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تمام مجّمة إلتأمين  قانون يتعمق بتنقيح وإ 

 
 

تمام مجمة إلتأمين إلصادرة  .........مؤرخ في .....لسنة ........ قانون عدد يتعمق بتنقيح وإ 
 كما وقع إتمامها بالقانون 1992 مارس 9 إلمؤرخ في 1992 لسنة 24بمقتضى إلقانون عدد

 إلمؤرخ في 1997 لسنة 24 وإلقانون عدد1994 جانفي 31 إلمؤرخ في1994 لسنة 10عدد
 86 وإلقانون عدد2002إلمؤرخ في أول أفريل 2002 لسنة 37 وإلقانون عدد1997 أفريل 28

 فيفري 13 إلمؤرخ في 2008 لسنة 8 و إلقانون عدد2005 أوت 15 إلمؤرخ في 2005لسنة 
. 2014 جويمية 24 إلمؤرخ في 2014 لسنة 47 وإلقانون عدد 2008

 
باسـ الشعب،  

كبعد مكافقة مجمس نكاب الشعب، 
 : يصدر رئيس الجميكرية القانكف اآلتي نصو

  :إلفصل إألول
التزامات ": جديد"إلقسم إألول: ينقح عنكاف القسـ األكؿ مف العنكاف األكؿ مف مجمة التأميف كما يمي

  المكتتب كالمؤمف
: ينقح عنكاف الفرع الرابع مف القسـ األكؿ مف الباب الثاني مف العنكاف األكؿ مف مجمة التأميف كما يمي

.  إلتأمين عمى إلمرض وإألضرإر إلبدنية": جديد"إلفرع إلرإبع
:العنكاف الرابع جديد : " ينقح عنكاف العنكاف الرابع مف مجمة التأميف كما يمي  "تأميف قركض التصدير 

:  ُتعوض عمى مستوى إلمجمة:  إلفصل إلثاني
. 33 ك11 ك9عمى مستكل الفصكؿ " القسط" بعبارة " معمـك االشتراؾ"أك " قسط التأميف"عبارة - 
. عمى مستكل كافة فصكؿ المجمة" شركة تأميف"بعبارة " مؤسسة تأميف- "
 .21 ك18 ك11 ك9 ك5 ك2عمى مستكل الفصكؿ " المكتتب"بعبارة " المؤمف لو"عبارة - 
 .210عمى مستكل الفصؿ "ترتيب مف الييئة"بعبارة " قرار مف كزير المالية"عبارة - 
. أيف ما كردت بيذه المجمة" أمر حككمي"بػعبارة " أمر"عبارة - 
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  :إلفصل إلثالث
 إلى 36 كمف 34 ك31 ك22 ك16 ك15 ك12 ك10 ك8 إلى 6 كمف 3 ك1تمغى أحكاـ الفصكؿ 

       193  إلى190 كمف 188 إلى 185 كمف 183 ك182 ك180 ك179 ك177 ك172 ك42
 كتعكض باألحكاـ 214 إلى 211 كمف 209 ك205 ك201 ك198 ك181ك 197ك 195ك

: الجديدة التالية
 

  :(جديد)إلفصل إألول 
 :يقصد بما يمي عمى معنى ىذه المجمة

 االتفاؽ الذم يمتـز بمقتضاه المؤمف بتقديـ خدمة مالية أك عينية في حالة تحقؽ الخطر :عقد إلتأمين-
. أك حمكؿ أجؿ العقد كذلؾ مقابؿ مبمغ مالي يسمى القسط يمتـز بدفعيا مكتتب العقد

 عقد التأميف الذم يمتـز بمقتضاه المؤمف بدفع التعيدات المالية المنصكص :عقد إلتأمين عمى إلحياة-
عمييا بالعقد لفائدة المستفيد المعيف بالعقد كذلؾ عند تحقؽ الخطر المرتبط بالكفاة أك بالبقاء عمى قيد 
الحياة لمؤمف لو كاحد أك أكثر كذلؾ مقابؿ أقساط تحتسب بمراعاة احتماؿ الكفاة أك البقاء عمى قيد 

الحياة أك بمراعاة القكاعد المالية دكف احتماؿ الكفاة أك البقاء عمى قيد الحياة كتدفع مرة كاحدة أك بصفة 
. دكرية أك بصفة حرة

 عقد التأميف الذم يمتـز بمقتضاه المؤمف بدفع التعيدات المالية المنصكص عمييا :عقد تكوين إألموإل-
 .بالعقد لفائدة المستفيد كذلؾ عند حمكؿ أجؿ العقد دكف مراعاة احتماؿ الكفاة أك البقاء عمى قيد الحياة

كيحصؿ المستفيد عند حمكؿ أجؿ العقد عمى رأس الماؿ المككف باعتبار الفكائد المالية كالمساىمات في 
 .األرباح كذلؾ مقابؿ أقساط تدفع مرة كاحدة أك بصفة دكرية أك بصفة حرة

