمو المتوقعة في تأمينات الحياة و تطوير المنتجات التأمينية.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
آذار/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم »واجبات دائرة المتثال ومدير الخطار
 يف القطاع املايل والتاأميني ودورها يف مكافحة 

غ�سل الأموال و متويل الرهاب«

االمــوال 	  غســل  لشــؤون  ومــدرب  مستشــار  خــوري  رافــي  الســيد 
ــد  ــن تزي ــوك والتأمي ــال البن ــي مج ــرة ف ــه خب ــاب، لدي ــة االره ومكافح
عــن )18( عامــاً، حاصــل علــى شــهادات مهنيــة متخصصــة وهــي 
ــال  ــوال ACAMS, واالمتث ــل االم ــة غس ــي مكافح ــد ف ــي معتم اختصاص
 Cert. in Bribery ومكافحــة الفســاد والرشــوة Cert. in Compliance

and Corruption  وعضــو فــي مركــز الشــفافية األردنــي.

السيد رافي خوري
مدرب متخصص باالمتثال وبمكافحة غسل 
األموال وتمويل االرهاب  ومكافحة الفساد

ــر إدارة المخاطــر فــي شــركات التأميــن المحليــة  المــدراء ورؤســاء األقســام فــي دوائ
والعربيــة، والمــدراء الفنيــون والعاملــون فــي دوائــر التدقيــق الداخلــي واالمتثــال 
ومــدراء الدوائــر وكل مــن يهمهــم موضــوع البرنامــج فــي شــركات التأميــن وإعــادة 
ــرى والجهــات األخــرى ذات العالقــة  ــة الكب ــة واإلقتصادي ــن والمؤسســات المالي التأمي

ــوع.  بالموض

1٦ ساعة تدريبية    2022/3/17-15

الفئة المستهدفة:

المحاور:

8

تعريف غسل األموال و تمويل اإلرهاب.	 
مراحل غسل األموال.	 
الفرق بين غسل األموال وتمويل اإلرهاب.	 
نتائج عمليات غسل االموال وتمويل اإلرهاب.	 
غض النظر أو التلميح.	 
العناية الواجبة تجاه العمالء.	 
 	.Risk Based Approach  تقييم وتحديد درجة المخاطر
مدير األخطار ومهامه.	 
 	.Suspicious Activity Report  تقرير االشتباه
مناقشة األمور الواجب االنتباه لها )مؤشرات الخطر(.  	 
مناقشة التحديات.	 
 	 .Compliance Program برنامج االلتزام الرقابي لمكافحة غسل األموال
الجمعيات الخيرية – بالتفصيل.	 
 	.Source of Funds  أصل الثروة
 	Know Your Employee  اعرف موظفك
التدريب Training  )المواضيع، كيفية التدريب، المتدربين(.	 
 	.Investigations  التحقيق
 	.Regulations Matrix Inventory



دليل البرامج التدريبية لالتحاد
آذار/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
)اجلزء الثالث(

برنامج متقدم »�سياغة دليل حوكمة خا�ص بال�سركة 
و�سياغة مواثيق جلان جمل�ص الإدارة«

ــر،  ــو إدارة المخاط ــبة، موظف ــو المحاس ــا، مدقق ــس اإلدارة، االدارة العلي ــاء مجال أعض
ــن.   ــاع التأمي ــي قط ــل ف ــخص يعم ــبة ألي ش ــدورة مناس ــام ال ــكل ع ــن، وبش المحامي

12 ساعة تدريبية    2022/3/24-23

الفئة المستهدفة:

المحاور:

9

إثــراء معرفــة المشــاركين مــن خــالل دراســة مدونــات حوكمــة عالميــة لغايــات 	 
مســاعدتهم فــي القيــام بصياغــة دليــل مناســب للشــركات التــي يمثلونهــا.

اإلعتبــار 	  بعيــن  يأخــذ  حوكمــة  دليــل  صياغــة  فــي  المشــاركين  مســاعدة 
بهــا. يعملــون  التــي  الشــركة  وطبيعــة  خصوصيــة 

المدير العام والشريك المؤسس لمركز القانون والحوكمة.	 

ــون 	  ــة القان ــن كلي ــركات م ــة الش ــي حوكم ــوراة ف ــة الدكت ــل درج يحم
فــي جامعــة ليســتر/ بريطانيــا، وهــو خريــج كليــة الحقــوق فــي الجامعــة 

األردنيــة فــي عــام 2000 ومحــام مــزاول منــذ عــام 2003.

متخصـص فـي حوكمـة الشـركات، حيـث لديه خبرة واسـعة فـي تقديم 	 
لـدى  والحوكمـة  االلتـزام  متطلبـات  حـول  ودوليـًا  محليـًا  االستشـارات 
الشـركات المسـاهمة العامة والمؤسسـات المالية وغيرها من المنشـآت 

الخاضعـة للجهـات الرقابيـة كهيئـة األوراق الماليـة والبنـك المركـزي. 

ــال 	  ــي مج ــة ف ــدورات التدريبي ــة وال ــرات األكاديمي ــدم المحاض ــا يق كم
العلميــة   المؤتمــرات  فــي  ويشــارك  الشــركات،  وحوكمــة  القانــون 

البحثيــة.  والمشــاريع 

محــام متخصــص فــي الشــركات والبنــوك والمؤسســات الماليــة، وقــد 	 
عمــل كمستشــار قانونــي لــدى البنــك العربــي وشــركة ايجــل هيلــز.

الدكتور عمر الداؤد
LGC

LAW & GOVERNANCE CO.

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

مبادئ التاأمني البحري 
)الأ�س�ص، الكتتاب والتطبيقات القانونية(  

المدير الفني – بحري في الشركة األردنية الفرنسية للتأمين »جوفيكو«.	 

االردني 	  االتحاد  في  البحري  للتأمين  التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب 
لشركات التأمين.

عضو في اللجنة التنفيذية للتأمين البحري في االتحاد االردني لشركات 	 
التأمين لدورات متتالية منذ العام 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.	 

محاضر لدى العديد من الجهات الرسمية والخاصة ومن ضمنها االتحاد 	 
األردني لشركات التأمين في مجال التأمين.

السيد معتز جوخدار
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري في 

االتحاد األردني لشركات التأمين
المدير الفني- بحري

)JOFICO( الشركة األردنية الفرنسية للتأمين

المحاور المتعلقة بأسس االكتتاب:

10

مبادئ وانواع التأمين.	 
مقدمة عن التأمين البحري.	 
تطور التأمين البحري وأنواعه.	 
أنواع التغطيات في التأمين البحري والشروط المعهدية.	 
األخطار التي تتعرض لها البضائع أثناء النقل.	 
تسويق التأمين البحري.	 
المعلومــات المطلوبــة الصــدار بوليصــة التأميــن البحــري )بضائــع( وكيفيــة 	 

احتســاب قســط التأميــن.
أنواع المالحق في بوليصة التأمين البحري.	 
 المستندات المطلوبة في مطالبات التأمين البحري.	 
 استعراض عدد من القرارات الصادرة عن المحاكم في التأمين البحري.	 

يتبع..1٦ ساعة تدريبية    2022/3/31-29

ــر  ــن البحــري ودوائ ــر التأمي ــة فــي دوائ ــي مخصــص للكــوادر العامل ــج التدريب البرنام
إعــادة التأميــن والدوائــر القانونيــة والدوائــر ذات العالقــة فــي شــركات التأميــن 
ــائر،  ــوي الخس ــوك، ومس ــي البن ــن، وموظف ــطاء ووكالء التأمي ــة والعربية،ووس المحلي
وأعضــاء غرفــة التجــارة والصناعــة ودوائــر التأميــن فــي المؤسســات العامــة والخاصــة 
وأعضــاء نقابــة مالحــة األردن وأعضــاء جمعيــة المســتوردين والمصدريــن، والجهــات 

ــة بالموضــوع. ــرى ذات العالق األخ

الفئة المستهدفة:



1٦ ساعة تدريبية    2022/3/31-29

بكالوريــوس ادب انجليــزي فرعــي علــوم سياســية وماجســتر دراســات 	 
عليــا فــي االدارة مــن الجامعــة االردنيــة.

دكتوراه قانون ودبلوم علم نفس باالنجليزي.	 

مؤلف اربع كتب في القانون والتأمين.	 

عمــل لمــدة 20 ســنة فــي قطــاع التأميــن وقــد تــدرج فــي المناصــب 	 
مــن مديــر بحــري الــى مســاعد ونائــب مديــر عــام ومديــر وثــم مديــرًا 

عامــًا لالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن .

 رئيــس لجنــة تأمينــات الحريــق والحــوادث العامــة فــي االتحــاد االردنــي 	 
للتاميــن وعضــو اللجنــة  فــي االتحــاد العــام العربــي للتأميــن.

