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مــــــادة (1)

تسمى ھذه التعلیمات، تعلیمات رقم (5) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لمحققي التأمین. 

مـــــــادة (2)
 تعاریف

المادة (1) من  المعاني المخصصة لھا في  التعلیمات  للكلمات والعبارات الواردة في ھذه  1.  یكون 
قانون التأمین رقم (20) لسنة 2005 ما لم تدل القرینة على خالف ذلك. 

2.  لغایات ھذه التعلیمات یقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني التالیة: 
القانون :   قانون التأمین رقم (20) لسنة 2005.    

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

المحقق :   الشخص المجاز من الھیئة لممارسة أعمال التحقیق في حوادث التأمین.    
الشخص :  الشخص الطبیعي أو الشخص االعتباري.   

اإلجازة :   اإلجازة الصادرة عن الھیئة لممارسة أعمال محقق التأمین.   
الصندوق : الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق.    

مـــــــادة (3)
تنفیذًا ألحكام الفقرة (1) من المادة 130 من قانون الـتأمین رقم (20) لسنة 2005 ال یجوز ألي من 

محققي التأمین ممارسة عملھ في فلسطین ما لم یكن اسمھ مقیدًا في السجالت المعدة لذلك في الھیئة. 

مــــــادة (4)

مسؤولیات محققي التأمین

إجراء التحقیق في ظروف ومالبسات الحوادث ودراسة أسبابھا ومدى اإلصابة أو الضرر الناتج   .1

عنھا.

وتصویر  اإلفادات  وتدوین  الحوادث  عن  والتقاریر  والبیانات  المعلومات  كافة  على  الحصول   .2

األشخاص  والممتلكات المتضررة واألماكن التي وقعت فیھا الحوادث وأیة أمور أخرى تتعلق 

بعملھ. 
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مــــــادة (5)

الشروط  الواجب توفرھا في طالب الحصول على اإلجازة

1. أن یكون حاصًال على شھادة الثانویة العامة كحد أدنى. 

2. أن تكون لدیھ خبرة حدھا األدنى ثالث سنوات في شركة تأمین أو لدى الصندوق أو لدى أي جھة 

ذات اختصاص  أو مكتب تحقیق مجاز من الھیئة أو بشكل مستقل مع ضرورة إثبات ھذه الخبرة. 

3. أن یجتاز االمتحان الذي تعقده اإلدارة العامة للتأمین لھذه الغایة بحال توفرت لدیھ خبرة سابقة مدتھا 

سنھ واحدة   على األقل  لدى شركة تأمین أو الصندوق أو لدى احد مكاتب التحقیق المجازة من 

الھیئة أو جھة ذات اختصاص.

4. أن تتوفر فیھ الشروط المبینة في البنود (ب،ج،د) من المادة (121) من القانون.

مـــــــادة (6)

إجراءات الحصول على اإلجازة:

یجب على الشخص الذي یرغب بالحصول على إجازة ألول مرة لممارسة مھنة محقق تأمین ما  1 .

یلي: 

الكامل ومؤھلھ  الرباعي وعنوانھ  فیھ اسمھ  یبین  للتأمین  العامة  تقدیم طلب خطي لإلدارة            أ. 

العلمي وخبرات   العملیة. 

لدى  الغایة  لھذه  المعد  تأمین  مھنة محقق  لممارسة  اإلجازة  بطلب  الخاص  النموذج  تعبئة         ب. 

اإلدارة العامة   للتأمین.

على    الحصول  بطلب  الخاص  النموذج  في  والمذكورة  المطلوبة  المستندات  كافة  إرفاق  ج. 

اإلجازة.

العامة  اإلدارة  إلى  المطلوبة  المستندات  كافة  بھ  مرفقًا  اإلجازة  على  الحصول  یقدم طلب   د. 

للتأمین والتي تتولى فحص الطلب خالل (14) أربعة عشر یومًا من تاریخ تقدیمھ. 

