برنامج التأھيل المھني في التأمين
يھدف برنامج التأھيل المھني في التأمين إلى رفع المستوى المھني للعاملين في قطاع الت أمين م ن خ الل
تنفيذ عدة برامج تدريبية لتأھيلھم ،وذلك بالتعاون مع معاھد دولية متخصصة لمتابعة التطورات العالمي ة
في المعايير المھنية المتعلقة بأعمال التأمين والالزمة لتطوير المنتجات التأميني ة ف ي المملك ة مم ا ي ؤدي

إلى توفير كفاءات بشرية مؤھلة لممارسة أعمال التأمين.
الشھادة /البرنامج /البند

الصفحة
2

 .1الشھادات المھنية في التأمين الممنوحة من معھد التأمين القانوني في لندن ):(CII
-

شھادة في أساسيات التأمينات العامة Award in General Insurance
شھادة في التأمين )Certificate in Insurance (Cert. CII
شھادة الدبلوم في التأمين )Diploma In Insurance (Dip. CII
شھادة الدبلوم المتقدم في التأمين )Advanced Diploma In Insurance (ACII
شھادة الزمالة في التأمين )Fellowship in insurance (FCII

5
6

قائمة مواد CII

تواريخ امتحانات  CIIلعام 2018
 .2الشھادات المھنية في التأمين الممنوحة من معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ):(BIBF
 الشھادة المھنية في التأمين )Professional Insurance Certificate - (PIC -دبلوم التأمين المھني )Professional Insurance Diploma (PID

7
9

مواعيد امتحانات معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

11

 .3الشھادات المھنية في التأمين الممنوحة من جمعية إدارة التأمين على الحياة ) (LOMAفي الواليات
المتحدة األمريكية:
 شھادة مشارك )التأمين الصحي والحياة( ) ALMI: Associate, Life Management™(Institute
 شھادة الزمالة )التأمين الصحي والحياة( (FLMI: Fellow, Life Management)™Institute
تكاليف المشاركة )بالدوالر األمريكي( لعام  2018المتحانات ALMI, FLMI

أنموذج تعھد المشارك  -أنموذج )(IC3/P9/F1-1/V2
أنموذج تعھد الشركة  -أنموذج )(IC3/P9/F1-2/V2
أنموذج تعھد المشارك من خارج قطاع التأمين  -أنموذج )(IC3/P9/F1-3/V1
أنموذج تسجيل للحصول على شھادة صادرة عن الـ  - CIIأنموذج )(IC3/P9/F6/VI
أنموذج تسجيل للحصول على شھادة الـ  - PICأنموذج )(IC3/P9/F7/VI
أنموذج تسجيل للحصول على شھادة تأمين الحياة والتأمين الصحي باللغة االنجليزية )(ALMI, FLMI
 -أنموذج )(IC3/P9/F2/V2

1

12
14
16
18
19
20
21
22
23
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الشھادات المھنية في التأمين الممنوحة من معھد التأمين القانوني في لندن ):(CII
.1
.2
.3
.4
.5

شھادة في أساسيات التأمينات العامة Award in General Insurance
شھادة في التأمين Certificate in Insurance
شھادة الدبلوم في التأمين )Diploma In Insurance (CII
شھادة الدبلوم المتقدم في التأمين )Advanced Diploma In Insurance (ACII
شھادة الزمالة في التأمين )Fellowship in insurance (FCII

شروط المشاركة:
يشترط ممن يرغب بااللتحاق في البرامج أعاله أن يكون قد استوفى الشروط التالية:
 .1أن يكون موظفا عامالً في قطاع التأمين وما يزال على رأس عمله ،أو أن يكون من المشاركين من خارج
قطاع التأمين المھتمين يالعلوم التأمينية.
 .2توقيع تعھد خطي من قبل المشارك بتسديد المبالغ المترتبة على مشاركته في البرنامج أنموذج
) (IC3/P9/F1-1/V2أو من الشركة التي يعمل بھا إذا كانت مشاركته من خالل الشركة موقعا ً من
المفوضين بالتوقيع عن الشركة  -أنموذج ).(IC3/P9/F1-2/V2
 .3تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالشھادة المھنية المنوي دراستھا.
 .4تعبئة أنموذج طلب عضوية بمعھد الـ.CII

