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 مشروع 

 2017قانون رقم )( لسنة 

 قانون تنظيم أعمال التأمين

 

 (: 1المادة )

 .( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية2017يسمى هذا القانون )قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 

 تعاريف

  :(2) المادة

 غير على القرينة تدل لم ما أدناه لها المخصصة المعاني القانون هذا في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون

 :ذلك

   

 البنك المركزي األردني. : البنك 

 مجلس إدارة البنك. : المجلس

 محافظ البنك. : المحافظ

 المستفيد إلى أو له المؤمن إلى ؤديت أن اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة : التأمين عقد

عوضاً مالياً أو أي منفعة أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث 

 المؤمن يؤديها أقساط أو محدد مبلغ مقابلالواقعة المحددة في العقد وذلك 

 .شركةلل له

أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة  : الشركة

 أحكام هذا القانون.على ترخيص لممارسة أعمال التأمين بموجب 

 معيد التأمين/ 

 شركة إعادة التأمين

أي شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في  :

التأمين بموجب إعادة المملكة حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال 

 أحكام هذا القانون.

والذي تمارسه أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها يتفق و الذيالتأمين  : التأمين التكافلي

في جميع شركة التأمين التكافلي وشركة إعادة التأمين التكافلي وذلك 

 بما في ذلك أنشطتها التأمينية واالستثمارية. الشركة معامالت

فرعها المرخص في  الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية إلدارة : المدير المفوض

 .المملكة

 أي مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو : الموظف الرئيسي

يقرر في الشركة مدير دائرة أو المدقق الداخلي أو أي وظيفة أخرى 

ً  المحافظ اعتبار  .من يشغلها موظفاً رئيسيا

ت التأمينية أي شخص مرخص من البنك لممارسة أي من أعمال الخدما : مقدم الخدمة التأمينية

 أو الخدمات المساندة ألعمال التأمين.

   

 .مصلحته أو لمصلحة المستفيدل شركةالمع يتعاقد باسمه  الشخص الذي :  المؤمن له

 عقد التأمين.الواردة في حقوق ال تؤول إليهالشخص الذي  : المستفيد

واالحتفاظ بها لتغطية اقتطاعها  الشركةالمخصصات التي يجب على  : المخصصات الفنية

  .تجاه المؤمن لهم اااللتزامات المالية المترتبة عليه
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التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تمارس أعمال التأمين لصالح  شركة : المقيدة الشركة

الجهة أو الجهات المالكة لها وأي جهة تابعة لها أو الجهات األخرى 

لغايات  ها المجلسصدريضمن النسب التي تحددها التعليمات التي 

 ترخيص الشركة المقيدة.

ممارسة تأثير فعال على أعمال القدرة المباشرة أو غير المباشرة على  : السيطرة

 شخص آخر وقراراته.

  ( من رأسمال شخص اعتباري.%10السيطرة على ما ال يقل عن ) : المصلحة المؤثرة

 ( من رأسمال الشركة.%5أي شخص له سيطرة على ما ال يقل عن ) : المساهم الرئيسي

تجمهعم مصلحة الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص،  : الشركة التابعة

( من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو %50واحدة، ما ال يقل عن )

هؤالء األشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو 

 على سياستها العامة. 

شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على اآلخر أو يتملك أحدهما ما ال يقل  : ذو الصلة

خر، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ( من رأسمال الشخص اآل%40عن )

 ذوو الصلة شخصاً واحداً. 

لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو المعتمد من قبل الشركة الشخص  :  الوكيل

بمقتضى أحكام هذا القانون  من البنكلذلك عن أحد فروعها والمرخص 

 واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 لشركةالمرخص من البنك لممارسة أعمال وساطة التأمين بين االشخص  : الوسيط

والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات 

 الصادرة بمقتضاه.

 الشركةعمال وساطة التأمين بين أالشخص المرخص من البنك لممارسة  : وسيط إعادة التأمين

ومعيد التأمين بمقتضى احكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات 

 والقرارات الصادرة بمقتضاه.

   

 

 :(3المادة )

 وثائقحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه بما يكفل  إلى هذا القانون يهدف

ة تلك الشركات وكفاءة مقدمي الخدمات لشركات التأمين ورفع كفاءسالمة المراكز المالية من خالل ضمان التأمين 

 الحوكمة.ممارسة المهنة و قواعدب موالتزامهالتأمينية 

 

 ترخيص شركة التأمين

 

 (:4المادة )

 نوعفروع كل اجازات وتقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة، وتحدد 

 .بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية واألنشطة المتعلقة بهاتأمين 

 

 (:5المادة )
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ً  ترخيص على حصوله بعد إالوأعمال مقدمي الخدمات التأمينية  التأمين أعمال ممارسة شخص ألي يجوز ال .أ  وفقا

وأعمال  التأمين أعمال لممارسة ترخيص على حاصل غير شخص أي على ويحظركما  القانون، هذا ألحكام

ً  مقدمي الخدمات التأمينية  بممارسة القيام على تدل لغة، بأي عبارة أو كلمة أي استخدام القانون هذا ألحكام وفقا

 .البنك من مسبقة خطية بموافقة إال التأمين أعمال من أي

 .هممارسة أي عمل خارج نطاق ترخيص ألي شخص حاصل على ترخيص بموجب أحكام هذا القانونال يجوز  .ب

 

 :(6المادة )

ال يجوز التأمين على المسؤولية واألموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة لدى شركة تأمين خارج  .أ

 خارج تأمين شركة لدى لعمالئها أو لديها للعاملين تأمين أي إجراء المملكة في، وال يجوز ألي جهة المملكة

 .المملكة

هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة بعد أخذ الموافقة  )أ( من ةالفقرعلى الرغم مما ورد في  .ب

 :الحاالت التاليةالبنك وذلك في  الخطية المسبقة من

التأمين المراد بعقد عدم وجود شركة تأمين عاملة في المملكة حاصلة على ترخيص في فرع التأمين الخاص  .1

 .المملكةفي  العقدالحصول عليه أو عدم طرح مثل هذه 

امتناع جميع شركات التأمين العاملة في المملكة عن توفير التغطية التأمينية لشخص معين وذلك ألسباب  .2

 مبررة.

 .أي حاالت أخرى يحددها المجلس بموجب تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية .3

 

 :(7المادة )

 :ما يلي ذلك يشترط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة أردنية، ويستثنى من .أ

 فرع شركة التأمين األجنبية. .1

 .لشركة تأمين الشركة التابعة .2

 شركـــة تأمين أردنية عاملـة خارج المملكة )الشركة المعفاة(. .3

 .شركة ذات مسؤولية محدودةعلى أن تكون شركة تأمين مقيدة  .4

 التي تصدر لهذه الغايةعليمات الت تحددها التيواإلجراءات  للمتطلبات اوفق المجلس من شركة بقرارال ترخيص يتم .ب

 .للترخيص الموافقة النهائيةولمنح الموافقة المسبقة  واإلجراءات بما في ذلك المتطلبات

ً لتقديراته رفض ترخيص شركة تأمين في حال تبين عدم تحقق القيمة المضافة من ترخيص  .ج للمجلس ووفقا

على قطاع التأمين من ترخيصها الشركة في قطاع التأمين األردني أو بوجود انعكاسات سلبية أو غير مقبولة 

 األردني.

ن بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات  يترتب على الشركة التي حصلت على ترخيص لممارسة أعمال التأميد. 

الصادرة بمقتضاه إعالم البنك فوراً عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي منحت الشركة الترخيص 

 بمقتضاه.

ال يجوز للشركة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها األساسي إال بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة  هـ.

 البنك.من 

ال يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين إال إذا التزمت بالحد األدنى لكل من رأس المال المصرح به ورأس المال  و.

الحصول على موافقة ، وعلى الشركة لهذه الغاية ها المجلسصدريالمكتتب به الذي يقرره البنك بموجب تعليمات 

 مالها.البنك المسبقة على أي زيادة أو تخفيض لرأس 

 من مسبقة خطية موافقة على الحصول بعد إال كان سبب ألي أعمالها ممارسة عن تتوقف أن للشركة يجوز ال .ز

  .البنك

 

 :(8المادة )

 ها المجلسصدريوفقاً ألحكام التعليمات التي فتح فرع لها في المملكة طلب ترخيص شركة التأمين األجنبية  تقدم .أ

 : لهذه الغاية على أن تتوافر في شركة التأمين األجنبية الشروط التالية
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 . أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين نفسه في بلد مركزها الرئيسي .1

 .جيدة ن تتمتع بسمعة ومالءة ماليةأ .2

 . ن تكون حاصلة من الجهة المختصة في بلد مركزها الرئيسي على موافقة لممارسة التأمين في المملكةأ .3

بموجب  المحددة واإلجراءات الشروط وفق األجنبية التأمين شركة فرع ترخيص بطلب قراره البنك يصدرب. 

 .لهذه الغاية عن المجلس تعليمات تصدر

 

 :(9) المادة

تلتزم شركة التأمين األجنبية قبل حصولها علىى تىرخيص بفىتح فىرع لهىا فىي المملكىة بتعيىين مىدير مفىوض متفىر   .أ

 التأمين نيابة عنها في المملكة وتكون مسؤولة عن أعماله.لممارسة أعمال 

على شركة التأمين األجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى البنك صورة مصدقة  .ب

 -عنها تخوله ممارسة جميع الصالحيات الالزمة إلدارة الفرع بما في ذلك:

 التعويضات المترتبة عليها.التأمين ومالحقها ودفع  عقودإصدار  .1

تمثيل الشركة لدى البنك وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال  .2

 وإدارة الفرع.

 .تبلغ اإلنذارات وسائر اإلشعارات والمراسالت الموجهة للشركة .3

 

 :(10) المادة

 :التالية الحاالت من أي في وذلك الشركة ترخيص بإلغاء قرارا يصدر أن للبنك

 .به المرفقة الوثائق أو الترخيص طلب في وردت صحيحة غير معلومات على بناء الترخيص منح إذا .أ

 الترخيص. على حصولها تاريخ من شهرا عشر اثني خالل أعمالها بممارسة تبدأ الشركة لم إذا ب.

 يوما ستين خالل الطلب بشأن مناسبا يراه الذي القرار اتخاذ البنك وعلى ترخيصها، إللغاء اطلب قدمت الشركة إذا ج.

 .تقديمه تاريخ من

 .الشركة في مؤثرة مصلحة لها أخرى شركة تأمينترخيص  إلغاء تم إذا د.

 

 :(11المادة )

 :التالية الحاالت من أي في شركة التأمين األجنبية فرع ترخيص إلغاء المركزي للبنك أ.

 ( من هذا القانون. 10)أ( و)ب( من المادة )المنصوص عليهما في الفقرتين في حال تحقق أي من الحالتين  .1

 .التأمين أعمال ممارسة عن الرئيسي مركزها توقفت الشركة في إذا .2

 .األساسي انظامه أو اتأسيسه عقد على أو املكيته على أو الشركة األم جنسية على تغيير أي أطر إذا . 3

 .للشركة األم المالي المركز في جوهري ضعف حصل إذا . 4

 وحسن المملكة فرع شركة التأمين األجنبية في نشاط في سلبا يؤثر أنه البنك يرىجوهري  تغيير أيأ طر إذا .5

 .أعمالها سير

 أعمال رقابة علىال في السليمة األسس تطبق ال الرئيسيها مركز بلد في المختصة السلطات أن ثبت إذا .6

 .التأمين

، فال يجوز للفرع أو للشركة األم أن تتصرف بأي من ترخيص فرع شركة تأمين أجنبيـــة إذا قرر البنك إلغاءب. 

موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إال بعد تسديد جميع االلتزامات المترتبة عليه داخل 

 المملكة.

 

 (:12المادة )

منحها الترخيص أن تقدم للبنك وديعة نقدية ألمر المحافظ باإلضافة إلى وظيفته تودع لدى أي على الشركة قبل  .أ

بنك عامل في المملكة يوافق عليه المحافظ وذلك ضمانا اللتزامها بأحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات 

مجلس بناء على ات يصدرها القتضاه ويحدد مبلغ الوديعة وسائر األمور المتعلقة بها بموجب تعليممالصادرة ب

 تنسيب المحافظ لهذه الغاية.



5 
 

في حال عدم التزام الشركة بدفع مبالغ الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى يفرضها بمقتضى أحكام للبنك  .1 .ب

هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر اقتطاع هذه المبالغ من مبلغ الوديعة ويلزم البنك 

 ذي يحدده وخالل المدة التي يحددها.بتحويل تلك المبالغ إلى حساب البنك الالمودعة لدية الوديعة 

ال يجوز الحجز أو التنفيذ على الوديعة كما ال يجوز التصرف بها أو بأي جزء منها بما في ذلك إعادتها إلى   .2

 ( من هذه الفقرة.1الشركة أو تسليمها إلى أي جهة أخرى إال وفقاً لما ورد النص عليه في البند )

المودعة لديه الوديعة أن يشعر البنك بأي نقص يطرأ على مبلغها وذلك خالل مدة ال على كل من الشركة والبنك  .ج

 المودعة لديه تلك الوديعة تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص ويجوز للبنك أن يطلب من الشركة والبنك

المعلومات خالل في أي وقت تزويده بالمعلومات التي يراها ضرورية عن الوديعة ويترتب عليهما تقديم تلك 

 المدة التي يحددها البنك.

 يقوم البنك بالطلب من الشركة تسديد مبلغ النقص في الوديعة إذا نقص عن الحد المقرر لها. .د

ً ألحكام هذه المادة خالل المدة التي  .ه تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا

 لهذه الغاية. المجلسة عن دراصالتحددها التعليمات 

 

 

 

 (:13المادة )

وحصولها على موافقة مسبقة من البنك أن تعتمد اكتوارياً تاريخ منحها الترخيص خالل ثالثين يوماً من  على الشركة

 القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. هذا للوفاء بالمتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في

 

 (:14المادة )

ال يجوز للشركة فتح أي فرع لها داخل المملكة أو خارجها أو وقف أعماله أو إغالقه أو نقل مكانه إال بموافقة مسبقة 

 هذه الغاية.عن المجلس لمن البنك ووفق التعليمات الصادرة 

 

 :(15المادة )

شركة والشركة المقيدة وتطبق أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الشركة المعفاة  .أ

بما بموجب تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقاً لما يقرره المجلس لهذه الغاية 

وسائر األمور المتعلقة  فرض الغراماتووشروط تأسيسها وترخيصها والرقابة عليها  تحديد نوع الشركةفي ذلك 

 .بها

  .ترخيص شركة التأمين األجنبية غير العاملة في المملكةعن المجلس األحكام الخاصة بتحدد بتعليمات تصدر ب. 

 

 إدارة شركة التأمين وتنظيم أعمالها

 

  :(16المادة )

وتطبيق قواعد الحوكمة واإلشراف عليها دارة الشركة مسؤوال عن وضع السياسات العامة للشركة إيكون مجلس أ. 

  .بموجب أحكام هذا القانون بهذا الخصوصعن المجلس وفقاً ألحكام التعليمات الصادرة  فيها

عضو والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس اإلجراءات ويصدر المجلس التعليمات الالزمة لتحديد ب. 

وعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد األعضاء المستقلين منهم  امجلس إدارة الشركة والموظف الرئيسي فيه

  .ومتطلبات هذه االستقاللية وشروطها

مخالفة  لىج. للبنك أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة الشركة إذا وجد أن ترشيحه سيؤدي إ

 أحكام التعليمات المشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة.

 

 :(17) المادة

 موظف رئيسي في الشركة. أي يشترط الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين .أ
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 أن يكون أوبصفته الشخصية أو بصفته ممثالً ألي مساهم دارة الشركة إمجلس  اً فيضوال يجوز أن يكون ع ب.

 -أي شخص:خدمات لها أي أن يقدم أو فيها موظفاً رئيسياً 

 باإلفالس عليه حكم صدر أو العامة واآلداب واألمانة بالشرف مخلة بجنحة حكم أو بجناية، حكم بحقه صدر.1

 .اعتباره إليه يرد ولم

ً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة ألي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته .2 كان مسؤوالً وفقا

بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في مديراً عاماً أو مديراً مفوضاً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات 

 تصفية شركة تأمين تصفية إجبارية.

 

 (:18المادة )

 يفقد عضو مجلس إدارة الشركة عضويته بقرار يتخذه البنك وذلك في أي من الحاالت التالية:

وفقا ألحكام قانون الشركات في مجلس إدارة الشركة اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته  .أ

 . حكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهأ وأالنافذ 

اذا قرر المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة ألسباب تستدعيها مصلحة المؤمن لهم أو  .ب

سباب تتعلق أو أل النافذ و قانون الشركاتلمخالفته ألحكام هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أ

 . ممارسات غير سليمة وآمنةب

 

 :(19المادة )

ارة إدعضوا في مجلس رئيساً أو ن يكون أدارة الشركة ألي سبب من االسباب إال يجوز لمن فقد عضويته في مجلس 

 يقدم خدمات إليها أن ا أويعمل فيهن أ بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً في تلك الشركة ألي مساهم أو تأمين أي شركة

 .دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس

 

 :(20المادة )

مجلس إدارة الشركة سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً ألي مساهم فيها أعضاء وكل من يحظر على رئيس  .أ

االكتواري المعتمد للشركة وستشار القانوني والموظف الرئيسي فيها وكل من مدقق الحسابات الخارجي والم

 :المعين لديها، ما يلي

 .االشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها .1

 .القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة .2

تي وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية الممارسة أعمال وكيل أو  .3

 .يحددها المجلس

حتى ( من هذه الفقرة 3اص المشار إليهم في البند )خمن األشعلى درجة قرابة أو مصاهرة مع أي أن يكون  .4

 .الدرجة الثالثة

 .التأمين أي عمل من أعمالن عتقاضي عمولة  .5

 رئيس مجلس إدارة الشركة ومنصب مديرها العام.منصب ب. ال يجوز الجمع بين 

 يشترط في مدير عام الشركة أال يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة من رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي  ج. 

 من أعضائه أو مع أي مساهم رئيسي فيه.

 

 (:21المادة )

 أعضائه من عدد استقالة بسبب القانوني نصابه المجلس فقد أو استقاالتهم الشركة إدارة مجلس وأعضاء رئيس قدم إذا

ً  لها ويعين واالختصاص الخبرة ذوي من مؤقتة لجنة تشكيل المجلس فعلى ً  رئيسا  لتتولى أعضائها بين من له ونائبا

ً  تسعين على تزيد ال مدة خالل لالجتماع لها العامة الهيئة ودعوة الشركة، إدارة  للتجديد قابلة تشكيلها تاريخ من يوما

 اللجنة تلك أتعاب الشركة وتتحمل للشركة، جديد إدارة مجلس النتخاب المجلس من بقرار واحدة ولمرة مماثلة لمدة

 .المجلس يحددها التي
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 الضوابط والمتطلبات الرقابية على شركة التأمين

 

 :(22المادة )

 :ما يلي بما في ذلك المجلسالصادرة عن  المنظمة ألعمالها تلتزم شركة التأمين بالتعليمات

 .المالءة الماليةالحد األدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات  .أ

 أسس احتساب المخصصات الفنية. .ب

 معايير إعادة التأمين. .ج

  .أسس استثمار أموال الشركة .د

 .قواعد الحوكمة .ه

 .الداخليةإدارة المخاطر والرقابة  .و

نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا تنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين للشركات القائمة المرخص لها لممارسة  .ز

القانون والشروط والمحددات للفصل بين االستثمارات والمخصصات لكل منهما وتخصيص جهاز فني وإداري 

 منفصل لكل منهما.

 السياسات المحاسبية الواجب اتباعها والنماذج الالزمة إلعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها. .ح

 كة بتنظيمها واالحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد البنك بها.السجالت التي تلتزم الشر .ط

ممارسة المهنة وآدابها والضوابط الالزمة لقيام الشركة بالتعامل مع عمالئها بطريقة عادلة وشفافة بما فيه  قواعد .ي

 من إجراءات تسوية ودفع المطالبات ومعالجة الشكاوي الواردة للشركة.

 التأمين. عمال أمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في نطاق الالزمة ل اإلجراءاتاتخاذ  .ك

 

 :(23المادة )

و أيعتبر باطال االتفاق على أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة  .أ

لى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال إدى هذا التحويل أذا إو غير مباشر أوبشكل مباشر  ةبعمليات عد

 .مسبقة من البنك ةلى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطيإى أدو أالشركة 

شخاص من ذوي الصلة أو بينهم ألمجموعة ذا كان تحويل االسهم عائدا إم الفقرة )أ( من هذه المادة احكأسري ت .ب

 .صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة

 .للبنك أن يطلب من أي جهة وضع قيد منع التصرف في ملكية الشركة أو أسهمها. ج

للبنك أن يصدر وألسباب مبررة موافقة الحقة على تحويل األسهم أو تغيير الملكية الذي تم خالفا ألحكام الفقرة )أ(  .د

 .من هذه المادة

 :إذا تم تحويل األسهم أو التغيير في الملكية خالفاً ألحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، فيراعى ما يلي .هـ

ال يحق لمالك األسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة  .1

ويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما ال يملك حق التص

  .العامة للشركة أو الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بأي صورة كانت

ال يحق لمالك األسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك األسهم أو الملكية أو في أي  .2

 الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك. جزء منها سواء كان ذلك بيعاً أو رهناً أو خالفه دون

 

 :(24المادة )

للضوابط والشروط  المعدة وفقا ًوالتأمين ومالحقها المعتمدة ألعمالها  عقودشركة تزويد البنك بنماذج العلى . 1 .أ

 .لهذه الغاية ها المجلسصدريالتعليمات التي  التي تحددها

يطلب إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل أو مالحظات فنية أو قانونية أن  في أي وقت للبنك .2

 إجراء تعديل على هذه النماذج وخالل المدة التي يحددها لهذه الغاية.

ً ألمر من  العقدتلتزم الشركة بإجراء أي تعديل يطلبه البنك ويتم إعالم المؤمن له بأنه قد تم إجراء تعديل  .3 وفقا

 األصلي.  عقدالبنك وأن التعديل أصبح نافذاً من تاريخ إبرام ال
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العقود التأمين بنسخ من هذه  عقدعلى الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين إذا تمت تسميتهم صراحة في  .ب

 والبيانات المتعلقة بها.

