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صادر عن مجلس إدارة ھیئة سوق رأس الفلسطینیة بموجب  قانون التأمین

رقم (20) لسنة (2005)

مـــادة (1) 

تسمى ھذه التعلیمات تعلیمات رقم  (4) لسنة 2010 بشأن منح اإلجازة لشركات إدارة النفقات الطبیة 

والخدمات التأمینیة وأسس تنظیم أعمالھا ومراقبتھا. 

مـــادة (2)

المادة (1) من  التعلیمات المعاني المخصصة لھا في  یكون للكلمات والعبارات الواردة في ھذه   .1

قانون رقم  (20)  لسنة 2005.   

لغایات ھذه التعلیمات یقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني التالیة:    .2

: قانون التأمین رقم 20 لسنة 2005   القانون 

: ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة    الھیئة  

: مدیر عام اإلدارة العامة للتأمین في ھیئة سوق رأس  المال   المدیر  

  الشركة : الشركة المجازة من الھیئة لممارسة أعمال (إدارة النفقات الطبیة و/أو الخدمات التأمینیة)

  مقدمي الخدمات الطبیة : الجھات المجازة لتقدیم الخدمات الطبیة كالمستشفیات واألطباء والمختبرات 

والصیدلیات .... الخ

مــــادة (3)

مسؤولیات الشركة 

تتضمن مسؤولیات الشركة ما یلي: 

تسویة المطالبات.  .1

دفع المطالبات بالنیابة عن شركة الـتأمین.   .2

إدارة برامج التأمین الطبیة المعتمدة من شركة التأمین   .3

إعداد أنظمة محوسبة إلدارة التأمین الطبي وضبط النفقات الطبیة وتنفیذھا وتسویقھا وتطویرھا.  .4
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إعداد أنظمة محوسبة إلدارة الخدمات التأمینیة وتسویقھا وتطویرھا.   .5

عقد االتفاقیات مع مقدمي الخدمات الطبیة بالنیابة عن شركة التأمین.  .6

مـــــادة (4) 

سجالت الشركة وحساباتھا

تلتزم الشركة بمسك السجالت اآلتیة:   .1

 أ.  سجل البرامج الصحیة

  ب.  سجل جھات تقدیم خدمات الرعایة الصحیة

ج.  سجل الوسطاء والوكالء اإلداریین

 د.  سجل المطالبات 

للھیئة أن تلزم الشركة بمسك سجالت أخرى وفقًا لما تراه ضروریًا لمزاولة النشاط.  .2

على الشركة االحتفاظ بسجالت أو دفاتر أصولیة لجمیع البیانات المتعلقة بأعمالھا وباالتفاقیات   .3

التأمین  بالنیابة عن شركة  التأمینیة  الطبیة و  الخدمات  التأمین ومقدمي  تعقدھا مع شركة  التي 

وذلك لكل شركة تأمین على حده.

بتزوید  الشركة  تلتزم  التأمین ألي سبب  الشركة وشركة  بین  المبرمة  االتفاقیة  انتھاء  في حال   .4

شركة التأمین بجمیع السجالت والدفاتر المذكورة في البند (3) من ھذه المادة.

على الشركة تزوید المدیر ببیاناتھا المالیة الختامیة للسنة مدققة حسب األصول خالل ثالثة أشھر   .5

من تاریخ انتھاء السنة المالیة من كل عام.

مـــادة (5)

الشروط الواجب توفرھا في طالب الحصول على اإلجازة

ذات  شركة  قبل  من  التأمینیة  الخدمات  و/أو  الطبیة  النفقات  إدارة  أعمال  تمارس  أن  یشترط   .1

مسؤولیة محدودة أو مساھمة عامة أو مساھمة خاصة وفقًا ألحكام قانون الشركات النافذ المفعول 

وبما ال یتعارض مع أحكام قانون التأمین. 

أال یقل رأسمال الشركة عن (40,000 $) أربعین ألف دوالر أمریكي.  .2

أن تقتصر غایات الشركة على أعمال إدارة النفقات الطبیة و/أو الخدمات التأمینیة المنصوص   .3

علیھا في المادة (3) في ھذه التعلیمات. 

