مؤهالت التأمين
ومحتوى المواد
()2017

مؤهالت التأمني
مؤهل في التأمينات العامة ) (AGIللمعهد العربي للتأمين
 مقدمة يف التأمني (األسس القانونية والتشريعية والفنية)

شهادة في التأمينات العامة ) (CGIللمعهد العربي للتأمين
 مقدمة يف التأمني (األسس القانونية والتشريعية والفنية)
 أسس األكتتاب وتطبيقاته

 أسس املطالبات وتطبيقاهتا

دبلوم في التأمينات العامة ) (DGIللمعهد العربي للتأمين
 مقدمة يف التأمني (األسس القانونية والتشريعية والفنية)
 أسس األكتتاب وتطبيقاته
 أسس املطالبات وتطبيقاهتا
 تأمني املركبات
 التأمني الطيب

الدبلوم المتقدم في التأمينات العامة ) (ADGIللمعهد العربي للتأمين
 تأمني املمتلكات التجارية وتوقف العمل
 تأمينات املسؤولية
 التأمينات اهلندسية

 تأمينات احلوادث العامة

 تأمني البضائع أثناء النقل
 تأمني الطاقة
 إعادة التأمني

شهادة في تأمين المركبات ) (CMIللمعهد العربي للتأمين
 مقدمة يف التأمني (األسس القانونية والتشريعية والفنية)
 تأمني املركبات

 تقدير حوادث املركبات

حمتويات املواد
 .1مقدمة يف التأمني (األسس القانونية والتشريعية والفنية)
 .2أسس األكتتاب وتطبيقاته
 .3أسس املطالبات وتطبيقاهتا
 .4تأمني املركبات
 .5التأمني الطيب
 .6تقدير حوادث املركبات
 .7تأمني املمتلكات التجارية وتوقف العمل
 .8تأمني البضائع أثناء النقل
 .9تأمينات احلوادث العامة
 .10تأمينات املسؤولية
 .11التأمينات اهلندسية
 .12تأمني الطاقة
 .13إعادة التأمني

 .1مقدمة في التأمين (األسس القانونية والتشريعية والفنية)
مواعيد الدورات :هذه املادة ستقدم مرتني خالل عام  2017يف التواريخ التالية:
 من يوم األحدد املوافق  12مارس إىل يوم اخلميس املوافق  16مارس 2017

 من يوم األحدد املوافق  10سبتمرب إىل يوم اخلميس املوافق  14سبتمرب 2017
توقيت الدورات:
 اللغة العربية :من  8صباحاً إىل  1ظهراً
 اللغة اإلجنليزية :من  3بعد الظهر إىل  8مساءً
رسوم الدورة 5,000 :لاير قطري
أهداف المادة :هتد هذه املادة إىل وضع التأمني يف سياقها وتوفري أساس قوي من املبادئ التوجيهية لعمليات التأمني األخالقية
واملستدامة .وتغطي هذه املادة أيضاً مفهوم اخلطر وإدارة األخطار ومبادئ التأمني الفنية والقانونية والتشريعية ،وكيفية عمل التأمني،
وعملييت االكتتاب والتسعري ،وإعادة التأمني ،وتنظيم التأمني ،وهيكلية سوق التأمني وأنواع التأمني الرئيسية والقضايا الراهنة اليت تؤثر
على سوق التأمني.
الفئة المستهدفة :جلميع األفراد العاملني يف جمال التأمني وإدارة اخلطر الذين يريدون إما للحصول على فهم أفضل عن صناعة التأمني
والقواعد الفنية والقانونية والتشريعية اليت ختضع هلا صناعة التأمني.
أسلوب وطريقة التدريب :يتم تقدمي هذه الدورة باستخدام أساليب االتدريب التفاعلية جملموعة من احملاضرات ،ودراسات احلاالت

العملية ،واملناقشات اجلماعية واالتدريبات.
املتطلبات األساسية :ال يوجد.

ملخص المادة
اليوم األول:
 إدارة اخلطر ودور التأمني:
 oمفهوم اخلطر ومسبب ومؤثر اخلطر.
 oعملية إدارة األخطار.
 oكيف يعمل التأمني باعتباره آلية لنقل اخلطر.
 oفوائد التأمني.