تأمين بين الشركة والمؤمن له تم إصداره في المملكة باللغة العربية ما لم يقرر البنك غير ذلك  عقدأي نظم ي .ج

يعتمد نص الوثيقة  العقدبه ترجمة بلغة أخرى، وفي حالة االختالف في تفسير رفق يألسباب مبررة ويجوز أن 

 باللغة العربية.

 إال بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك.تأمين في الخارج  عقودد. ال يجوز للشركة أن تقوم بتسويق 

 

 (:25المادة )

يجوز للشركة القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من الفروع المرخص لها بممارستها شريطة أن ال تتجاوز  .أ

 لهذه الغاية.عن المجلس أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في التعليمات الصادرة 

 إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. شركةيجوز لل  .ب

 

 (:26المادة )

ينزل من الدخل الخاضع للضريبة المخصصات الفنية التي تحتفظ بها الشركة والمحتسبة وفقا ألحكام هذا القانون 

 واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 :(27المادة )

التأمين التي أبرمتها الشركة بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين  عقوديجوز تحويل  .أ

بناء على طلب تقدمه الشركة إلى وذلك التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، 

 للموافقة عليه. البنك مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة باالتفاق على التحويل

 النظر وطرقالخاصة بتحويل عقود التأمين  واإلجراءات الشروطالغاية  لهذهبتعليمات يصدرها المجلس  تحدد .ب

 .هاضات على تحويلباالعترا

 

 الحسابات والبيانات المالية

 

 :(28المادة )

تعليمات خاصة يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات الخارجي لشركات  المجلسيصدر  .أ

التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها، وعلى الشركة أن تعين وفق 

 .هذه التعليمات مدققاً لحساباتها للسنة المالية

الخارجي الذي الحسابات عن انتخاب مدقق الحسابات الخارجي أو أعتذر مدقق إذا تخلفت الهيئة العامة للشركة  .ب

تم انتخابه عن العمل أو أمتنع عن القيام به ألي سبب من األسباب أو توفى فعلى مجلس إدارة الشركة أن ينسب 

ر هذا للبنك ثالثة من مدققين الحسابات الخارجيين على األقل وذلك خالل أربعة عشر يوما من تاريخ شغو

  المركز ليختار أحدهم.

اذا لم تعين الشركة ألي سبب مدقق خارجي لتدقيق حساباتها وفقا ألحكام الفقرة )أ( أو )ب( من هذه المادة خالل  .ج

تعابه على نفقة الشركة أفللبنك تعيين مدقق خارجي وتحديد ة السنة المالية شهر من بدايأربعة أمدة ال تزيد على 

 لتدقيق حساباتها.

لى المدقق الذي إذا رأى ذلك ضروريا إضافة إن يعين مدقق خارجي لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها أك ، للبن .د

)أ( أو )ب( من هذه المادة، ويحدد البنك المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله  تينحكام الفقرأيتم تعيينه وفق 

 .تعابه على نفقة الشركةأو

 

 :(29المادة )

الخارجي البنك بنسخ عن التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات الشركة مبينا فيه الحسابات يزود مدقق  .أ

 وضاع الشركة.أضافية عن إو بيانات أاألوضاع المالية الحقيقية للشركة، وبأي معلومات 
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ً إلى البنك ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الحسابات على مدقق  .ب الشركة في الخارجي أن يقدم تقريراً فوريا

 -أي من الحاالت التالية:

إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة ال يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية  .1

المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة 

 للشركة.بالوضع المالي 

 إذا تبين له أن هناك خلالً جسيماً في ممارسة الشركة إلجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجالتها المحاسبية. .2

 إذا رفض أو تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية. .3

 إذا قرر االستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة ألسباب غير عادية. .4

أن يطلب من مدقق الحسابات الخارجي للشركة تزويده مباشرة وخالل مدة محددة بالمعلومات الضرورية نك للب .ج

 لمراقبة أعمال الشركة.

بعدم المصادقة على البيانات المالية أن تقرر أيا  مدقق الحسابات الخارجيللهيئة العامة للشركة في حال توصية  .د

 -مما يلي:

واعتبارها مصدقة  الخارجيإليه تصحيحها وفقاً لمالحظات مدقق الحسابات  ردها إلى مجلس اإلدارة والطلب .1

 بعد هذا التعديل.

، وتحديد أتعابهم التي تتحملها ينلتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات خارجيالبنك إحالة الموضوع إلى  .2

ار اللجنة ملزما الشركة، للفصل في موضوع الخالف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قر

 بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة إلقراره، ويتم تعديل البيانات المالية الختامية وفقا لما تقرره اللجنة.

 

 :(30المادة )

ى البنك خالل مدة ال إلمن المدقق الخارجي  والموقعة دارة الشركة بتقديم حساباته الختامية المصدقةإيلتزم مجلس  أ.

القانونية بالحصول على  الشهرين من نهاية السنة المالية، كما يلتزم مجلس االدارة تحت طائلة المسؤوليةتتجاوز 

 موافقة خطية مسبقة من البنك على أي مما يلي:

عليها من مدقق حساباته الخارجي وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة والموقع الحسابات الختامية المصدق  .1

 . للمساهمين

بياناتها المالية الختامية في صحيفتين يوميتين محليتين وذلك خالل أسبوعين من تاريخ إقرارها من قبل الن اع .2

 الهيئة العامة لمساهمي الشركة.

ال تتفق مع أحكام القانون واألنظمة والتعليمات  الفقرة )أ( من هذه المادةإذا تبين أن البيانات المنصوص عليها في ب. 

وذلك والقرارات الصادرة بمقتضاه، يكلف البنك مجلس إدارة الشركة بتصحيحها للحصول على الموافقة عليها 

وال يجوز لمجلس اإلدارة تحت طائلة المسؤولية القانونية عرضها على  ،الهيئة العامة قبل توجيه الدعوة الجتماع

 .مة قبل الحصول على تلك الموافقةالهيئة العا

 

 (:31المادة )

مخالفة أحكام يحظر على الشركة توزيع أي أرباح على المساهمين إذا كان من شأن هذا التوزيع أن يؤدي إلى  .أ

 .تعليمات هامش المالءة

تزيد على ما على المساهمين نقدية أو عينية ال يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة أن تقرر توزيع أي أرباح  .ب

 وافق عليه البنك.

ً على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي ال  .ج ال يجوز للشركة أن توزع أرباحا

تقابلها موجودات حقيقية وإطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها، ويجوز تغطية هذه المصاريف والخسائر 

 لى خمس سنوات.بموافقة البنك خالل مدة ال تزيد ع

 

 :(32المادة )

( من هذا القانون، تلتزم الشركة بعد مصادقة الهيئــــة العامة لمساهميها على حساباتها 30حكام المادة )أمع مراعاة 

 الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:
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شهر من أقصاها ستة أنشر حساباتها الختامية وتقرير مدقق حساباتها في صحيفتين يوميتين محليتين خالل مدة  .أ

لى جانب حساباتها الختامية في إالمالية، وكذلك نشر حساباتها الختامية االجمالية وفق ما تقدم  انتهاء تلك السنة

 . خارجها ا كان لها فروعإذالمملكة 

عضاء مجلس ادارتها ألختامية المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة مع قائمة بأسماء عرض حساباتها ا .ب

 . قل خالل السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهيةشهر على األأفي فروعها ومكاتبها ولمدة ثالثة  في مكان بارز

ن ينشر الحسابات الختامية االجمالية للشركة االم وفروعها خارج المملكة، وذلك أعلى فرع شركة التأمين االجنبية  .ج

  .لى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكةإ

 

 :(33المادة )

و مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك لهذه الغاية على أي شركة تابعة لها للتفتيش من قبل البنك أوشركة التخضع  .أ

 شركة والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل.النفقة تلك الشركة، وتلتزم 

 وفحص لها تابعة شركة أي و الشركة مكاتب زيارة من ومندوبيه مفتشيه تمكن التي التعليمات يصدر أن للبنك .ب

 تتعارض ال وانشطتها أعمالها أن من للتحقق ضرورية يراها التي اإلجراءات واتخاذ ووثائقها وسجالتها حساباتها

 .القانون هذا أحكام مع

يضا أ، فإنها تخضع أجنبية تأمين أو شركة تابعة لشركةأجنبية  تأمين شركة المراد تفتيشها فرعا لشركةالاذا كانت  .ج

لى تفتيش إضافة إقليمي وذلك و اإلأعليها في بلد مقرها الرئيسي  واإلشرافلتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابتها 

 .وذلك وفقاً للترتيبات واإلجراءات التي يضعها البنك لهذه الغاية البنك لها

 -القيام بما يلي:للبنك والمدققين المعينين من قبله أثناء تفتيشهم للشركة وأي شركة تابعة لها يحق  .د

محاضر اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق  كفحص اي حسابات وسجالت ووثائق بما في ذل .1

 والحصول على صور عنها.

التأكد من البيانات الحسابية لفرع البنك األجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات  .2

 األم وفروعها في الدول األخرى.الختامية وبيان الدخل للشركة 

الشركة وشركاتها التابعة تزويدهم بأي معلومات يراها البنك أو المدققون المعينون الطلب من إداريي ووكالء  .3

 الزمة لهذه الغاية.

 

 :(34المادة )

الشركة أو أعمال  أي جوانب تتعلق بأعمال تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييمللبنك وعلى نفقة الشركة  .أ

وذلك ضمن المهام والمدة التي يحددها البنك أي شركة تابعة لها أو أعمال أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة البنك 

لتمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك السماح له  هوعلى كل من هذه الجهات التعاون الكامل معللشخص المكلف، 

 على أي سجالت أو وثائق أو بيانات يطلبها لغايات إعداد تقريره. باالطالع

ألي جهة كانت عن أي معلومات تم  من الجهات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة اإلفصاحيحظر على  .ب

 على ذلك.المسبقة التوصل إليها بمقتضى أحكام هذه المادة، إال بعد الحصول على موافقة البنك الخطية 

 

 

 :(35) ادةالم

تؤثر في حقوق  المالي  اأو لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه غير سليمة إذا تعرضت الشركة ألوضاع إدارية

أو أي عضو فيه أو مديرها العام إعالم البنك فورا، وذلك الشركة  ةالمؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدار

  ذلك.تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن 

 

 ات تصويب أوضاع شركة التأمينءإجرا

 

 :(36المادة )
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ً  يتخذ أن للبنك أ. ً  يفرض أن أو االجراءات من أيا  المادة هذه من( ب) الفقرة في عليها المنصوص العقوبات من أيا

  -يلي: ما فيها يتبين التي الحاالت في وذلك

من األنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة  حكام هذا القانون أو أيأل موظفيهامن أي الشركة أو مخالفة  .1

 بمقتضاه.

أو لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي تؤثر في حقوق  غير سليمةتعرض الشركة ألوضاع إدارية  .2

 المؤمن لهم أو المستفيدين.

 من لهم لها بعمليات غير مبنية على أسس سليمة وآمنة للشركة وللمؤ قيام الشركة أو إحدى الشركات التابعة .3

 ( من رأسمالها المدفوع.%50أن مجموع خسائر الشركة زادت على ) .4

  -مما يلي:أن يتخذ إجراء أو أكثر أو أن يفرض عقوبة أو أكثر للبنك تنفيذاً ألحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، ب. 