ــتاذ 	  ــم واس ــدى المحاك ــر ل ــد خبي ــي معتم ــم دول ــزاول ومحك ــام م مح
ــرغ. ــر متف ــي غي جامع

الدكتور المحامي عمر الحامد

ــر  ــن البحــري ودوائ ــر التأمي ــة فــي دوائ ــي مخصــص للكــوادر العامل ــج التدريب البرنام
إعــادة التأميــن والدوائــر القانونيــة والدوائــر ذات العالقــة فــي شــركات التأميــن 
ــائر،  ــوي الخس ــوك، ومس ــي البن ــن، وموظف ــطاء ووكالء التأمي ــة والعربية،ووس المحلي
وأعضــاء غرفــة التجــارة والصناعــة ودوائــر التأميــن فــي المؤسســات العامــة والخاصــة 
وأعضــاء نقابــة مالحــة األردن وأعضــاء جمعيــة المســتوردين والمصدريــن، والجهــات 

ــة بالموضــوع. ــرى ذات العالق األخ

الفئة المستهدفة:

التطبيقات القانونية في عقد التأمين.	 
عقد التأمين وتطبيقات شركات التأمين والشروط القانونية.	 
النصوص القانونية وتطبيقات وقرارات المحاكم في التأمين.	 
الئحة دعوى بمواجهة التأمين، الردود والمذكرات.	 
 	.ADR حلول النزاع البديل 
التقادم، الطلبات وقرارات محكمة التمييز الموقرة.	 
 	  .Recoveries&Salvage  المستردات والمنقذات

التطبيقات عمليًا وأمثلة عملية في المحافظة على ايرادات شركة التأمين من 
.Shipping Adviceالمستردات و

تطبيقات من الوساطة والغرفة االقتصادية )النتائج والعبر(.	 
إجراءات التقاضي في التأمين البحري.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
آذار- حزيران/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

مبادئ التاأمني البحري 
)الأ�س�ص، الكتتاب والتطبيقات القانونية(  

المحاور المتعلقة بالتطبيقات القانونية:

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
مبادئ التاأمني الطبي

)الكتتاب والت�سعري وت�سوية املطالبات ودور �سركات اإدارة 
اأعمال التاأمني يف التاأمني الطبي(

المسمى الوظيفي: مدير تنفيذي/ دائرة التأمين الطبي.	 
المؤهل العلمي: بكالوريس أدب إنجليزي – جامعة مؤتة.	 
الخبرات العملية: 	 

السيد سليمان دنديس
عضو اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة

 )التكافل( والصحي في االتحاد األردني لشركات التأمين
مدير تنفيذي – دائرة التأمين الطبي

gig شركة الشرق العربي للتأمين

المــدراء ورؤســاء أقســام فــرع التأميــن الطبــي فــي شــركات التأميــن العربيــة واألردنية 
وشــركات إدارة أعمــال التأميــن الطبــي وصناديــق التأميــن الصحــي والمؤسســات 
االقتصاديــة الكبــرى التــي توفــر تأميــن طبــي لموظفيهــا وكل مــن يهمهــم موضــوع 
البرنامــج، باإلضافــة إلــى الجهــات الرقابيــة والتشــريعية المشــرفة علــى قطــاع التأمين 
ــن  ــركات التأمي ــع ش ــد م ــي تتعاق ــرى الت ــة الكب ــات الصحي ــفيات والمؤسس والمستش

والمؤسســات والجهــات األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع.

الفئة المستهدفة:

المحاور:

١١

أسس االكتتاب مع التطبيقات العملية وكيفية احتساب األقساط :	 
عقود التأمين الطبي، العقود الفردية والجماعية في التأمين الطبي.	 
شروط العقد، التغطيات واالستثناءات.	 
كيفية احتساب األقساط للعقود الفردية، كيفية احتساب األقساط للعقود الجماعية.	 
كيفية احتساب األقساط لتجديد العقود، كيفية احتساب نسبة الخسارة.	 
حسابات فرع التأمين الطبي، إعادة التأمين الطبي.	 
إدارة الشبكة الطبية:	 
اسس اختيار مقدمي الخدمة، األسعار والخصومات التعاقدية.	 
معدل الوصفة واالجراءات الطبية، التسوق الخفي، التضخم الطبي.	 
إدارة المطالبات الطبية:	 
 	.CPT رموز االجراءات الطبية ،ICD استخدام التصنيف الدولي لألمراض
تدقيق المطالبات الطبية، معدل دوران المطالبات الطبية.	 
تسديد المطالبات الطبيةلمقدمي الخدمة.	 
إدارة الموافقات الطبية.	 
شرح تفصيلي عن االجراءات المتبعة أللية منح الموافقات الطبية أو الرفض.	 

- مساعد مدير دائرة الشبكة الطبية في شركة مدنت/ األردن 2001 – 2006.

- مدير دائرة اإلنتاج واالكتتاب الطبي في شركة مدنت/ األردن 2006	 2010.
- مدير دائرة التأمين الطبي- شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني/ 

السعودية 2010 – 2011.
- مساعد مدير دائرة الشبكة الطبية في شركة مدنت/ األردن 2001	 2006.

- مدير دائرة االنتاج واإلكتتاب الطبي في شركة مدنت/ األردن 2006	 2010.
- مدير دائرة التأمين الطبي- شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني/ 

السعودية 2010 – 2011.
- نائب مدير تنفيذي- دائرة التأمين الطبي – gig – األردن منذ عام 2011 – 2017.

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



برنامج مؤتمر العقبة الدولي الثامن للتأمين لعام 2022
15	19/أيار )مايو(

فندق االنتركونتننتال - العقبة





برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم يف »املهارات الإدارية
»KPI’s موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

Excellence، وهي 	  الرئيس في شركة  السيدة سالم موسى هي نائب 
ذلك،  إلى  باإلضافة  كندا،  في  الرئيسي  مقرها  وتطوير  تدريب  شركة 
 Opes Software ،Opes Software مؤسسة  في  الرئيس  نائب  فهي 
 25 من  يقرب  لما  كندا،  مونتريال،  في  مقرها  عالمية  مؤسسة  هي 
عاًما، تساعد Opes البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم 
المهام  العديد من  الدولية، مما يبسط  المعايير  بتطبيق  االلتزام  على 
القطاع  في  سالم  إنخرطت  العالمية.  المالية  األسواق  تتطلبها  التي 
المصرفي والمالي منذ ما يقارب الـ 21 عاًما. تشمل مسيرتها المهنية 
كونها مستشارة أولى في )ThinkHR )ThinkHR sarl هي شركة تدريب 
 )UAB(« واستشارات، ورئيسة قطاع التدريب في اتحاد المصارف العربية

– وهي منظمة غير ربحية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية«.

شاركت سالم في العديد من ورش العمل والندوات والمؤتمرات الدولية 	 
حول الموضوعات التي تقع ضمن نطاق خبرتها، إشتركت كمحاضر في 
العديد من المحافل الدولية، ومدرب  دائم لدى العديد من المؤسسات 

العربية والعالمية.

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

نائب الرئيس-Excellence for Training and Consulting-كندا 
مستشار رئيسي-شركة ThinkHR -لبنان

يســتهدف البرنامــج مــدراء اإلدارات ونوابهم ومســاعدوهم الرئيســيون، المــدراء الجدد 
والمــدراء فــي مســتويات اإلدارة المتوســطة الــى العليــا، رؤســاء االقســام والمشــرفون 
ــة والعربيــة ومــدراء  ــو الترقيــة فــي شــركات التأميــن المحلي األوائــل، والمــدراء حديث
ــوع  ــن بموض ــال والمهتمي ــر االعم ــر تطوي ــرية ودوائ ــوارد البش ــر الم ــر ودوائ الدوائ

البرنامــج فــي المؤسســات االقتصاديــة الكبــرى والمهتميــن مــن كافــة القطاعــات.

1٦ ساعة تدريبية    14-1٦/٦/2022

الفئة المستهدفة:

المحاور:

١٢

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. 	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
حزيران/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم يف »حما�سبة التاأمني واإعادة التاأمني«

االسم : أسامة سليم عبد تقالي	 

التحصيل العلمي : بكالوريوس محاسبة / جامعة العلوم التطبيقية.	 

 	BIBF )Diploma in Insurance( : الشهادات العملية

تاريخ 2005/10 	  التأمين من  العمل في قطاع  بداية   : العملية  الخبرة 
ولغاية تاريخه.

المسمى الوظيفي : مساعد المدير العام للشؤون المالية و االدارية.	 

الشركة : المتحدة للتأمين - األردن	 

السيد أسامة تقالي
عضو اللجنة التنفيذية للجنة المالية في 

االتحاد األردني لشركات التأمين
مساعد المدير العام للشؤون المالية واإلدارية

الشركة المتحدة للتأمين

مجال  في  والعربية  المحلية  التأمين  شركات  في  العاملة  للكوادر  مخصص  البرنامج 
الداخلي  التدقيق  ودوائر  المستويات  جميع  وفي  والمحاسب  والمالية  المحاسبة 
واإلشراف  الرقابة  وهيئات  الحسابات  تدقيق  مكاتب  وموظفي  الماليين  والمحللين 
والمدراء  بالمحاسبة  العملية  معرفتهم  بتعزيز  يرغبون  الذين  التأمين  قطاع  على 
الذين  التأمين  األقسام في شركات  كافة  الماليين من  غير  والرئيسيون  التنفيذيون 
أو  القرارات  اتخاذ  في  والمحاسبية  المالية  معلوماتهم  وتعميق  تحديث  في  يرغبون 
الذين  العليا والمدراء والمشرفون والموظفون  أدائهم لإلدارات  يقدمون تقارير عن 
بقراءة  والمهتمون  التأمين  لشركات  المالية  بالمعلومات  معرفتهم  بتعزيز  يرغبون 
وفهم وتحليل البيانات المالية لشركات التأمين من غير العاملين في شركات التأمين. 

