
ن  تنظيم مهنة وسطاء التأم
  الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة
ن ى التأم   هيئة ٕالاشراف ع

  2/8/2005تاريخ  100/  6رقم / 
  4/2006/ 25تاريخ  19/100واملعدل بقرار رئيس مجلس ٕالادارة رقم 

   
ي املادة /    -أ )1مادة ( ي هذا القرار املعاني املحددة لها         /1يكون للكلمات والعبارات الواردة 

ي /     .2005/ لعام  43من املرسوم التشري
ا:        -ب  ُيقصد بالعبارات املبينة أدناه املعاني املقابلة لكل م

ي / املرسوم    .2005/ لعام 43املرسوم التشري
الشخص الذي يمارس الوسيط لصالحه أعمال الوساطة التأمينية وفقًا  العميل/الزبون  

 ألحكام املرسوم وتعديالته.
من له وشركة  الوسيط   ن املؤَّ ى أعمال الوساطة التأمينية ب هو الشخص الذي يتو

ن وباالتفاق معه. ن. ويتقا أجوره أو بدل أتعابه من طالب التأم )1( التأم

  
ي السجل املعد لهذا  )2( )2مادة ( ن أن يزاولوا أعمالهم ما لم يكونوا قد سجلوا  ال يجوز لوسطاء التأم

ن املباشر داخل  ي عمليات التأم ن التوسط  ر سوري الغرض لدى الهيئة وال يجوز لوسطاء غ
  السوق السورية.

  
ن,      - أ )3مادة ( ى ترخيص من ال يجوز ألي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأم إال بعد حصوله ع

الهيئة وفق الشروط املحددة بمقت أحكام هذا القرار والتعليمات ال تصدر بمقتضاه, وذلك 
     تحت طائلة املسؤولية القانونية.

ن, وفقًا ألحكام هذا القرار  - ب ن أعمال وساطة التأم ال ُيمنح أي شخص ترخيصًا يجمع ب
ن وفقًا ألحكام التعليمات النافذة.  والتعليمات ن أعمال وكالة التأم   الصادرة بمقتضاه, وب
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رخيص الشروط التالية: )4مادة ( ي طالب ال رط أن تتوفر    يش
ي مجال          -أ ى شهادة جامعية أو شهادة من أي من املعاهد املتخصصة  أن يكون حاصاًل ع

ن.   التأم
رات العملية التالية:      -ب   أن يكون لديه أي من الخ
ن  -1 ن أو ممارسة أعمال وكيل التأم ي نوع  ممارسة أعمال التأم ملدة ال تقل عن خمس سنوات 

ن فيه. ن املطلوب ممارسة أعمال وساطة التأم   التأم
ن ملدة ال تقل عن خمس سنوات.   -2 ي شركة تأم   عمل مديرًا أو موظفًا رئيسيًا 
ي املادة (        -ج ا    ) من القانون.3أن يحقق الشروط املنصوص عل
ي م          -د   كتب خاص.أن يكون متفرغًا للعمل 
ى تقديم الطلب, بدورات-هـ   أن يكون قد التحق, خالل السنوات الثالث السابقة ع
ا عن /        ن ال تقل مد ي أعمال التأم   / ساعة.15متخصصة 
   أن ال يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه و/ أو تسجيله الخاص بممارسة - و
ن, كعقوبة ت      ي التأم    أديبية, أو لم تتوافر فيه شروطأعمال الوساطة أو الوكالة 
رخيص و/ أو التسجيل من الجهة ال قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه.        إعادة ال
 أن يجتاز الامتحان الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية.      - ز

    
رخيص وفقًا لألنموذج املعد لهذه الغاية متضمنًا البيانات ومرفقًا باألوراق الثبوتية )5مادة ( ُيقدم طلب ال

  التالية:
رخيص وجنسيته وعنوانه.         -أ   اسم طالب ال

  صورتان شخصيتان.     -ب
ن املطلوب ممارسة أعمال الوساطة فيه.      -ج   نوع وفروع التأم
ن أ        -د ي يب ر محكوم بجناية أو جنحة لجرم شائن.سجل عد   نه غ
  صور مصدقة عن املؤهالت العلمية. -هـ
رة العملية. - و   صور مصدقة عن شهادات الخ
  تصريح خطي بأن كامل الوثائق والبيانات املقدمة وفقًا ألحكام هذه املادة صحيحة. -ز
   ما يثبت دفع الرسوم والبدالت املقررة وفقًا لألنظمة والتعليمات الصادرة -ح
  لهذه الغاية.     
ا املدير العام.-ط  أية بيانات أو أوراق ثبويتة أخرى يطل

    
يبلغ املدير العام مقدم الطلب إما باستكمال الطلب لجميع البيانات ؤالاوراق الثبوتية       - أ )6مادة (

ن من5املقدمة وفقًا ألحكام املادة ( ا وذلك خالل أسبوع ) من هذه التعليمات أو بوجود نقص ف
  تاريخ تقديم الطلب.