ھـ.  یقوم المدیر بإعالم صاحب الطلب خالل المدة المذكورة في الفقرة (د) من ھذه المادة بـ : 

• استكمال نواقص الطلب إن وجدت. 

• موعد االمتحان الذي تنظمھ الھیئة لھذه الغایة. 

) من  الموافقة بحال تحقق توفرت لدیھ الشروط المبینة في البنود (1 ، 2 ) من المادة (5• 

ھذه التعلیمات.
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في حالة وجود نقص في الطلب فعلى مقدمھ استكمال ھذا النقص خالل مدة ال تجاوز(30)      و. 

           ثالثین یومًا من تاریخ تبلیغھ بذلك وإال یعتبر مستنكفًا عن الطلب ویتم إلغاء طلبھ. 

إذا كان طالب اإلجازة شخصًا اعتباریًا فیجب:  2 .

إرفاق المستندات اإلضافیة التالیة مع طلب الحصول على اإلجازة:     أ. 

§ صورة طبق األصل عن عقد التأسیس.

§ صورة طبق األصل عن النظام الداخلي.

§ صورة طبق األصل عن شھادة التسجیل الصادرة عن مراقب الشركات.

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

أن یكون ممثلھ أو مدیره العام أو القائم على إدارة مكتبھ في فلسطین مجازًا وفقًا ألحكام ھذه     ب. 

التعلیمات.

إذا كان الشخص االعتباري طالب اإلجازة فرعًا لشخص اعتباري أجنبي، یجب أن یزود     ج. 

الھیئة بشھادة مصدقة  حسب األصول عن إجازتھ في البلد األم. 

أن یمسك حسابات منتظمة قابلة للتدقیق.       د. 

بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة یتم منح مقدم الطلب اإلجازة ویسجل اسمھ في السجل  3 .

المعد لذلك في اإلدارة العامة للتأمین في الھیئة بعد تسدید الرسوم القانونیة المطلوبة، ویعتبر جزء 

السنة سنة كاملة لغایات الرسوم.

مـــــــادة (7)

تجدید اإلجازة

على الشخص الذي یرغب بتجدید اإلجازة لمھنة محقق التأمین التقید بما یلي: 

تقدیم طلب خطي لإلدارة العامة للتأمین في الھیئة یبین فیھ رغبتھ بتجدید اإلجازة وذلك قبل شھر   .1

من   نھایة فترة اإلجازة. 

العامة  اإلدارة  لدى  الغایة  لھذه  المعد  التأمین  محقق  إجازة  تجدید  بطلب  الخاص  النموذج  تعبئة   .2

للتأمین. 

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب تجدید اإلجازة.   .3

تجدید  شھادة  إصدار  یتم  المدیر،  وموافقة  اإلجازة  لتجدید  المطلوبة  الشروط  كافة  استكمال  بعد   .4

اإلجازة   بعد دفع الرسوم القانونیة المطلوبة. 
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مــــــادة (8)

إلغاء أو شطب اإلجازة

یتم شطب قید أي من األشخاص المجازین لممارسة مھنة محقق التأمین من السجل بقرار من  1 .

المدیر   في أي من الحاالت التالیة: 

أ-  إذا طلب الشخص إلغاء إجازتھ. 

ب- إذا صدر أمر قضائي بتصفیة الشخص المعنوي المجاز أو بتعیین حارس قضائي علیھ أو إذا 

اتخذ    قرارًا بتصفیتھ اختیاریًا أو صدر أمر قضائي بضبط أموالھ أو بإشھار إفالسھ. 

ج-  إذا أخل الشخص صاحب اإلجازة بشرط جوھري من شروط الحصول على اإلجازة. 

د-   إذا أخل الشخص المجاز بأحكام قانون التأمین والتشریعات القانونیة الصادرة بمقتضاه وتم 

إنذاره قبل   ذلك. 

