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4/15/1985: تاريخ التشريع  
تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين: عنوان التشريع     

  وزير االقتصاد والتجارة

 في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء 1972لسنة ) 1(االتحادي رقم  ع على القانونبعد االطال

  المعدلة له، والقوانين

   في شأن الشركات التجارية،1984لسنة ) 8(وعلى القانون االتحادي رقم 

  . في شأن شركات ووكالء التأمين1984لسنة ) 9(وعلى القانون االتحادي رقم 

لسنة ) 9(للقانون االتحادي رقم   بالالئحة التنفيذية1984لسنة ) 32( االقتصاد والتجارة رقم وعلى قرار وزير

  . في شأن شركات ووكالء التأمين1984

  .عرضه وكيل الوزارة وموافقة اللجنة العليا للتأمين وبناء على ما

 :قرر

  

  1مادة 

  :التالية المعاني الموضحة قرين كل منها في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعبارات وااللفاظ

  .دولة االمارات العربية المتحدة: الدولة

  .وزارة االقتصاد والتجارة: الوزارة

  .تصاد والتجارةالداخلية بوزارة االق ادارة التجارة: االدارة المختصة

والتجارة المختص باالمارة المطلوب مزاولة المهنة فيها او الكائن  مكتب وزارة االقتصاد: مكتب الوزارة المختص

  .التأمين بها مقر عمل وسيط

  .سجل وسطاء التأمين: السجل

ين طالب التأمين او عمليات التأمين او اعادة التأمين بشكل مستقل فيما ب الشخص الذى يتوسط في: وسيط التأمين

اتعابه عمولة من  التأمين من جهة وبين اية شركة تأمين او اعادة تأمين من جهة اخرى، ويتقاضى مقابل اعادة

 .شركة التأمين التي يتم التأمين لديها

  2مادة 

وسطاء "الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل  في) بروكر(ال يجوز الى شخص مزاولة مهنة وسيط تأمين 



  .المختصة المعد لهذا الغرض في االدارة" التأمين

  (1992/5/24 تاريخ 30فقرة مضافة بالقرار رقم )

 ين ما لم يكونوا مقيدين في السجلالتأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأم كما ال يجوز لشركات"

 ."المعد لهذا الغرض

  3مادة 

  (1992/5/24تاريخ  30 والقرار رقم 1989 لسنة 30كما عدلت بالقرار رقم )

  .ان يكون من مواطني الدولة -1

التأمين، االقتصاد، التجارة ، المحاسبة، : (جامعية في احد التخصصات التالية ان يكون حاصال على شهادة -2

بأعمال وسطاء  التأمين ال تقل عن سنتين او تقديم شهادة صالحية للقيام مع خبرة في مجال) المصرفية العلوم

ال تقل عن ثالثة ) نظرية وعملية(تدريبية  دورةالتأمين صادرة عن جمعية االمارات للتأمين بالدولة تفيد اجتيازه 

  ."اشهر من مجال وسطاء التأمين

  ."تأمين تخصص"من شرط الخبرة في مجال التأمين االشخاص الحاصلون على الشهادات الجامعية  ويستثنى

  (1986/5/31 تاريخ 30كما عدل هذا البند بالقرار رقم  )-3

  .ا يعادلها مع خبرة في مجال التأمين ال تقل عن سنتينحاصال على شهادة جامعية او م ان يكون

االمانة ما لم يكن قد رد اليه  ان يكون حسن السيرة والسلوك لم تصدر ضده احكام في جرائم مخلة بالشرف او -4

  .فيه العفو اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز

  . رد اليه اعتبارهاال يكون قد اشهر افالسه ما لم يكن قد -5

  .ان يزاول عمله في مقر دائم -6

  (1992/5/24  تاريخ30اضيف هذا البند بالقرار رقم  )-7

 .ان يكون متفرغا لمزاولة المهنة

  4مادة 

  (1992/5/24 تاريخ 30رقم كما عدلت بالقرار  )