 التأمني التكافلي:
 oالفروق بني التأمني التكافلي والتأمني التقليدي.
اليوم الثاين:
 صفات األخطار القابلة للتأمني.
 مبادئ التأمني القانونية:
 oمبدأ منتهى حسن النية واحلقائق اجلوهرية.
 oمبدأ املصلحة التأمينية.
 oمبدأ التعويض.
 oمبدأ السبب املباشر.
 oمبدأ املشاركة.
 oمبدأ احللول.
 oشرط النسبية.
 تنظيم التأمني:
 ○ oدور هيئات الرقابة واإلشرا .
 oاملالءة املالية.
 oظرو السوق الفعالة.
 oمحاية املستهلك.

اليوم الثالث:
 االكتتاب:
 oدور االكتتاب.
 oعملية االكتتاب.
 oعوامل االكتتاب.
 oالدورة االكتتابية.
 التسعري:
 oهيكلية قسط التأمني.
 oحساب قسط التأمني للخطر البحت.
 oأنواع التسعري.
 oعوامل التسعري.
 االحتياطي.
 هيكلية سوق التأمني:
 oأنواع مقدمي منجات التأمني.
 oأنواع الوسطاء.
 oأنواع الزبائن.
 oمقدمي اخلدمات التأمينية.
 oهيئات سوق التأمني.
 إعادة التأمني:
 oأغراض إعادة التأمني.
 oأنواع إعادة التأمني.
اليوم الرابع:
 أنواع التأمني.
 oتأمني املركبات
 oالتأمني البحري
 oالتأمني الطيب
 oتأمني املسؤولية

اليوم اخلامس:
 فئات التأمني الرئيسية وأنواع منتجات التأمني.
 القضايا الراهنة:
 oاستخدام التكنولوجيا يف جمال التأمني.
 oاألخطار الناشئة.

 .2أسس األكتتاب وتطبيقاته
مواعيد الدورات:

 من يوم األحدد املوافق  2أبريل إىل يوم اخلميس املوافق  6أبريل 2017

توقيت الدورات:
 اللغة العربية :من  8صباحاً إىل  1ظهراً
 اللغة اإلجنليزية :من  3بعد الظهر إىل  8مساءً
رسوم الدورة 5,000 :لاير قطري
أهداف المادة :توفر هذه املادة فهم شامل وتطبيقي فيما يتعلق باكتتاب للتأمينات العامة واالعتبارات اخلاصة ألنواع التأمينات العامة
املختلفة .وتغطي هذه املادة ممارسات االكتتاب اجليدة ،ودورة االكتتاب ،واسرتاتيجيات االكتتاب ،واملبادئ القانونية ،ومؤثرات اخلطر،
وعملية صنع قرار االكتتاب ،وبنود الوثيقة العامة واخلاصة والشروط واالستثناءات واألحكام ،والتسعري ،واالحتياطيات ،وممارسات
السوق احمللية واالستخدام املتزايد للتكنولوجيا يف جمال التأمني.
الفئة المستهدفة :جلميع األفراد العاملني يف جمال التأمينات العامة واالكتتاب.
أسلوب وطريقة التدريب :يتم تقدمي هذه الدورة باستخدام أساليب االتدريب التفاعلية جملموعة من احملاضرات ،ودراسات احلاالت

العملية ،واملناقشات اجلماعية واالتدريبات.
المتطلبات األساسية :مقدمة يف التأمني.

ملخص المادة
اليوم األول:
 فهم الغرض من االكتتاب اجليد.
 دورة االكتتاب:
 oالتأثري على السعة االكتتابية ،واملنافسة واألسعار واألرباح.
 oالتأثريات على الدورة االكتتابية.
 oإدارة الدورة االكتتابية.
 االسرتاتيجيات:
 oاسرتاتيجيات الشركة بشكل عام واالكتتاب بشكل خاص.
 oالتأثريات الرئيسية :البيئة ،واألعمال التجارية واألخطار الفردية.
 oتنفيذ االسرتاتيجيات.
اليوم الثاين:
 االعتبارات القانونية يف اكتتاب األخطار الفردية والتجارية.
 مؤثرات اخلطر
 oمؤثرات اخلطر املادية واملعنوية.
 خيارات القرارات املتاحة للمكتتبني.
اليوم الثالث:
 بنود الوثيقة
 oاألحكام.
 oالشروط العامة واخلاصة.
 oاالستثناءات العامة واخلاصة.
 oاجلدول.
 oاملالحق واإلضافات.
 oاالشرتاطات.
 oحدود الوثيقة.