 توجيه تنبيه خطي للشركة. .1

 إلزالة المخالفة وتصويب الوضع.الطلب من الشركة تقديم برنامج مرض لما سيتخذ من إجراءات  .2

التعليمات وفقاً ألحكام ال تقل عن ألف دينار وأن ال تزيد على خمسمائة ألف دينار  فرض غرامة على الشركة .3

 الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.

 .ارفع دعوى ضد أي من إدارييهالمسؤولية  طائلةتحت الطلب من الشركة  .4

 من المكافآت المستحقة له. احرمان أي من إدارييه المسؤولية طائلة تحتالطلب من الشركة  .5

 .منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين .6

 .التأمين التي تصدرها عقودوضع حد أعلى لمجموع مبالغ األقساط التي تحصل عليها الشركة من  .7

المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو االحتفاظ في  .8

 .نسبة معينة من قيمتها

 .تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها االستثمارية أو تصفية استثماراتها. 9

خارج المملكة بما في ذلك منع الشركة من التصرف بموجوداتها أو تحويل أي موجودات أو أموال إلى .10

 .الطلب من المحكمة المختصة إلقاء الحجز التحفظي عليها تنفيذاً ألحكام هذا القانون

 .تحديد أنشطة أي من الشركات التابعة لها وأعمالها وتحديـــد أوجه التملك في تلك الشركات .11

مقتضى الحال اتخاذ اإلجراءات  الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين األجنبية حسب .12 

الالزمة لتصويب األوضاع اإلدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف 

 .فيها

 .تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاءه إذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة. 13 

البنك أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة  يحدد البنك  حل مجلس إدارة الشركة وتولي إدارتها من قبل. 14

التي تتحملها الشركة لمدة ال تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة ال تتجاوز السنة في أتعابها وصالحياتها و

ً ألحكام قانون الحاالت التي تستدعي ذلك ، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا

 .النافذ تالشركا

مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك صالحياتها وأتعابها والتي إدارية تنحية المدير المفوض وتعيين لجنة .15 

 تتحملها الشركة لمدة ال تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة ال تتجاوز السنة في الحاالت التي تستدعي ذلك.

 .أو إلغاء ترخيص الشركة تعليق. 16 

اإلجراءات الالزمة إلدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها، على أن يحل اتخاذ .17

 .البنك محل مجلس إدارة الشركة المندمجة وهيئتها العامة العادية وغير العادية وذلك في جميع مراحل الدمج

 .إعادة هيكلة الشركة وفقاً ألحكام القانون. 18

 .وفقاً ألحكام هذا القانون إجباريةتصفية  تصفية الشركة .19

( من الفقرة )ب( من هذه المادة 13-1) الخاصة باإلجراءات الواردة في البنود للمحافظ اتخاذ أي من القراراتج. 

 من تلك الفقرة.  ( 19-14)الواردة في البنود  اإلجراءاتوللمجلس اتخاذ القرارات الخاصة بأي من 

( بالقرارات والموافقات التي يصدرها البنك لغايات تنفيذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة ) تكون د.

وهيئته  الشركةمن هذه المادة بمثابة القرارات الالزم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة 

 العامة العادية وهيئته العامة غير العادية.
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ً ألحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، فإن ذلك ال إذا تقرر ات هـ. خاذ أي من العقوبات أو اتخاذ أي من اإلجراءات وفقا

 يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً ألحكام أي تشريع آخر.

 

 

 

 :(37المادة )

أو إجراءات صادرة عن ال تسري على فرع شركة التأمين األجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة أي قرارات  .أ

أو  سفالالسلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات باإل

 تصفية أو معالجة أوضاع الشركة المتعثرة.ال

غير مجحف بحق  هذه المادة)أ( من  للبنك وبعد التحقق من أن أيا من اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة .ب

مؤمن لهم أو المستفيدين أو المتعاملين مع فرع شركة التأمين األجنبية وال يؤثر على االستقرار المالي لقطاع ال

التأمين في المملكة أن يوافق على امتداد اآلثار المترتبة على تلك اإلجراءات لتشمل فرع شركة التأمين األجنبية 

لسلطات المختصة أو وفق الترتيبات المنصوص عليها في وفق الترتيبات التي يحددها البنك بالتنسيق مع تلك ا

 االتفاقيات التي تربط المملكة مع تلك الدولة إن وجدت.

 كة التابعة لشركة التأمين بقدر انطباقها عليها.ج. تطبق أحكام هذه المادة على الشر

 

 :(38المادة )

الترخيص قبل انتهاء المدة التي حددها  إذا قرر البنك تعليق ترخيص الشركة وقامت الشركة بإزالة سبب تعليق .أ

البنك لتعليق الترخيص، يصدر المجلس قراراً بالموافقة لها على ممارسة أعمال التأمين المرخصة لممارستها 

 مجددا.

إذا انتهت مدة تعليق الترخيص دون أن تقوم الشركة بتصويب في حال عدم إمكانية توفيق وضع الشركة أو  .ب

 لذلك الفرع بقرار من المجلس.وضعها يلغى الترخيص 

 

 (:39المادة )

إذا تم إلغاء الترخيص الممنوح للشركة فال يجوز لها التقدم بطلب جديد للترخيص إال بعد مرور مدة ال تقل عن  .أ

 سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.

 إذا الغي ترخيص الشركة بجميع فروع التأمين فيتم تصفيتها حكما وفقا ألحكام هذا القانون. .ب

 

 :(40المادة )

 يترتب على قرار تعليق الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي:

منع الشركة من إبرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا  .أ

 القانون.

تعليق الترخيص أو إلغائه صحيحة وسارية اعتبار جميع الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل  .ب

 المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

 

 شركة التأمين التكافلي

 

 (:41المادة )

تعين هيئة وبأحكام الشريعة اإلسالمية  التقيدشركة التأمين التكافلي بمقتضى عقد تأسيسها ونظامها األساسي  على .أ

ثالثة أشخاص ال يقل عدد أفرادها عن بقرار من الهيئة العامة للمساهمين على أن تسمى )هيئة الرقابة الشرعية( 

 .يكون رأيها ملزماً لشركة التأمين التكافليو

 -المهام التالية:هيئة الرقابة الشرعية تتولى   .ب

 سالمية ومبادئها.إلمراقبة أعمال شركة التأمين التكافلي وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة ا .1
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مراجعة جميع عقود وشروط التأمين، واتفاقيات إعادة التأمين التي تستخدمها شركة التأمين التكافلي لضمان  .2

 توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

 .المجلسمور تكلف بها وفقاً للتعليمات التي يصدرها أبداء الرأي في أي إ .3

القرارات الصادرة بمقتضى أي منها على شركة التأمين التكافلي تطبق أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات و .ج

 وفقاً لما يقرره المجلس لهذه الغاية.وإعادة التأمين التكافلي 

 .ال يجوز الجمع بين أعمال التأمين وأعمال التأمين التكافلي .د

ذلك اعتماد أو تعيين يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنظيم أي أمور خاصة بأعمال التأمين التكافلي بما في  .ه

 هيئة الرقابة الشرعية والشروط الواجب توافرها في أعضائها والرقابة عليها.

 

 مجمعات التأمين

 

 (:42المادة )

مع مراعاة أحكام قانون المنافسة النافذ، يجوز لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمع تأميني أو أكثر إلدارة  .أ

عملية بذاتها لحسابها وفقاً للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على موافقة فرع من فروع التأمين أو أي 

 .البنك الخطية المسبقة على إنشائه

تحدد بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية الشروط الخاصة بإنشاء المجمعات التأمينية وإجراءات تسجيلها لدى  .ب

 البنك واألحكام المنظمة لرقابة البنك عليها.

 

 

 

 

 

 اندماج شركات التأمين

 

 :(43المادة )

تسري على اندماج شركات التأمين األحكام الواردة في هذا القانون، ويعمل باألحكام الخاصة باالندماج الواردة في 

 .فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه النافذقانون الشركات 

 

 :(44المادة )

  تقديم طلب االندماج إلى البنك مرفقا بالتقارير والبيانات الالزمة. على الشركات الراغبة في االندماج .أ

 يقدم المحافظ إلى المجلس توصية بشأن طلب االندماج مرفقاً بها التقارير والبيانات الالزمة لذلك. .ب

ر يشترك في عضويتها ممثل عن كل إذا وافق المجلس على االندماج من حيث المبدأ، يشكل المحافظ لجنة تقدي .ج

 وخبراء ومختصين ويعين أحدهم رئيسا للجنة. ومدقق الحسابات الخارجي لدى كل منهاشركة 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )ج( من هذا المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في االندماج  .د

ن في التاريخ المحدد لالندماج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمي

البنك مع الميزانية االفتتاحية للشركة الناتجة من االندماج خالل مدة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة 

الراغبة  األمر إليها. وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات

 في االندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال االختالف على هذه األجور تحدد بقرار من المحافظ.

وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من  ،تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس وتوصيته بشأنه .ه

لتلك الشركات للقيام  الخارجيين الحسابات دققيمورؤساء وأعضاء مجالس الشركات الراغبة في االندماج 

 .النافذباإلجراءات التنفيذية لالندماج وفقا ألحكام قانون الشركات 

 

 (:45) المادة
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على الشركات أطراف االندماج أن تتيح للمؤمن لهم االطالع على االتفاقية التي سيتم االندماج بموجبها ليتسنى  .أ

االتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه 

 من تاريخ نشر قرار االندماج في الجريدة الرسمية.

خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات البنك يجوز لكل ذي مصلحة االعتراض إلى  .ب

على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه واألسباب التي يستند إليها واألضرار التي يدعي أن االندماج قد 

تاريخ تسوية االعتراض ألي سبب من األسباب خالل ثالثين يوما من يتم ألحقها به على وجه التحديد، وإذا لم 

يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة وال توقف هذه االعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى  ديمهتق

 المحكمة قرار االندماج.

التعليمات الخاصة بإجراءات االندماج وتسوية االعتراضات المقدمة بشأنه وسائر األمور المتعلقة  المجلسيصدر  .ج

 بها. 

 

 (:46المادة )

( من هذا القانون للبنك إصدار قرار بإدماج 36( من المادة )ب( من الفقرة )17البند )لغايات تطبيق أحكام  .أ

يحل البنك محل مجلس ، وعلى أن الشركة مع شركة تأمين أخرى وذلك بموافقة الشركة التي يتم االندماج فيها

 جميع مراحل الدمج.إدارة الشركة المندمجة وهيئتها العامة العادية وهيئتها العامة غير العادية وذلك في 

 تتولى لجنة خاصة يشكلها البنك تقدير موجودات الشركة المندمجة. .ب

الشركة  إدماجقرار  على ( من هذا القانون45-43بتعليمات تصدر عن المجلس مدى انطباق أحكام المواد ) تحدد .ج

  .القانون( من هذا 36( من الفقرة )ب( من المادة )17كام البند )أح بموجب أخرىمع شركة تأمين 

 

 إعادة هيكلة شركة التأمين

 

 (:47المادة )

( من هذا القانون تشمل إعادة هيكلة شركة التأمين 36المادة ) الفقرة )ب( من ( من18أحكام البند )تطبيق لغايات  أ.