متطلبات الحصول على الشھادة:
المتطلبات
النقاط التي يجب
الحصول عليھا
النقاط
المشروطة
المواد اإلجبارية

Award
15

Certificate
40

اجتياز مادة
واحدة:
WO1
–  IF1
Insurance, "Award in
Legal and General
”Regulatory Insurance
or
)(W01
Award in
General
Insurance

Diploma
120

Advanced Diploma
290

 90نقطة من مواد الدبلوم
أو أعلى

 205نقطة من مواد الدبلوم أو أعلى +
 150نقطة من مواد الدبلوم المتقدم أو أعلى

 IF1 – Insurance,
Legal and
Regulatory
)(recommended

&  M92 – Insurance Business
Finance
or
530 –Economics & Business

M92 – Insurance
& Business
Finance
or
530 –Economics
& Business

 M05 – Insurance Law

–  M05
Insurance Law

 820-Advanced Claims
or
930- Advanced insurance
broking
or
960- advanced underwriting

يمكن اختيار المواد المتبقية الستكمال الشھادات أعاله من قائمة المواد االختيارية المقترحة والمدرجة على
الموقع اإللكتروني الخاص بمعھد التأمين القانوني  ، www.cii.co.ukكما يبين المرفق ملخص لھا.
2
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تكاليف المشاركة :1
 .1رسوم عضوية المعھد واالشتراك ألول مرة:
مستوى المشارك
مشارك مبتدئ
مشارك يحمل Award
مشارك يحمل شھادة في التأمين Cert CII
مشارك يحمل الدبلوم في التأمين Dip CII
مشارك يحمل الدبلوم المتقدم في التأمين Dip ACII

رسوم العضوية وتجديدھا
بالجنيه اإلسترليني*
39
45
51
63
74

رسوم االشتراك ألول مرة
بالجنيه اإلسترليني

37

* للمشتركين من األردن يتم تطبيق الرسوم للمشاركين من الدول منخفضة أو متوسط الدخل.
األسعار أعاله يضاف إليھا ) (%10ضريبة الدخل عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) (12من قانون ضريبة الدخل رقم ) (34لسنة
.2014

 .2رسوم االمتحان والكتب )كوحدة واحدة(:
المواد
مواد I11 ،I10 ،IF1 – IF9
مواد الدبلوم CII
)باستثناء (Mixed assessment units
التسجيل لـ  -Mixed assessmentاالمتحان والكتاب والمھمة
):(assessment
مواد ) M05, M21, M66, M67, M80, M81, M85, M86,
(M90, M91, M92, M93, M94, M96, M97, M98
مادة التكافل 590
رسوم الشحن العادي لكل طلب
رسوم الشحن السريع

التكاليف لألعضاء بالجنيه اإلسترليني*
157.5
187.5
262.5

197.5
7.5
40

* يتم شراءھا كوحدة واحدة ،ال يمكن التسجيل لالمتحان فقط.
التكاليف اعاله تتضمن خصم  %50للمادة العلمية ورسوم الشحن العادي للمشاركين عن طريق إدارة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة
والتموين كونھا مركز امتحانات معتمد للمعھد.
يضاف لألسعار أعاله ) (%10ضريبة الدخل عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) (12من قانون ضريبة الدخل رقم ) (34لسنة .2014

 .3رسوم إعادة االمتحانات /التسجيل المتأخر لالمتحان  /الغاء االمتحانات-:
التكاليف لألعضاء بالجنيه اإلسترليني
المواد
100
رسوم إعادة امتحان مواد l11 ،l10 ،IF1 – IF9
110
رسوم إعادة امتحان مواد الدبلوم CII
)باستثناء (Mixed assessment units
110
رسوم إعادة امتحان لمواد Mixed assessment
130
رسوم إعادة امتحان مادة 590
85
رسوم التسجيل المتأخر لالمتحان يتم اضافتھا على القيمة المحددة
ما يعادل  %50من رسوم االمتحان
رسوم إلغاء االمتحان )قبل تاريخ انتھاء التسجيل باألسعار االعتيادية(

األسعار أعاله يضاف إليھا ) (%10ضريبة الدخل عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) (12من قانون ضريبة الدخل رقم ) (34لسنة
.2014

