
ن  نظام مهنة وكالء التأم
  الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة
ن ى التام   هيئة ٕالاشراف ع

  2/8/2005/ تاريخ  5رقم / 
   

ي املادة / )1مادة ( ي هذا القرار املعاني املحددة لها  / من املرسوم 1يكون للكلمات والعبارات الواردة 
ي   .2005/ لعام  43/  التشري

    
ي الجمهورية العربية السورية، وتشمل كلمة وكيل  )2مادة ( ن  ى وكالء التأم تطبق أحكام هذا القرار ع

ن. ن الصفت  لهذه الغاية وكيل ٕالاصدار أو وكيل ٕالانتاج أو من يجمع هات
    

ي املادة رقم ( )3مادة ( ن، املحددة  ي مزاولة مهنة وكيل تأم ي أو اعتباري يرغب  ى كل شخص طبي ) 2ع
ى ترخيص بذلك من الهيئة وفق أحكام املواد / /  36, 35, 34, 33من هذا القرار، الحصول ع

ي / ي هذا القرار وبمقت  2005/ لعام 43من املرسوم التشري ووفق ٔالاحكام الواردة 
    ال تصدر بموجبه.التعليمات 

    
ي: )4مادة ( رخيص املمنوح لهم وفق ما ي   يصنف الوكالء بموجب ال

ي القيام وكالة عن الشركة أو عن أحد فروعها منفردًا أو   وكيل ٕالانتاج: - 1 تنحصر صالحياته 
    تحت

ن املرخص له        إشراف وكيل ٕالاصدار، بجميع أو بأي من ٔالاعمال الخاصة بنوع وفروع التأم
ا ويشمل ذلك:        بممارس
  اجتذاب ٔالاشخاص لتعريفهم بالشركة وبالخدمات ال تقدمها. -أ     
ن وتقديم عروض التأمينات ال تعدها الشركة. -ب        اجتذاب طلبات التأم
ن أو تعديلها أو إلغاؤها.استالم ط -ج      ن, وطلبات تجديد وثائق التأم   لبات التأم
ى وصل استالم تزوده به الشركة, وتوريد تلك -د      ن, مقابل التوقيع ع   استالم أقساط التأم
  ٔالاقساط للشركة.     
ن أو املؤمن له أو املستفيد, أو تحويل تلك -هـ     ى استفسارات طالب التأم    ٕالاجابة ع
ى املوظف املختص لدى الشركة حسب مقت الحال.          الاستفسارات إ
ن الشركة واملؤمن لهم واملستفيدين من وثائق - و        استالم وتحويل املراسالت املتبادلة ب
ن بشأن مطالبات التعويض.        التأم
ي القيام وكالة عن الشركة أو أحد فروعها منف وكيل ٕالاصدار: - 2 ردًا، تنحصر صالحياته 

   بجميع أو



ا،      ن املرخص له بممارس  بأي من ٔالاعمال الخاصة بنوع وفروع التأم
  ويشمل ذلك:     

ي - أ              ى وكيل ٕالانتاج الذي يرتبط معه وممارسة املهام الواردة   ٕالاشراف ع
  ) من هذه املادة إذا لم يكن لديه وكيل إنتاج.1البند (               

ا. - ب              ن املرخص له وللشركة بممارس   الاكتتاب بفروع و أعمال التأم
ن أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. - ج                إصدار وثائق التأم
ي حدود ما - د               ن وتسوية املطالبات   دراسة وتقييم ٔالاخطار املشمولة بعقد التأم
 ينص عليه عقد الوكالة.             

    
ال يجوز اعتماد أية جهة أو أي شخص من قبل الشركة أو تفويضه أو التعاقد معه ملمارسة  )5مادة (

ما معًا إال إذا كان مرخصًا له من قبل  ن أو إصدارها أو لكل عمل وكيل لها إلنتاج عقود التأم
ا هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه.  الهيئة ووفقًا لألسس والشروط ال يتضم

    
ن أو  )6مادة ( ن أو وسيط إعادة تأم ن عمل وسيط تأم ن عمله وب ن أن يجمع ب ى وكيل التأم ر ع ُيحظَّ

ي املادة / / من املرسوم 33عمل أّيٍ من مقدمي الخدمات التأمينية ٔالاخرى الوارد ذكرها 
ي /  أو املهن املماثلة لها. 2005/ لعام 43التشري

    
ي: )7مادة ( ي وكيل ٕالاصدار ما ي رط أن يتوفر    ُيش

ي حكمه، ومتمتعًا بجميع   -أ أن يكون شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية العربية السورية أومن 
   حقوقه