ى مقدم الطلب استكمال هذا النقص خالل مدة ال     - ب ن ي حال وجود نقص فع تتجاوز ثالث



ًى وال يجوز له تقديم طلب آخر قبل م ثالثة ر الطلب مل يومًا من تاريخ تبليغه بذلك, وإال ُاعت
ى تاريخ إلغاء الطلب.  أشهر ع

    
رخيص املقدم وفقًا ألحكام املادة ( يبت     - أ )7مادة ( ) من هذه التعليمات بقرار من الهيئة 5ي طلب ال

ن يومًا من تاريخ تبليغ مقدم الطلب باستكمال طلبه لجميع البيانات  خالل مدة ال تتجاوز ثالث
  ؤالاوراق الثبوتية.

ي الفقرة (أ) من هذه املادة  - ب ى الطلب املنصوص عليه  , يبلغ املدير العام ي حال املوافقة ع
ي السجل الخاص املعد لهذه  مقدم الطلب بذلك وفقًا ألحكام القانون ويتم تسجيل الوسيط 

ي:   الغاية لدى الهيئة بعد تقديمه ما يثبت تحقق ماي
  استكمال إجراءات تأسيسه وتسجيله لدى الجهات املختصة حسب مقت الحال.      -1
وفقًا لألنظمة والتعليمات ال تصدر لهذه الغاية كما تحددها  دفع الرسوم والبدالت املقررة   -2

 الهيئة.
    

ى أي من البيانات واملعلومات ال تم  )8مادة ( ر يطرأ ع م الوسيط بتبليغ املدير العام بأي تغي يل
ر متفقًا مع أحكام هذه الت ى أن يكون هذا التغي ا ع رخيص له بمقتضاها فور حدو  عليمات.ال

    
اء     -أ )1()9مادة ( ن يومًا من ان ى الوسيط تقديم طلب لتجديد ترخيصه سنويًا وذلك قبل خمسة وأربع ع

ن من شهر كانون ٔالاول من كل عام وفقًا لألنموذج املعد ي الحادي والثالث مدة ترخيصه الواقعة 
ي:   لهذه الغاية مرفقًا به ما ي

ن ال مارسها خالل السنة وفقًا لألنموذج املعد     -1 ي التأم كشف يتضمن أعمال الوساطة 
  لهذه الغاية.

ن, سارية املفعول, وفقًا ألحكام البند (  -2 ) من هذه 7) من الفقرة (ب) من املادة (2وثيقة تأم
رة سورية. 4التعليمات, تغطي مسؤوليته املهنية بحدود ن ل   مالي

  طي بأن كامل البيانات والوثائق املقدمة وفقًا لهذه الفقرة صحيحة.تصريح خ      -3
ما يثبت دفع الرسوم والبدالت املقررة وفقًا لألنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية   -4

  بمقت أحكام القانون.
ي الفقرة (أ) من هذه املادة وفقًا ألحكام-ب رخيص املنصوص عليه  ي طلب تجديد ال        يفصل 

 ) من هذه التعليمات, حسب مقت الحال.7املادة (    
    

ى الوسيط الذي يرغب بوقف ترخيصه تقديم طلب للهيئة بذلك, ويجوز له تقديم طلب  )10مادة ( ع
ي السجل الخاص املعد لهذه الغاية شريطة أن يتقدم بطلب خطي وفقًا لألنموذج  إلعادة قيده 

  املعد لهذه الغاية, وذلك مع مراعاة ٔالاحكام التالية:
رخيص سنة واحدة     -أ ى أحكام املادة  إذا لم تتجاوز مدة وقف ال من تاريخ تقديم الطلب, ترا



  ) من هذه التعليمات, حسب مقت الحال.9(
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رخيص سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب فيمكن أن يُ  -ب طلب من إذا تجاوزت مدة وقف ال
ى تقديم الطلب بدورات  ن ع ن السابقت الوسيط تقديم ما يثبت التحاقه خالل السنت

ن ي أعمال تأم ي مؤتمرات أو ندوات  ن أو مشاركته  ن أو وساطة التأم ي أعمال التأم متخصصة 
ا عن خمس عشرة ساعة. ن ال تقل مد   أو وساطة التأم

رخيص خمس    -ج ى الوسيط  ي حال تجاوزت مدة وقف ال سنوات من تاريخ تقديم الطلب, فع
 تقديم طلب ترخيص جديد وفقًا ألحكام هذه التعليمات.