 1لعام  ،2018تعتمد على الرسوم المحددة من قبل الـ CII

3
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 .4رسوم أخرى-:
المواد
رسوم إعادة تقديم الـ) assessmentفي حال عدم النجاح أو عدم
التقديم خالل المدة المحددة(

التكاليف لألعضاء بالجنيه اإلسترليني
127

بناء على أسعار  ،2017يتحمل المشارك أي فروقات باألسعار.
األسعار أعاله يضاف إليھا ) (%10ضريبة الدخل عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) (12من قانون ضريبة الدخل رقم ) (34لسنة
.2014

مواعيد االمتحانات ومكان انعقادھا:



تعقد امتحانات المعھد القانوني مرتين في العام الواحد ،وذلك خالل شھري نيسان وتشرين أول.
يتم تحديد مواعيد االمتحانات وفقا ً لنشرة المعھد السنوية )مرفق التواريخ المحددة لعام  ،(2018كما
يتم تحديد مكان انعقاد االمتحان وتبليغ المشاركين به من قبل وزارة الصناعة والتجارة /إدارة
التأمين ،وذلك قبل فترة كافية من موعد االمتحان.

وللمزيد من المعلومات عن ھذه البرامج يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بمعھد التأمين القانوني في
لندنwww.cii.co.uk :
أو االتصال مع مديرية الدراسات والتطوير /إدارة التأمين ،ھاتف  5656327/8الرقم الفرعي  137أو .132

4
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5

CII exam dates 2018
Exam unit

Date

Time

Non-UK FIT & Certificate

Exam unit

Date

Time

Diploma

(FIT) Foundation Insurance
Test
(IF1) Insurance, legal and
regulatory

16 Apr/ 08 Oct

14:00

(P86) Personal insurances

16 Apr/ 08 Oct

14:00

17 Apr/ 09 Oct

14:00

17 Apr

09:30

(IF2) General insurance
business

18 Apr/ 10 Oct

14:00

16 Apr

09:30

(IF3) Insurance underwriting
process

16 Apr/ 08 Oct

14:00

(P90) Cargo and goods in
transit insurances
Last exam April 2018
(P91) Aviation and space
insurance
Last exam April 2018
(P98) Marine hull and
associated liabilities
Last exam April 2018

16 Apr

09:30

(IF4) Insurance claims
handling process
(IF5) Motor insurance
products
(IF6) Household insurance
products
(IF7) Healthcare insurance
products
(IF8) Packaged commercial
insurances
(IF9) Customer service in
insurance
(I10) Insurance broking
fundamentals
(I11) Introduction to risk
management
(LM1) London market
insurance essentials
(LM2) London market
insurance principles and
practices
(LM3) London
market underwriting
principles
(W01) Award in General
Insurance

18 Apr/ 10 Oct

14:00

17 Apr/ 09 Oct

14:00

Non-UK Diploma mixed assessment2

17 Apr/ 09 Oct

14:00

(M05) Insurance law

16 Apr/ 08 Oct

14:00

16 Apr/ 08 Oct

14:00

18 Apr/ 10 Oct

14:00

18 Apr/ 10 Oct

14:00

(M21) Commercial
insurance contract wording
(M66) Delegated authority

18 Apr/ 10 Oct

14:00

18 Apr/ 10 Oct

14:00

16 Apr/ 08 Oct

14:00

18 Apr/ 10 Oct

14:00

16 Apr/ 08 Oct

14:00

16 Apr/ 08 Oct

14:00

17 Apr/ 09 Oct

14:00

17Apr/ 09 Oct

14:00

(M67) Fundamentals of
risk management
(M80) Underwriting
practice
(M81) Insurance broking
practice
(M85) Claims practice

18 Apr/ 10 Oct

14:00

16 Apr/ 08 Oct

14:00

(M86) Personal insurances

16 Apr/ 08 Oct

14:00

18 Apr/ 10 Oct

14:00

(M90) Cargo and goods in
transit insurances

17 Apr/ 09 Oct

14:00

16 Apr/8 Oct.

14:00

16 Apr/ 08 Oct

14:00

17 Apr/ 09 Oct

14:00

17 Apr/ 09 Oct

14:00

18 Apr/ 10 Oct

14:00

(P61) Life, critical illness and
disability underwriting
(P62) Life, critical illness and
disability claims
(P63) Long term insurance
business
(P64) Private medical
insurance practice
(P66) Delegated authority