  املدنية وأن يكون قد أتم الثانية والعشرين من عمره.     
ي الحقوق أو التجارة أو العلوم املال -ب ى شهادة جامعية  ية والاقتصادية أن يكون حاصاًل ع
   أو
رة عملية ال        ن معتمد من قبل الهيئة مع خ ي التأم الهندسة, أو شهادة معهد متخصص 

  تقل عن
ن.       ن أو لدى وكيل تأم ن لدى شركة تأم ي ممارسة أعمال التأم ن    سنت
ا. -ج   أن يكون قد أدى خدمة العلم أو معفًى من أدا
ي املادة / - د ا  ي /14أن يحقق الشروط املنصوص عل   . 2005/ لعام 43/ من املرسوم التشري
ي مكتب خاص والئق داخل أو خارج -هـ ن     أن يكون متفرغًا للقيام بأعمال وكيل تأم

ا أو عن أحد فروعها.        ن وكالة ع   الشركة ال يقوم بأعمال التأم
   و وقف ترخيصه أو شطب تسجيله الخاص بممارسةأن ال يكون قد سبق إلغاء أ - و
  أعمال وكيل إصدار.     



 أن يجتاز الامتحان الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية. -ز
    

ي وكيل ٕالانتاج: )8مادة ( رط    يش
ي الفقرات -أ ا          من املادة /أ ،ب ، ج ، د ،هـ ، و ، ز   /أن تتوفر لديه الشروط املنصوص عل

  ) من هذا النظام. 7(      
ن أن يكون  -ب  ي وكيل التأم رط   ي حال عدم توفر شرط الشهادة الجامعية فإنه ُيش

ي          رة ال تقل عن خمس سنوات  ى شهادة الدراسة الثانوية كحّدٍ أدنى مع خ حاصاًل ع
    ممارسة

ن.        ن أو لدى وكيل تأم ن لدى شركة تأم  أعمال التأم
    

ى املدير العام وفقًا للنموذج امُلعد لهذه الغاية, ويجب أن ُيرَفق  )9مادة ( م طلب ترخيص الوكيل إ ُيقدَّ
ي املادة (  ) من هذا القرار.7الطلب باألوراق والثبوتيات املبينة 

    
ُيحدد املدير العام بعد التأكد من استكمال جميع ٔالاوراق الثبوتية والوثائق الالزمة, موعدًا  )10مادة (

ى أن يكون  ن من تاريخ قبول الطلب, وُيرا رخيص خالل أسبوع إلجراء الامتحان ملقّدم طلب ال
ن يومًا من التاريخ املذكور.  الامتحان خالل ست

    
ي  )11مادة ( ى بعد ذلك الستكمال إجراءات تسجيله لدى الهيئة  إذا اجتاز مقدم الطلب الامتحان ُيد

السجل الخاص املعد لهذه الغاية, بعد سداد البدالت املقررة وفقًا لألنظمة والتعليمات 
  الخاصة بذلك.

  
ن بشرط أن تكون غاياته يجوز منح الشخص الاعتباري ترخيصًا ملمارسة أعمال وكيل تأم   )12مادة (

ن, و أن ال يخالف الشروط القانونية أو  ى ممارسة أعمال وكيل التأم مقتصرة أساسًا ع
ا.   التنظيمية الخاصة بممارسته ٔالاساسية ال يؤد

ي التأمينات ال يملكها    ي أن يكون وكياًل  ال يجوز أن تقتصر ممارسة عمل الشخص الاعتباري 
 فقط.

    
ي املادة ( )13مادة ( ن 7يقدم الشخص الاعتباري جميع البيانات املذكورة  ) أعاله للشركاء و للموظف

ن بأعمال الوكالة عن الشركة أو يقوم بتقديم تعهد يتضمن استيفاء جميع  ن القائم الرئيسي
رخيص.  هذه الشروط قبل منحه ال

    
ن صادرة عن إحدى الشركات السورية لتغطية أخطار  )14مادة ( ى وثيقة تأم ُيلَزم الوكيل بالحصول ع



ر وٕالاهمال والخطأ بممارسته, ويجب أن ال تقل حدود الغطاء عن  املسؤولية املهنية عن التقص
رة سورية لوكيل ٕالانتاج،  ن ل رة سورية بالنسبة لوكيل ٕالاصدار, وثالثة مالي ن ل خمسة مالي

ى رة ممارسته  وع الوكيل تجديد الوثيقة سنويًا, بحيث يكون الغطاء التأمي قائمًا طوال ف
 الوكالة.