    
ى الوسيط القيام باألعمال التالية: )11مادة (   ع

ى جميع أوراقه ومراسالته ومستنداته.         -أ   تثبيت رقم قيده لدى الهيئة ع
بذل الحد ٔالاق من جهوده لتحقيق أفضل الشروط الفنية ؤالاسعار املالئمة لصالح  -ب

ن.   العميل والتأكد من ذلك باالتصال مع عدٍد كاٍف من شركات التأم
ا من تقييم الخطر املطلوب تأمينه أو تجديد تأمينه     -ج ن لتمكي تقديم معلومات لشركة التأم

  بمعرفة العميل وموافقته.
ن الشركة والعميل والخاصة باملطالبات ال تنتج عن     -د ي املفاوضات ال تتم ب املساعدة 

  وقوع الخطر املؤمن منه.
ن -هـ ن آخرين بالقيام بالنيابة عنه بأعمال وساطة التأم    عدم السماح لوسطاء تأم

ى ذلك.        ى موافقة العميل الخطية ع   الخاصة بالعميل دون الحصول ع
ن للشركة وتحويلتحوي - و     ل أية مبالغ مسموح له بقبضها من العميل كأقساط التأم
ا بالشكل املتفق      ى مستحق    مبالغ املطالبات ال تدفعها الشركة لصالح العميل أو املستفيد إ
ي خاص لحفظ تلك املبالغ وعدم استيفاء أية عمولة أو فائدة       عليه, وعليه فتح حساب مصر

ي هذا الحساب.تلك  عن  املبالغ املوجودة 
   

ي : )12مادة ( ا املتمثلة بما ي ام بقواعد ممارسة مهنة الوسيط وآدا ى الوسيط الال   ع
ي جميع ٔالاوقات.         - أ ي جميع تصرفاته وأعماله  اهة والاستقامة وحسن التصرف    مراعاة ال

ا خالل عمله سواء عن الشركة أو  -ب التعامل مع جميع البيانات واملعلومات ال يحصل عل
ى سرية املعلومات و الوثائق و  العميل بمنته السرية وأن يتخذ ٕالاجراءات املناسبة للمحافظة ع

  املستندات ال يحوزها.
ن الصادرة عن الشركة ملتطلبات العميل.      -ج   التحقق من تلبية وثيقة التأم



ي ذلك شروط     -د ن الذي تم بواسطته بما  أن يقوم بإيضاح كامل لجميع شروط عقد التأم
  ٕالافصاح بالنسبة للخطر وللتعويض, وإعالم العميل بأهمية التقيد بصدق املعلومات.

ن ومت-هـ ى معلومات خاصةالتحقق من أن وثيقة التأم    طلبات تجديدها تحتوي ع
ن.         باإلجراءات ال تتبعها الشركة لتقديم العميل شكواه أو مالحظاته حول التأم
ا. - و   أن يكون لديه آلية مناسبة لتلقي الشكاوى واملالحظات من العميل ومتابع
ا لقاء اختياره أوأن ال يتقا أية عمولة أو أجر من الشركة أو وكيلها أو من ينوب  -ز    ع
ا.      ن املطلوب للعمل لد   )1( ترشيحه لها إلجراء التأم
ر عادلة عن أية شركة أو وسيط -ح ر صحيحة أو غ   أن ال يقدم للعميل معلومات أو انتقادات غ
ن سارية املفعول لشراء وثيقة جديدة عن طريقه        ى إلغاء وثيقة تأم آخر بغية حث العميل ع
ره.  أو ى العرض املقدم للعميل من جهة أخرى غ ر ع  التأث

    
ن ال يمارسها      -أ )13مادة ( ي التأم ى الوسيط تدوين البيانات واملعلومات الخاصة بأعمال الوساطة  ع

م الوسيط بتقديم بيان مفصل بجميع العمليات  ي دفاتر وسجالت, حسب مقت الحال, ويل
  مع صور الوثائق ال أبرمها نيابة عن الشركة خالل العام املذكور.