18 Apr/ 10 Oct

09:30

(M91) Aviation and space
insurance
(M92) Insurance business
and finance
(M93) Commercial
property and business
interruption insurances
(M94) Motor insurance

16 Apr/ 08 Oct

09:30

(M96) Liability insurances

17 Apr/ 09 Oct

14:00

17 Apr/ 09 Oct

09:30

(M97) Reinsurance

16 Apr/ 08 Oct

14:00

18 Apr/ 10 Oct

09:30

(M98) Marine hull and
associated liabilities

16 Apr/ 08 Oct

14:00

18 Apr/ 10 Oct

09:30

Advanced Diploma

(P67) Fundamentals of risk
management

16 Apr/ 08 Oct

09:30

(590) Principles of Takaful

18 Apr/ 09 Oct

09:30

Diploma
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الشھادة المھنية للتأمين ) Professional Insurance Certificate - (PICالممنوحة
من معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ):(BIBF
تحظى شھادة التأمين المھنية للتأمين ) (PICعلى كامل االعتراف والمميزات التي تحظى بھ ا دبل وم الت أمين (Dip
) CIIالذي يمنحه معھد التأمين القانوني في لندن ) ،(CIIباإلضافة إلى أن تلك الشھادة تمنح ) (120نقطة من معھ د
الت أمين الق انوني ف ي لن دن والت ي يمك ن توظيفھ ا بالحص ول عل ى ش ھادة زمال ة معھ د الت أمين الق انوني )،(ACII
وباإلضافة إلى حصول الطالب على الشھادة المھنية للتأمين ) (PICالموقع عليھا من قب ل معھ د البح رين للدراس ات
المصرفية والمالية ) (BIBFومعھد التأمين القانوني ) (CIIومعادلتھا بدبلوم التأمين ) (Dip CIIال ذي يمنح ه معھ د
التأمين القانوني ) ،(CIIفإن المشارك يحصل على الشھادات التالية-:
 .1شھادة في التأمينات العامة من معھد التأمين القانوني ) (CIIوذلك بمجرد النجاح في مادة )شھادة في
التأمينات العامة .(W02
 .2شھادة في أسس التأمين التكافلي من معھد التأمين القانوني ) (CIIوذلك بمجرد النجاح في مادة )أسس
التأمين التكافلي .(595
 .3معادلة الشھادة المھنية للتأمين ) (PICبشھادة ) (Dip CIIمن معھد التأمين القانوني ).(CII

شروط المشاركة:
يشترط فيمن يرغب االلتحاق في البرامج أعاله أن يكون قد استوفى الشروط التالية:
 .1أن يكون موظفا عامالً في قطاع التأمين وما يزال على رأس عمله ،أو أن يكون من المشاركين من خارج
قطاع التأمين المھتمين يالعلوم التأمينية.
 .2توقيع تعھد خطي من قبل المشارك بتسديد المبالغ المترتبة على مشاركته في البرنامج أنموذج )IC3/P9/F1-
 (1/V2أو من الشركة التي يعمل بھا إذا كانت مشاركته من خالل الشركة موقعا ً من المفوضين بالتوقيع عن
الشركة  -أنموذج ).(IC3/P9/F1-2/V2
 .3تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالشھادة المھنية المنوي دراستھا
 .4تعبئة استمارة التسجيل الخاصة بمعھد البحرين.

متطلبات الحصول على الشھادة:
يجب على المشارك استكمال كل من المواد التالية:
 - W02شھادة في التأمينات العامة
.1
 - PIC437A /P05Aقانون التأمين
.2
 - PIC438A /P92Aأعمال التأمين واإلدارة المالية
.3
 - PIC412 /P94Aتأمين المركبات
.4
 - 595أسس التأمين التكافلي
.5

7
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تكاليف المشاركة) :الرسوم أدناه بالدينار البحريني(:1
البيان
رسوم االمتحان وثمن الكتاب لكل مادة
رسوم االمتحان وثمن الكتاب لكل مادة بعد انقضاء موعد التسجيل
رسوم إعادة االمتحان لكل مادة
رسوم إعادة االمتحان لكل مادة بعد انقضاء موعد التسجيل
رسوم طلب نسخة إضافية عن الشھادة أو عن النتائج