    
اء مدة -أ )15مادة ( ى ٔالاقل من ان ن قبل شهر ع ى الوكيل تقديم طلب لتجديد ترخيصه كل سنت    ع

رخيص القائم وفقًا للنموذج املعد لهذه الغاية مرفقًا بما ي       ي:ال
قًا من قبل الجهة - 1                كشف يتضمن ٔالاعمال ال مارسها وكالة عن الشركة مصدَّ
ن ؤالاقساط والعموالت.                املعنية ُيظهر بشكل واضح نوع ٔالاعمال ومبالغ التأم
ن الشركة. -2                ما يثبت سريان عقد التوكيل بينه وب

ى البندين / -ب / أعاله، قائمة بأسماء  2و  1يقّدم الوكيل إذا كان شخصًا اعتباريًا إضافة إ
   رئيس

ن.       ن الرئيسي   مجلس ٕالادارة وأعضاء مجلس ٕالادارة واملدير العام وأسماء املوظف
رخيص خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التجديد بعد سداد البدل -ج   ُيمنح تجديد ال
 املقرر لذلك.      

    
ي الحاالت التالية: -أ )16مادة (   ُيوقف ترخيص الوكيل 

  إذا طلب الوكيل ذلك ووافقت الشركة املتعاقدة معه. -1             
ن الوكيل والشركة. -2              لغيت اتفاقية الوكالة القائمة ب

ُ
  إذا أ

 لفًا يدعو لذلك, ويطلب املدير العام تصحيحإذا رأت الهيئة وضعًا مخا - 3             
  الوضع املخالف.             

ن لدى أية جهة -ب ي التأم وقفت وكالته ممارسة أعمال الوكالة 
ُ
   ال يجوز للوكيل الذي أ

 أخرى طاملا كان التوقيف ساريًا وذلك تحت طائلة املسؤولية.      
    

ي الحاالت التالية: )17مادة ( ى ترخيص الوكيل    ُيل
إذا لم يقم الوكيل بتصحيح أوضاعه املخالفة بعد طلب الهيئة منه ذلك وفقًا ألحكام البند  -أ
  / من3/
  ) من هذا القرار.16الفقرة / أ / من املادة (    
ي / -ب درت ص أو ٔالانظمة والتعليمات ال  2005/ لعام 43مخالفة أحكام املرسوم التشري

   بمقت
  أحكامه.      
ن عدم  -ج ا أو إذا تب رخيص له بموج إذا فقد الوكيل أّيًا من الشروط ٔالاساسية ال تم ال



  صحة أي من
ن للهيئة.      ي الحالت   ٔالاوراق والثبوتيات املقدمة, ويعود تقدير جسامة الخطأ 
   العائدة للشركة أو لطالبإذا أساء ٔالامانة أولم يقم بسداد ٔالاموال املوجودة لديه و  - د
ن له.      ن أو للمؤمَّ   التأم
  ) من هذا القرار مع استمراره بممارسة العمل.15إذا لم يجدد رخصته وفقًا ألحكام املادة ( -هـ
ا وفق املادة / - و ى الوكيل الغرامات املنصوص عل التنفيذية    / من التعليمات 27تفرض ع

   للمرسوم
ي /       . 26/5/2005/ص تاريخ 668/ الصادرة بقرار وزير املالية رقم43التشري

    
ي املادة ( )18مادة ( رخيص املمنوح للوكيل ألي سبب من ٔالاسباب الواردة  ي ال ل

ُ
) من هذا القرار 17إذا أ

ن قبل أو ألي سبب آخر فال يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد ملمارسة عمل وكيل تأم
ى صدور القرار بإلغاء ترخيصه. ن ع  م سنت

     
  

امات  -أ )19مادة ( ن الوكيل والشركة أن تحدد بشكل واضح الال ي اتفاقية الوكالة املعقودة ب رط  يش
   املالية

ا, وأن تحدد مدة سريان الاتفاقية والحاالت        وٕالادارية وٕالاجرائية واملهنية لكل طرف من طرف
ا املحددة بعقد الوكالة      اية مد ا, وال يتم إلغاء الوكالة بصورة مفاجئة قبل  ا املوجبة إل

  إال بعد
ى موافقة الهيئة وألسباب تقدرها.       الحصول ع
ى الاتفاقية وذلك خالل  -ب ر يطرأ ع م طرفا الاتفاقية منفردين بإبالغ املدير العام بأي تغي يل

  مدة ال
ر أو التعديل أو ٕالالغاء.        تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التغي
ي الاتفاق وأي تعديل يطرأ عليه. -ج  ُتودع لدى الهيئة نسخة أصلية موقعة أصواًل من طر

    
ي / )20مادة ( والتعليمات الصادرة بموجبه, ال يجوز ألية  2005/ لعام 43تنفيذًا ألحكام املرسوم التشري

ي  ى ترخيص الهيئة ملمارسة أعمال الوكالة  ر حاصل ع شركة التعامل مع أي شخص غ
ن, كما ال يجوز للشركة التعامل مع وكيل مرخص لشركة أخرى.  التأم