 عقد التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ الذم ال يحدد الضماف فيو :عقد إلتأمين بوحدإت إلحساب-
نما اعتمادا عمى دعائـ كيتحمؿ المكتتب مف أجميا الخطر . بالدينار التكنسي كا 

 عقد التأميف الذم يجمع بيف دعائـ بكحدات الحساب كدعائـ بالدينار :عقد إلتأمين متعدد إلدعائم-
. التكنسي

 عقد التأميف الذم يتبلءـ كحاجيات الفئات محدكدة الدخؿ كالمؤسسات متناىية :عقد إلتأمين إلصغير-
الصغر، الصغيرة كالمتكسطة قصد تغطيتيـ مف األخطار كمخاطر الحياة مف خبلؿ تكفير االستقرار 

.  االقتصادم كتكفير فرص اقتصادية إضافية
.  كتضبط شركط تحديد ىذه العقد بترتيب مف الييئة

 عقد التأميف الذم ال يعتمد التقييـ المباشر لؤلضرار كقاعدة :عقد إلتأمين إلذي يعتمد إلمؤشرإت -
. لمتعكيض بؿ مف خبلؿ اعتماد مؤشرات منصكص عمييا في العقد

 اتفاؽ إضافي بيف المؤمف كالمكتتب يتمـ أك يعدؿ عقد التأميف كيصبح جزءا ال يتجزأ :مــمحــق إلعقد -
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. منو
 الشخص الطبيعي الذم يتمتع باألىمية القانكنية أك الشخص المعنكم المحدث كفقا لمقانكف :إلمكتتب-

. كالذم يبـر عقد تأميف لحسابو أك لحساب الغير كيمتـز بمكجبو تجاه المؤمف بتسديد القسط
 . الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يرتكز التأميف عميو أك عمى مصالحو:إلمــؤمن لـــه-
 الشخص الذم ينخرط في عقد التأميف الجماعي كيمتـز بدفع معمـك انخراطو مقابؿ التمتع :إلمنخرط-

. بضمانات العقد
.  المؤمف لو لدل شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية أك شركة التأميف التكافمي:إلمشترك-
 المشترؾ المنتخب مف قبؿ مجمكعة مف المشتركيف قصد تمثيميـ في الجمسات العامة :إلمشترك إلنائب-

. لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية
.  الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم ينتفع بالضمانات المنصكص عمييا بالعقد:إلمستفيد -
.  شركة التأميف المرخص ليا كفؽ أحكاـ ىذه المجمة:إلمؤمن -
كيمثؿ قسط التأميف   مبمغ مستحؽ عمى مكتتب عقد التأميف مقابؿ ضمانات يمنحيا المؤمف:إلقسط -

 .أك معمـك االشتراؾ أك معمـك االنخراط
.  القسط أك الجزء مف القسط المحمكؿ عمى كاىؿ المنخرط في عقد التأميف الجماعي:معموم إالنخرإط -
  . خفية اإلسـ القسط بعنكاف عقد تأميف مكتتب لدل شركات تأميف:قسط إلتأمين -
 القسط بعنكاف عقد تأميف مكتتب لدل شركة تأميف ذات صبغة تعاكنية أك شركة :معموم إالشترإك -

 .تأميف تكافمي
 المبمغ الذم يدفعو المشترؾ بمناسبة طمب قبكؿ اشتراكو بشركة التأميف ذات الصبغة :معموم إلقبول -

. كيدفع ىذا المبمغ مرة كاحدة عند االشتراؾ أك إعادة االشتراؾ بعد االنسحاب مف الشركة. التعاكنية
 الكثيقة التي يسمميا المؤمف لطالب التأميف قبؿ اكتتاب العقد لتمكينو مف معرفة شركط :إقترإح إلتأمين-

. التعاقد كليس لبلقتراح أية قكة إلزامية
 كثيقة تثبت اتفاؽ المؤمف كالمكتتب في انتظار اكتتاب عقد التأميف كالتي تتضمف :مذكرة إلتغطية-

. كيعتبر الضماف مشمكال بالتغطية خبلؿ مدة الصمكحية المذككرة. كجكبا مدة صمكحيتيا
 كثيقة إرشادات يسمميا المؤمف إلى طالب التأميف كالتي تتضمف كجكبا :مطبوعة إلتصريح بالخطر-

 .المعمكمات البلزمة لتمكيف المؤمف مف تقييـ الخطر المراد تغطيتو كمف تحديد شركط التغطية
 كثيقة يعدىا المؤمف تتضمف الضمانات كاالستثناءات المنصكص عمييا :مذكرة إعالم إلمنخرطين-