أن یكون مدیر عام الشركة حاصًال على شھادة جامعیة ولدیھ خبرة عملیة ال تقل عن أربع سنوات   .4

في أعمال اإلدارة أو في أي من التخصصات األخرى ذات العالقة. 

أن یكون لدى الشركة موظف رئیس حاصل على دبلوم على األقل وذو خبرة عملیة في فرع   .5
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التأمین الطبي بما في ذلك تسویة المطالبات لمدة ال تقل عن خمس سنوات إذا كانت الشركة شركة 

إدارة نفقات طبیة.

أن یكون لدى الشركة موظف رئیس حاصل على شھادة جامعیة تخصص طب عام مسجل حسب   .6

األصول ومتفرغ إلدارة الخدمات الطبیة التأمینیة، إذا كانت الشركة شركة إدارة نفقات طبیة.

مـــادة (6)

إجراءات الحصول على اإلجازة وتجدیدھا وإلغاءھا

یقدم طالب اإلجازة طلبًا إلى اإلدارة العامة للتأمین في الھیئة لممارسة أعمال إدارة النفقات الطبیة  1 .

و/أو الخدمات التأمینیة وفقًا للنموذج المعد لھذه الغایة في الھیئة مرفقًا بھ ما یلي: 

صورة طبق األصل عن عقد التأسیس. أ-   

صورة طبق األصل عن النظام الداخلي. ب-   

صورة طبق األصل عن شھادة التسجیل الصادرة عن مراقب الشركات. ج-   

كل  حصة  أو  مساھمة  ومقدار  للتبلیغ  المختارة  وعناوینھم  الشركاء  أو  المؤسسین  أسماء  د-   

منھم. 

كشف بأسماء المدیر العام والموظفین الرئیسیین وملخص سیرھم الذاتیة. ھـ-   

خطة عمل الشركة للسنوات المالیة األولى والثانیة متضمنة وصفًا للخدمات والتسھیالت التي  و-   

ستقدمھا والخطط المستقبلیة لتطویر عملھا. 

نسخ عن نماذج االتفاقیات التي ستبرمھا الشركة مع شركات التأمین ومقدمي الخدمات الطبیة  ز-   

وغیرھم. 

أیة معلومات أو بیانات أو مستندات أخرى قد یطلبھا المدیر خطیًا لھذا الغرض.  ح-   

یبلغ المدیر مقدم الطلب إما عن استكمال الطلب لجمیع البیانات واألوراق الثبوتیة وفقًا  ألحكام ھذه  2 .

التعلیمات أو بوجود نقص فیھ وذلك خالل ثالثین یومًا من تاریخ تقدیم الطلب. 

في حال وجود نقص فعلى مقدم الطلب استكمال ھذا النقص خالل ثالثین یومًا من تاریخ تبلیغھ  3 .

بذلك وبعكس ذلك یعتبر الطلب الغیًا.

في حال استكمال الطلب لجمیع البیانات واألوراق الثبوتیة یصدر المدیر قراره بالموافقة المبدئیة  4 .

أو بعدم الموافقة خالل ثالثین یومًا من تاریخ استكمال الطلب. 
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 5. على طالب اإلجازة الحاصل على الموافقة المبدئیة وفقًا ألحكام الفقرة (4) من ھذه المادة تزوید 

المدیر بالبیانات والوثائق الثبوتیة الالزمة للحصول على اإلجازة بما في ذلك ما یلي: 

وثیقة مصدقة من بنك في فلسطین تثبت تسدید كامل رأس المال المطلوب. أ. 

عنوان المكتب وبیان بالتجھیزات التي تم إعدادھا فیھ لممارسة الشركة عملھا. ب.   

أي بیانات أو معلومات أو أوراق ثبوتیة أخرى یطلبھا المدیر. ج. 

وذلك خالل  اإلجازة  بمنح  قرارًا  المدیر  یصدر  والوثائق  البیانات  لجمیع  الطلب  استكمال  بعد  6 .