    
ي التعاقد بشكل  )21مادة ( امات وحقوق طر ن الوكيل والشركة ال يجب أن يتضمن عقد الوكالة ب

ى ٔالاخص:   واضح وع
ا قبل املوعد املحدد. - ا   مدة الاتفاقية وشروط إ



  احتساب العمولة ال يتقاضاها الوكيل. -
  تحديد دقيق لعمل الوكيل املتفق عليه. -
ام الوكيل بتحويل بدالت التأم - ا ال ن ال يجر ا من عقود التأم ن / ٔالاقساط / ال يستوف

   بموجب
ى حساب الشركة بالشكل الذي ُيتفق عليه.      وكالته, وأن يسدد هذه ٔالاقساط إ

    
ى الوكيل: )22مادة (   ع

ى جميع مطبوعاته وأوراق املراسالت والجداول واملستندات ال يستخدمها بأنه  -أ أن يكتب ع
   يقوم

  بعمله بصفته وكياًل عن الشركة, وأن يتقيد بنصوص عقد الوكالة.    
  أن ال يكون وكياًل إال لشركة واحدة. -ب
اتحويل أية مبالغ يستلمها من الشركة لصالح املؤمن له أو املستفيد  -ج ى مستحق   إ
  بأسرع وقت ممكن.      
ي: - د ا وبصورة خاصة ما ي ام بقواعد ممارسة املهنة وآدا   الال

ي جميع تصرفاته وأعماله.      اهة  ام بال   الال
ى تقديم نفسه بصفته وكياًل عن الشركة بشكل صريح.        أن يحرص ع
ن وحدود التغطية واستثنا   ا بصورة كاملة للمؤمن له وشرح إيضاح مضمون التأم ا وإجراءا ءا

ن.   شروط ٕالافصاح الدقيق املطلوب من طالب التأم
ا بحكم عمله سواء تعلقت    التعامل بسرية وحرص مع املعلومات والبيانات ال يّطلع عل

ن واتخاذ جميع ٕالاجراءات الضرورية لحفظ وصيانة الوثائق  بالشركة أو بطالب التأم
  ندات.واملست

ى    ن بصورة دقيقة مطابقة ملا تعتمده الشركة أصواًل مع التأكيد ع أن يضع سعر التأم
رح.   الاستثناءات والشروط الخاصة للغطاء التأمي املق

ن عند تسوية املطالبات مع الشركة إذا    ن له أو املستفيد من وثيقة التأم تقديم املساعدة للمؤمَّ
  لزم ٔالامر.

ن له أو املستفيد من وثيقة       ن أو املؤمَّ عدم تقا أية عموالت أو أتعاب من طالب التأم
ن.  التأم

    
ن للتعامل مع شركة أخرى  )23مادة ( ن أنه خالف مخالفة جسيمة إذا دفع طالب التأم ر وكيل التأم ُيعت

ى دفع املؤمن له  عن طريق الوكيل املرخص لتلك الشركة تحقيقًا ملصلحة مادية, أو إذا أقدم ع
رنامج الذي يعرضه وتحقيق العمولة. رم مع شركة أخرى بغرض قبول ال ن م  لفسخ عقد تأم

    



ن املعتمدون من وزارة الاقتصاد والتجارة قبل  )24مادة ( ُيعفى وكالء املؤسسة العامة السورية للتأم
ي  2005/ لعام 43صدور املرسوم / ي هذا القرار، أما إذا أل رخيص الواردة  من شروط ال

ترخيص أي من هؤالء ألي سبب من ٔالاسباب فيخضع صاحب العالقة لطلب ترخيص جديد 
 .وفق أحكام هذا القرار

    
ية حكمًا  )25مادة ( ن من ي قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخاص بوكالء التأم ر التعليمات الواردة  ُتعت

ي / ي / 2004/ لعام 68بموجب أحكام املرسوم التشري ى  2005/ لعام 43واملرسوم التشري ع
ى املدى الذي ال أن تبقى جميع القرارات الصادرة بمقت القرار املذكور سارية ا ملفعول إ

 تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار والقرارات الخاصة بتنفيذه.
    

ن القائم بتاريخ صدور هذا القرار بوضع نظام أساس جديد التحاد  )26مادة ( يقوم اتحاد وكالء التأم
ي سورية يحل محل القرار رقم / ن  ى أن ُيعَمل به  12/4/1993/ تاريخ 535وكالء التأم ع

 1/1/2006اعتبارًا من
    

                                                                                                  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.  )27مادة (

  وزير املالية
  رئيس مجلس الادارة

ن  الدكتور محمد الحس

 