 oمبلغ التحمل ومبلغ السماح.
 االعتبارات اخلاصة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ:
 oتأمني احلياة.
 oالتأمني الطيب.
 oتأمني املمتلكات.
 oتأمني املركبات.
 oالتأمني البحري.
اليوم الرابع:
 التسعري:
 oقسط اخلطر.
 oالنفقات.
 oالربح.
 oمعدل اخلسارة.
 oعالوة األخطار.
 oقسط اخلطر البحت.
 oالتسعري املرن
 oعوامل التسعري.
 oطريقة التكلفة احملرتقة.
 االحتياطيات
اليوم اخلامس:
 اتفاقيات سوق التأمني احمللية وممارساهتا.

 االستخدام املستقبلي للتكنولوجيا يف االكتتاب.

 .3أسس المطالبات وتطبيقاتها
مواعيد الدورات:

 من يوم األحدد املوافق  23أبريل إىل يوم اخلميس املوافق  27أبريل 2017

توقيت الدورات:
 اللغة العربية :من  8صباحاً إىل  1ظهراً
 اللغة اإلجنليزية :من  3بعد الظهر إىل  8مساءً
رسوم الدورة 5,000 :لاير قطري
أهداف المادة :توفر هذه املادة فهم شامل ملعاجلة املطالبات وعملية التسوية جملموعة من التأمينات املختلفة .وتغطي هذه املادة كذلك
مبادئ املطالبات العامة ،واجلوانب القانونية للمطالبات ،وشروط الوثيقة ،وعمليات والواجبات املتعلقة باملطالبات ،وتقدير املطالبات
ووضع االحتياطيات ،وكشف ومنع الغش واالحتيال  ،ومعاجلة املطالبات وتسويتها ،ومن مث تطبيق هذه املعرفة على وثائق تأمني
املمتلكات ،و وثائق التأمني البحري ،و وثائق تأمني املركبات و وثائق التأمني اهلندسية.
الفئة المستهدفة :جلميع األفراد العاملني يف جمال التأمينات العامة واملطالبات.
أسلوب وطريقة التدريب :يتم تقدمي هذه الدورة باستخدام أساليب االتدريب التفاعلية جملموعة من احملاضرات ،ودراسات احلاالت

العملية ،واملناقشات اجلماعية واالتدريبات.
المتطلبات األساسية :مقدمة يف التأمني.

ملخص المادة
اليوم األول:
 املبادئ العامة:
 oاجلوانب القانونية.
 oشروط الوثيقة.
 oواجبات ما بعد خسارة.
 oاألدلة الوثائقية واملستندات.
 oالسبب املباشر.
 التعامل مع املطالبات:
 oمعايري اخلدمة.
 oاملطالبني مبوجب وثائق التأمني.
 oمعاجلة اإلجراءات.
 oكشف ومنع االحتيال.
 عملية املطالبات:
 oتقدير قيمة املطالبات.
 oوضع االحتياطيات.
 دور مسوي اخلسارئر.
 تسوية املطالبات:
 oاحللول واالسرتداد.
 oاملنقذات.
 oشروط النسبية.
 oأنواع التسويات.
 oالتسرب يف املطالبات.
اليوم الثاين:
 مطالبات تأمني املمتلكات:
 oانواع اخلسائر.

 oعملية املطالبات واملستندات اات العالقة.

 oشروط واستثناءات التأمني وإعادة التأمني وتأثريها على املطالبات.
 oمتارين تطبيقية.
اليوم الثالث:
 مطالبات التأمني اهلندسي:
 oانواع اخلسائر.
 oعملية املطالبات.

 oاملطالبات واملستندات اات العالقة.

 oشروط واستثناءات التأمني وإعادة التأمني وتأثريها على املطالبات.
 oحساب كلفة املطالبات (تأمني املمتلكات والتأمني اهلندسي).
 oمتارين تطبيقية.
اليوم الرابع:
 مطالبات تأمني البضائع البحري:
 oانواع اخلسائر.

 oعملية املطالبات واملستندات اات العالقة.

 oشروط واستثناءات التأمني وإعادة التأمني وتأثريها على املطالبات.
 oالغش واالحتيال .
 oمتارين تطبيقية.
اليوم اخلامس:
 مطالبات تأمني املركبات:
 oانواع اخلسائر.

 oعملية املطالبات واملستندات اات العالقة.

 oشروط واستثناءات التأمني وإعادة التأمني وتأثريها على املطالبات.
 oمتارين تطبيقية.