. بالعقد الجماعي كطريقة التمتع بضماناتو
.   كؿ حدث ُيفضي إلى تحقؽ الخطر المؤمف عميو بعقد التأميف:حادث-
.  كّؿ المخاطر غير المشمكلة بالتغطية بمكجب القانكف أك العقد:إستثناء-
 حصة مف مبمغ التعكيض أك مف الضرر تحدد بالعقد :إلمكتتب إلحصة إلمتبقية بذمة إلمؤمن له أو-
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 .المكتتب ميما كانت قيمة الضرر كيتحمميا المؤمف لو أك
 فقداف الحؽ في التعكيض بالنسبة لحادث معيف عمى إثر إخبلؿ المكتتب :سقوط إلحق في إلضمان-

. أك المؤمف لو بااللتزامات المنصكص عمييا بالعقد
 :)جديد( 3إلفصل 

مػػا لصالػػح مف سيؤكؿ لو  مػػا لصالح شخص معيف كا  يعقػد التأميػف إمػػا لصالػػح مكتتػب العقػػد كا 
. الشيء المؤمف عميو كذلؾ بمكجب تككيؿ أك بدكنو

 :كيجب أف يتضمف العقد كجكبا
. ػ تاريخ االكتتاب

. ػ البيانات الخاصة بالمتعاقديف
. ػ الخطر المؤمف عميو أك أجؿ الدفع
. ػ الشيء أك الشخص المؤمف عميو

. ػ القسط التأميف
. ػ مبمغ التأميف

 .ػ تاريخ سرياف العقد كمدتو
 .كتضبط التنصيصات الكجكبية الدنيا في عقد التأميف حسب طبيعة الضماف بترتيب مف الييئة

  :(جديد) 6لفصل ا
عمى أنو يمكف دفعو بمقر . يدفع القسط بمقر المؤمف أك الككيؿ الذم يعينو المؤمف ليذا الغرض

 يتـ االتفاؽ عمييا كذلؾ في الحاالت كحسب الشركط وبأية وسيمةالمكتتب أك بأم مكاف آخر 
. كبالنسبة لعقكد التأميف التي يتـ ضبطيا بترتيب مف الييئة

 :(جديد) 7إلفصل 
 : عمى المكتتب

. أف يدفع القسط في اآلجاؿ المتفؽ عمييا (1
أف يجيب بأمانة كدقة عمى جميع األسئمة المضمنة بمطبكعة اإلعبلـ بالخطر كالتي يستفسره  (2

المؤمف بكاسطتيا عند إبراـ العقد عف الظركؼ التي مف شأنيا أف تمكنو مف تقييـ المخاطر التي 
. يتكفؿ بيا

أف يصرح بالظركؼ الجديدة التي تطرأ خبلؿ سرياف العقد كالتي تجعؿ األجكبة الكاردة بمطبكعة  (3
اإلعبلـ بالخطر غير مطابقة لمكاقع كيجب عميو أف يعمـ المؤمف بتمؾ الظركؼ في أجؿ ثمانية أياـ 

. عمؿ ابتداء مف تاريخ عممو بيا
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أف يقـك بإعبلـ المؤمف بكؿ حادث مف شأنو أف ينجر عنو ضمانو حاؿ عممو بو كفي كؿ  (4
الحاالت في أجؿ ال يتجاكز خمسة أياـ عمؿ مف تاريخ عممو بالحادث كيخفض ىذا األجؿ إلى 

لى أربع كعشريف ساعة في حالة ىبلؾ الماشية .  يكميف في حالة السرقة كا 
 مف ىذا الفصؿ باتفاؽ الطرفيف 4 ك3كيمكف التمديد في اآلجاؿ المنصكص عمييا بالفقرتيف 

. المتعاقديف
 4كباستثناء التصريح بالخطر نتيجة لمسرقة أك ىبلؾ الماشية في اآلجاؿ المنصكص عمييا بالنقطة
ذا نص أحد بنكد العقد عمى سقكط الحؽ بسبب اإلعبلـ المتأخر عف اآلجاؿ  مف ىذا الفصؿ، كا 

 مف ىذا الفصؿ، فإنو ال يمكف معارضة المكتتب بسقكط الحؽ إال إذا 4المنصكص عمييا بالفقرة 
كال تنطبؽ أحكاـ ىذه الفقرة عمى عقكد . أثبت المؤمف أّف التأخير في التصريح قد سبب لو ضرر

. تأميف القرض كعقكد التأميف التي تندرج ضمف النشاط التجارم أك الميني لممكتتب
كفي جميع الحاالت ال ُيمكف معارضة المكتتب بالسقكط إذا أثبت أنو استحاؿ عميو التصريح في 

. األجؿ المحدد نتيجة لحالة طارئة أك قكة قاىرة
. تنطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى عقكد التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ كال

بالنسبة لعقكد التأميف الصغير يجب عمى المؤمف لو أك المستفيد التصريح بالحادث لممؤمف حاؿ 
أياـ عمؿ باستثناء حالة السرقة كىبلؾ الماشية عشرة عممو بو كفي كؿ الحاالت في أجؿ أقصاه 

. ساعة ثمانية كأربعيفحيث يخفض ىذا األجؿ إلى 
 .تنطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى عقكد التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ كال