12 ساعة تدريبية    23-22/٦/2022

الفئة المستهدفة:

المحاور:

١٣
التعريف بالتأمين.	 
ــن/ 	  ــد التأمي ــن/ عق ــواع التأمي ــي/ أن ــة النشــاط التأمين ــن وأهمي مفهــوم التأمي

ــن. إعــادة التأمي
المحاسبة في شركات التأمين.	 
المحاســبة فــي فــروع التأمينــات العامــة/ المعالجــة المحاســبية إليــرادات فــروع 	 

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

النماذج الرقابية والقوائم المالية وتشمل:-	 
مقارنة النماذج الرقابية قبل تطبيق معيار 17 وبعد تطبيقه.	 
مقارنة البيانات المالية قبل تطبيق معيار 17 وبعد تطبيقه.	 
القوائم المالية في شركات التأمين وتشمل:-	 
تقريــر مدققــي الحســابات/ قائمــة المركــز المالــي/ قائمــة الدخــل/ قائمــة 	 

الدخــل الشــامل/ قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة/ قائمــة التدفقــات 
ــول  ــات ح ــن/ إيضاح ــال التأمي ــات ألعم ــرادات والمصروف ــة اإلي ــة/ قائم النقدي

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



وســيم ســليمان، الرئيــس التنفيــذي لشــركة صــالت لالستشــارات/ 	 
عمــان-األردن

 	 Links for Training, Consulting and Business Solution

ماجســتير نظــم معلومــات اداريــة، ولديــه العديــد مــن الشــهادات 	 
المهنيــة CoBit, ITIL, ISO27001 , IS022301, TOGAF، لديــه خبــرة 
وشــغل  التأميــن  لقطــاع  المعلومــات  تكنولوجيــا  بــإدارة  عامــا   17
ــركة  ــات بش ــة المعلوم ــات وحوكم ــة المعلوم ــر اول تقني ــب مدي منص
 Munich Health ITC  وعضــو لجنــة )Munich Re( عنايــة الســعودية
ومديــر تقنيــة المعلومــات بشــركة اتحــاد الخليــج للتأميــن بالســعودية 

ــعودية.  ــن بالس ــادة التأمي ــن وإع ــف للتأمي ــركة ميدغل وش

السيد وسيم سليمان
الرئيس التنفيذي

)LINKS(

مــدراء وموظفــي أقســام ودوائــر تكنولوجيــا المعلومــات فــي شــركات التأميــن 
المحليــة والعربيــة وشــركات مــزودي خدمــات التأميــن )TPA( وشــركات إعــادة التأميــن 
ــج  لشــركات  ــم البرام ــوك وشــركات تصمي ــي والبن ــن وموظف ووســطاء ووكالء التأمي
ــاع  ــي قط ــة ف ــرى بالمملك ــة الكب ــات االقتصادي ــن المؤسس ــن م ــن والمهتمي التأمي
تكنولوجيــا المعلومــات وكل مــن يهمــه الموضــوع فــي المؤسســات االقتصاديــة 

ــرى. الكب

12 ساعة تدريبية    2022/7/21-20

الفئة المستهدفة:

المحاور:

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي١٤

برنامج متقدم يف »اإدارة تكنولوجيا املعلومات«

استراتيجية حوكمة تكنولوجيا المعلومات.	 
إدارة التغيير في 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 األعمال.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
 تموز/ 2022

دور االكتواري في التأمينات العامة وفي تطبيق معيار IFRS 17 من حيث:	 
التســعير، تطويــر المنتجــات، االحتياطيــات، احتســاب معــدالت رأس المــال، ادارة 

الخطــر.
لطرق تسعير المنتجات )أفضل الممارسات العالمية والعربية والمحلية(	 

 ،)Posteriori Pricing( االحــق  التســعير   ،)Priori Pricing( المســبق  التســعير 
االحتياطيــات تحــت مجهــر معيــار IFRS 17، التعــرض لألخطــار ومعــدالت التســعير، 
نمــاذج ومعــادالت أنــواع التأمينــات العامــة، اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة فــي 

ــات. ــع المعلوم جم
حاالت عملية وأمثلة.	 

تأمين السيارات والتأمينات الطبية.
تكييــف أفضــل الممارســات وتطبيقهــا فــي أســواق التأميــن االقليميــة والمحليــة 	 

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

التأمينيــةودوره الرئيســي فــي تطبيــق معيــارIFRS 17 )حــاالت عمليــة وأمثلــه(.
متطلبــات الجهــات الرقابيــة لشــهادة الخبيــر االكتــواري فــي تســعير المنتجــات 	 

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

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

مبادئ ت�سعري تاأمني املركبات والتاأمني الطبي

د. ربيــع بــدران هــو خبيــر اكتــواري فــي شــركة أ.أ. مهنــا أنكــو ليمتــد. 	 
وهــو حائــز علــى دكتــوراه فــي العلــوم االكتواريــة وعلــى ماجســتير فــي 
العلــوم االكتواريــة وعلــى ماجســتير فــي االحصــاء مــن الجامعــة الحــرة 
فــي بروكســيل-بلجيكا وعلــى ماجســتير فــي ادارة االعمــال الدوليــة مــن 

جامعــة بــاري دوفيــن فــي فرنســا. 

ان د. بــدران هــو ايضــا اســتاذ محاضــر فــي الجامعــة اللبنانيــة )ماجســتير 	 
العلــوم االكتواريــة وماجســتير التمويــل والمؤسســات ماليــة( وفــي 
الجامعــة االميركيــة فــي بيــروت )ماجســتير فــي تحليــل االعمــال(. 
ويعتبــر د.بــدران خبيــر فــي التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن علــى غيــر 
الحيــاة وقــد اشــرف علــى عشــرات المشــاريع الخاصــة بتســعير تأميــن 
المركبــات والتأميــن الطبــي.  وقــد شــارك بعــدد مــن المؤتمــرات 
ــا.   ــكا وايطالي ــي بلجي ــة ف ــوم االكتواري ــي العل ــة ف ــة المتخصص العالمي

يعمــل د.بــدران حاليــا علــى مشــاريع متعلقــة بمعيــار التقريــر المالــي 	 
  IFRS17 ــي الخــاص بعقــود التأميــن الدول

لناحيــة تطبيــق هــذا المعيــار والمودلــة الخــاص بهــا لعــدد كبيــر مــن 	 
ــة. ــدول العربيــة واالفريقي ــان وال شــركات التأميــن فــي لبن

د. ربيع بدران 
خبير اكتواري في شركة أ.أ. مهنا أنكو ليمتد

لبنان

البرنامــج مخصــص للعامليــن فــي شــركات التأميــن األردنيــة والعربيــة فــي الدوائــر 
الفنيــة ودوائــر تأميــن المركبــات بشــكل عــام وأقســام اإلكتتــاب فــي دوائــر المركبــات 
تأميــن  بموضــوع  والمهتميــن  التأميــن  وســطاء  إلــى  باإلضافــة  خــاص،  بشــكل 
المركبــات، وكذلــك المــدراء ورؤســاء أقســام فــرع التأميــن الطبــي فــي شــركات 
البنــوك  وموظفــو  التأميــن  ووكالء  ووســطاء  التأميــن  إعــادة  وشــركات  التأميــن 
ــي  ــن الطب ــال التأمي ــركات إدارة أعم ــفيات وش ــي والمستش ــن الصح ــق التأمي وصنادي

والمهتميــن بموضــوع البرنامــج.

12 ساعة تدريبية    2022/7/28-27

الفئة المستهدفة:

المحاور:

١٥



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
برنامج متقدم يف »اإدارة املطالبات يف التاأمينات 
العامة )الك�سف على احلادث، عملية التعوي�ص، 
امل�ستندات املطلوبة، ت�سوية اخل�سائر، اإنهاء امللف(«

خريــج الجامعــة البريطانيــة ليــدز بولتيكنــك فــي عــام )1984( وخبــرة 	 
تزيــد عــن )30( عامــًا فــي مجــال تســوية الخســائر.

ــدى 	  ــف ل ــام )1984( كموظ ــذ ع ــائر من ــوية الخس ــال تس ــي مج ــل ف عم
شــركة ميــد غلــف لالستشــارات فــي دولــة الكويــت وحتــى تاريــخ 
ــة  ــك العالمي ــد هاردن ــس أن ــركة توبلي ــرع ش ــق بف ــث التح )1985( حي

ــام 1990. ــى ع ــائر حت ــوي خس ــت كمس ــي الكوي ف

فــي عــام 1991 قــام بإنشــاء مكتــب يعمــل فــي ذات المجــال ) تســوية 	 
الخســائر( فــي االردن.