  -:يشترط فيمن يقيد في السجل من المؤسسات الفردية ما يلي

 الفردية مملوكة ألحد مواطني الدولة من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات المشار ان تكون المؤسسة -1

  .من هذا القرار) 2(اليها في المادة 

  .من المادة السابقة) 5(، ) 4(، )3( في البنود عليها ان تتوفر في مالكها الشروط المنوصص -2

وفقا  المؤسسة الفردية عمل المؤسسة بنفسه يشترط ان تتوفر لديه الخبرة في مجال التأمين في حالة ادارة مالك -3

  .المهنة من المادة السابقة، وأن يكون متفرغا لمزاولة) 2(لما هو منصوص عليه في البند 

  _:تتوفر لديه ما يلي مؤسسة الفردية عن طريق مدير مسئول فأنه يجب انفي حالة ادارة عمل ال -4

) 2(جامعية في التخصصات المشار اليها في المادة  ان يكون حاصال على شهادة:  اذا كان من مواطني الدولة - أ

  .ةمن المادة السابق) 2(التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في البند  من هذا القرار مع خبرة في مجال



المادة  ان يكون حاصال على شهادة جامعية في التخصصات المشار اليها في: غير مواطني الدولة  اذا كان من-ب

على رفيق او زميل من معهد  من هذا القرار مع خبرة في مجال التأمين ال تقل عن عشر سنوات، او حاصال) 2(

  .ي مجال التأمين ال تقل عن خمس سنواتف التأمين القانوني بلندن او احد المعاهد المماثلة مع خبرة

من ) 5(، ) 4(، ) 3(االحوال الشروط المنصوص عليها في البنود  ان يتوفر في المدير المسئول في جميع -5

 .يكون متفرغا لمزاولة المهنة المادة السابقة ، وان

  5مادة 

  ( 1992/5/24تاريخ  30 والقرار رقم 1986 لسنة 30كما عدلت بالقرار رقم )

  :يشترط فيمن يقيد في السجل من الشركات ما يأتي

المنصوص عليه  يتوفر في احد الشركاء في الشركة او في احد مديريها المسئولين شرط المؤهل والخبرة ان -(1)

كان من مواطني الدولة وان يتوفر   اذا1985لسنة ) 24(من القرار الوزاري رقم ) 3( من المادة )2(في البند 

من هذا القرار اذا كان من غير ) 4(من المادة  (4) بند) ب(شرط المؤهل والخبرة المنصوص عليه في الفقرة 

  .مواطني الدولة

في جميع  من المادة الثالثة من هذا القرار) 5 (،) 4(، ) 3(الشروط المنصوص عليها في البنود  ان تتوفر -(2)

  .الشركاء المتضامنين وفي اعضاء مجلس االدارة او المديرين بحسب االحوال

مؤسسة في الدولة، فاذا  اذا كانت الشركة % 51ان ال يقل نصيب المواطنين في رأس مال الشركة عن  -(3)

  .مواطني الدولة وكيل منكانت الشركة مؤسسة في خارج الدولة وجب ان يكون له 

  (1992/5/24 تاريخ 30اضيف هذا البند بالقرار رقم  )-(4)

 .الدولة المسجلة فيها تكون الشركة المؤسسة خارج الدولة مرخصا لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في نفس ان

  6مادة 

  (1992/5/24 تاريخ 30كما عدلت بالقرار رقم )

موقعتين من الطالب  طلب القيد في السجل الى مكتب الوزارة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين يقدم

  :مرفقا به المستندات اآلتية

  .الطالب صورة طبق األصل من جواز سفر (1)

بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او  لسلطات المختصة بأن الطالب لم يسبق الحكم عليهشهادة رسمية من ا (2)

  .افالسه االمانة، مع اقرار من الطالب بأنه لم يسبق اشهار

  .صورة طبق االصل من الشهادات العلمية مصدقة حسب االصول (3)