  :(جديد) 8إلفصل 
عبلكة عمى أسباب البطبلف االعتيادية يككف عقد التأميف باطبل إذا تعمد المكتتب أك المؤمف لو 

كتماف أمر أك قدـ عف عمد بيانا غير صحيح خاصة بمطبكعة اإلعبلـ بالخطر ككاف لذلؾ تأثير 
  .عمى تقييـ الخطر المؤمف عميو كلك لـ يكف لمكتماف أك البياف غير الصحيح أثر في كقكع الحادث

كال يترتب عف كتماف المكتتب أك المؤمف لو أمرا أك عف إعطائو بيانا غير صحيح بطبلف العقد إال 
 .إذا أقاـ المؤمف الدليؿ عمى سكء نية المكتتب أك المؤمف لو

 تبقى في ىذه الحالة األقساط المدفكعة مستحقة لممؤمف كلو الحؽ في استخبلص األقساط التي حؿ 
 . أجميا بعنكاف غـر الضرر

في كؿ الحاالت األخرل يحؽ لممؤمف إف عمـ بالكتماف أك البياف غير الصحيح قبؿ كقكع الحادث ك
فسخ العقد بعد عشرة أياـ مف تاريخ إعبلـ المكتتب بكاسطة رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ 

. بالبمكغ إال إذا قبؿ المكتتب زيادة في القسط تتناسب كحقيقة الخطر المؤمف عميو
كفي صكرة حصكؿ الفسخ عمى المؤمف أف يرجع لممكتتب جزءا مف القسط يتناسب كالمدة التي لـ 

. يجر فييا الخطر المؤمف عميو
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ذا عمـ المؤمف بالكتماف أك البياف غير الصحيح بعد كقكع الحادث يحؽ لو تخفيض التعكيض . كا 
بنسبة تعادؿ حصة القسط المدفكع مف القسط الذم كاف مف المفركض دفعو لك لـ يكف ىناؾ كتماف 

. أك بياف غير صحيح
 3كتنطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ في حالة التصريح خبلؿ سرياف العقد بالظركؼ الجديدة الكاردة بالفقرة 

. مف الفصؿ السابع مف ىذه المجمة
كال تنطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى عقكد التأميف عمى الحياة ك تككيف األمكاؿ  

 :)جديد( 10إلفصل 
عمى المؤمف عند حصكؿ الخطر المؤمف عميو أك عند حمكؿ أجؿ العقد أف يدفع المبالغ المستحقة 
في اآلجاؿ المحددة بالعقد كالتي يجب أف ال تتجاكز ثبلثيف يكما مف استكماؿ الممؼ أك مف تاريخ 

. كال يمكف مطالبة المؤمف بما يزيد عف المبمغ المؤمف عميو. حمكؿ أجؿ العقد
. تنسحب أحكاـ الفقرة األكلى عمى المبالغ المستحقة بعنكاف اإلشتراء أك الحصكؿ عمى تسبقة

كتنتج المبالغ غير المدفكعة كجكبا فكائض تحتسب بنسبة الفائض القانكني كفقا لمنصكص القانكنية 
.  الجارم بيا العمؿ كذلؾ ابتداءا مف تاريخ انتياء اآلجاؿ المذككرة أعبله إلى غاية دفعيا بالكامؿ

. كيبقى المؤمف كحده مسؤكال نحك المؤمف لو في كؿ الحاالت التي يقـك فييا بإعادة التأميف
بالنسبة لعقكد التأميف الصغير يجب عمى المؤمف تعكيض المؤمف لو في أجؿ أقصاه خمسة عشر 

. كال يمكف لممؤمف طمب كثائؽ إضافية. يكما مف تاريخ استكماؿ الممؼ
  :)جديد( 12إلفصل 

: تعتبر باطمة
جميع الشركط العامة القاضية بسقكط حؽ المؤمف لو أك المستفيد عند مخالفة القكانيف أك  (1

. التراتيب إال إذا كانت ىذه المخالفة تشكؿ جناية أك جنحة قصدية مرتبطة بتنفيذ عقد التأميف
جميع الشركط القاضية بسقكط الحؽ بسبب التأخير في إعبلـ السمط بكقكع الحادث أك في تقديـ  (2

الكثائؽ دكف أف يمس ذلؾ بحؽ المؤمف في المطالبة بتعكيض يتناسب مع الضرر الذم ألحقو بو 
. ذلؾ التأخير

كؿ شرط لـ يبرز بشكؿ ظاىر جدا كمغاير لبقية األحكاـ ككاف متعمقا بحالة مف الحاالت التي  (3
 .تؤدم إلى البطبلف أك السقكط أك االستثناء أك إيقاؼ الضماف

   :(جديد)15إلفصل 
ينقطع سرياف أجؿ سقكط الدعكل بمركر الزمف بسبب مف األسباب االعتيادية لمقطع أك التعميؽ أك 
بتعييف خبير بعد حصكؿ حادث أك بتكجيو رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ مف المؤمف 