ــي 	  ــورد ف ــركة كروف ــل لش ــل/ وكي ــاده كممث ــم اعتم ــام 1992 ت ــي ع ف
ــوريا. ــي س ــام 2017 ف ــي ع ــان وف ــي لبن ــي 2002 ف ــطين وف االردن وفلس

إعــادة 	  لــدى شــركات  والمعتمديــن  المميزيــن  الخبــراء  أهــم  أحــد 
التأميــن ومنهــا )ميونــخ ري، ســويس ري، هانوفــر ري، ناســكو، آيــون، 

.)»AIG « آليونــس، المجموعــة األمريكيــة للتأميــن

السيد حاتم اسماعيل
الرئيس التنفيذي

Crawford International Loss Adjusters Co.
ورئيس مجلس إدارة

Presco Risk Survey Co.

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 

ــوع. ــة بالموض ــرى ذات العالق ــات األخ ــرى والجه ــة الكب االقتصادي

12 ساعة تدريبية    2022/8/4-3

الفئة المستهدفة:

المحاور:

١٦

عملية معالجة المطالبات مع أمثلة واقعية.	 
ــات نتيجــة 	  الصعوبــات التــي أثيــرت أو تــم التعــرض لهــا فــي معالجــة المطالب

ــح للوثائــق. ــر صحي ــاب غي لســوء أو اكتت
أمثلــة علــى المطالبــات وفتــح بــاب المناقشــة حــول التقييــم الصحيــح وشــروط 	 

السياســة والمســؤولية.

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
 آب/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
برنامج متقدم يف »احلوكمة املوؤ�س�سية يف ظل 

املتطلبات القانونية لقانون تنظيم اأعمال التاأمني 
اجلديد والتطبيقات العاملية والتجارب العربية«  

إدارة 	  الهيجاء خبرة تزيد عن عشرون عاًما  في  ابو  يمتلك السيد عدنان 
األوسط  الشرق  منطقة  في  المعلومات  وتكنولوجيا  والتأمين  المخاطر 
وشمال إفريقيا واألردن وقطر مع خلفية قوية في التخطيط االستراتيجي 

وحوكمة الشركات والرقابة الداخلية.

للتأمين 	  القطرية  الشركة  في  المخاطر  دائرة  رئيس  منصب  حاليا  يشغل 
في  مخاطر  لدائرة  تنفيذي  رئيس  منصب  سابقا  وشغل  التأمين  واعادة 

شركة الشرق العربي للتأمين )gig Jordan(  وشركة ترست للتأمين. 

السيد عدنان أخصائي مخاطر معتمد )CMIRM( من معهد إدارة المخاطر 	 
بالمملكة المتحدة، ويحمل عدة شهادات من نفس المهعد ومعاهد اخرى.

حائز على عدة جوائز في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كأفضل مدير 	 
 Middle East Insurance Review مخاطر  لألعوام )2016/2017( من مجلة

السيد عدنان أبو الهيجاء
رئيس دائرة المخاطر

 الشركة القطرية للتأمين واعادة التأمين 

ــة مــن  ــان المنبثق ــواع المؤسســات واللج ــف أن ــس إدارات مختل ــاء كل مــن مجال أعض
ــات  ــو الجه ــية، موظف ــة المؤسس ــن بالحوكم ــة المهتمي ــس واإلدارات التنفيذي المجل
الداخلــي،  )التدقيــق  الرقابيــة  اإلدارات  وموظفــي  مســؤولي  الحكوميــة،  الرقابيــة 
ــة، والتفتيــش  وغيرهــا(، مستشــارو الحوكمــة المؤسســية ،  ــال، والرقابــة المالي واالمتث
القانونيــون، األكاديميــون والباحثــون وطلبــة  مراجعــو الحســابات، المستشــارون 
الدراســات العليــا المهتميــن بالتطبيقــات والممارســات المتعلقــة بموضــوع البرنامــج 

ــي. التدريب

12 ساعة تدريبية    2022/8/18-17

الفئة المستهدفة:

المحاور:

١٧

مبادىء حوكمة الشركات. 	 
افضل الممارسات في حوكمة الشركات. 	 
 	.)ESG( الحوكمة البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات
تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين - األردن.  	 
مجلس اإلدارة، تشكيل المجلس. 	 
استقاللية األعضاء. 	 
اإلجتماعات، المهام والمسؤليات. 	 
اللجان المنبثقة عن المجلس. 	 
مهام اإلدارة التنفيذية ومالءمتها.  	 
تضارب المصالح، االفصاح والشفافية.   	 
التدقيق الداخلي.  	 
إدارة المخاطر، إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.  	 
اإلمتثال. 	 



إدارات 	  مجالس  من  لعدد  المعلومات  وأمن  المخاطر  إدارة  في  مستشارا 
مؤسسات مصرفية محلية وإقليمية.

خبير تنفيذي مصرفي لقطاع البنوك المركزية وإدارة المخاطر مع عدد من 	 
المؤسسات المنفذة لبرامج المساعدات األميركية من 2020/2 إلى 2021/2.

 	 ،2020/1/1 تاريخ  حتى  عاما   25 لمدة  األردني  المركزي  البنك  في  عمل 
واستلم خالل العقد األخير منصب رئيس مفتشي قطاع الرقابة المصرفية 

لمخاطر وحوكمة تكنولوجيا المعلومات.

تنمية 	  في  دولية  مشاريع  لمجموعة   2008 العام  منذ  التنفيذي  الرئيس 
بالتعاون  المصرفي  للقطاع  الناظمة  والتشريعات  الرقابة  بيئة  وتطوير 
والكويت  والبحرين  وليبيا  واليمن  السودان  لدول  المركزية  البنوك  مع 

والمملكة المتحدة وروسيا.

حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد من الجامعة األردنية في العام 	 
1998ودرجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية من 

جامعة اليرموك في العام 1995، مع شهادة تقدير مرتبة الشرف األولى.

حوكمة 	  في  دولية  مهنية  شهادات  وعدة  بالتينية  زمالة  على  حاصل 
 CISA, CISM,( المعلومات  تكنولوجيا  ومشاريع  مخاطر  وتقييم  وإدارة 
المعلومات  نظم  على  والرقابة  التدقيق  مؤسسة  من   )CGEIT,CRISC

)ISACA( في الواليات المتحدة األميركية.

في 	  ومحاضر  ومدرب   )CDPO( البيانات  وخصوصية  حماية  في  خبير 
مؤتمرات محلية وعربية ودولية

السيد نادر قاحوش
الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسفار لالستشارات والتدريب

)البنك المركزي األردني سابقًا(

مــدراء وموظفــي تكنولوجيــا المعلومــات مــن كــوادر شــركات التأميــن المحليــة 
والعربيــة وشــركات مــزودي خدمــات التأميــن )TPA( وشــركات إعــادة التأمين ووســطاء 
ووكالء التأميــن وموظفــو البنــوك وشــركات تصميــم البرامــج  لشــركات التأميــن 
ــا  والمهتميــن مــن المؤسســات االقتصاديــة الكبــرى بالمملكــة فــي قطــاع تكنولوجي

ــرى. ــة الكب ــات االقتصادي ــي المؤسس ــوع ف ــه الموض ــن يهم ــات وكل م المعلوم

12 ساعة تدريبية    2022/8/25-24

1٦ ساعة تدريبية    ٦-2022/9/8

الفئة المستهدفة:

المحاور:

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي١٨

برنامج متقدم يف »الأمن ال�سيرباين«

ــن 	  ــن أم ــه وبي ــرق بين ــيبراني والف ــوم الس ــر الهج ــة مخاط ــى طبيع ــرف عل التع
المعلومــات. 

التعرف على قواعد الحماية والتحوط لمخاطر الهجوم السيبراني.	 
التعرف على آليات التصدي من خالل تقنيات التشفير والكشف والرقابة.	 
التعــرف علــى محــاور الحمايــة بالعمــق وتطبيقــات األمــن الســيبراني فــي بيئــة 	 

تكنولوجيــا المعلومــات فــي المؤسســات.

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
آب-أيلول/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

مبادئ تاأمني املركبات )اأ�س�ص الكتتاب، 
الت�سعري، التعوي�ص، ت�سوية اخل�سائر(

ــن الســيارات فــي االتحــاد 	  ــة تأمي ــة للجن ــة التنفيذي ــب رئيــس اللجن نائ
األردنــي لشــركات التأميــن مديــر دائــرة تأميــن الســيارات فــي شــركة 
الشــرق األوســط للتأميــن فــي األردن،  لديــه خبــرة تزيــد عــن )20( عامــًا 

فــي تأميــن المركبــات.

ــي 	  ــة ف ــهادات متخصص ــدة ش ــى ع ــل عل ــام حاص ــيد عص ــا أن الس كم
القانونــي/ التأميــن  معهــد  مــن  العالــي  الدبلــوم  منهــا  التأميــن 

ــي صويــص ألفضــل بحــث  ــزة د.رجائ ــى جائ ــدن »ACII« وحاصــل عل لن
متخصــص فــي التأمين/االتحــاد العــام العربــي للتأميــن.