 .4تأمين المركبات
مواعيد الدورات:

 من يوم األحدد املوافق  7مايو إىل يوم اخلميس املوافق  11مايو 2017

توقيت الدورات:
 اللغة العربية :من  8صباحاً إىل  1ظهراً
 اللغة اإلجنليزية :من  3بعد الظهر إىل  8مساءً
رسوم الدورة 5,000 :لاير قطري
أهداف المادة :هتد هذه املادة إىل حتسني فهم وتطبيق مبادئ تأمني املركبات اخلاصة والتجارية وصيغ ونصوص الوثائق .وتغطي
هذه املادة أيضاً عوامل اخلطر اليت يأخذها مكتتبو التأمني على املركبات بعني االعتبار ،واألنواع املختلفة من املركبات ،ونطاق تغطية
تأمني املركبات ،ومستندات الوثائق ،والتسعري واخلصومات  ،واعتبارات املطالبات وتأثري التقنيات اجلديدة على توزيع وتسويق تأمني
املركبات ،وعملييت االكتتاب ومعاجلة املطالبات.
الفئة المستهدفة :جلميع األفراد العاملني يف جمال تأمني املركبات وكذلك العاملني يف االقسام األخرى مبا يف الك العاملني يف أقسام
احملاسبة واإلدارة املالية وإعادة التأمني الذي يرغبون توسيع معرفتهم بعمل قسم تأمني املركبات.
أسلوب وطريقة التدريب :يتم تقدمي هذه الدورة باستخدام أساليب االتدريب التفاعلية جملموعة من احملاضرات ،ودراسات احلاالت

العملية ،واملناقشات اجلماعية واالتدريبات.
المتطلبات األساسية :مقدمة يف التأمني.

ملخص المادة
اليوم األول:
 األخطار املرتبطة باملركبات املختلفة:

 oعوامل اخلطر يف تأمني املركبات :نوعية املركبة ،والسائق ،واالستخدام ،واملوقع ،ونوعية التغطية التأمينية.
 oاكتتاب أخطار املركبات.

 أنواع املركبات:

 oاملركبات اخلاصة.

 oاملركبات التجارية.

 oمركبات اخلدمة العامة.

 oاملركبات اات األغراض اخلاصة.
اليوم الثاين:
 مدى ونطاق تأمني املركبات يشمل:
 oالتغطية اإللزامية.

 oالتغطيات االختيارية.
 oاالستثناءات.
 oالشروط.

 oاإللتزامات.
اليوم الثالث:
 صيغ ونصوص وثائق تأمني املركبات:
 oاملستندات :الوثيقة ،واجلدول ،وشهادة التأمني.
 oاملعلومات الواردة يف املستندات.
 التسعري واخلصومات:
 oاألعمال اجلديدة.
 oالتجديد.
 oفرتات السماح.

اليوم الرابع:
 االعتبارات اخلاصة باملطالبات:

 oشروط الوثيقة :العوض أو املقابل ،املشاركة ،احللول ،و واجبات ما بعد وقوع اخلسارة.
 oاملبادئ القانونية :املصلحة التأمينية ،منتهى حسن النية ،السبب املباشر.
 oاملستندات الوثائقية :االستمارات ،واألدلة الداعمة والتقارير.
 oتسوية املطالبات :التصليح ،التسوية النقدية ،واالستبدال.

اليوم اخلامس:
 تاثري التكنولوجيات اجلديدة:
 oقنوات التوزيع.

 oتبادل البيانات.

 oتقدمي العروض وعملية إعداد وإصدار الوثائق.
 oاالعتبارات القانونية.

 oقواعد البيانات اخلاصة باملطالبات.

 oالكشف والوقاية من عمليات الغش واالحتيال .