ثالثین یومًا من تاریخ استكمال الطلب ویتم تسجیل الشركة في السجل الخاص المعد لھذه الغایة 

لدى الھیئة بعد تسدید الرسوم القانونیة ویعتبر جزء السنة سنة كاملة لغایات الرسوم. 

تلتزم الشركة بتبلیغ المدیر بأي تغیر یطرأ على أي من البیانات والمعلومات التي تم ترخیصھا  7 .

بمقتضاھا. 

انتھاء مدة  تاریخ  قبل ثالثین یومًا من  لتجدید ترخیصھا سنویًا وذلك  تقدیم طلب  الشركة  على  8 .

الترخیص وفقًا للنموذج المعد لھذه الغایة في الھیئة. 

القیام  بإلغائھا فعلى الشركة االستمرار في  إذا أصدر المدیر قرارًا بوقف ترخیص الشركة أو  9 .

بمھامھا التي التزمت بھا قبل تاریخ صدور قرار وقف الترخیص أو إلغائھ ولمدة ال تتجاوزثالثة 

أشھر من ذلك التاریخ لغایات إنھائھا أو إحالتھا إلى شركة أخرى وبموافقة شركة التأمین. 

إذا أصدر المدیر قرارًا بإلغاء ترخیص الشركة فال یجوز لھا التقدم بطلب ترخیص جدید قبل  10 .

مضي سنة واحدة من تاریخ صدور إلغاء الترخیص، وذلك بعد إزالة األسباب التي أدت إلى 

إلغاء أو شطب إجازتھا.

مــــادة (7)

الشروط الواجب توفرھا في االتفاقیات التي تبرمھا الشركة

یشترط في االتفاقیة المبرمة بین الشركة وشركة التأمین أن تحدد حقوق الطرفین والتزاماتھما   .1

بما في ذلك كحد أدنى ما یلي: 

وصف لطبیعة الخدمات المتفق علیھا بینھما والتي ستقدمھا الشركة لشركة التأمین.  أ. 

بیان لحقوق والتزامات كل من الشركة ومقدمي الخدمات الطبیة والخدمات التأمینیة في العقود  ب. 

المبرمة بالنیابة عن شركة التأمین مع مقدمي ھذه الخدمات. 

مدة االتفاقیة والحاالت الموجبة إلنھائھا.  ج. 

كیفیة احتساب أتعاب الشركة.   د. 

وبین  بینھا  القائمة  باألعمال  الخاصة  والسجالت  الدفاتر  على  باإلطالع  التأمین  شركة  حق  ھـ. 

الشركة. 
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مدة تسویة المطالبات ودفعھا.  و. 

تفویض من شركة التأمین للشركة بعقد االتفاقیات مع مقدمي الخدمات الطبیة بالنیابة عن شركة  ز. 

التأمین. 

الطرفین  أن تحدد حقوق  الطبیة  الخدمات  الشركة ومقدمي  بین  المبرمة  االتفاقیات  یشترط في   .2

والتزاماتھما وآلیة العمل بینھما واألجور واألسعار التي سیتم اعتمادھا لدى دفع المطالبات ومدة 

تسویة المطالبات، على أن یرفق بھا وثیقة من شركة التأمین تفید بأن الشركة تبرم االتفاقیات مع 

مقدمي الخدمات الطبیة بالنیابة عنھا. 

على الشركة تزوید المدیر بنسخ من االتفاقیات المبرمة بینھا وبین شركة التأمین وبینھا وبین   .3

مقدمي الخدمات الطبیة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر یوما یومًا من تاریخ إبرام ھذه االتفاقیات 

تاریخ  من  یومًا  عشر  خمسة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  منھا  أي  على  یطرأ  تعدیل  بأي  وتزویده 

التعدیل. 

على الشركة االلتزام بما یلي:   .4

أ. تزوید شركة التأمین بنماذج االتفاقیات التي ستبرم مع مقدمي الخدمات قبل توقیعھا لغایات 

الموافقة علیھا. 