السيد عصام بركات
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمين السيارات في 

االتحاد األردني لشركات التأمين
مدير دائرة تأمين السيارات

شركة الشرق األوسط للتأمين - األردن

المحاور المتعلقة بالتسعير:

19

مقدمة في مبادئ التأمين.	 
مقدمة في تأمين المركبات )اإللزامي والتكميلي(.	 
التشريعات الناظمة ألعمال تأمين المركبات اإللزامي في المملكة.	 
دور االتحاد في إصدار وثائق التأمين اإللزامي ومالحقها.	 
التأمين التكميلي.	 
الشروط والتغطيات.	 
التغطيات اإلضافية.	 
أسس التسعير.	 
االستثناءات.	 
تطبيقات وأمثلة عملية.	 

يتبع..



ــن الســيارات فــي االتحــاد 	  ــة تأمي ــة للجن ــة التنفيذي ــب رئيــس اللجن نائ
األردنــي لشــركات التأميــن مديــر دائــرة تأميــن الســيارات فــي شــركة 
الشــرق األوســط للتأميــن فــي األردن،  لديــه خبــرة تزيــد عــن )20( عامــًا 

فــي تأميــن المركبــات.

ــي 	  ــة ف ــهادات متخصص ــدة ش ــى ع ــل عل ــام حاص ــيد عص ــا أن الس كم
القانونــي/ التأميــن  معهــد  مــن  العالــي  الدبلــوم  منهــا  التأميــن 

ــي صويــص ألفضــل بحــث  ــزة د.رجائ ــى جائ ــدن »ACII« وحاصــل عل لن
متخصــص فــي التأمين/االتحــاد العــام العربــي للتأميــن.

السيد عصام بركات
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمين السيارات في 

االتحاد األردني لشركات التأمين
مدير دائرة تأمين السيارات

شركة الشرق األوسط للتأمين - األردن

المحاور المتعلقة بالتعويض:
دورة ملف االدعاء الفنية.	 
مهام االستقبال وتسجيل االدعاء.	 
الكشف الفني وتحديد األضرار.	 
التسعير واستدراج العروض.	 
 تعويضات االصابات الجسدية. 	 
اغالق المطالبة وتوقيع المخالصة.	 
آليات ضبط الكلفة وجودة الخدمة المقدمة.	 
االستثناءات وحاالت الرجوع واالسترداد.	 
ادعاءات الخسارة الكلية.	 
اتمتة مخطط الكروكي وتبادل البيانات مع الجهات ذات العالقة.	 
البيانات المالية لدوائر السيارات واحتساب نسب الخسارة.	 
أهمية تقدير االدعاءات الموقوفة وغير المبلغة. 	 
االدعاءات المنظورة قضائيآ وكيفية تقديم وعرض البينات.	 
ظاهرة شراء مخططات الكروكي ومقترحات الحلول.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
أيلول/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

مبادئ تاأمني املركبات )اأ�س�ص الكتتاب، 
الت�سعري، التعوي�ص، ت�سوية اخل�سائر(

يحمل السيد محمد  شهادة بكالوريوس في المحاسبــــة من جامعة عمان 	 
األهلية / األردن – عمان.

بعمل حاليا كمعاين ومسوي خسائر مرخص  من البنك المركزي األردني 	 
ومعتمد لدى عدد كبير من شركات التأمين في المملكة / صاحب مؤسسة 

العقاب لتسوية الخسائر من تاريخ 2008 لغاية تاريخه.

والكهربائية 	  الهجينة  السيارت  لتكنولوجيا  األولى  الشركة  وصاحب  مدير 
من تاريخ 2017 ولغاية تاريخه.

لديه خبرة طويلة في قطاع التأمين وتسوية الخسائر تزيد عن 27 سنة.	 

مدير دائرة تعويضات المركبات  للشركة األردنية االماراتية للتأمين سابقا.	 

عمل في االتحاد األردني لشركات التأمين من عام1994 ولغاية 2008  في 	 
البطاقة  الحوادث والتعويضات )حوادث  الدوائر وبضمنها دائرة  عدد من 

البرتقالية، حوادث مجمع الحافالت ،حوادث مجمع الحدود(.

شارك في عدد كبير من  المؤتمرات التأمينية  والدورات التدريبية وورش 	 
العمل في معاينات األخطار وتسوية الخسائر والتأمين،ودورات متخصصة 

من المركز العربي لإلحتراف المهني.

السيد محمد احمد عبداهلل العواملــة
معاين ومسوي خسائر مرخص
من البنك المركزي األردني  

البرنامــج مخصــص لشــركات التأميــن العربيــة واالردنيــة للكــوادر الوظيفيــة العاملــة 
فــي دائــرة تأميــن المركبــات، والعامليــن فــي دوائــر التأميــن فــي المؤسســات 
ــطاء  ــائر ووس ــوي الخس ــى مس ــة ال ــرى باالضاف ــة الكب ــة والخاص ــة الحكومي االقتصادي
التأميــن والمهتميــن بموضــوع تأميــن المركبــات او الذيــن لــم يســبق لهــم المشــاركة 

ــات. ــن المركب ــل هــذا البرنامــج لتأهيلهــم للعمــل فــي مجــال تأمي فــي مث

1٦ ساعة تدريبية    ٦-2022/9/8

الفئة المستهدفة:

المحاور المتعلقة تسوية الخسائر:
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ــة 	  ــات وأمثل مســوي الخســائر فــي تســوية الخســائر الخاصــة بالمركبات)تطبيق
ــة(. عملي

ــت 	  ــة وق ــور المركب ــروري وص ــط الم ــة المخط ــي دراس ــائر ف ــوي الخس دور مس
ــق. ــليم ودقي ــكل س ــرار بش ــد األض ــل تحدي ــن أج ــادث م ــوع الح وق

 دور مســوي الخســائر بالتحقيــق فــي الكشــف عــن زيــادة األضــرار فــي بعــض 	 
ــال  ــة االحتي ــن عملي ــد م ــل الح ــن أج ــه م ــادث او قبل ــوع الح ــد وق ــوادث بع الح

ــن. ــى شــركات التأمي المشــتبه فيهــا عل
طريقــة إعــداد تقريــر مســوي الخســائر، ونمــاذج مــن تقريــر مســوي الخســائر 	 

والبنــود التــي يتضمنهــا وآليــة إعــداد هــا.
ــا 	  ــول به ــائر المعم ــوي الخس ــص مس ــس ترخي ــات وأس ــروط وتعليم ــرح ش ش

ــرات  ــى الخب ــة ال ــا، باالضاف ــا  عليه ــا وعلمي ــة فني ــالت المقترح ــا والتعدي حالي
المتوافــرة بالشــخص المرخــص.

تطبيقات وأمثلة عملية على تقارير تسوية الخسائر.	 

يتبع..



ــات 	  ــة تأمين ــة للجن ــة التنفيذي ــس اللجن ــب رئي ــار نائ ــا عم ــيد زكري الس
الحيــاة والصحــي- مســاعد المديــر العــام لتأمينــات الحيــاة والطبــي 
فــي شــركة الشــرق األوســط للتأميــن حاصــل علــى شــهادة )ACII( مــن 
معهــد التأميــن القانونــي فــي لنــدن وشــهادة CUS )متخصــص اكتتــاب 
ــد  ــر معتم ــا، محاض ــي الماني ــن  Genre business school ف ــي( م طب

ولديــه العديــد مــن االبحــاث فــي مجــال التأميــن.

لديه خبرة في قطاع التأمين تزيد عن )26( عامًا.	 

السيد زكريا عمار
نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة

 تأمينات الحياة )التكافل( والصحي في
 االتحاد األردني لشركات التأمين

مساعد المدير العام لتأمينات الحياة والصحي
شركة الشرق االوسط للتأمين - األردن

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

12 ساعة تدريبية    2022/9/15-14

الفئة المستهدفة:

المحاور:

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي20

برنامج متقدم يف »تاأمينات احلياة وبرامج 
التاأمني املتداولة يف �سوق التاأمني الأردين واآلية 

الت�سعري وت�سوية تعوي�ساتها«

مقدمة عن تأمينات الحياة. 	 
وثائق تأمين الحياة المتداولة في المملكة.	 
برامج تأمينات الحياة مثل )تعليم األبناء، الجامعات وغيرها(.	 
أسس االكتتاب.	 
التسعير في وثائق وبرامج تأمينات الحياة.	 
تطبيقات عملية.	 
استالم مطالبات التعويض في تأمينات الحياة.	 
ــات 	  ــق تأمين ــف وثائ ــي مختل ــض ف ــف التعوي ــاء مل ــة النه ــتندات المطلوب المس

ــاة. الحي
وثائق التأمين الفردي والجماعي.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
أيلول/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

)اجلزء الرابع(
نظام حوكمة ال�سركات املرن والتغيري املوؤ�س�سي

ــاء اإلدارة  ــي بأعض ــكل أساس ــى بش ــال، وتعن ــدم وع ــتوى متق ــة ذات مس ــذه الورش ه
ــا، باإلضافــة الــى ذلــك الورشــة تقــدم قيمــة مضافــة لــكل مــن يعمــل  واإلدارة العلي

فــي مجــال األعمــال والمهــن المتعلقــة بهــا.