 -ما يلي:

بتخفيض  أو بما في ذلك زيادة رأسمالها لهالتقوية الوضع المالي  الشركة استعمال أي من عناصر رأس مال. 1

رأسمالها المكتتب به وزيادته باالكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال االحتياطيات االختيارية أو األرباح المدورة 

 أو بأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.

تأمين الشركة إلى شركة تأمين أخرى بموافقة األخيرة ودون الحاجة للحصول على موافقة المؤمن  عقودتحويل . 2

 .و المستفيدين أو أي جهة أخرىلهم أ

وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع  التشغيلية واإلداريةإجراءات الشركة هيكلة تنظيمية تشمل . إعادة 3

 .( من هذا القانون54-48وفقاً ألحكام المواد ) جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها

 المجلستسري على إعادة هيكلة الشركة األحكام الواردة في هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون ب. 

   .الجهة المختصة بإصدار قرار إعادة هيكلة الشركة

 

 

 

 

 :(48المادة )

ً  الشركةهيكلة  بإعادةيشترط إلصدار قرار . أ واستمرارها بمزاولة  هاأن تكون هناك إمكانية لتسوية ديونتنظيميا

 .أعمالها

ً حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة إلعادة هيكلة الشركة المجلس قراراً ب يصدر. ب من ذوي الخبرة تنظيميا

، على أن تتحمل الشركة أتعاب قابلة للتمديد إعادة هيكلة الشركةبقرار  صدورواالختصاص لمدة سنة من تاريخ 
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أن تقدم تقريرا شهريا إلى البنك عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة 

 كلما طلب إليها ذلك. 

الذي ال  القيام بأي تصرف يؤثر على مصالح دائني الشركة بما في ذلك البيعالتنظيمية يجوز للجنة إعادة الهيكلة  ال .ج

عالقة له بممارسة أعمال الشركة المعتادة والتبرع والهبة أو االقتراض أو اإلقراض أو أي من األعمال المجانية 

والكفاالت وأي رهن أو تأمين أو أي من األعمال المماثلة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك وتحت طائلة 

 البطالن.

 

 (:49المادة )

يعتبر باطال أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظيا أو تنفيذيا، أو أي تصرف أو إجراء أو  .أ

صدور قرار إلى حين تنظيمياً تنفيذ يجري على تلك األموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها 

 .المجلس بانتهاء إعادة الهيكلة

وقف مدد التقادم المتعلقة بأي دعاوى أو مطالبات التي يتم وقفها وفقاً التنظيمية يكلة يترتب على قرار إعادة اله .ب

 ( من هذه الفقرة.أألحكام البند )

الشركة في ممارسة أعمالها ما لم يصدر قرار عن المجلس بغير  منعالتنظيمية ال يترتب على قرار إعادة الهيكلة  .ج

 نون. ( من هذا القا36ذلك وفقاً ألحكام المادة )

 

 (:50المادة )

شر إعالن في صحيفتين يوميتين محليتين على األقل ولمدة ثالثة أيام عمل متتالية ن التنظيمية إعادة الهيكلةعلى لجنة أ. 

وعلى نفقة الشركة، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خالل مدة ال 

 دائن بعد مرور هذه المدة. تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ نشر آخر إعالن، وال تقبل أي بيانات يتقدم بها أي 

بخصوص خطة إعادة الهيكلة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون تعد اللجنة تقريرها ب. 

لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعالن ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على األقل، شريطة أن تتم 

 ازة وغير المضمونة برهن. الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما ال يقل عن ثالثة أرباع الديون غير الممت

والتزاماتها  برنامج عمل متكامل يشمل قائمة تبين حقوق الشركةالتنظيمية يشترط أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة ج. 

وأسماء دائنيها ومدينيها ومقترح لتسوية ديون الشركة يحدد فيه نسبة وأوقات وتواريخ التسديد التي تعرضها 

ً يبين حقوقها والتزاماتها، الشركة على الدائنين والضمانا ت العينية أو الشخصية التي ستقدمها لهم وكشفا

واإلجراءات التشغيلية واإلدارية والمالية إلعادة الهيكلة بما يحقق تنظيمها على نحو يكفل استمرارها في أعمالها 

 بما يجنبها الخسائر ويمكنها من تسديد ديونها. 

 

 (:51المادة )

، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المحافظ وبدوره يرفعها التنظيمية إعادة الهيكلةطة خ. في حال موافقة الدائنين على 1 .أ

 إلى المجلس مرفقة بتوصياته.

، تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المحافظ، ويقوم برفعه التنظيمية إعادة الهيكلةفي حال رفض الدائنين لخطة  .2

( من هذا 36( من المادة )بوفقا ألحكام الفقرة ) آخرإجراء أي مجلس التخاذ مرفقا به توصياته إلى ال

 القانون.      

يقوم المجلس بإصدار وفي حال الموافقة  ،التنظيمية إعادة الهيكلةللمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على خطة  .ب

اتخاذ اإلجراء المناسب وفقا ألحكام يقرر المجلس الخطة، وفي حال عدم الموافقة على الخطة  قرار بالبدء بتنفيذ

 ( من هذا القانون.     36( من المادة )بالفقرة )

لم الموافق عليها من المجلس ملزمة لجميع دائني الشركة بمن فيهم الذين التنظيمية تكون خطة إعادة الهيكلة  .ج

  الخطة. علىلم يوافقوا ( والذين 50يتقدموا ببياناتهم وفق أحكام الفقرة )أ( من المادة )

 

 (:52المادة )
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التزام الشركة بعدم القيام بأي تصرف من شأنه التنظيمية يترتب على قرار المجلس بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة 

 اإلخالل بحقوق الدائنين تحت طائلة بطالن هذه التصرفات.

 

 (:53المادة )

 الحاالت التالية:بقرار من المجلس في أي من التنظيمية أ. تنتهي إعادة الهيكلة 

 التنظيمية موافقة المجلس على تقرير تقدمه له لجنة إعادة الهيكلةو التنظيمية استكمال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. 1

 .النافذيتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا ألحكام قانون الشركات بهذا الخصوص، وفي هذه الحالة 

 .أو في حال مخالفتها لها التنظيمية هيكلة. إذا لم تلتزم الشركة بتنفيذ خطة إعادة ال2

تعثر أوضاع الشركة أو عدم جدوى هذه استمرار  التنظيمية تطبيق خطة إعادة الهيكلةخالل إذا تبين للمجلس . 3

 .اإلعادة

 . قيام الشركة بأي تصرفات احتيالية أو غير قانونية.4

 انهاءفي حال قرر القانون  هذا من( 39)  المادة من( ب) الفقرة ألحكام وفقا المناسب اإلجراء اتخاذعلى المجلس  ب.

 .   ( من الفقرة )أ( من هذه المادة 4-2)وذلك في الحاالت الواردة في البنود التنظيمية  إعادة الهيكلةتنفيذ 

 (:54المادة )

أو وقفها وفقاً ألحكام هذا القانون تستعيد الديون العادية والموثقة بأي تأمينات أو  التنظيمية في حال انتهاء إعادة الهيكلة

رهن مواعيد االستحقاق والتقادم، كما تستعاد أي حقوق أو أولويات أو امتيازات تم وقفها وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ 

 جزئياً أو كلياً.التنظيمية عن تنفيذ إعادة الهيكلة مع مراعاة االلتزامات واإلجراءات الناتجة التنظيمية إعادة الهيكلة 

 

 تصفية شركة التأمين

 

 :(55المادة )

، على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون البنك الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية الشركة .أ

  .الصادرة بمقتضاهوتسري على تصفية الشركة األحكام الواردة في هذا القانون واألنظمة والتعليمات 

يفقد مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة أو أي لجنة إدارية مشكلة إلدارة الشركة منذ تاريخ صدور  .ب

لتصفية جميع المهام والصالحيات المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وبموجب عقد اقرار 

 .تأسيس الشركة وأنظمتها الداخلية

 األمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.  إصدار التعليمات الالزمة إلجراءات تصفية الشركة وسائرللمجلس  .ج

ال تطبق على الشركة أحكام اإلفالس المنصوص عليها في التشريعات النافذة إال في الحاالت التي لم يعالجها هذا  .د

 اه وذلك وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الخصوص.القانون أو األنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتض

 .فرع شركة تأمين أجنبيـــةتصفية إذا قرر البنك ( من هذا القانون 11تطبق أحكام الفقرة )ب( من المادة ) .ه

 

 :(56المادة )

لدى المحكمة اإلدارية خالل ثالثين يوما من القرار الذي يصدره المجلس بتصفية الشركة قابال للطعن يكون  .أ

 ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية: تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية

 ( من رأسمال الشركة المكتتب به.%10أن يكون مالكاً ما ال يقل عن ) .1

 ( من إجمالي الديون المطلوبة من الشركة.%10أن يكون له دين على الشركة ال تقل نسبته عن ) .2

إذا قررت المحكمة اإلدارية إلغاء قرار التصفية فعلى مجلس إدارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة أعمالها  .ب

 التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.    

 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ال يوقف الطعن وفقا ألحكام الفقرة )أ( من هذه المادة إجراءات التصفية.    .ج

 

 

 

 (:57المادة )
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ً أو أكثر للشركة يتولى اإلشراف على  أ.  عمال الشركة والمحافظة على أموالها وموجوداتها أيعين المجلس مصفيا

وتمثيل الشركة لحين االنتهاء من تصفيتها، ويحدد المجلس أتعابه وواجباته والتزاماته وصالحياته مع إلزامه 

 س عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية.بتقديم كفالة لصالح الشركة، ويحق للمجل

 -. يشترط أن تتوفر فيمن يتم تعيينه مصفياً الشروط التالية:ب

ً تتوافر فيه المؤهالت والخبرات التي يتم تحديدها بموجب التعليمات 1 ً أو اعتباريا ً طبيعيا . أن يكون شخصا

 الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

أن ال تربطه بالشركة إذا كان شخصاً طبيعياً أو بأي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من الدائنين عالقة زواج . 2

 .أو استقالليته أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو عالقة عمل أو أي عالقة أخرى تمس حياده

 . أن ال يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.3

دى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة تملكها الشركة . أن ال يكون من العاملين ل4

 خالل السنتين السابقتين على إصدار قرار تصفية الشركة.

. أن ال يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخله بالشرف أو اآلداب العامة أو صدر حكم عليه باإلفالس ولم يرد 5

 إليه اعتباره.

( من هذه بإعالم البنك عن تحقق أي من الحاالت الواردة في الفقرة ) ل صدور قرار بتعيينهعلى المصفي قب .ج

خالل إعالم البنك  يهوذلك إذا كان يعلم بتلك الحالة أو السبب، وعلالمادة أو عن أي سبب يحول دون توليه مهامه 

وذلك تحت  ،د توليه مهامهعبت نشأها أو إذا علم ب السبببتلك الحالة أو مده ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ علمه 

 طائلة المسؤولية القانونية.