إلى المكتتب بشأف طمب خبلص القسط أك مف المكتتب أك المستفيد إلى المؤمف بشأف طمب 
 .التعكيض أك تنفيذ العقد
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  :(جديد) 16إلفصل 
مع مراعاة أحكاـ الفصؿ العاشر مف ىذه المجمة ال يجكز أف يتجاكز مبمغ التعكيض قيمة الشيء 

 .المؤمف عميو زمف كقكع الحادث دكف أف يتجاكز قيمة الضرر الحاصؿ نتيجة تحقؽ الخطر
كال يحمؿ عمى المؤمف ما يمحؽ بالشيء المؤمف عميو مف فساد أك نقص أك خسائر ناجمة عف عيب 

.  خاص فيو ما لـ يتـ اإلتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ
 .ال تنطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى عقكد التأميف الذم تعتمد المؤشرات

 :)جديد) 22إلفصل 
يبقى التأميف ساريا كجكبا في صكرة كفاة المكتتب أك التفكيت في الشيء المؤمف عميو لصالح الكارث 
أك المشترم أك مف آؿ إليو الحؽ عمى أف يتحمؿ الكارث أك المشترم أك مف آؿ إليو الحؽ تنفيذ ما 

 .التـز بو المكتتب تجاه المؤمف بمكجب عقد التأميف
كيجب عمى المكتتب أك الكارث أف يعمـ المؤمف بتاريخ انتقاؿ الممكية برسالة مضمكنة الكصكؿ أك 

. أم كسيمة تترؾ أثرا
كيمكف لممؤمف فسخ العقد في أجؿ تسعيف . غير أنو يمكف لممؤمف أك الكارث أك المشترم فسخ العقد

يكما ابتداء مف اليـك الذم قد يطمب فيو مف آؿ إليو الشيء المؤمف عميو تحكيؿ عقد التأميف 
. كال تنطبؽ أحكاـ ىذه الفقرة عمى التأميف ضد المخاطر الفبلحية .باسمو

في حالة التػفكيت في الشيء المؤمف عميو، يبقى المفكت ممتزما تجاه المؤمف بأداء األقساط التي حؿ 
أجميا، غير أنو يتحرر مف التزامو كلك بصفتو ضامنا ابتداء مف إعبلمو المؤمف بكقكع التػفكيت 

. بكاسطة رسالة مضمكنة الكصكؿ أك أم كسيمة تترؾ أثرا
إذا تعدد الكرثة أك المتممككف كبقي التأميف ساريا، يمتـز ىؤالء كؿ حسب نصيبو مف اإلرث أك 

. الممكية بأداء األقساط
. في حالة التفكيت في عربة ذات محرؾ يتكقؼ عقد التأميف كجكبا بعد عشرة أياـ مف تاريخ التفكيت

ذا لـ يتـ الفسخ مف أحدىما أك لـ يقع استئناؼ العمؿ بو  كيمكف لكؿ مف الطرفيف فسخ العقد كا 
. المفكت لو فإف الفسخ يتـ كجكبا بانتياء أجؿ شيريف مف تاريخ التفكيت باتفاؽ مف المؤمف ك

كال يمكف لممؤمف، في تأميف المسؤكلية المدنية بالنسبة ألصحاب العربات البرية ذات المحرؾ أك 
مجركراتيا، معارضة ضحايا الحكادث أك مف يؤكؿ إلييـ الحؽ بتكقيؼ العقد الكارد في الفقرة السابقة 

 .مف ىذا الفصؿ
. كيجب عمى المؤمف لو أف يعمـ المؤمف بتاريخ التفكيت برسالة مضمكنة الكصكؿ

  :)جديد) 31إلفصل
التأميف عمى المرض كاألضرار البدنية ىك التأميف الذم يضمف التعكيض عف المصاريؼ المدفكعة 
بمناسبة المرض الناتج عف طبيعة الذات البشرية أك المتعمقة بالكالدة أك بمناسبة ضرر يمس بسبلمة 
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. الشخص كتككف غير مشمكلة بنظاـ قانكني أك تكميمي لمتعكيض
 :(جديد) 34إلفصل 

مع مراعاة األحكاـ الخاصة بعقكد التأميف عمى الحياة متعددة الدعائـ، يعتبر تأمينا عمى 
األشخاص، التأميف عمى الحياة بما فيو التأميف بصكرة الكفاة كالتأميف في صكرة الحياة ككذلؾ 

. التأميف عمى الحكادث التي تصيب األشخاص كالذم يحدد فيو أطراؼ العقد مبالغ التأميف
 .كتضبط بترتيب مف الييئة شركط تطبيؽ ىذا الفصؿ

  :(جديد) 36إلفصل 
ال يككف التأميف عمى الكفاة الذم يعقده الغير عمى حياة المؤمف لو أك المنخرط نافذا إال إذا أجازه 

كيجب أف يعطي المؤمف لو أك المنخرط مكافقتو كتابيا عمى العقد كعمى . المؤمف لو أك المنخرط
 . قيمة رأس الماؿ أك اإليراد المضمكف كعمى المستفيد المعيف بالعقد