1٦ ساعة تدريبية    2022/9/22-20

الفئة المستهدفة:

المحاور:

21

دراسة فعالية إجتماعات مجالس اإلدارة.	 
دور مجلس اإلدارة والحوكمة في إدخال التغيير المؤسسي.	 
دور مجلس اإلدارة والحوكمة في إدخال التغيير التكنولوجي.	 

المدير العام والشريك المؤسس لمركز القانون والحوكمة.	 

ــون 	  ــة القان ــن كلي ــركات م ــة الش ــي حوكم ــوراة ف ــة الدكت ــل درج يحم
فــي جامعــة ليســتر/ بريطانيــا، وهــو خريــج كليــة الحقــوق فــي الجامعــة 

األردنيــة فــي عــام 2000 ومحــام مــزاول منــذ عــام 2003.

متخصــص فــي حوكمــة الشــركات حيــث لديــه خبــرة واســعة فــي تقديــم 	 
االستشــارات محليــاً ودوليــاً حــول متطلبــات االلتــزام والحوكمــة لــدى 
الشــركات المســاهمة العامــة والمؤسســات الماليــة وغيرهــا من المنشــآت 

الخاضعــة للجهــات الرقابيــة كهيئــة األوراق الماليــة والبنــك المركــزي. 

ــال 	  ــي مج ــة ف ــدورات التدريبي ــة وال ــرات األكاديمي ــدم المحاض ــا يق كم
العلميــة   المؤتمــرات  فــي  ويشــارك  الشــركات،  وحوكمــة  القانــون 

البحثيــة.  والمشــاريع 

محــام متخصــص فــي الشــركات والبنــوك والمؤسســات الماليــة، وقــد 	 
عمــل كمستشــار قانونــي لــدى البنــك العربــي وشــركة ايجــل هيلــز.

الدكتور عمر الداؤد
LGC

LAW & GOVERNANCE CO.



دليل البرامج التدريبية لالتحاد
أيلول- تشرين األول/ 2022

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم يف »ادارة دعاوى وق�سايا التاأمني«

المهنة: محامي مزاول.	 

المؤهالت العلمية: 	 

الخبرات:	 

المحامي الدكتور نصير العواملة
محامي مزاول

مكتب علي شريف الزعبي للمحاماة - األردن

موظفــو الدوائــر القانونيــة والفنيــة فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة 
والعربيــة وبشــكل خــاص الدائــرة القانونيــة والمستشــارين القانونييــن والمــدراء 
الفنييــن ووســطاء التأميــن وموظفــو البنــوك العاملــة فــي المملكــة ومكاتــب المحامــاة 
وهيئــات االشــراف والرقابــة علــى التأميــن والقضــاة فــي المحاكــم بمختلــف درجاتهــا 
والجهــات األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع والمهتميــن بموضــوع البرنامــج مــن جميــع 

الدوائــر والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى.

12 ساعة تدريبية    2022/9/29-28

الفئة المستهدفة:

المحاور:

22

إدارة الدعوى المدنية.	 
إجراءات التقاضي.	 
الدعوى التأمينية وحق اللجوء إلى القضاء.	 
الدفوع القانونية في الدعوى التأمينية.	 
أثر التغطية التأمينية في سير اجراءات النزاع التأميني. 	 
عالقة التغطية التأمينية مع التعويض عن الضرر.	 
ماهية دعاوى المسؤولية المدنية.	 
الطرق البديلة لفض النزاعات التأمينية.	 
دور الخبرة وتسوية الخسائر في النزاعات التأمينية.	 
تطبيقات وأمثلة عملية من واقع قرارات المحاكم.	 

- بكالوريس في الحقوق.
- دكتوراه في القانون.

- مزاول ألعمال المحاماة لدى مكتب مروان الحسين وأوالده للقانون 
منذ عام 1999 وحتى عام 2012.

- مكتب علي شريف الزعبي محامون ومستشارون قانونيون 2013 
وحتى تاريخه.

- مشارك في مؤتمرات وندوات ودورات متخصصة في أعمال التأمين.
-محامي سابق لعدد من شركات تأمين.

- مستشار خارجي  لمجموعة من شركات التأمين.
- مستشار خارجي لمجموعة من البنوك.

- مكتب علي شريف الزعبي.

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم يف »تاأمني املمتلكات 
والتاأمينات الهند�سية«

ــة 	  ــة مــن الجامع يحمــل درجــة البكالوريــس فــي الهندســة الميكانيكي
األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير  ودرجــة   ،2004 لســنة  األردنيــة 

اإللكترونيــة مــن جامعــة مؤتــة لســنة 2014.

يحمــل درجــة الزمالــة FCII مــن معهــد التأميــن القانونــي - لنــدن. 	 
ــن  ــاركة  ACII م ــهادة المش ــى ش ــل عل ــي وحاص ــي قانون ــن مهن مؤم

ــد . ــس المعه نف

يحمــل درجــة الزمالــة فــي تأميــن الحيــاة والصحــي FLMI مــن معهــد 	 
ــة. ــات المتحــدة األمريكي ــاة– الوالي ــى الحي ــن عل إدارة التأمي

 يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 15 عامــًا فــي قطــاع التأميــن، كمــا أنــه 	 
يــزاول اعمــال التدريــب مــن خــالل اإلتحــاد األردنــي لشــركات  للتأميــن و 
معاهــد مختلفــة. يشــغل حاليــا منصــب مســاعد المديــر العــام لشــؤون 
ــرق  ــركة الش ــي ش ــي ف ــة والهندس ــوادث العام ــق والح ــات الحري تأمين
االوســط للتأميــن ورئيــس لجنــة الحريــق و الحــوادث العامــة والهندســي 

باالتحــاد األردنــي لشــركات التاميــن .

المهندس عيسى سميرات
 رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمين الحريق والحوادث

العامة والهندسي في االتحاد األردني لشركات التأمين
مساعد المدير العام لشؤون تأمينات الحريق والحوادث العامة والهندسي 

شركة الشرق االوسط للتأمين - األردن 

ــادة  ــن وإع ــركات التأمي ــي ش ــن ف ــر التأمي ــع دوائ ــي جمي ــص لموظف ــج مخص البرنام
ــن الحريــق  ــي دوائــر تأمي ــن ف ــاص العاملي ــة وبشــكل خ التأميــن المحليــة والعربي
والحــوادث العامــة والهندســي وإدارة التعويضــات فيهــا ووكالء التأميــن ووســطاء 
ــرى والجهــات األخــرى ذات  ــة الكب ــوك والمؤسســات االقتصادي التأميــن وموظفــو البن

ــوع. ــة بالموض العالق

1٦ ساعة تدريبية    4-٦/2022/10

الفئة المستهدفة:

المحاور:

23

وثيقة تأمين الحريق االعتيادية.	 
)مفهــوم تأميــن الحريــق، األخطــار األساســية للوثيقــة االعتياديــة، األخطــار 	 

الرئيســية  التــي يمكــن إضافتهــا للوثيقــة االعتياديــة، األقســام  اإلضافيــة 
االعتياديــة(. للوثيقــة 

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.	 
تغطيــة الشــغب واالضرابــات، إزالــة األنقــاض، االنتقــال المؤقــت، الزيــادة علــى 	 

مبالــغ التأميــن وغيرهــا.
احتساب مبالغ التأمين وطرق التعويض.	 
 	.Average Clause مبدأ النسبية
التأمينات الهندسية.	 
تأميــن المقاوليــن وأخطــار التركيــب وتأميــن عطــب المكائــن وتأميــن معــدات 	 

المشــروع مــن حيــث األقســام الرئيســية، األخطــار المغطــاة واالســتثناءات، 
كيفيــة احتســاب مبالــغ التأميــن، لمحــة عــن التغطيــات اإلضافيــة للوثيقــة 

األساســية.



العاملــون فــي شــركات التأميــن األردنيــة والعربيــة فــي دوائــر تأميــن المركبــات بشــكل عــام ودائــرة تعويــض/ حــوادث المركبــات بشــكل خــاص، العاملــون فــي موضــوع 
المســتردات والتعويضــات وتســعير القطــع واألجــور والمعاينيــن، العاملــون فــي دوائــر التأميــن فــي المؤسســات االقتصاديــة الحكوميــة والخاصــة الكبــرى، باإلضافــة 
إلــى مســوي الخســائر ووســطاء التأميــن والعامليــن فــي هيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى اعمــال التأميــن والمحاميــن والخبــراء المرخصيــن مــن المحاكــم للكشــف علــى 

المركبــات المتضــررة والمهتميــن بموضــوع تأميــن المركبــات.