  . منهاشهادات الخبرة العملية مصدقة حسب االصول مع صورة طبق االصل من كل (4)

  (1992/5/24 تاريخ 30اضيف هذا البند بالقرار رقم  )-(5)

  .وسطاء التأمين اقرار بالتفرغ لمزاولة مهنة

  (1992/5/24 تاريخ 30اضيف هذا البند بالقرار رقم  )-(6)

  .بفروع التأمين التي يطلب وسيط التأمين الترخيص له بالتوسط فيها بيان



  (1992/5/24 تاريخ 30رقم البند بالقرار  اضيف هذا )-(7)

اية وثائق تأمين لصالح اي شخص اال اذا تقدم المؤمن له بطلب تأمين  التعهد بعدم التوسط في ابرام او اصدار

التأمين  يحدد شروط التغطية المطلوبة، كذلك التعهد بتقديم نسخة من الطلب المذكور الى شركة مكتوب وموقع منه

 .تقديم الوثيقة المهنية النسبة لالفراد المواطنين المستثنيين منألصدار الوثيقة بموجبه، وذلك ب

  7مادة 

  (1992/5/24 تاريخ 30كما عدلت بالقرار رقم )

 :بالطلب المستندات اآلتية قة بقيد شركة في السجل فيجب ان يرفقتعلق طللب القيد المشار اليه في المادة الساب اذا

  .صورة طبق االصل عن عقد الشركة او نظامها االساسي (1)

  .صورة طبق االصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري (2)

المديريين  رة اومن السلطات المختصة بأن كال من الشركاء المتضامنين او اعضاء مجلس االدا شهادة رسمية (3)

االمانة، مع اقرار من كل منهم بأنه لم  بحسب االحوال لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او

  .يسبق اشهار افالسه

  .من جواز سفر كل شريك صورة طبق االصل (4)

من هذا ) 4(من المادة ) 4(عليه في البند  المستندات التي تثبت توفر شرط المؤهل والخبرة المنصوص (5)

  .المسئولين القرار في احد الشركاء او احد مديري الشركة

  (1992/5/24 تاريخ 30اضيف هذا البند بالقرار رقم  ) - (6)

انها مؤسسة  رسمية من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولة تبين ورقة

بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك  ك الدولة وفقا ألحكام القوانين المعمول بها وانها مصرح لهاومسجلة في تل

  .الدولة

  (1992/5/24تاريخ  30 اضيف هذا البند بالقرار رقم )-(7)

 .اقرار بالتفرغ لمزاولة مهنة وسطاء التأمين

  8مادة 

  (1992/5/24 تاريخ 30رقم   ثم بالقرار1986/5/31 تاريخ 30كما عدلت بالقرار رقم )

  :االدارة المختصة ما يلي يجب على كل وسيط تأمين يتقرر قبول طلبه ان يقدم الى

لية المدنية عن االضرار الناتجة عن تعويض المسئو وثيقة تأمين بمبلغ مليون ونصف مليون درهم تضمن -1

  .باسم وسيط التأمين ولصالح وزير االقتصاد والتجارة بصفته مزاولة المهنة، وتكون وثيقة التأمين

  -:الوثيقة المذكورة ويستثنى من تقديم

عهد المشار التأمين في كافة فروع التأمين بشرط تقديم الت  االفراد المواطنين المصرح لهم بمزاولة مهنة وسطاء- أ

  .1985لسنة ) 4(من القرار الوزاري رقم ) 6(المادة  من) 7(اليه في البند 

الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين او الشركات المشتركة والتي تطلب الترخيص  او  المؤسسات الفردية-ب

  .مهنة وسطاء التأمين في فرع التأمين على السيارات فقط بمزاولة



 يتجدد تلقائيا طوال مدة سريان الترخيص وبعد انتهاء الترخيص بسنة، ما لم توافق دة سنةضمانا مصرفيا لم -2