الرسوم بالدينار البحريني
150
175
75
100
13

األسعار أعاله يضاف إليھا ) (%10ضريبة الدخل عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) (12من قانون ضريبة الدخل رقم ) (34لسنة
.2014

مواعيد االمتحانات ومكان انعقادھا:




تعقد امتحانات معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ) (BIBFمرتين في العام الواحد ،وذلك
خالل شھري نيسان وتشرين أول باستثناء مادة  ،W02حيث تعقد امتحانات ھذه المادة ) (4مرات في
العام ،وذلك خالل األشھر كانون الثاني وحزيران وأيلول وتشرين ثاني ،الجدول المرفق يبين التواريخ
لعام .2018
يتم تحديد مواعيد االمتحانات وفقا ً لنشرة المعھد السنوية ،كما يتم تحديد مكان انعقاد االمتحان وتبليغ
المشاركين به من قبل وزارة الصناعة والتجارة /إدارة التأمين ،وذلك قبل فترة كافية من موعد
االمتحان.

وللمزيد من المعلومات عن ھذه البرامج يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بمعھد البحرين للدراسات
المصرفية والمالية في البحرينwww.bibf.com :
أو االتصال مع مديرية الدراسات والتطوير /إدارة التأمين ،ھاتف  5656327/8الرقم الفرعي  137أو .132

 1لعام  2015تعتمد على الرسوم المحددة من قبل الـBIBF
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دبلوم التأمين المھني ) (PIDالممنوحة من معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
):(BIBF
تمنح للخبراء العاملين في قطاع التأمين ،وتعادل ) (185ساعة معتمدة ل دى معھ د الت أمين الق انوني ف ي لن دن )(CII
من خالل مزيج من الشھادات المعترف بھا والشھادات المعتمدة لدى معھد الت أمين الق انوني ف ي لن دن ) ،(CIIوالت ي
يمكن توظيفھا للحصول عل ى ش ھادة زمال ة معھ د الت أمين الق انوني ) ،(ACIIوباإلض افة إل ى حص ول الطال ب عل ى
الشھادة المھنية للتأمين ) (PIDمن معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ).(BIBF

شروط المشاركة:
يشترط فيمن يرغب االلتحاق في البرامج أعاله أن يكون قد استوفى الشروط التالية:
 .1أن يكون حاصالً على شھادة التأمين المھني في التأمين ).(PIC
 .2أن يكون موظفا عامالً في قطاع التأمين وما يزال على رأس عمله ،أو أن يكون من المشاركين من خارج
قطاع التأمين المھتمين يالعلوم التأمينية.
 .3توقيع تعھد خطي من قبل المشارك بتسديد المبالغ المترتبة على مشاركته في البرنامج أنموذج )IC3/P9/F1-
 (1/V2أو من الشركة التي يعمل بھا إذا كانت مشاركته من خالل الشركة موقعا ً من المفوضين بالتوقيع عن
الشركة  -أنموذج ).(IC3/P9/F1-2/V2
 .4تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالشھادة المھنية المنوي دراستھا
 .5تعبئة استمارة التسجيل الخاصة بمعھد البحرين.

متطلبات الحصول على الشھادة:
يجب على المشارك استكمال كل من المواد التالية:
 - P93Aتأمين الممتلكات التجارية وتوقف العمل
.1
 -P97Aإعادة التأمين
.2
 - P90Aتأمين البضائع أثناء النقل
.3
 - P86Aالتأمينات الشخصية
.4
 - P96Aتأمين المسؤولية
.5
 - 960Aاالكتتاب المتقدم
.6
 - 820Aالمطالبات المتقدمة
.7
 - LOMA 280أسس التأمين الفنية
.8
 - LOMA 290عمليات شركات التأمين
.9
 - LOMA 320تسويق التأمين
.10

تكاليف المشاركة) :الرسوم أدناه بالدينار البحريني(:1
البيان
رسوم االمتحان وثمن الكتاب لكل مادة
رسوم االمتحان وثمن الكتاب لكل مادة بعد انقضاء موعد التسجيل
رسوم إعادة االمتحان لكل مادة