 

 (:58المادة )

اإلشراف على أعمال الشركة والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين االنتهاء يتولى المصفي  .أ

 .من تصفيتها

إلنجاز أعمال التصفية وفقاً ألحكام  خطة خالل المدة التي يحددها له في قرار تعيينهأن يقدم للمجلس  على المصفي .ب

التي سيقوم بها  واإلجراءاتالصادرة بمقتضاه متضمنه كشوفات الديون النهائية والقرارات القانون والتعليمات 

وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف  التصفيةلتصفية الشركة، ويحدد فيها البرنامج الزمني إلنهاء 

 .مترتبة على أعمال التصفيةوالمصروفات ال

كافة األموال واألوراق والدفاتر والسجالت الخاصة بالشركة بصورة رسمية،  الشركة تسليم المصفيعلى ج. 

  .على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة واطالعه

 

 

 :(59المادة )

 يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:

الشركة عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار التصفية على أن تستمر الشخصية االعتبارية للشركة توقف  .أ

 ويمثلها المصفي لحين االنتهاء من تصفيتها.

 إضافة المصفي لعبارة )تحت التصفية( إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسالتها.   .ب

أي جهة في الشركة، ويختص المصفي حصرا بمنح أي وقف العمل بأي تفويض أو صالحية توقيع صادرة عن  .ج

 تفويض أو صالحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.

وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح  .د

 الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.

جميع الديون المترتبة على الشركة بما في ذلك الديون المؤجلة والتي لم يستحق أداؤها سواء حلول آجال الوفاء ب .ه

 كانت عادية أو مضمونة برهن.

 وقف سريان فوائد كافة الديون اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية. .و



18 
 

لمدة ستة أشهر إال إذا قرر  أو ضدها وقف السير في الدعاوى وجميع اإلجراءات القضائية المقامة من الشركة .ز

متابعة السير فيها  و حقوقها تتطلب  أن إجراءات التصفية و المحافظة على أموال الشركة و موجوداتها المصفي

  ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة )ح( من هذه المادة.قبل انتهاء هذه المدة

منع السير في أي معامالت إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إال إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة  .ح

بالمال المرهون نفسه، فتوقف في هذه الحالة تلك المعامالت أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار 

 التصفية. 

خالل الثالثة أشهر  وذلك من أموال أو حقوق عائدة للشركة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي اعتبار .ط

لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح باطلة السابقة 

 شخص على عالقة ملكية مع الشركة أو مرتبطا بها.

ل صدور قرار التصفية إال إذا كان هذا القرار يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قب .ي

 صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون. 

 

 :(60المادة )

 للمصفي اتخاذ جميع القرارات واإلجراءات التي يراها الزمة إلتمام عملية التصفية بما في ذلك:

 إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية. .أ

تعيين أي من الخبراء واألشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي  .ب

 من المهام والصالحيات المنوطة به وإصدار القرارات الالزمة إلتمام إجراءات التصفية.

  تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه. .ج

 

 :(61المادة )

على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع اإلجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة  .أ

 -:ما يلي بما في ذلك

إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خالل األشهر الثالثة التي  .1

كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة، وتكون المدة سنة  سبقت صدور قرار التصفية إذا

واحدة إذا كانت الشركة على عالقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف 

أو اإلجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير 

 ه السائدة في السوق.قيمت

إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له عالقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي  .2

 مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما وذلك خالل األشهر الثالثة التي سبقت صدور قرار التصفية.

 بالغ أو التزامات مترتبة عليهم.دفع أو تقسيط أي م كيفيةاالتفاق مع أي من مديني الشركة على  .3

 إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته. .4

 إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته. .5

يتخذ المصفي أيا من اإلجراءات المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص  .ب

يجوز الطعن في هذا اإلجراء أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة ذي العالقة، و

 خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه.    

 ، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين:التصفيةتطبيق أحكام لمقاصد  .ج

 عمل مشتركة مع إداري فيها..إذا كان الشخص إداريا في الشركة أو له مصلحة 1

. إذا كان زوجا إلداري في الشركة أو قريبا لذلك اإلداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة 2

 عمل مشتركة مع أي منهم. 

المتعلقة بإدارة أموال التصفية في  واإلجراءاتتوثيق جميع األعمال بعلى المصفي أثناء إجراءات التصفية القيام د. 

 سجالت خاصة.

 

  :(62المادة )



19 
 

( من هذا القانون، 63التأمين الواردة في المادة ) عقودمع مراعاة األحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من  .أ

على المصفي خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعالن بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين 

يوميتين على األقل إلشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة 

 ة وثالثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.خالل شهرين إذا كانوا مقيمين في المملك

يعاد نشر اإلعالن بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر اإلعالن األول، وتحتسب مدة  .ب

 تقديم المطالبات من تاريخ نشر اإلعالن األول.

ديم مطالبته خالل المدة إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تق .ج

 المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة فتمدد ثالثة أشهر أخرى حدا أعلى.

ال تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر اإلعالن األول المذكور في الفقرة )أ( من هذه  .د

ات للدائنين تجاه الشركة تحت المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالب

 التصفية.  

إذا ظهر أي دين أو التزام على الشركة بعد انتهاء المدد المحددة في هذه المادة يفقد ذلك الدين أي أولوية كانت  .ه

( من هذا القانون، ويدفع له المصفي دينه في جميع الحاالت باعتباره دين 73المادة )م مقرره له بموجب أحكا

 عادي.

 

 :(63) المادة

مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، يجب على المصفي خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار  .أ

 التصفية أن يصدر اإلشعارات المبينة أدناه إال إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة:

 التأمين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم. عقدإشعار لكل مؤمن له أو مستفيد من  .1

 إشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون وااللتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.    .2

يجوز االعتراض لدى المصفي على اإلشعار المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة خالل ثالثين يوما من تاريخ  .ب

 لما بما ورد في اإلشعار.تبلغه وإذا لم يتم االعتراض عليه خاللها يعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مس

 تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة.   .ج

( من الفقرة )أ( من هذه المادة نهائيا 2إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند ) .د

 .  النافذةسطة دوائر اإلجراء المختصة وفق أحكام التشريعات وقطعيا، للمصفي تنفيذ اإلشعار ضده بوا

 

 :(64المادة )

من هذا القانون خالل ( 63و)( 62) تينمادعلى المصفي إصدار قراراته في المطالبات المقدمة إليه وفقا ألحكام ال  أ.

ً  المطالبات تعتبر المدة تلك خالل قراره المصفي يصدر لم إذا، ومدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها  موافقا

 .حكما عليها

يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي  ب.

ن يوما من تاريخ تبليغه بالقرار أو خالل ثالثين يوما الصادر بموجب أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة خالل ثالثي

 خ انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة أيهما أقصر.   من تاري

 

 

 

 :(65المادة )

للمصفي أن يقدم طلبا إلى محكمة البداية المختصة إللقاء حجز احتياطي على أي أموال من مديني الشركة أو التخاذ 

 التشريعات النافذة مع مراعاة ما يلي:أي من اإلجراءات االحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام 

 أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب. .أ

تقديم تحسب إما من تاريخ  أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين أو أن يصدره خالل ثمانية أيام .ب

م هذا اإلشعار مقام الدعوى الطلب المشار إليه أو خالل الثمانية أيام الالحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقو

 .     النافذالموضوعية الالزم إقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية 
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 :(66المادة )

ال يحق ألي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت  .أ

 ا في هذا القانون.التصفية إال وفق األسس واإلجراءات المنصوص عليه

مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة يجوز ألي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى  .ب

محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام التشريعات النافذة وللمحكمة أن تؤيدها أو 

 تبطلها أو تعدلها.  

 

 (:67المادة )

للمصفي إذا اقتضت الضرورة وبموافقة مسبقة من المجلس، أن يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من 

 أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات الشركة أو حقوقها ضمانا لذلك.

 

 :(68المادة )

أو بعض دائني ومديني الشركة أو بقبول التحكيم في أي نزاع للمصفي إجراء تسوية أو مقاصة أو حوالة للحق مع كل 

الحصول على موافقة شريطة  يتعلق بالتصفية أو بأموال المدين بما في ذلك المتعلق منها بحقوق أو دعاوى قضائية

 البنك.

 

 (:69المادة )

كل ديونهم ما نسبته أو بناء على طلب مجموعة من الدائنين الذين تشبعد الحصول على إذن من البنك للمصفي 

( من الدائنين عند إصدار قرار التصفية تسديد الدين المضمون برهن ورفع إشارة الدين وإعادة المال المرهون 75%)

 لحساب التصفية.

 

 

 (:70المادة )

 موافقة على للحصول الحاجة دون وذلك التاليين اإلجرائين من أيا يتخذ أن الخطية المجلس موافقة أخذ بعد للمصفي

 :أخرى جهة أي أو المستفيدين أو لهم المؤمن

موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها بما في  بعضاالتفاق مع شركة تأمين أو أكثر لبيع جميع أو  أ.

ذلك أي التزامات أو حقوق أخرى مهما كان نوعها وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل أو مستفيد أو 

 أي شخص آخر ودون حاجة للتقيد بأي إجراءات تقييم أو خالفه قد ينص عليها أي تشريع آخر.  

ء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة بيع جميع أو أي جزب. 

 يقررها المصفي على الرغم من أي تشريع آخر.   

 

 :(71المادة )

إذا وجدت لدى الشركة تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حاالت فال 

ضمن موجودات الشركة تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع  تعتبر هذه السندات من

 االلتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة.

 

 :(72المادة )

التأمين، ولغايات هذه  عقدال يجوز ألي جهة االعتراض على تفعيل شرط االختراق من المؤمن له أو المستفيد من 

المادة يقصد بشرط االختراق: شرط يرد في عقود إعادة التأمين وينص على أنه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية 

معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي، ومعنى ذلك أن 

التأمين ومعيد التأمين خالفا لألحوال العادية حيث تنحصر  عقدله أو المستفيد من  تنشأ عالقة مباشرة بين المؤمن

 العالقة بين الشركة ومعيد التأمين. 
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 :(73المادة )

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون وااللتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق 

 الترتيب التالي:

والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي والقروض التي حصل عليها وفقاً لما ورد المصاريف  .أ

 في خطة التصفية.

 حقوق الموظفين والمستخدمين لدى الشركة قبل صدور قرار بتصفيتها آخر ستة أشهر.  .ب

شركة التي تمثل التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات ال عقودحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من  .ج

المخصصات الفنية المطلوب االحتفاظ بها وفقا ألحكام هذا القانون لتسديد هذه االلتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل 

 عليه الشركة وفقا لترتيبات إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية.

نفس المال المباع توزع حقوق الدائن المرتهن من حصيلة بيع المال المرهون، وإذا وجد أكثر من رهن على  .د

 األموال وفقاً لدرجة الرهن.

هذا القانون لحملة  ( من91المادة )( من الفقرة )أ( من 2البند )المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام  .ه

 .لهذه الغايةعن المجلس التأمين والمستفيدين منها وفقاً ألحكام التعليمات الصادرة  عقود

 مستحقة للحكومة.أي ضرائب ورسوم  .و

وفقاً لنسبة مجموع ديونهم غير المسددة وذلك من المبلغ المتبقي من أموال التصفية كقسمة  العاديينحقوق الدائنين  .ز

غرماء، ويشمل ذلك  الديون العادية وحقوق معيدي التأمين الذين تسند إليهم الشركة أعمالها والمبالغ المتبقية 

 للموظفين والمستخدمين والمبالغ المتبقية للدائن المرتهن.