 .5التأمين الطبي
مواعيد الدورات:

 من يوم األحدد املوافق  14مايو إىل يوم اخلميس املوافق  18مايو 2017

توقيت الدورات:
 اللغة العربية :من  8صباحاً إىل  1ظهراً
 اللغة اإلجنليزية :من  3بعد الظهر إىل  8مساءً
رسوم الدورة 5,000 :لاير قطري
أهداف المادة :تغطي هذه املادة املفاهيم األساسية والقضايا واإلجراءات واجلوانب الفنية املتعلقة مببادئ التأمني الطيب ،واالكتتاب
واملطالبات ،وتوفر املعرفة والفهم العملي إلدارة اكتتاب التأمني الطيب وإدارة املطالبات .وتغطي هذه املادة كذلك مبادئ التأمني الطيب،
واجلوانب القانونية اات الصلة بالتأمني الطيب ،وتنظيم االكتتاب ،واكتتاب التأمني الطيب الفردي واجلماعي ،ومصطلحات مطالبات
التأمني الطيب ،وإدارة املطالبات الطبية والرصد.
الفئة المستهدفة :مجيع العاملني يف إدارة التأمني الطيب واملوظفني الذين يديرون التأمني التأمني الطيب يف الشركات التجارية والصناعية
املختلفة وكذلك العاملني يف االقسام األخرى مبا يف الك العاملني يف أقسام احملاسبة واإلدارة املالية وإعادة التأمني الذي يرغبون توسيع
معرفتهم بعمل قسم تأمني املركبات.
أسلوب وطريقة التدريب :يتم تقدمي هذه الدورة باستخدام أساليب االتدريب التفاعلية جملموعة من احملاضرات ،ودراسات احلاالت

العملية ،واملناقشات اجلماعية واالتدريبات.
المتطلبات األساسية :مقدمة يف التأمني.

ملخص المادة
اليوم األول:
 مبادئ التأمني وتطبيقاهتا على التأمني الطيب
 مقدمة يف اكتتاب التأمني الطيب:

 oجتميع األخطار وقانون األعداد الكبرية.
 oأهدا االكتتاب.
 oتقييم األخطار.

 oفلسفة االكتتاب واملبادئ التوجيهية لالكتتاب.
اليوم الثاين:
 مواقع وتراتب الوظائف يف إدارة االكتتاب:

 oخيارات القرارات املختلفة ومستويات سلطات املكتتبني.
 oتنظيم وحدة االكتتاب.

 oعالقة وحدة االكتتاب مع وظائف ووحدات التأمني األخرى.

 اجلوانب القانونية الكتتاب وثائق التأمني الطيب لألفراد:
 oقانون العقود وتاثريه على االكتتاب.

 oاألمور الرقابية واإلشرافية الرمسية اليت تؤثر على االكتتاب.
 oمعايري االكتتاب.
اليوم الثالث:
 أنشطة االكتتاب والتكنولوجيا:
 oاالكتتاب امليداين.

 oعملية إصدار الوثائق.

 oاكتتاب إعادة التأمني.

 oالتقنية التكنلوجية يف االكتتاب.

 االكتتاب التأمني الصحي الفردي:
 oمصادر املعلومات.

 oاختاا قرار االكتتاب.

 oاكتتاب تأمني الدخل الفردي يف حالة العجز.

 oاملصطلحات املختلفة املستخدمة يف اكتتاب التأمني.
 oاكتتاب تأمني الرعاية طويلة األجل الفردي.
اليوم الرابع:
 اجلوانب القانونية لالكتتاب التأمني الطيب اجلماعي:
 oاحلسابات االكتتابية.

 عقد التأمني الطيب اجلماعي.

 قضايا االمتثال اليت تؤثر على اكتتاب التأمني الطيب اجلماعي.
 مبادئ تسعري التأمني الطيب والتطبيقات العملية:

 oتقييم األخطار وإدارة األخطار يف التأمني الطيب.
 oإدارة خماطر حمفظة التأمني الطيب.

 oتأمني العجز والسفر والرعاية طويلة األجل واحلاالت احلرجة للوثائق الفردية واجلماعية.

 تقييم األخطار يف التأمني اجلماعي.

 اجملموعة املقرتحة للحصول على التأمني الطيب.
اليوم اخلامس:
 املصطلحات اهلامة املستخدمة يف مطالبات التأمني الطيب.
 إدارة مطالبات التأمني الطيب:

 oاألدوار يف عملية تسوية املطالبات.

 oأهدا وظيفة مطالبات التأمني الطيب.

 إدارة عملية معاجلة مطالبات التأمني الطيب:
 oرموز عمليات املعاجلات.

 oرفض مطالبات التأمني الطيب.
 oمبالغ التحمل.

 املشاركة يف حتمل النفقات الطبية.
 مراقبة ورصد املطالبات.