12 ساعة تدريبية    2022/10/20-19

الفئة المستهدفة:

المحاور:
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برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

مبادئ  يف »املعاينة والك�سف على  اأ�سرار املركبات احلديثة«

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 لحاالت مرورية.	 
نمــوذج التقريــر الــذي يصــدر عــن شــركة تويوتــا عــن المركبــات المتضــررة ومــا 	 

تتضمنــه مــن بنــود وكلــف االصــالح وقطــع الغيــار وآليــة تحديــد نقصــان القيمــة.

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
  ت�سرين الأول/ ٢٠٢٢ تشرين األول/ 2022

م. عادل حجير
مشرف تدريب ودعم فني
 Field Technical Unit 

Supervisor

م. أحمد الحلبى
تدريب ودعم فني

Service Technical Engineer

م. أحمد محمد محمود البغدادى
مستشار تقني ومنظم عمل

Sr. Specialist, 
Technical Advisor & 

controller

م. ابراهيم نمر أبوشهاب
مشرف استقبال أول
 Senior Reception

Supervisor



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
مبادئ التاأمني التكافلي

ودكتوراة 	  إسالمي  اقتصاد  وماجستير  بكالوريوس شريعة  على  حاصل 
في االقتصاد االسالمي.

كليات 	  لعدة  عمادة  أهمها  االردنية  الجامعات  في  مناصب  عدة  شغل 
واخرها رئاسة جامعة عجلون الوطنية ألكثر من 2010	 2013.

المعهد 	  في  تدريب  وخبير  األردني  اإلسالمي  البنك  في  تدريب  خبير 
والمصرفية وقد  المالية  للعلوم  العربية  والمصرفي/األكاديمية  المالي 

قام باالشراف على عدد من أطروحات الماجستير والدكتوراة.

عضو تنفيذي لهيئة رقابة شرعية في عدد كبير من المؤسسات المالية 	 
والمشاركة  سابقا  المالية  األردنية  الجمعية  ورئيس  أخرى،  ومؤسسات 
االردنية  التأمين  هيئة  في  التأمين  شركات  حوكمة  قانون  وضع  في 
بشركات  التقليدية  التأمين  شركات  لدمج  والتعليمات  المعايير  ووضع 

التأمين التكافلي – تجربة االولى للتأمين وشركة اليرموك.

مؤلف لعدد من الكتب وله مشاركات في عدد من المؤتمرات ومساهمات 	 
والعلوم  التكافلي  بالتأمين  المتعلقة  االنشطة  المجالت وعدد من  في 

االسالمية. 

االستاذ الدكتور احمد العيادي
عضو هيئة الرقابة الشرعية في شركة سوليدرتي- األولى للتأمين/ األردن 

عضو الهيئة الشرعية المركزية لهيئة سوق المال الفلسطيني
خبير تأمين

البرنامــج مخصــص لكــوادر شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة والعربيــة مــن 
ــون  ــن يرغب ــالمي( والذي ــي أو اإلس ــي )التعاون ــن التكافل ــال التأمي ــي مج ــن ف العاملي
بتعزيــز معرفتهــم العمليــة والتطبيقيــة فــي التأميــن التكافلــي مــن كافــة األقســام 
فــي شــركات التأميــن بهــدف تحديــث وتعميــق معلوماتهــم فــي التأميــن التكافلــي 
والمهتمــون بقــراءة وفهــم التأميــن التكافلــي لشــركات التأميــن المحليــة والعربيــة، 
ــل اإلســالمي  ــات فــي قســم التموي ــوع مــن التأمين ــي تســتخدم هــذا الن ــوك الت والبن
فــي البنــوك اإلســالمية  وكذلــك العامليــن فــي دوائــر اإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع 

التأميــن وشــركات التمويــل التــي تعمــل وفقــًا للشــريعة اإلســالمية.

1٦ ساعة تدريبية    2022/11/10-8

الفئة المستهدفة:

المحاور:
26

مفاهيم أساسية تتعلق بالتأمين التكافلي.	 
الحكم الشرعي للتأمين التكافلي ومناقشة األدلة وبيان مقاصد الشريعة.	 
ــن 	  ــط بي ــي ترب ــدة الت ــة الوطي ــام والعالق ــكل ع ــن بش ــة التأمي ــول أهمي ــة ح مقدم

شــركات التأميــن والبنــوك، أركان عقــد التأميــن التكافلــي اإلســالمي وأنــواع التأميــن 
التكافلــي اإلســالمي، وظائــف التأميــن التكافلــي اإلســالمي.

آلية عمل التأمين التكافلي اإلسالمي )شرح المبادئ األساسية التي تحدد آلية عمل 	 
التأمين التكافلي اإلسالمي(، 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(.
حملة 	  وحساب  المساهمين  )حساب  منفصلين  بحسابين  الشركة  احتفاظ  خالل  من 

الوثائق( لكل منهما حقوقه والتزاماته.
الفائض التأميني، العناصر المؤثرة في الفائض التأميني، هيئات الرقابة الشرعية في 	 

شركات التأمين التكافلي، إعادة التأمين في شركات التأمين التكافلي.
توجهات 	  وضمان  أعمال  وضبط  مراقبة  في  المتخصصة  والهيئات  الجهات  مهام 

المؤسسات المالية االسالمية، ضوابط إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية.
الحكم الشرعي للتعويضات والعموالت المقدمة من شركات اعادة التأمين التقليدية.	 
المكاسب المالية المتحققة من شركات إعادة التأمين االسالمية.	 

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم يف »تطبيقات على وثائق تاأمينية متخ�س�سة يف 
 D & O التاأمينات العامة )تاأمينات م�سوؤولية املدراء التنفيذين

وتاأمينات الأمن ال�سيرباين Cyber Risks والأخطار ال�سيا�سية(«

 	Dip	CII السيد مصطفى التل

خبــرة علميــة وعمليــة ألكثــر مــن 25 ســنة فــي مجــال التأمينــات العامــة 	 
وتأميــن الممتلــكات والتأمينــات الهندســية واالئتمــان التجــاري، يشــغل 
حاليــًا منصــب نائــب المديــر العــام للتأمينــات  العامة لشــركة المتوســط 

والخليــج للتأميــن »ميدغلــف« - االردن.

كمــا ســبق وأن انتخــب الســيد مصطفــى عضــوًا للجنــة التنفيذيــة للجنــة 	 
ــار  ــت إط ــة تح ــي العامل ــة والهندس ــوادث العام ــق والح ــات الحري تأمين

االتحــاد فــي دوراتهــا الســابقة.

السيد مصطفى التل
نائب المدير العام للتأمينات العامة

 شركة المتوسط والخليج للتأمين »ميدغلف«  
االردن

موظفــو جميــع دوائــر التأميــن فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المحليــة 
تأميــن  فــي دوائــر  العامــة  التأمينــات  فــي  العامليــن  والعربيــة وبشــكل خــاص 
ــاب  ــر االكتت ــا ودوائ ــات فيه ــي وإدارة التعويض ــة والهندس ــوادث العام ــق والح الحري
وتطويــر األعمــال ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن وموظفــو البنــوك والمؤسســات 
االقتصاديــة الكبــرى وهيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال التأميــن والجهــات 

األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع.

1٦ ساعة تدريبية    2022/11/3-1

الفئة المستهدفة:

المحاور:

25

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.	 
التقدم بمطالبة تحت هذا النوع من التأمين.	 
طبيعة الحوادث التي قد تقع ضمن التغطية التأمينية.	 
التعريف والشرح لمبادئ وأسس االكتتاب األساسية.	 
تطبيقات وأمثلة عملية على هذه الوثائق.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
 تشرين الثاني / 2022



العامــة 	  والحــوادث  الحريــق  لدائــرة  مديــرًا  عرفــات  أســامة  عيــن 
والهندســي فــي شــركة القــدس للتأميــن فــي حزيــران/ يونيــو 2017. 
ــا  ــاج فيم ــة اإلنت ــؤوليات عملي ــة مس ــذ كاف ــى تنفي ــوي دوره عل وينط
يتعلــق بوثائــق تأميــن الحريــق والحــوادث العامــة والهندســي التابعــة 
للشــركة،  باإلضافــة إلدارة المطالبــات مــن خطــوط العمــل ذات العالقــة.

ــك 	  ــي، يمل ــن المحل ــًا فــي قطــاع التأمي ــي تتجــاوز 11 عام ــه الت وبخبرت
ــذ  ــالء، وتنفي ــات العم ــة لعالق ــادة عميق ــي قي ــًا ف ــجاًل ناجح ــامة س أس

خدمــات نوعيــة، باســتخدام مهــارات اإلكتتــاب وإدارة المخاطــر.

مؤخــرًا، شــغل منصــب مديــر التعويضــات فــي شــركة أبكــس للتأميــن 	 
ــي  ــات ف ــدا المركب ــا ع ــات– م ــم التعويض ــر قس ــك كان مدي ــل ذل وقب
شــركة األولــى للتأميــن، إلــى جانــب 3 ســنوات مــن الخبــرة فــي الشــرق 

العربــي للتأميــن فــي بدايتــه المهنيــة.

حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الزيتونــة 	 
عــام 2013 إضافــة إلــى بكالوريــس فــي العلــوم اإلكتواريــة مــن جامعة 

آل البيــت عــام 2006.

السيد أسامة عرفات
شركة القدس للتأمين

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 وهيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال التأميــن والجهــات 

ــوع. ــة بالموض ــرى ذات العالق األخ

1٦ ساعة تدريبية    ٦-2022/12/8

الفئة المستهدفة:

المحاور:
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برنامج متخ�س�ص يف التاأمينات العامة
)اأ�س�ص الإكتتاب والتعوي�سات(

 	 ،TPL مســؤولية مدنيــة ،Fidelity Guarantee التعريــف بوثائــق )خيانــة االمانــة
 ،Personal Accidents الحــوادث الشــخصية ،Money Insurance  تأميــن النقــد
العمــل  أربــاب  مســؤولية   ،Workmen Compensation العمــال  تعويــض 

.)Employers Liability
أسس االكتتاب لهذه الوثائق.	 
آلية تسوية التعويضات لهذه التأمينات.	 
إعادة التأمين لهذه الوثائق.	 
امثلة وتطبيقات عملية على الوثائق المتخصصة في التأمينات العامة.	 

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

برنامج متقدم يف »تدقيق الأنظمة التكنولوجية 
ل�سركات التاأمني وتطبيقات عملية«

متخصــص فــي مجــال تدقيــق تكنولوجيا المعلومــات والتدقيــق الداخلي 	 
ــا مــن الخبــرة، حاصــل علــى درجــة الماجســتير  منــذ أكثــر مــن 19 عاًم
فــي ادارة األعمــال ودرجــة البكالوريــوس فــي علــم الحاســوب عمــل فــي 
ــم والقطــاع المصرفــي  ــرى الشــركات اإلستشــارية فــي العال احــدى كب
وقطــاع التأميــن، لديــه خبــرة فــي المجــاالت التاليــة: ادارة تكنولوجيــا 
المعلومــات - التدقيــق الداخلــي واإلمتثــال - هندســة اإلجــراءات – ادارة 
 -  )AML( اإلرهــاب  وتمويــل  االمــوال  غســيل  مكافحــة   – المشــاريع 

تطويــر األنظمــة الرقابيــة -  التطويــر والتدريــب.

 	CISA, COBIT & ITIL : حاصل على الشهادات المهنية

السيد أحمد اصبيح
 مدير أول

دائرة التدقيق الداخلي
gig مجموعة الخليج للتأمين – األردن

البرنامــج مخصــص لمــدراء وموظفــي تكنولوجيــا المعلوماتمــن كــوادر شــركات التأمين 
المحليــة والعربيــة اضافــة للكــوادر العاملــة فــي الدوائــر الماليــة ودوائــر التدقيــق 
الداخلــي والمحلليــن المالييــن ودوائــر إدارة المخاطــر واإلمتثــال إضافــة الــى العامليــن 
فــي مكاتــب تدقيــق الحســابات وشــركات إدارة خدمــات التأميــن )TPA( وشــركات إعــادة 
التأميــن وشــركات تصميــم البرامــج لشــركات التأميــن وهيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى 
أعمــال التأميــن والمهتميــن بالتأميــن بشــكل عــام او الذيــن لــم يســبق لهم المشــاركة 

فــي مثــل هــذا البرنامــج لتأهيلهــم للعمــل فــي مجــال التأميــن.

12 ساعة تدريبية    2022/11/17-1٦

الفئة المستهدفة:
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مقدمــة فــي التدقيــق علــى األنظمــة وتكنولوجيــا المعلومــات والضوابــط 	 
الرقابيــة العامــة:

ــي، ادارة 	  ــخ اإلحتياط ــرات، ادارة النس ــة، ادارة التغيي ــى األنظم ــول ال ادارة الوص
ــوادث. الح

التدقيق على االنظمة المترابطة.	 
التدقيق على األنظمة.	 
التدقيق على الصالحيات.	 
التدقيق على التوثيق والسياسات واإلجراءات.	 
تطبيقات وأمثلة عملية من واقع عمل شركات التأمين.	 

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
  تشرين الثاني -كانون االول/ 2022



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

مبادئ ا�ستخدام التكنولوجيا وو�سائل التوا�سل 
االجتماعي يف ت�سويق التاأمني

االردنية 	  البث  قنوات  مجموعة  مع   ٢٠١٣ عام  في  المهنية  حياته  بدأ 
وبعدها انتقل للعمل في الديوان الملكي ولمدة تزيد عن عامين شغل 

خاللها منصب مراقب رقمي.

اتجـه فـي عـام ٢٠١٨ للعمـل لـدى شـركة العاب وتسـويق اردنيـة رائدة 	 
حتـى شـغل منصـب مديـر فريـق التواصـل االجتماعـي داخـل الشـركة. 

عمـل بعدهـا مـع العديـد مـن الجهـات داخـل وخـارج المملكـة.

قدم العديد من الندوات والمحاضرات في االردن وفي الوطن العربي ككل.	 

قـام بتطويـر وقيـادة العديـد مـن الحمـالت الدعائيـة والتسـويقية علـى 	 
وسـائل التواصـل االجتماعـي لما يقارب عقـد من الزمان بنجـاح باهر، كما 
شـارك في حمالت للعديد من الشـخصيات المهمة والمشهورة، باإلضافة 

للمـاركات العالميـة سـواء فـي األردن أو في الوطـن العربي ككل.

 أسـهم هـذا فـي تراكـم الخبـرات المميـزة لديـه، ليتحصـل علـى مراكـز 	 
قياديـة متقدمـة في أي شـركة عمـل بها في مجال التواصـل االجتماعي 

والدعايـة واالعالن.

السيد عمر عالم
خبير مواقع التواصل االجتماعي والتسويق الرقمي 

عمان األردن

مســاعديهم  )و/أو  العمــالء  خدمــات  مــدراء  المبيعــات،  مــدراء  التســويق،  مــدراء 
ونوابهــم(، موظفــي خدمــات وعالقــات العمــالء، موظفــي االتصــال عبــر الهاتــف 
ومراكــز االتصــال، مندوبــي المبيعــات ووكالء ووســطاء التأميــن ودوائــر تطويــر 
األعمــال وكذلــك المســؤولين عــن إدارة وتشــغيل صفحــات التواصــل اإلجتماعــي 
الخاصــة بشــركات التأميــن وشــركات إدارة أعمــال التأميــن وشــركات الوســاطة، مــدراء 
ــويق  ــدراء التس ــركة، م ــي الش ــويق ف ــة بالتس ــام ذوي العالق ــاء األقس ــر ورؤس الدوائ
ــج. ــوع البرنام ــن بموض ــم والمهتمي ــاعديهم ونوابه ــي و/أو مس ــال االلكترون واإلتص
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تعريف المتدربين بأهمية وسائل التواصل االجتماعي.	 
الــدور الــذي يمكــن أن تقدمــه هــذه الوســائل فــي الترويــج  االعالمــي لخدمــات 	 

التأميــن.
أهمية التسويق لخدماته.	 
التركيــز علــى أهــم وســائل التواصــل االجتماعــي وآليــة اســتخدامها فــي مختلــف 	 

قطاعــات األعمــال.
كيفية إعداد وإدارة المحتوى الرقمي.	 
اســتعراض ألبــرز الصفحــات والمواقــع المتخصصــة بالتســويق الرقمــي بشــكل 	 

عــام وفــي شــركات التأميــن بشــكل خــاص.

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
كانون االول/ ٢٠٢٢

- 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.

ــي لشــركات  ــي الخــاص باالتحــاد األردن ــى الموقــع االلكترون ــة للمحاضريــن متوفــرة عل ــة والســير الذاتي ــل البرامــج التدريبي - كافــة تفاصي
www.JIF.jo التأميــن

فندق الماريوت
٥ نجوم

غرفـة مفـردة )85 دينار أردين(

غرفة مزدوجة )95 دينار أردين(

غرفـة مفـردة )45 دينار أردين(

غرفة مزدوجة )55 دينار أردين(

فندق كــورب
٤ نجوم

* األسعار أعاله شاملة بوفيه االفطار وانرتنت مجاين.

* األسعار أعاله يضاف عليها )5%( بدل خدمة و)8%( رضيبة مبيعات.

رسوم االشرتاك

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

- )35٠( دينار أردين للمشارك الواحد من السوق املحيل.

- )4٠٠( دينار أردين )ما يعادلها 5٦5 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.

تطبــق أحــكام ونصــوص اتفاقيــات التعــاون املشــرتكة واملوقعــة مــع االتحــادات والجمعيــات 	 
التأمينيــة العربيــة املعنيــة.

رضيبة املبيعات ورسوم الخدمة يف عامن متغرية وفقا للقرارات الحكومية.	 

االتحاد األردين لرشكات التأمني

إقامة املشاركني

يشــرتط تلقــي املشــاركني جرعتــي املطعــوم كحــد أدىن للمشــاركة يف اي مــن برامــج الخطــة 	 
التدريبيــة وذلــك انســجاماً مــع أوامــر الدفــاع.