 .حقوق المساهمين .ح

 

 (:74المادة )

 من أي في المصفي طلب على بناء أو نفسه تلقاء من المجلس من بقرار فسخها ويتم التصفية إجراءات تنتهي .أ

 -:التالية الحاالت

 ( من القانون.73إذا تم تسديد جميع الديون وااللتزامات المستحقة على الشركة وفقاً ألحكام المادة ) .1

 ( من القانون.73الديون وااللتزامات وفقاً ألحكام المادة )عدم وجود أموال للشركة لتسديد  .2

ً ألحكام المادة ) .3 ( من هذا القانون، وانتهاء 73تسديد بعض الديون وااللتزامات المترتبة على الشركة وفقا

 رصيد أموال التصفية.

التصفية الرجوع على أي شخص استحق أي أموال من فائض أموال  بإغالقال يجوز بعد صدور قرار المجلس  ب.

 التصفية في حال ظهور أموال للشركة إال إذا ثبت قيامه بأي تصرفات احتيالية.

 للبنك وبعد إغالق التصفية إصدار القرارات التالية: .ج

 .ة بديونهمإبراء ذمة الشركاء واعتبارهم معذورين وال يحق للدائنين الرجوع عليهم للمطالب. 1

اعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغالق التصفية .2

 .ديونا معدومة

يتولى المصفي تبليغ القرارات الصادرة وفق أحكام هذه المادة للجهات الرسمية المسجلة لديها الشركة لتتولى  .د

كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ليتم تسجيلها حسب شطب تسجيله من سجالتها، 

 األصول.

 

 

 

 

 (:75المادة )
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على المصفي أن يرسل إلى المحافظ تقارير كل ثالثة أشهر عن سير أعمال التصفية والمرحلة التي وصلت إليها  .أ

ً ألحكام القانون والخطة وأي نتائج حققتها وبأي بيانات أو معلومات أو وثائق واإلجابة  لى أي استفسار عوفقا

 ظ.يتعلق بإجراءات التصفية وذلك خالل المدة التي يحددها المحاف

على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها  .ب

 بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.   

 

 (:76المادة )

 -القيام بما يلي: المصفي على

ً  يقدم أن أ. ً  حسابا  أصول جميع توزيع من االنتهاء بعد أشهر ثالثة تتجاوز ال مدة خالل البنك إلى للتصفية ختاميا

 بفسخ قرار وإصداره الختامي الحساب على المجلس بتصديق إال التصفية تنتهي وال التصفية، تحت الشركة

 .الشركة

صحيفتين في لشطب تسجيلها، وعليه نشر قرار فسخ الشركة  تبليغ قرار فسخ الشركة لدائرة مراقبة الشركات ب.

 في الجريدة الرسمية. قرار فسخها تعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر و لمحليتين يوميتين على األق

 

 (:77المادة )

 سنوات من تاريخ شطب الشركة. خمسالشركة ووثائقها لمدة  بدفاتريحتفظ البنك 

 

 (:78المادة )

وشطب تسجيلها، فللمجلس تعيين  إذا تبين للبنك أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق للشركة بعد فسخها

مصفي جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفقاً 

 ألحكام هذا القانون.

 

 (:79المادة )

. يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له 1 .أ

 شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.

هذه المادة أنه قد سلم حسب األصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو  أحكام يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى .2

 رفض ذلك الشخص تسلمه.     

إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر اإلشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة  .3

عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثالثين يوما 

  على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.       

( من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن اإلشعار قد أودع في 1يكفي إلثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند ) .4

 البريد على العنوان الصحيح إال إذا اقتنع المصفي أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم اإلشعار.

على المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين إذا تعذر التبليغ وفقا ألحكام الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة، ف .ب

يوميتين محليتين ولمرتين على األقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا 

 قانونيا من جميع الوجوه.   

 

 (:80المادة )

الشركة أو  عام أو ضد مديرتصفية الفيما عدا حالتي الغش والتزوير، ال تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال 

بسبب أعمالهم في الشركة بعد انقضاء خمس سنوات على إعالن الخارجي أعضاء مجلس اإلدارة أو مدقق الحسابات 

( من هذا القانون أو ثالث سنوات من انتهاء أعمال المصفي أيهما 76المادة )الفقرة )ب( من الشركة وفقاً ألحكام فسخ 

 أبعد.

 

 مينيةمقدمي الخدمات التأ
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  :(81) المادة

 -:ما يليمقدمي الخدمات التأمينية أعمال تشمل  .أ

 .االكتواريين .1

 .وكالء التأمين  .2

 .وسطاء التأمين .3

 .سطاء إعادة التأمينو .4

 .مسّوي الخسائر .5

 .المعاينين .6

 .التأمين المصرفي .7

 التأمين. عمالأإدارة  .8

 . يحددها البنكأي خدمات تأمينية أخرى  .9

ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية ومقدمي الخدمات التأمينية األجنبية غير  تحدد شروط يصدر المجلس تعليماتب. 

 .والتي تنسجم مع طبيعة وحجم أعمالهم العاملة في المملكة وأسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها

ال يجوز تسجيل أياً من مقدمي الخدمات التأمينية إال بموافقة مسبقة  النافذ على الرغم مما ورد في قانون الشركات .ج

 من البنك.

وفقاً  من هذا القانون (19-18)( والمادتين 17الفقرة )ب( من المادة )تطبق على مقدمي الخدمات التأمينية أحكام  .د

 .لهذه الغاية عن المجلس لما يقرره البنك بتعليمات تصدر

مقدمي الخدمات التأمينية األجنبية غير العاملة في المملكة "شركات المقر و مكاتب تحدد شروط ترخيص شركة  .ه

 التمثيل" وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.

ي يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية المرخصين بتقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها البنك وذلك خالل المدة الت .و

 تحددها.

  

 :(82المادة )

يحظر على الشركة التعامل مع أي من مقدمي الخدمات التأمينية ما لم يكن حاصال على ترخيص مسبق من البنك  .أ

 لممارسة أعماله.

 ال يجوز ألي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين ألكثر من شركة واحدة. .ب

  

 :(83المادة )

 ألعمال الشركة وشركاتها التابعة.إال التأمين عمال أ ال يجوز للشركة ممارسة أعمال شركة إدارة .أ

( من هذا القانون على شركة إدارة 36( و)12على الرغـم مما ورد في أي تشريـع آخر، تطبق أحكام المواد ) .ب

 بقدر انطباقها عليها وحسب مقتضى الحال.لتأمين اأعمال 

أو هيئة المديرين فيها، أعمال التأمين لغايات تطبيق أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة يعامل مدير شركة إدارة  .ج

 حسب مقتضى الحال، معاملة مجلس إدارة الشركة.

 

 حل نزاعات التأمين

 

 :(84المادة )

الشكاوى المتعلقة بأي من أعمال يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى )لجنة حل نزاعات التأمين( تتولى النظر في  .أ

، وعلى أن التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة وألي جهة مرخصة وفقاً ألحكام هذا القانون

 تحدد مهام اللجنة وصالحياتها وسائر األمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

التأمين ملزمة بتطبيق اإلجراءات واألصول المتبعة في المحاكم وتكون لها ال تكون لجنة حل نزاعات  .ب

 :الصالحيات ذاتها الممنوحة للمحاكم النظامية في األمور التالية
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 .دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم .1

 .نات التي تراها ضرورية للفصل في الشكوىالطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبيا .2

 .على تقديم أي شكوى متعلقة بأعمال التأمين أمام لجنة حل نزاعات التأمين وقف مدة التقادميترتب  .ج

ً إلحكام هذا القانون بدفع أي مبالغ إضافية تحدد نسبتها وكيفية  .د للجنة أن تلزم الشركة وأي جهة مرخصة وفقا

 .احتسابها بقرار يصدر عن البنك لهذه الغاية

 .ن لدى المحكمة اإلدارية خالل ثالثين يوماً من اليوم التالي لتبلغ قرار اللجنةتكون قرارات اللجنة قابلة للطع .ه

( من هذه المادة دون الطعن في قرار اللجنة يكون هذا القرار قابال للتنفيذ هـإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة ) .و

 .لدى دوائر التنفيذ المختصة

 

 الصناديق

 

 :(85المادة )

 -الصناديق التالية:للبنك أن ينشـــئ  أ.

ً لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحاالت التي لم يرد نص على التعويض عنها . 1 صندوقا

 بمقتضى أحكام نظام التأمين اإللزامي الخاص بالمركبات النافذ.

بقرار من المجلس   ويجوز ،صدور قرار بتصفية الشركة صندوقاً لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال .2

ووفقاً  التصفية كلفة من أقل ذلك كلفة كانت ذاإ التأمين شركة هيكلة إعادة لتمويل الصندوق هذا موارد استخدام

 لألسس التي يضعها لهذه الغاية.

بهذه الصفة تملك  ابالشخصية االعتبارية، وله االمادة من تاريخ إنشائها في هذه المشار إليه قيداتمتع الصنت ب.

بما في ذلك إبرام العقود  ااألموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافه

 وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.

 افي هذه المادة على أن تحدد فيها أهدافه االمشار إليهق يداالصنالتعليمات الالزمة لتأسيس  المجلسيصدر . ج

 االمالية من شركات التأمين أو المؤمن لهم أو أي جهات أخرى، حسب مقتضى الحال، ومسؤولياته اوموارده

 .االمتعلقة بهواألحكام وسائر األمور  اوإدارته اواإلجراءات المتعلقة بأعمالهعليه ورقابة البنك 

ً محل المستفيد منتفي هذه المادة أن  اق المشار إليهيداللصن .د في مواجهة أي شخص كان لهذا  اهحل حلوالً قانونيا

 .اق للمستفيدين منهيداوبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصن االمستفيد الحق في مطالبته

 

 

 

 

 

 السرية

 

 :(86المادة )

على كل جهة تمارس أعمال التأمين مراعاة السرية التامة لجميع األمور الخاصة بالخدمات التي تقدمها ويحظر إعطاء 

أي بيانات عن هذه الخدمات وأي مستفيد منها بطريق مباشر أو غير مباشر في غير الحاالت المسموح بها بمقتضى 

عالقة بين هذه الجهة والشخص المقدمة له هذه الخدمة ألي سبب أحكام هذا القانون، ويستمر الحظر قائماً ولو انتهت ال

 من األسباب. 

 

 :(87المادة )

يحظر على أي من موظفي الجهة التي تمارس أعمال التأمين أو أي من موظفيها السابقين إعطاء أي معلومات أو 

بيانات عن المؤمن لهم أو أي مستفيد أو تمكين الغير من االطالع عليها في غير الحاالت المسموح بها بمقتضى أحكام 
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ته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهن

 تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك ومدققي الحسابات. 

  

 (:88المادة )

 ( من هذا القانون كل من:87( و)86يستثنى من أحكام المادتين )

 البنك عند قيامه بأعمالها ومهامها وفقا ألحكام هذا القانون. .أ

 التأمين. عقودبمين وأي جهة أخرى يوافق عليها البنك عند تبادل المعلومات الخاصة شركات التأ .ب

أي من الجهات التي تمارس أعمال التأمين إذا تم ذلك إلثبات حقها في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن  .ج

 التأمين. عقودبأي معاملة تتعلق 

معلومات أو بيانات وفقا ألحكام هذا القانون والتعليمات  االكتواري الملزم باإلفصاح عن أيمدقق الحسابات و .د

 الصادرة بمقتضاه.