الرسوم بالدينار البحريني
150
175
75

 1لعام  2015تعتمد على الرسوم المحددة من قبل الـBIBF
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البيان
رسوم إعادة االمتحان لكل مادة بعد انقضاء موعد التسجيل
رسوم طلب نسخة إضافية عن الشھادة أو عن النتائج

الرسوم بالدينار البحريني
100
13

األسعار أعاله يضاف إليھا ) (%10ضريبة الدخل عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) (12من قانون ضريبة الدخل رقم ) (34لسنة
.2014

مواعيد االمتحانات ومكان انعقادھا:



تعقد امتحانات معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ) (BIBFمرتين في العام الواحد ،وذلك
خالل شھري نيسان وتشرين أول ،الجدول المرفق يبين التواريخ لعام .2018
يتم تحديد مواعيد االمتحانات وفقا ً لنشرة المعھد السنوية ،كما يتم تحديد مكان انعقاد االمتحان وتبليغ
المشاركين به من قبل وزارة الصناعة والتجارة /إدارة التأمين ،وذلك قبل فترة كافية من موعد
االمتحان.

وللمزيد من المعلومات عن ھذه البرامج يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بمعھد البحرين للدراسات
المصرفية والمالية في البحرينwww.bibf.com :
أو االتصال مع مديرية الدراسات والتطوير /إدارة التأمين ،ھاتف  5656327/8الرقم الفرعي  137أو .132
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مواعيد امتحانات معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية :
الشھادة المھنية في التأمين :PIC
الرمز

المادة

W02

شھادة في التأمينات العامة

P05A
/PIC437A

قانون التأمين

P92A
/PIC438A

أعمال التأمين واإلدارة
المالية

P94A
/PIC412
595

تأمين المركبات
أسس التأمين التكافلي

تاريخ االمتحان
االثنين 2018/1/22
االثنين 2018/6/11
االثنين 2018/9/17
االثنين 2018/12/10
االثنين 2018/4/16
االثنين 2018/10/8
الثالثاء 2018/4/17
الثالثاء 2018/10/9
األحد 2018/4/15
األحد 2018/10/7
األربعاء 2018/4/18
األربعاء 2018/10/10

وقت
االمتحان
- 10:00
12:00

- 9:30
12:30

المواعيد النھائية
للتسجيل العادي
2017/11/19
2018/4/8
2018/7/15
2018/10/7
2018/3/4
المتحانات
2018/4
218/8/26
المتحانات
2018/10

دبلوم التأمين المھني :PID
الرمز

المادة

تاريخ االمتحان

وقت
االمتحان

المواعيد النھائية
للتسجيل العادي

االحد 2018/4/15
االحد 2018/10/7
االثنين 2018/4/16
االثنين 2018/10/8
الثالثاء 2018/4/17
الثالثاء 2018/10/9
الثالثاء 2018/4/17
الثالثاء 2018/10/9
االربعاء 2018/4/18
االربعاء 2018/10/10
الخميس 2018/4/19
الخميس 2018/10/11
الخميس 2018/4/19
الخميس 2018/10/11
يعلن الحقا

يعلن الحقا

يعلن الحقا

LOMA 290

عمليات شركات التأمين

يعلن الحقا

يعلن الحقا

يعلن الحقا

LOMA 320

تسويق التأمين

يعلن الحقا

يعلن الحقا

يعلن الحقا

P93A

تأمين الممتلكات التجارية
وتوقف العمل

P97A

إعادة التأمين

P90A

تأمين البضائع أثناء النقل

P86A

التأمينات الشخصية

P96A

تأمين المسؤولية

960A

االكتتاب المتقدم

820A

المطالبات المتقدمة

LOMA 280

أسس التأمين الفنية
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شھادة مشارك )التأمين الصحي والحياة( ) ALMI: Associate, Life Management
™ (Instituteالصادرة عن جمعية إدارة التأمين على الحياة ) (LOMAفي الواليات المتحدة
األمريكية.
تختص ھذه الشھادة في دراسة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حيث تتكون من  5مواد ،علما ً بأن المشاركة في
ھذه الشھادة ال تتطلب حضور دورات بل تقتصر على دراسة ذاتية للمواد المقررة والتقدم لالمتحانات.