قبل وسيط التأمين نتيجة  الوزارة على الغائه خالل هذه السنة بمبلغ ثالثمائة الف درهم ليضمن ما ينشأ للغير

 .ليها في هذه المادةالتأمين المشار ا مزاولته اعمال الوساطة في التأمين من حقوق ال تغطيها وثيقة

  9مادة 

تجاوز ثالثين يوما من تاريخ تقديمه، وعليها في حالة  على االدارة المختصة ان تبت في طلب القيد خالل مدة ال

  .رفض بكتاب مسجلال رفض الطلب اخطار مقدمه بقرار

وبيانات الطلب في السجل وتسلم الطالب احدى   في حالة قبول الطلب قيد اسم الوسيط-وعلى االدارة المختصة 

ورقمه وتاريخه مع شهادة بقيده في السجل مبينا فيها اسمه وعنوانه  نسخ طلب القيد مؤشرا عليها بحصول القيد

السلطة  ة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ القيد في السجل وتخطروتكون شهادة القيد صالح ورقم القيد وتاريخه

 .المختصة في االمارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة

  10مادة 

بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد او   اخطار الوزارةعلى وسطاء التأمين المقيدين في السجل

االخطار بموجب طلب تأشير يقدم الى مكتب الوزارة المختص خالل ثالثين يوما  المستندات المرفقة به، ويكون

ات المستند التعديل او التغيير على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا به من حدوث

  .المؤيدة لصحة البيانات الواردة به

قبول الطلب بتدوين البيانات الجديدة في السجل ويشار في هامش السجل الى  وتقوم االدارة المختصة في حالة

التأشير بالتعديل او  التأشير والمستند المؤيد له، وتعطى الطالب احدى نسختى الطلب مؤشرا عليها بحصول تاريخ

التغيير على ان تخطر الطالب بقرار الرفض بكتاب  الدارة المختصة ان ترفض طلب التعديل اوالتغيير وتاريخه ول

 .تقديم االخطار بالتعديل او التغيير مسجل وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ

  11مادة 

  .الوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا على كل وسيط تأمين مقيد في السجل ان يتقدم الى

المختص على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب  ويقدم طلب التجديد الى مكتب الوزارة

 لى االدارة المختصة تجديدعلى االقل من تاريخ انتهاء صالحية شهادة القيد من كل سنة ع وذلك قبل ثالثين يوما

 .قيد الوسيط في السجل بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد

  12مادة 

  (1985/10/14 تاريخ 68كما عدلت بالقرار رقم )

للوزارة لطلب قيدهم  لهم بالعمل في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القرار ان يتقدمواوسطاء التأمين المرخص  على

  في السجل،

مستوفيا للشروط ووفقا لالوضاع المنصوص عليها في هذا  ويجب ان يقدم الطلب الى مكتب الوزارة المختص



 .م 1985/12/31 القرار خالل ميعاد ال يجاوز

  13مادة 

قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات  يجب على كل من قيد اسمه في السجل ان يقرن اسمه برقم

 .والتقارير الصادرة منه

  14مادة 

  (1992/5/24 تاريخ 30كما عدلت بالقرار رقم )

" في التأمين حسابات الوساطة" وسيط التأمين ان يمسك سجالت منتظمة للعمليات التي يتوسط فيها تسمى  على

د مراجعي الحسابات عليها من قبل اح  من كل سنة البيانات التالية مصدقا4/30وعليه ان يقدم للوزارة قبل 

  .بالوزارة المعتمدين في سجل مراجعي حسابات شركات التأمين

  .بالدولة عن السنة المالية المنقضية  الميزانية والحسابات الختامية عن اعمال الوساطة في التأمين- أ

  .معها خالل السنة المالية المنقضية  عدد وأسماء شركات التأمين التي تعامل-ب

 .كل شركة على حده عن السنة المالية المنقضية موالت الكلية التي استحقت له من مقدار الع-ج