المتفق  المدة  خالل  التأمین  شركة  من  استالمھا  عند  مستحقیھا  إلى  المطالبات  مبالغ  تسدید  ب. 

علیھا. 

مسك حسابات خاصة لكل شركة تأمین لتسجیل المبالغ المستوفاة منھا لغایات دفع المطالبات. ج. 

ال یجوز لشركة إدارة النفقات الطبیة االكتتاب بأي خطر تأمیني أو إسناد أي من تلك األخطار  د. 

إلى معیدي التأمین. 

عدم فرض أو استیفاء أي مبالغ إضافیة من المؤمن لھ أو المستفید الذي تقدم لھ خدماتھا. ھـ. 

التأمین التي تتأخر عن دفع قیمة المطالبات في حال تجاوزت مدة  إعالم المدیر عن شركة  و. 

التأخیر خمسة عشر یومًا عن المدة المحددة في االتفاقیات المبرمة. 

تزوید شركة التأمین بأي تقاریر تطلبھا تبین نتائج أعمالھا معھا وفي أي وقت. ز. 

عدم االحتفاظ بأي مبالغ متبقیة لدیھا نتیجة تسدید مطالبات بمبلغ أقل مما تم استالمھ لحساب  س. 

تلك المطالبات وإعادة تلك المبالغ لشركة التأمین خالل العشرة أیام األولى من الشھر التالي 

لتسدید المطالبات.

یجوز للشركة تقدیم خدماتھا ألكثر من شركة تأمین أو صندوق ذاتي التمویل وأن تتعاقد مع أكثر   .5

من مقدم للخدمات الطبیة أو للخدمات التأمینیة. 
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مـــادة (8)

أحكام عامـــــة

    .1

على الشركة التي تم منحھا إجازة مزاولة مھنیة إدارة النفقات الطبیة و/أو الخدمات التأمینیة،  أ. 

أن تقدم للھیئة ضمانًا مالیًا مقداره (15000 $) خمسة عشر ألف دوالر أمریكي على شكل 

ودیعة مربوطة ألمر الھیئة في احد البنوك التي یحددھا المدیر لھذا الغرض. 

ال یجوز للبنك التصرف بھذه الودیعة أو بجزء منھا إال بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة  ب. 

فلسطینیة مختصة أو بإذن خطي من المدیر. 

یكون للھیئة امتیازًا على ھذا الضمان، ویجوز لھا استخدامھ لتغطیة الرسوم أو النفقات المستحقة  ج. 

قبل  ذلك  تستوجب  مخالفات  نتیجة  علیھا  توقعھا  قد  التي  الغرامات  أو  المجازة  الشركة  على 

الرجوع إلیھا. 

یلي ھذا االمتیاز في المرتبة ما یقرره القانون المدني بھذا الشأن.   د. 

على كل من الشركة المجازة والبنك  أن یشعر المدیر بأي انخفاض یطرأ على قیمة ھذا الضمان  ھـ. 

وذلك خالل مدة ال تزید عن عشرة أیام من تاریخ حدوث االنخفاض، ویجوز للمدیر أن یطلب 

من الشركة المجازة أو البنك في أي وقت المعلومات التي یراھا ضروریة عن الضمان ویترتب 

علیھما تقدیمھا إلیھ خالل المدة التي یحددھا لھذا الغرض.

على الشركة المجازة سداد أي نقص یطرأ على قیمة ھذا الضمان خالل مدة ال تزید عن ثالثین  و. 

یومًا من تاریخ حدوث النقص. 

الرسمیة  المستخدم وأوراق عملھا  الشركة ومطبوعاتھا وخاتمھا   ( (آرمة  یافطة  تحمل  أن  یجب   .2

التعریف بنفسھا كشركة مجازة للعمل في فلسطین إلدارة النفقات الطبیة و/أو الخدمات التأمینیة مع 

بیان رقم إجازتھا. 