شروط المشاركة:
يشترط فيمن يرغب االلتحاق في البرامج أعاله أن يكون قد استوفى الشروط التالية:
 -1أن يكون موظفا عامالً في قطاع التأمين وما يزال على رأس عمله ،أو أن يكون من المشاركين من خارج
قطاع التأمين المھتمين يالعلوم التأمينية.
 -2توقيع تعھد خطي من قبل المشارك بتسديد المبالغ المترتبة على مشاركته في البرنامج أنموذج
) (IC3/P9/F1-1/V2أو من الشركة التي يعمل بھا إذا كانت مشاركته من خالل الشركة موقعا ً من
المفوضين بالتوقيع عن الشركة  -أنموذج ).(IC3/P9/F1-2/V2
 -3تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالشھادة المھنية المنوي دراستھا

متطلبات الحصول على الشھادة:
المواد التي يتضمنھا البرنامج للحصول على الشھادة ھي:
1. LOMA 280 "Principles of Insurance" or LOMA 281"Meeting Customer
"Needs with Insurance and Annuities
2. LOMA 290 "Insurance Company Operations" or LOMA 291"Improving the
"Bottom Line: Insurance Company Operations
"3. LOMA 301" Insurance Administration
4. LOMA 307 "Business and Financial Concepts for Insurance
"Professionals
5. LOMA 320 "Insurance Marketing" or LOMA 321"Marketing in Financial
"Services

تكاليف المشاركة:
تكاليف المشاركة تشمل:
 -1تكاليف الكتب الدراسية
 -2رسوم االمتحانات
المرفق يبين تكاليف المشاركة )بالدوالر األمريكي( لعام  2018لالمتحانات الورقية  paperوااللكترونية .I*star
األسعار المرفقة يضاف إليھا ) (%10ضريبة الدخل عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) (12من قانون ضريبة
الدخل رقم ) (34لسنة  ،2014وتتضمن الخصم في حال كان التسجيل من خالل وزارة الصناعة والتجارة
والتموين /إدارة التأمين.
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2018/3/5

األوراق الثبوتية المطلوبة للمشاركة في البرنامج:
 -1تعبئة نموذج التسجيل الخاص في البرنامج.
 -2إثبات من الشركة التي يعمل بھا المشارك تفيد بأنه يعمل لديھم و ما زال على رأس عمله.
 -3تعھد موقع من قبل المشارك ،يلتزم به بشروط المشاركة التي تشترطھا وزارة الصناعة والتجارة والتموين/
ادارة التأمين لالنضمام في البرنامج .أنموذج ) (IC3/P9/F1-1/V2أو ).(IC3/P9/F1-2/V2
 -4أية أوراق ثبوتية أخرى يتم طلبھا حسب الحاجة.

مواعيد االمتحانات ومكان انعقادھا:
االمتحانات الورقية  :paperتعقد امتحانات ھذه البرامج مرتين في كل عام خالل شھري أيار وتشرين ثاني بحيث
يتم تحديد موعد ومكان انعقاد االمتحان في حينه ويتم تبليغ المشارك بھما من قبل وزارة الصناعة والتجارة
والتموين /إدارة التأمين.
االمتحان االلكتروني  :I*starيتوجب على المشارك تقديم االمتحان خالل ستة اشھر من تاريخ التسجيل لالمتحان،
ويتم التنسيق مع مديرية الدراسات والتطوير /إدارة التأمين لتحديد موعد تقديم االمتحان قبل أسبوع من التاريخ
المقترح كحد أدنى.
وللمزيد من المعلومات عن ھذه البرامج يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بجمعية إدارة التأمين على الحياة:
www.loma.org
أو االتصال مع مديرية الدراسات والتطوير /إدارة التأمين ھاتف  ،5656327/8الرقم الفرعي  137أو .132
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شھادة الزمالة )التأمين الصحي والحياة( (FLMI: Fellow, Life Management
)™ Instituteالصادرة عن جمعية إدارة التأمين على الحياة ) (LOMAفي الواليات المتحدة
األمريكية
تختص ھذه الشھادة في دراسة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حيث تتكون من  10م واد متعلق ة ب أمور اإلدارة
والتسويق والقانون واالستثمار والخ دمات المالي ة وغيرھ ا ،علم ا ً ب أن المش اركة ف ي ھ ذه الش ھادة ال تتطل ب حض ور
دورات بل تقتصر على دراسة المواد المقررة والتقدم لالمتحانات.