 اعتبارات السوق احمللية.

 .6تقدير حوادث المركبات
مواعيد الدورات:

 من يوم األحدد املوافق  21مايو إىل يوم اخلميس املوافق  25مايو 2017

توقيت الدورات:
 اللغة العربية :من  8صباحاً إىل  1ظهراً
 اللغة اإلجنليزية :من  3بعد الظهر إىل  8مساءً
رسوم الدورة 5,000 :لاير قطري
أهداف المادة :هتد هذه املادة إىل توفري فهم عملي وتطبيقي شامل للعوامل اليت تؤثر على القرارات اخلاصة بإصالح املركبات
والشطب ،وتقدير تكاليف حوادث املركبات ،ويغطي التغطيات التأمينية اات الصلة واملبادئ واإلجراءات والعمليات املطلوبة للتعامل
مع مطالبات حوادث السيارات ،ومنع الغش واالحتيال واستخدام التكنولوجيا يف إدارة املطالبات.
الفئة المستهدفة :جلميع األفراد العاملني يف جمال تأمني املركبات.
أسلوب وطريقة التدريب :يتم تقدمي هذه الدورة باستخدام أساليب االتدريب التفاعلية جملموعة من احملاضرات ،ودراسات احلاالت

العملية ،واملناقشات اجلماعية واالتدريبات.

المتطلبات األساسية :مقدمة يف التأمني وتأمني املركبات.

ملخص المادة
اليوم األول:
 مبادئ التأمني األساسية وتطبيقاهتا على تأمني املركبات:
 اهليكل التنظيمي لشركة التأمني وقسم تأمني املركبات.
 التأمني اإللزامي أو التأمني التكميلي:
 oاإلصابات اجلسدية.
 oأضرار املمتلكات.

 تاريخ صناعة السيارات  -أمهية معرفة أنواع املركبات املختلفة وأجزائها وتقدير األضرار باإلضافة إىل امتالك اخلربة واملعرفة العملية
والفنية بني املعاينني وموظفي إدارة املركبات يف كل من قسمي املطالبات واإلصدار.
 األجزاء والقطع املختلفة املوجودة يف املركبات:

 oللحصول على فهم أفضل عن النتائج املتوقعة واملرتتبة على االصطدام.

 التغطيات التأمينية على املركبات:

 oتأمني مسؤولية الطر الثالث.
 oالتأمني الشامل.

 oتأمني املركبات األجنبية.
 oالبطاقة الربتقالية.

 oتأمني أساطيل املركبات.

 التعريفات اهلامة يف تأمني املركبات.
اليوم الثاين:
 التعويضات مبوجب تأمني املركبات اإللزامي:
 oاألضرار املادية.

 oاإلصابات اجلسدية.

 oالوفاة والعجز الدائم.

 oممتلكات الطر الثالث.

اليوم الرابع:
 تعويضات التأمني الشامل
 oاألضرار املادية.

 oالوفاة أو العجز الكلي الدائم.

 oأضرار املمتلكات اخلاصة والعامة.
 oاخلسائر الكلية.

 التحقق من اإلشعارات عن اخلسائر املقدمة.
 تقييم اخلسائر.

 تسوية اخلسائر.

 مطالبات اخلسائر الكلية.
 مطالبات السرقة.

 املستندات املطلوبة يف مطالبات التأمني الشامل.
اليوم الثالث:
 طرق تسوية األضرار النامجة عن حوادث املرور:
 oالتسوية املباشرة مع شركة التأمني.

 oالتسوية من خالل مسوي اخلسائر.

 oالتسوية من خالل الرجوع إىل احملاكم.

 تعويض األطرا املتضرر.

 أمهية عملية املعاينة ودور املعاين:
 oوضع االحتياطيات.

 oمعاينة املركبات املتضررة وإعطاء ورش التصليح املوافقة على إجراء عملية التصليح.
 oحتليل بيانات واملعلومات.

 oالقرارات املتعلقة بتسعري املركبات.

 دور املعاين يف الكشف عن الغش واالحتيال واحلماية منهما.

اليوم اخلامس:
 أهم التطورات يف قطاع تأمني املركبات:
 oالروابط اإللكرتونية بني األطرا املعنية.
 oقواعد البيانات.
 oاألدلة الفوتوغرافية.
 حاالت دراسية تطبيقية.