كينتج عف بطبلف العقد إرجاع المؤمف إلى مكتتب العقد كامؿ األقساط المدفكعة بالنسبة لمتأميف عند 
الكفاة كالمدخر المككف بالنسبة لبقية التأمينات عمى الحياة بصرؼ النظر عف كفاة المؤمف لو أك 

. المنخرط أك بقائو عمى قيد الحياة
 :(جديد) 37إلفصل 

ال يككف لمتأميف عند الكفاة أم أثر إذا انتحر المؤمف لو أك المنخرط خبلؿ السنتيف األكلتيف 
. لبلكتتاب أك االنخراط

كما ال يككف لمتأميف عند الكفاة حسب الضماف اإلضافي أم أثر خبلؿ السنتيف التي تمي تاريخ 
. الترفيع في المبالغ المؤمنة

 :(جديد) 38إلفصل 
.  يفقد المستفيد الذم يتسبب عمدا في كفاة المؤمف لو أك المنخرط، حقو في التأميف

كيتعيف عمى المؤمف في ىذه الحالة، في أجؿ أقصاه شير مف تاريخ العمـ بعممية التتبع القضائي 
ضد المستفيد، أف يقـك بإيداع المبالغ المستحقة لممستفيد المذككر لدل الخزينة العامة لمببلد التكنسية 

. ضمف عناصر تركة المؤمف لو أك المنخرط
 :(جديد) 39إلفصل 

تدفع المبالغ المنصكص عمييا بالعقد بعنكاف التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ إما لشخص أك 
ما ألشخاص يعينيـ المكتتب أك المنخرط بعد اإلكتتاب أك اإلنخراط .  لعدة أشخاص معينيف بالعقد كا 

كيكتسب المستفيد المعيف بالعقد حقا خاصا كمباشرا عمى ىذه المبالغ بمجرد حصكؿ الخطر المؤمف 
. عميو أك حمكؿ األجؿ المحدد بالعقد

كال يمكف لدائني المكتتب أك المنخرط المطالبة بالمبالغ المنصكص عمييا بالعقد لفائدة المستفيد 
. المعيف
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 :(جديد) 40إلفصل 
إذا كاف التأميف مكتتبا لفائدة قريف المؤمف لو يصرؼ المبمغ المستحؽ لمشخص الذم يكتسب ىذه 

. الصفة بتاريخ حصكؿ الخطر المؤمف عميو أك حمكؿ األجؿ المحدد بالعقد
ذا كاف التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ مكتتبا لفائدة الكرثة دكف ذكر أسمائيـ فمكؿ كاحد  كا 

. منيـ حؽ االنتفاع بالتأميف عمى قدر منابو مف اإلرث
إذا اكتتب التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ بدكف تعييف مستفيد أك إذا تنازؿ المستفيد الذم تـ 

كفي . تعيينو عف حقو في التأميف، يحؽ لممكتتب أف يعيف مستفيدا أك أف يغير المستفيد المعيف بآخر
صكرة عدـ التعييف أك تغيير التعييف فإف المبالغ المضمكنة تدفع لممكتتب أك لكرثتو في صكرة كفاتو 

. أك المنخرط أك لكرثتو في صكرة كفاتو كؿ حسب منابو مف اإلرث
يمكف لمكتتب عقد التأميف عمى الحياة تعييف مستفيد جديد لمعقد بعد مكافقة المؤمف لو أك المنخرط 

كفي صكرة عدـ تعييف مستفيد . كتابيا إذا ما تكفي المستفيد المعيف قبؿ كفاة المؤمف لو أك المنخرط
جديد فإف المبالغ المضمكنة تدفع لممكتتب أك لكرثة المكتتب في صكرة كفاتو أك المنخرط أك لكرثة 

كال تنطبؽ أحكاـ الفقرة السابقة مف ىذا الفصؿ . المنخرط في صكرة كفاتو كؿ حسب منابو مف اإلرث
. عمى العقكد المتضمنة لدفع مستحقات مالية لفائدة المستفيديف شرط بقائيـ عمى قيد الحياة

 :(جديد) 41إلفصل 
ال يحؽ لممؤمف القياـ بدعكل لممطالبة باستخبلص األقساط كال يترتب عف عدـ دفع قسط مف 

.  األقساط غير فسخ عقد التأميف أك التخفيض مف مفعكلو أك إيقاؼ الضماف
 :(جديد) 42إلفصل 

اإلشتراء ىك التسديد المسبؽ لنسبة مف المدخرات الحسابية أك المدخر المككف في إطار عقد التأميف 
.  عمى الحياة أك عقد تككيف األمكاؿ

يككف إشتراء العقد إلزاميا إذا طمبو مكتتب العقد الفردم كيككف إشتراء االدخار المككف في حساب 
. المنخرط إلزاميا إذا طمبو المنخرط في العقد الجماعي