ھـ-  إذا فقد الشخص المجاز شرطًا من شروط اإلجازة بعد منحھا إلیھ. 

و-   إذا لم یتقدم الشخص بطلب تجدید اإلجازة خالل المدة القانونیة المحددة في ھذه التعلیمات 

ولم یقدم عذرًا مقبوًال إلى المدیر بذلك. 

ز-   إذا مارس الشخص المجاز أعماًال تتعارض وتتضارب مع طبیعة المھنة التي أجیز للعمل 

بھا. 

ح-   إذا تبین أنھ حصل على اإلجازة دون وجھ حق. 

إذا أصدر المدیر قرارًا بإلغاء اإلجازة أو شطبھا، فال یجوز للشخص التقدم بطلب جدید لممارسة  2 .

المھنة  قبل مضى سنة من تاریخ صدور قرار إلغاء اإلجازة أو شطبھا، وذلك بعد إزالة األسباب 

التي أدت إلى   إلغاء أو شطب إجازتھ.

مــــــــادة (9)

أحكـــام عامــة

1 .

أ. یجوز لمحقق التأمین أن یكون موظفًا لدى شركة تأمین أو الصندوق أو مكتب تحقیق مجاز 

أو جھة ذات اختصاص وال یجوز لھ ممارسة أي من المھن التالیة: وكیل تأمین، خبیر تأمین 

اكتواري، خبیر معاینة لتقدیر األضرار، خبیر تأمین استشاري، وسیط تأمین و/ أو وسیط 

إعادة التأمین.      

ب. ال یجوز للمؤمن والمؤمن لھ على حد سواء التعامل مع أي محقق تأمین من غیر المسجلین 

في سجل الھیئة، ویستثنى من ذلك الحاالت التي تقتضي خبرة فنیة خاصة وبموافقة المدیر 

الخطیة المسبقة.  
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ج.  یتحمل أي من األشخاص الذین تشملھم أحكام ھذه التعلیمات وشركة التأمین التي یتم التعامل 

معھا بالتضامن مسؤولیة أي مخالفة ألحكام القانون والتشریعات الثانویة الصادرة بموجبھ وھذه 

التعلیمات. 

یجب أن تحمل یافطة (آرمة) محقق التأمین المجاز ومطبوعاتھ وخاتمھ المستخدم وأوراق عملھ  2 .

وأنواع  إجازتھ  بیان رقم  فلسطین مع  في  للعمل  للتأمین مجاز  بنفسھ كمحقق  التعریف  الرسمیة 

التأمین المجاز بھا، ویستثنى من ذلك محقق التأمین الموظف لدى شركة تأمین أو الصندوق أو 

جھة ذات اختصاص.  

ال یجوز لمحقق التأمین الموظف العمل كمحقق لغیر حساب شركة التأمین أو الصندوق أو الجھة  3 .

التي یعمل بھا، وعلیھ أن یحضر كتاب تعھد والتزام من رب عملھ یتعھد بھ  رب العمل بتحمل 

المسؤولیة كاملة عن أعمال وتصرفات والتزامات المحقق.  

.4

على الشخص الذي تم منحھ إجازة مزاولة محقق تأمین أن یقدم للھیئة ضمانًا مالیًا مقداره  أ.   

(1,000 $) ألف دوالر أمریكي للشخص الطبیعي و (3,000 $) ثالثة آالف دوالر أمریكي 

للشخص االعتباري على شكل ودیعة مربوطة ألمر الھیئة في احد البنوك التي یحددھا المدیر 

لھذا الغرض، ویعفى المحقق الموظف من تقدیم ھذا الضمان.

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

محكمة فلسطینیة   مختصة أو بإذن خطي من المدیر. 

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

المستحقة على الشخص  المجاز أو الغرامات التي قد توقعھا علیھ نتیجة مخالفات تستوجب 

ذلك قبل الرجوع إلیھ. 