للمدیر تكلیف أو تعیین جھة خارجیة للتدقیق في أي من دفاتر الشركة وسجالتھا وعلى الشركة   .3

أن تضع أیًا منھا تحت تصرفھم والتعاون معھم لتمكینھم من القیام بأعمالھم بشكل كامل، وتتحمل 

الشركة األجور المترتبة للجھة الخارجیة، ما لم یقرر المدیر خالف ذلك. 

4.      للمدیر أو من ینوب عنھ واستنادًا ألحكام قانون التأمین والتشریعات الثانویة الصادرة بموجبھ 

بأعمالھا ولھ  تتعلق  التي  الوثائق والسجالت والحسابات  تدقیق  الشركة وفحص و  دخول مكاتب 

أن یطلب من أیة شركة أخرى أو جھة لھا عالقة بأعمال الشركة تقدیم ما لدیھا من دفاتر ووثائق 

وسجالت تحتوي أو قد تحتوي على المعلومات المطلوبة 

یجب على الشركة إعالم المدیر عن شغور مركز مدیرھا العام أو القائم على إدارتھا أو أي من  5 .

ستین  خالل  الشاغر  المركز  ملء  وعلیھ   ، فلسطین  في  الرئیسیین  الموظفین  أو  الفروع  مدراء 
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یومًا من تاریخ شغور المركز وتبلیغ المدیر العام بذلك لغایة اعتماده وفقًا ألحكام ھذه التعلیمات 

والقرارات واألوامر الصادرة بمقتضاھا.

على كل شركة مجازة لمھنة إدارة النفقات الطبیة و/أو الخدمات التأمینیة أن تقدم للھیئة وثیقة تأمین  6 .

تحدید  المدیر  ویتولى  المھنیة،  مسؤولیتھا  بسبب  علیھا  تتحقق  أن  یمكن  التي  االلتزامات  لتغطیة 

لھذا  یصدره  تعمیم  بموجب  تشملھا  التي  المسؤولیة  وحدود  تغطیھ  الذي  التأمین  ومبلغ  شروطھا 

الغرض. 

المـــادة (9)

العقوبـــــــات

1.إذا توافرت لدى المدیر معلومات وافیة تدل على أن الشركة:

خالفت أحكام القانون أو التشریعات الثانویة الصادرة بمقتضاه.   أ.   

فقدت أي من الشروط التي تم ترخیصھا بموجبھا.  ب.   

عدم صحة أي من البیانات أو األوراق الثبوتیة المقدمة منھا.  ج.   

الخدمات  مقدمي  وبین  بینھا  أو  التأمین  شركة  وبین  بینھا  المبرمة  االتفاقیات  أحكام  خالفت  د.   

الطبیة.

لم تقم بتجدید ترخیصھا وفقًا ألحكام ھذه التعلیمات وما زالت تمارس أعمالھا.  ھـ.   

تمت تصفیتھا بموجب أحكام التشریعات النافذة المفعول أو إذا تبین سوء وضعھا المالي الذي  و.   

من شأنھ أن یؤثر على قدرتھا في االستمرار بأعمالھا. 

توقفت عن أعمالھا منذ مدة ال تقل عن ستة أشھر من تاریخ ترخیصھا أو تجدید ترخیصھا. ز.   

2. یحق للمدیر اتخاذ أي من اإلجراءات التالیة بحق الشركة: 

الطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصویب أوضاعھا خالل مدة ثالثین یومًا. أ.   

وقف ترخیص الشركة لمدة ال تقل عن ثالثة أشھر، ولھ الطلب من الشركة اتخاذ إجراءات  ب.   

محددة لتصویب أوضاعھا. 

إلغاء ترخیص الشركة.  ج.   

فرض غرامة مالیة ال تزید عن (5000 $) خمسة آالف دوالر أمریكي على الشركة.  د.   
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المـــادة (10)

یصدر المدیر القرارات الالزمة لتنفیذ ھذه التعلیمات وُیعمل بھا من تاریخ صدورھا. 

صدرت في مدینة البیرة  بتاریخ  2010/03/07م

              الموافق  21/ ربیع االول /  1431 ھـ                           
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