 كؿ لبلنخراطكتعتبر إشتراءا كميا . يعتبر إشتراء كميا لمعقد كؿ عممية فسخ عقد يخكؿ عممية اإلشتراء
.  في العقداالنخراطكينيي اإلشتراء الكمي عقد التأميف أك .  المنخرط مف العقدانسحابعممية 

كينتج عف طمب مكتتب العقد الجماعي فسخ العقد قياـ المؤمف بطمب مف المكتتب بإحالة قيمة 
العقد، إذا كاف العقد قاببل لئلشتراء، إلى مؤمف آخر يختاره المكتتب أك مكاصمة المؤمف تنفيذ بنكد 

. العقد المحمكلة عمى كاىمو إلى غاية تحقؽ الخطر المؤمف أك حمكؿ أجؿ مختمؼ اإلنخراطات
في صكرة طمب فسخ العقد الجماعي غير القابؿ لئلشتراء، يمتـز المؤمف بمكاصمة تنفيذ االلتزامات 
.  المحمكلة عميو بعنكاف معاليـ االنخراط التي سبؽ دفعيا كطيمة المدة المتبقية التي دفعت بعنكانيا

. ال تخكؿ التأمينات المؤقتة عند الكفاة الحؽ في اإلشتراء
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 .تحدد بمقتضى ترتيب مف الييئة شركط تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ
ُيعيد اليو بدفع التعكيضات " صندكؽ ضماف حكادث المركر"ُيحدث صندكؽ ُيسّمى  :172إلفصل 

المستحقة لضحايا الحكادث المتسببة في أضرار الحقة باألشخاص أك مف يؤكؿ اليـ الحؽ عند الكفاة 
إذا جدت ىذه الحكادث بتراب الجميكرية التكنسية كتسببت فييا عربات برية ذات محرؾ أك 

مجركراتيا باستثناء العربات التي تممكيا الدكلة  كالعربات السائرة عمى السكؾ الحديدية كذلؾ في 
حالة عدـ التكصؿ لمعرفة المسؤكؿ عف الحادث أك في حالة عدـ التأميف مطمقا أك في حاالت عدـ 

 مف ىذه المجمة كاإلستثناءات مف الضماف 120مف الفصؿ " أ"التأميف المنصكص عمييا بالفقرة 
 . مف ىذه المجمة118المنصكص عمييا بالفصؿ 

 :(جديد) 177إلفصل 
تتمتع بالشخصية المعنكية كباالستقبلؿ المالي كاإلدارم، " الييئة العامة لمتأميف"تحدث ىيئة تسمى 

. في سائر فصكؿ المجمة" بالييئة"مقّرىا تكنس العاصمة كيشار إلييا 
كال يمكف المّس مف استقبللية الييئة أك التأثير عمى قرارات ىياكميا أك أعكانيا في نطاؽ مباشرة 

. مياميـ
 : جديد 179إلفصل 

:  تكّمؼ الييئة في نطاؽ ما تقتضيو المياـ المكككلة إلييا خاّصة ب
 مف ىذه المجمة، 82مراقبة األشخاص كاليياكؿ المنصكص عمييا بالفصؿ - 1
دراسة المسائؿ ذات الصبغة التشريعية كالترتيبية كالتنظيمية المتعمقة بنشاط التأميف كبالنشاط  - 2

قتراح النصكص  التعاكني عمى معنى مجمة التعاكنيات  كبكافة المتدخميف المشمكليف بمراقبة الييئة كا 
المتعّمقة بيا عمى رئاسة الحككمة،  

الرقابة عمى الممارسات التجارية في مجاؿ التأميف كالسير عمى إحتراـ اليياكؿ الخاضعة - 3
 .لمراقبتيا لقكاعد حماية المؤمف ليـ كالمستفديف مف عقكد التأميف 

دراسة كؿ المسائؿ المتعمقة بتطكير كتنظيـ قطاع التأميف كالتعاكنيات عمى معنى مجمة - 4
 التعاكنيات،

مراقبة مدل إلتزاـ األشخاص الخاضعيف لرقابة الييئة باألحكاـ التشريعية كالترتيبية كالتنظيمية - 5
. الجارم بيا العمؿ المتعّمقة بمكافحة اإلرىاب كمنع غسؿ األمكاؿ

المساىمة في الرقابة اإلحترازية الكمية كالتصّرؼ في األزمات المالية كذلؾ طبقا ألحكاـ العنكاف - 6
 كالمتعمؽ بضبط النظاـ 2016 أفريؿ 25 المؤرخ في 2016 لسنة 35الخامس مف القانكف عدد

األساسي لمبنؾ المركزم التكنسي 
 . النظر في أية مسائؿ أخرل تدخؿ ضمف مشمكالت الييئة- 7
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 مف ىذه المجمة، يمكف تكميؼ الييئة بتمثيؿ الدكلة في الشركات 1-197مع مراعاة أحكاـ الفصؿ
. غير الخاضعة لرقابة الييئة كالييئات كاليياكؿ كالصناديؽ ذات الصمة بالتأميف كبالتعاكنيات