شروط المشاركة:
يشترط فيمن يرغب االلتحاق في البرامج أعاله أن يكون قد استوفى الشروط التالية:
-1أن يكون موظ ًفا عامالً في قطاع التأمين وما يزال على رأس عمله ،أو أن يكون من خارج قطاع التأمين
المھتمين يالعلوم التأمينية.
-2توقيع تعھد خطي من قبل المشارك بتسديد المبالغ المترتبة على مشاركته في البرنامج أنموذج )IC3/P9/F1-
 (1/V2أو من الشركة التي يعمل بھا إذا كانت مشاركته من خالل الشركة موقعا ً من المفوضين بالتوقيع عن
الشركة  -أنموذج ).(IC3/P9/F1-2/V2
-3تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالشھادة المھنية المنوي دراستھا

متطلبات الحصول على الشھادة:
المواد التي يتضمنھا البرنامج المؤدي للحصول على الشھادة ھي:

Level l - Fundamental
Course title

Course

Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities

LOMA 280

Meeting Customer Needs with Insurance and Annuities

or LOMA 281

Insurance Company Operations

LOMA 290

Improving the Bottom Line: Insurance Company Operations

Or LOMA 291

1.

2.

ALMI
Insurance Administration

LOMA 301

3.

Business and Financial Concepts for Insurance Professionals

LOMA 307

4.

Life and Health Insurance Marketing

LOMA 320

5.

Marketing in Financial Services

or LOMA 321

Business Law for Financial Services Professionals

LOMA 311

6.

Operational Excellence in Financial Services

LOMA 335

7.

Institutional Investing: Principles and Practices

LOMA 357

8.

Accounting and Financial Reporting in Life Insurance Companies

LOMA 361

9.

Risk Management and Product Design for Insurance Companies

LOMA 371

10.

FLMI
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تكاليف المشاركة:
تكاليف المشاركة تشمل:
 -1تكاليف الكتب الدراسية
 -2رسوم االمتحانات
المرفق يبين تكاليف المشاركة )بالدوالر األمريكي( لعام  2018لالمتحانات الورقية  Paperوااللكترونية
 .I*starعلمًا بأن األسعار المرفقة يضاف إليھا ) (%10ضريبة الدخل عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة )(12
من قانون ضريبة الدخل رقم ) (34لسنة  ،2014وتتضمن الخصم في حال كان التسجيل من خالل وزارة
الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التأمين.

األوراق الثبوتية المطلوبة للمشاركة في البرنامج:
-1تعبئة نموذج التسجيل الخاص في البرنامج.
-2إثبات من الشركة التي يعمل بھا المشارك تفيد بأنه يعمل لديھم وما زال على رأس عمله.
-3تعھد موقع م ن قب ل المش ارك ،يلت زم ب ه بش روط المش اركة الت ي تش ترطھا وزارة الص ناعة والتج ارة والتم وين/
ادارة التأمين لالنضمام في البرنامج .أنموذج ) (IC3/P9/F1-1/V2أو ).(IC3/P9/F1-2/V2
-4أية أوراق ثبوتية أخرى يتم طلبھا حسب الحاجة.

مواعيد االمتحانات ومكان انعقادھا:
االمتحانات الورقية  :Paperتعقد امتحانات ھذه البرامج مرتين في كل عام خالل شھري أيار وتشرين ثاني بحيث
يتم تحديد موعد ومكان انعقاد االمتحان في حينه ويتم تبليغ المشارك بھما من قبل وزارة الصناعة والتجارة
والتموين  /إدارة التأمين.
االمتحان االلكتروني  :I*starيتوجب على المشارك تقديم االمتحان خالل ستة اشھر من تاريخ التسجيل لالمتحان،
ويتم التنسيق مع مديرية الدراسات والتطوير /إدارة التأمين لتحديد موعد تقديم االمتحان قبل أسبوع من التاريخ
المقترح كحد أدنى.
وللمزيد من المعلومات عن ھذه البرامج يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بجمعية إدارة التأمين على الحياة:
. www.loma.org
أو االتصال مع مديرية الدراسات والتطوير /إدارة التأمين ،ھاتف  5656327/8الرقم الفرعي  137أو .132
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