َييتضمن البيان املذكور اس     -ب م وعنوان العميل والخطر الذي تم تأمينه والقسط الذي اسُتو
  لذلك.

ي هذه املادة ملدة ال تقل عن خمس     -ج ى الوسيط الاحتفاظ بالسجالت والدفاتر الواردة  ع
ا.  سنوات من تاريخ انقضاء السنة املالية املرتبطة 

    
ي:-أ )14مادة ( ى أي مما ي   إذا توافرت لدى املدير العام معلومات وافية تدل ع

أن الوسيط خالف أحكام القانون أو ٔالانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة     -1
ن عدم صحة أي من البيانات أو  ا,أو إذا تب أو أنه فقد أي من الشروط ال تم ترخيصه بموج

  قدمة منه.ٔالاوراق الثبوتية امل
) من هذه 9أن الوسيط لم يقم بتجديد ترخيصه وفقًا ألحكام الفقرة (أ)من املادة (    -2

  التعليمات وما زال يمارس أعماله.
ى ٔالاموال املحفوظة لديه والعائدة    -3 ر قانونية ع أن الوسيط أساء ٔالامانة باالستيالء بصورة غ

  للشركة أو العميل.
ي أي -ب ي البند (أ) من هذه املادة:للمدير العام    من الحاالت املذكورة 
الطلب من الوسيط اتخاذ إجراءات محددة لتصحيح أوضاعه خالل املدة ال يحددها         -1

  لذلك.
وقف ترخيص الوسيط والطلب منه اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعه خالل املدة     -2

  ال يحددها املدير العام لذلك.
  لغاء ترخيص الوسيط.إ        -3



) من الفقرة (ب) من هذه 2و  1إذا لم يقم الوسيط بتصويب أوضاعه وفقًا ألحكام البندين (-ج
ي املدير العام ترخيصه.   املادة, يل

رخيص وفقًا ألحكام البند ( -د ) من الفقرة (ب) من هذه2إذا قام الوسيط بإزالة أسباب وقف ال
ى استمرار الوسيط بممارسة  راح املدير العام قرارًا باملوافقة ع ى اق املادة, تصدر الهيئة بناء ع

  أعماله.
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إذا أصدرت الهيئة قرارًا بإلغاء ترخيص الوسيط فال يجوز للوسيط التقدم بطلب ترخيص  -هـ

ي سورية قبل م ثالث سنوات من تاريخ صدور  ن  ي التأم جديد ملمارسة أعمال الوساطة 
رخيص إذا كان سبب ٕالالغاء ناتج عن خلل جسيم وذلك وفقًا لتقدير ا  ملدير العام.قرار إلغاء ال

    
ن عند نفاذ أحكام هذه التعليمات أن يتقدم     - أ )15مادة ( يحق لكل شخص يمارس أعمال وساطة التأم

ى ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه  ى ترخيص خالل مدة ال تزيد ع بطلب للحصول ع
ي: ى أن يتوافر فيه ماي   التعليمات ع

ي الفقرات (ج, د, و, ز) من املادة (  -1   ) من هذه التعليمات.4الشروط املحددة 
ي الفقرة (ب) من املادة (- 2 رات الواردة  رة عملية ال تقل عن الخ ) من هذه 4أن تكون لديه خ

      التعليمات.
ي الفقرة (أ) من     -3 رخيص من الشرط املنصوص عليه  ى إعفاء طالب ال للهيئة املوافقة ع

رخيص4املادة ( ي طالب ال رة عملية تزيد عن مدة أي من  ) من هذه التعليمات, إذا توفر  خ
ي البنود ( رات الواردة  ) من هذه التعليمات ملدة ال تقل 4) من الفقرة (ب) من املادة (2 -1الخ

ى شهادة الثانوية العامة حد أدنى, وأن ى أن يكون مقدم الطلب حاصاًل ع  عن ثالث سنوات, ع
 يتقدم بطلبه خالل مدة ال تتجاوز السنة من تاريخ صدور التعليمات املعدلة.

    
 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. )16مادة ( 
   

  وزير املالية

  رئيس مجلس الادارة 

ن    الدكتور محمد الحس

 