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

انخفاض یطرأ على قیمة ھذا  المدیر بأي  المجاز والبنك  أن یشعر  على كل من الشخص  ھـ.   

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

أن یطلب من الشخص المجاز أو البنك في أي  وقت المعلومات التي یراھا ضروریة عن 

الضمان ویترتب علیھما تقدیمھا إلیھ خالل المدة التي یحددھا لھذا الغرض.

على الشخص المجاز سداد أي نقص یطرأ على قیمة ھذا الضمان خالل مدة ال تزید عن  و.   

ثالثین یومًا من تاریخ حدوث النقص. 

5. یجب على الشخص االعتباري إعالم المدیر عن شغور مركز المدیر العام أو القائم على إدارة مكتبھ 
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الشاغر خالل ستین یومًا من تاریخ شغور  المركز  الحال، وعلیھ ملء  في فلسطین حسب  مقتضى 

المركز وتبلیغ المدیر العام بذلك لغایة اعتماده من قبل الھیئة وفقًا ألحكام ھذه التعلیمات والقرارات 

واألوامر الصادرة بمقتضاھا.

6. على كل من أجیز لھ العمل بمھنة محقق تأمین أن یقدم للھیئة وثیقة تأمین لتغطیة االلتزامات التي 

یمكن أن تتحقق علیھ بسبب مسؤولیتھ المھنیة، ویتولى المدیر تحدید شروطھا ومبلغ التأمین الذي تغطیھ 

وحدود المسؤولیة التي تشملھا بموجب تعمیم یصدره لھذا الغرض. 

مــــــادة (10)

على جمیع األشخاص العاملین في مجال التحقیق قبل صدور ھذه التعلیمات العمل على توفیق أوضاعھم 

وفقًا ألحكامھا خالل فترة ال تزید عن ستة أشھر من تاریخ نفاذھا، وبشرط أن یكون قد مضى على 

عملھم في مجال التحقیق مع إحدى شركات التأمین أو الصندوق أو إحدى الجھات ذات االختصاص 

مدة ال تقل عن ثالث سنوات.  

مـــــــادة (11)

العقوبات

1. إذا توفرت للمدیر معلومات وافیة تدل على أي مما یلي: 

أن محقق التأمین خالف أحكام قانون التأمین والتشریعات الثانویة الصادرة بموجبھ.  أ.   

أن محقق التأمین فقد أي من الشروط التي تم منحھ اإلجازة بموجبھا أو إذا تبین عدم صحة  ب.   

أي من  البیانات أو األوراق الثبوتیة المقدمة منھ.

أن محقق التأمین لم یقم بتجدید ترخیصھ وما زال یمارس عملھ.  ج.   

أن محقق التأمین أساء األمانة أو أفشى أسرار تتعلق بالمؤمن أو المؤمن لھ.  د.   

2. یحق للمدیر اتخاذ أي من اإلجراءات التالیة بحقھ: 

وأحكام  یتوافق  بما  أوضاعھ  تصویب  لذلك  یحددھا  التي  المدة  خالل  منھ  والطلب  إنذاره  أ.   

القانون. 

إغالق مكتبھ ووقفھ عن العمل لمدة ال تزید عن شھر.  ب.   

وقف ترخیصھ لمدة ال تزید عن شھرین.  ج.   

فرض غرامة مالیة علیھ بقیمة ال تزید عن ( 1000 $) ألف دوالر أمریكي. د.   

إلغاء إجازتھ.  ھـ.   

إن  المحلیة  اإلعالم  وسائل  في  ونشرھا  الصلة  ذات  الجھات  كل  على  المخالفات  تعمیم  یتم  أن  على 

اقتضت الضرورة. 
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مـــــــــادة (12)

یعمل بأحكام ھذه التعلیمات اعتبارًا من تاریخ صدورھا. 

صدرت في مدینة البیرة بتاریخ :2010/03/07م

                الموافق :21/ ربیع االول /1431ھـ
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