 

 :(89المادة )

 للبنك االمتناع عن تزويد أي جهة كانت بالبيانات والمعلومات المحفوظة لديه إذا كانت سرية وفقاً لتقديرات البنك. .أ

ظيم واإلشراف على القطاع المالي داخل للبنك تبادل المعلومات الخاصة بقطاع التأمين مع هيئات ومؤسسات التن .ب

المملكة وخارجها وعلى المستوى العربي والعالمي ومع الجهات المختصة بمكافحة االحتيال في أنشطة التأمين 

شريطة المعاملة بالمثل وأن يتوافر لدى تلك الجهات الضمانات الكافية للمحافظة على سرية المعلومات التي يتم 

 تزويدها بها. 

 االتحاد األردني لشركات التأمين وجمعيات مقدمي الخدمات التأمينية

 

 (:90المادة )

يتمتع االتحاد األردني لشركات التأمين المؤسس بموجب التشريعات السابقة المنظمة ألعمال التأمين بالشخصية  .أ

غير المنقولة والقيام بجميع ذات االستقالل المالي واإلداري وله بهذه الصفة تملك األموال المنقولة واالعتبارية 

التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح 

 وشركات إعادة التأمين، وتعتبر جميع شركات التأمين والهبات، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية

 حكماً أعضاء في هذا االتحاد.

وتمثيل  والتأكد من تطبيق كل منهم لقواعد ممارسة المهنة الصادرة عنهيتولى االتحاد رعاية مصالح أعضائه  .ب

ويلتزم االتحاد بتزويد البنك بأي معلومات  شركات التأمين لدى أي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين

 .طلبه منهي

ألحكام واإلجراءات الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل تحدد مهام االتحاد ومسؤولياته ورقابة البنك عليه وا .ج

 وكافة أنواع موارده الماليةمجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم االنتساب إليه واالشتراك السنوي به 

 واإلجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 (:91المادة )

للبنك الموافقة على إنشاء جمعيات خاصة لمقدمي الخدمات التأمينية تتولى رعاية مصالح أعضائها وتمثيلهم لدى أي 

جهة أو شخص، تتمتع بشخصية اعتبارية وتحدد مهامها ومسؤولياتها وإدارتها والعضوية فيها ورسوم االنتساب 

 أنظمة تصدر لهذه الغاية.ا بموجب واالشتراك السنوي بها ومواردها المالية وغير ذلك من شؤونه

 

 الرسوم
 

 (:92المادة )

 يستوفي البنك الرسوم التالية: .أ

 ( باأللف من إجمالي األقساط المكتتبة.6.5,% )65رسم سنوي على الشركة بنسبة ال تتجاوز  .1
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ً ألحكام هذا القانون من غير  .2 المنصوص الرسم السنوي المستوفى من الجهات الخاضعة لرقابة البنك وفقا

 ( من هذه الفقرة.1عليها في البند )

 رسم طلب ترخيص الشركة. .3

 رسم منح ترخيص للشركة. .4

 رسم الموافقة على فتح فرع للشركة. .5

 رسم ترخيص شركة التأمين األجنبية غير العاملة في المملكة )شركات المقر ومكاتب التمثيل(. .6

 رخيص كل منهم.رسم ترخيص كل من مقدمي الخدمات التأمينية ورسم تجديد ت .7

رسم ترخيص شركات مقدمي الخدمات التأمينية األجنبية غير العاملة في المملكة )شركات المقر ومكاتب  .8

 التمثيل(.

 رسم تسجيل الصناديق ذاتية التمويل ورسم تجديد تسجيلها. .9

 تصدر لهذه الغاية. نظاميحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب  .ب

 بدل الخدمات التي يقدمها البنك.س ج. تحدد بتعليمات تصدر عن المجل

 

 عامة أحكام

 

 (:93المادة )

يجوز فرض التأمين اإللزامي ضد بعض األخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وجميع األمور المتعلقة به بموجب 

 نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

 :(94المادة )

من تلك  األول كانون من والثالثين الحادي في وتنتهيمن السنة  الثاني كانون من األول في للشركة المالية السنة بدأت

 .السنة

 

 (:95المادة )

 .الخزينة لحساب شهريا وتحول البنك قبل من القانون هذا أحكام بمقتضى المفروضة الغرامات تحصل

 

 :(96المادة )

التأمين لديها لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة  عقودعلى الشركات وضع آلية مناسبة لتبادل المعلومات الخاصة ب

بهدف الحصول على منفعة غير محقة والتشريعات ذات العالقة ألحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه 

 .شريطة االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم تبادلها

 

 :(97) المادة

ومقدمي الخدمات التأمينية وشركة التأمين غير األردنية العاملة في المملكة وشركة على الشركة وشركة إعادة التأمين 

مقدمي الخدمات التأمينية غير العاملة في المملكة أو أي شركة تمارس أعمال التأمين وفقا ألحكام هذا القانون أن 

فين غير األردنيين أو نسبتهم تحديد عدد الموظ تحصل على موافقة البنك على استخدام أي موظف غير أردني وللبنك

 لمجموع عدد موظفي أي من الجهات المذكورة في هذه المادة. 

 

 :(98المادة )

 تينسنال يجوز ألي جهة تعمل في قطاع التأمين أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك خالل مدة 

 .البنك منمن تاريخ انتهاء خدمته فيه إال بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة 

 

 :(99المادة )
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لدى البنك تعتبر كل من الشركات ومقدمي الخدمات التأمينية المرخصين قبل نفاذ أحكام هذا القانون مرخصين حكماً 

والقرارات الصادرة بمقتضاه خالل المدة شريطة توفيق أوضاعهم وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات 

المحددة في أي منها وبخالف ذلك يلغى ترخيص الشركة بقرار من المجلس كما ويعتبر ترخيص أي من مقدمي 

 الخدمات التأمينية ملغى حكماً ويحظر عليه ممارسة أي من أعمال التأمين وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

 :(100المادة )

 من بدالً  الكترونية بسجالت لالحتفاظ اإللكترونية األرشفة أنظمة تستخدم أن القانون هذا ألحكام الخاضعة اتللجه  أ.

 المتصلة األوراق من وغيرها واالشعارات والبرقيات والمراسالت والوثائق والكشوفات والسجالت الدفاتر أصل

 .النافذ االلكترونية المعامالت قانون أحكام مراعاة شريطة قانوناً، المقررة للمدة بأعمالها

للجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بصورة مصغرة )ميكرو فيلم أو غيره من  ب.

أجهزة التقنية الحديثة( بدال من أصل الدفاتر والسجالت والكشوفات والوثائق والمراسالت والبرقيات واإلشعارات 

المصغرة حجية األصل في اإلثبات شريطة  المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصوروغيرها من األوراق 

 مراعاة أحكام قانون المعامالت المالية االلكترونية النافذ.

التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب اآللي أو غيره من  الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانونتعفى ج. 

ويجوز اثباتها بكافة طرق اإلثبات ديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ أجهزة التقنية الح

 وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك األجهزة أو غيرها من األساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية.

ن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع هيتها الذاتية بغض النظر عألعمال التأمينية تجارية بحكم ماد. تعتبر جميع ا

 الجهات الخاضعة أحكام هذا القانون سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام قانون التجارة النافذ.

 

 

 

 

 :(101المادة )

تستفيد يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي 

من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها 

 البنك خالل المدة التي يحددها لذلك.

 

 :(102المادة )

الشركات أو تملكها  يتم نشر القرارات المتعلقة بتعليق الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج .أ

أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة  أو إعادة هيكلتها

 وذلك باستثناء نشر القرار بتصفية أو فسخ الشركة الذي يتم على نفقة البنك.

تتناسب مع طريقة ب. للبنك أن ينشر بياناً عن أي مخالفة ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ب

 .واإلجراء المتخذ بخصوصها طبيعة وحجم المخالفة

 

 (:103المادة )

ال يكون البنك أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤوال عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير إذا كان  أ. 

لمهام ومسؤوليات البنك وفي حدود صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو األنظمة أو ذلك تنفيذاً 

ف خاصة بمتابعة ذلك لدى أي جهة حتى بعد ، ويغطي البنك أي تكاليالتعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه

 انتهاء عمل المسؤول أو الموظف.

 ب. ال تطبق أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة إذا شكل اإلجراء أو الفعل أو االمتناع إهماال جسيماً أو كان بسوء نية.

 

 :(104)المادة 

 األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك أن يضع  .أ
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ويصدر المحافظ القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا  يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون .ب

 القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المخولة له بمقتضى أحكام  بأي من الصالحياتللمحافظ أن يفوض أياً من نائبيه أو كليهما أو أياً من موظفي البنك  .ج

 هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 (:105المادة )

وتعديالته على أن تبقى جميع األنظمة والتعليمات  1999( لسنة 33أعمال التأمين رقم ) تنظيميلغى قانون  .أ

سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل أي منها واإلجراءات التي تمت بموجب والقرارات الصادرة بموجبه 

غيرها بها وإلى أن تصدر األنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس أمر البت في كل 

 .حالة تعرض عليه

 حكىىىىام هىىىىذا القىىىىانون تنتقىىىىل للبنىىىىك أعمىىىىال تنظىىىىيم قطىىىىاع التىىىىأمين والرقابىىىىة عليىىىىه،أاعتبىىىىارا مىىىىن تىىىىاريخ نفىىىىاذ  .ب

بموجىىىىب أحكىىىىام قىىىىانون تنظىىىىيم  صىىىىدرتالتىىىىي  و القىىىىرارات األعمىىىىال والمهىىىىامالبنىىىىك القيىىىىام بتنفيىىىىذ يسىىىىتكمل و

  ،الصادرة بمقتضاه وتعديالته واألنظمة والتعليمات 1999( لسنة 33أعمال التأمين رقم )

و )هيئة التأمين( بعبارة )البنك المركزي(، كما تستبدل أ)هيئة تنظيم أعمال التأمين(  تدل على عبارة أيتستبدل  .ج

)مجلس إدارة هيئة التأمين( بعبارة )مجلس إدارة البنك المركزي(، وتستبدل أي عبارة تدل تدل على عبارة أي 

)مدير عام هيئة التأمين( بعبارة )محافظ البنك المركزي(، وذلك أينما وردت هذه العبارات في التعليمات على 

وتعديالته وفي أي  1999( لسنة 33ظمة والقرارات الصادرة بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )واألن

 تشريع آخر.

للمجلس اتخاذ اإلجراءات والقرارات التي يراها مناسبة لتعيين  البنك األردني د. على الرغم مما ورد في نظام موظفي

 في البنك. التموينفي وزارة الصناعة والتجارة و موظفي إدارة التأمين

 

 (:106المادة )

ي ال تتعارض أحكامه مع ذعلى أعمال التأمين إال بالقدر ال تشريع آخرأو أي  النافذال تطبق أحكام قانون الشركات 

 أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

 :(107المادة )

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.  

 