  مكرر14

  (1992/5/24 تاريخ 30كما اضيفت بالقرار رقم  )

  :ل وسطاء التأمين بالوزارة للضوابط التاليةيخضع وسطاء التأمين المقيدون في سج

  .اال يكون في اي وقت معتما على شركة تأمين واحدة في نشاطه بالدولة -1

عمله كوسيط تأمين  اال يكون وسيط التأمين شريكا او وكيال الي سمسار او وكيل تأمين آخر، وال يجمع بين -2

  . في الدولةوعمله كوكيل او صفته كشريك الية شركة تأمين تعمل

  -:جديدة بالدولة ما يلي يشترط فيمن يتقدم للوزارة من وسطاء التأمين المقيدين في السجل لفتح فروع -3

 خمس سنوات وبشرط مزاولته العمل خالل هذه المدة  ان يكون مقيدا في سجل وسطاء التأمين لمدة ال تقل عن- أ

  .(خمسمائة الف درهم(نة االخيرة عن حققها الوسيط في الس  اال يقل حجم االقساط التي-ب

 العلمي والخبرة العملية في مجال التأمين في المدير المسئول للفرع الجديد، باالضافة  ان يتوفر شرط المؤهل-ج

 في شأن 1985لسنة  (24(من القرار الوزاري رقم ) 3(الى باقي الشروط االخرى المنصوص عليها في المادة 

  .مديرا الكثر من فرع  التأمين وال يجوز ان يكون المدير المسئولتنظيم مزاولة مهنة وسطاء

يجازى تأديبيا وذلك مع عدم االخالل بالمسئولية  كل وسيط تأمين يخرج على مقتضى الواجب في اعمال مهنته -4

  -:ويجوز توقيع الجزاءات التأديبية التالية على وسطاء التأمين المدنية او الجزائية عند االقتضاء

   االنذار- أ

المخالفة يوقف لمدة  الوقف عن مزاولة المهنة لمدة ال تجاوز ستة اشهر لصاحب الترخيص ، وفي حالة تكرار -ب

  . ال تجاوز سنة

  . الغاء الترخيص-ج



 الغى ترخيصه بسبب تأديبي اعادة قيده قبل خمس سنوات من تاريخ الغاء الترخيص ، وال على انه ال يجوز لمن

الوسيط السابقة على  ع جزاء الوقف عن مزاولة المهنة او الغاء الترخيص االخالل بالتزاماتيترتب على توقي

  .تاريخ توقيع الجزاء

الصادر بالوقف او الغاء الترخيص ويكون التظلم بموجب كتاب مسجل لوكيل  ولوسيط التأمين ان يتظلم من القرار

 .ر االيقاف او الغاء الترخيصثالثين يوما من تاريخ اخطار الوسيط بقرا الوزارة خالل

  15مادة 

 .االدارة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد يجوز لكل ذى مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة ان يحصل من

  16مادة 

  :احكام هذا القرار على الوجه اآلتي تحدد الرسوم التي تستوفي عن االجراءات التي تتم بموجب

  االجراء الرسم المقر بالدرهم

  درهم) الفى (2000. او تجديد قيد في سجل وسطاء التأمين طلب قيد -1

  (مئتان وخمسون درهما (250. بيانات في سجل وسطاء التأمين طلب التأشير بتعديل -2

  درهم) مائة (100البيانات المقيدة في سجل وسطاء التأمين  االطالع على -3

  .جزء منها وذلك لمدة نصف ساعة او

  درهم) مائة ( 100طلب صور او مستخرجات من البيانات المقيدة في سجل  -4

 .لتأمين عن كل صفحة او جزء منهاوسطاء ا

  17مادة 

 .على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

  18مادة 

  .تاريخ نشره ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من
 

  سيف علي الجروان
 

 وزير االقتصاد والتجارة

 