  :(جديد) 180إلفصل 
تتعاكف الييئة مع جميع السمط المكّمفة باإلشراؼ كالرقابة عمى القطاع المالي كيمكنيا لمغرض اقتراح 

: ما يميإبراـ اتفاقيات معيا تتعمؽ خاصة ب
تبادؿ المعمكمات كالخبرات، - 
تنظيـ برامج لمتككيف، - 
. إنجاز عمميات رقابة مشتركة- 

كيمكف لمييئة في إطار ممارسة مياميا، كمع مراعاة التشريع المتعمؽ بحماية المعطيات الشخصية، 
براـ  التعاكف مع الشركات كاليياكؿ األجنبّية المماثمة أك التي تمارس صبلحّيات شبيية بصبلحّياتيا كا 

. اّتفاقّيات معيا
كما يمكف لمييئة تبادؿ المعمكمات، كمع مراعاة التشريع المتعمؽ بحماية المعطيات الشخصية، مع 

السمط المكمفة بالمنافسة في نطاؽ ممارسة مياميا بالنسبة إلى كؿ منيا كتخضع المعمكمات 
. المتبادلة لمسر الميني

ـّ تبادؿ  :التالية لمشركط كفقا المعمكمات  كيت
 يجب كال الطالبة المماثمة الييئة عمؿ إلنجاز ضركرية المتبادلة المعمكمات تككف أف يجب- 

 المذككر، إال لميدؼ استعماليا
 المعمكمات، بتبادؿ يتعمؽ فيما لمييئة بالنسبة الميني بالسر االعتصاـ يمكف ال- 
 البلزمة الضمانات تكفر كأف المعمكمات سرية عمى تحافظ أف الطالبة المماثمة الييئة عمى يجب- 

 .لمحفاظ عمييا
 :التالية الحاالت في المعمكمات تبادؿ طمب رفض الييئة كعمى
 التكنسية، لمببلد الحيكية بالمصالح أك العاـ باألمف تمّس  أف شأنيا مف المعمكمات كانت إذا- 
األشخاص  نفس ضد أك الكقائع نفس بخصكص التكنسية المحاكـ أماـ عدلية تتبعات فتح تـ إذا- 

 المعمكمات، ىذه بيـ تتعمؽ الذيف
 قبؿ مف الكقائع نفس حكؿ نيائية أحكاـ إصدار بشأنيـ تـّ  أشخاصا يخص الطمب كاف إذا- 

 المحاكـ التكنسية،
 الداخمية، كالتراتيب القكانيف مع يتعارض أف شأنو مف الطمب كاف إذا- 
 المجاؿ ىذا في الييئة العامة لمتأميف مع تتعاكف ال مماثمة ىيئة مف الطمب يصدر عندما

  :(جديد) 182إلفصل 
:   مجمس الييئة مف رئيس الييئة، بكصفو رئيسا، كمف األحد عشر عضكا اآلتي ذكرىـكّكفيت -
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،  إختصاص قضاء عدليقاض مف الرتبة الثالثة -
 مستشار لدل المحكمة اإلدارّية، -
 مستشار لدل دائرة المحاسبات،  -
 ،عمى األقؿ  برتبة مدير عاـممّثؿ عف كزارة المالية -
  ، برتبة مدير عاـ عمى األقؿممّثؿ عف الكزارة المكمفة بالشؤكف االجتماعّية -
  ، برتبة مدير عاـ عمى األقؿالبنؾ المركزم التكنسيممثؿ عف ب -
 ، برتبة مدير عاـ عمى األقؿ أك ما يعادلياىيئة السكؽ المالّيةممثؿ عف  -
  ، برتبة مدير عاـ عمى األقؿ أك ما يعادلياسمطة رقابة التمكيؿ الصغيرممثؿ عف  -
ـّ  -  في مجاؿ التأميف أك كاالختصاص مف قبؿ الييئة مف ذكم الخبرة اقتراحيـثبلثة أعضاء يت

.  كمف غير العامميف في القطاعكاالقتصادمالمجاؿ المالي 
  :(جديد) 183إلفصل 

ـّ تعييف رئيس الييئة بمقتضى أمر حككمي كيجب أف يككف مف ذكم الكفاءة في الميداف  يت
. االقتصادم أك المالي

ـّ تعييف أعضاء مجمس الييئة بمقتضى أمر حككمي باقتراح مف الييئة بعد ترشيح مف  كما يت
. كتحّدد مّدة العضكّية بمجمس الييئة بخمس سنكات قابمة لمتجديد مّرة كاحدة. الجيات المعنّية

كيجب أف يككف الرئيس كاألعضاء مف ذكم الجنسّية التكنسّية كمتمّتعيف بحقكقيـ المدنّية كأف 
.  مف ىذه المجّمة85يستجيبكا لمشركط المنصكص عمييا بالفصؿ 

  :(جديد) 185إلفصل  
.  يمارس رئيس الييئة ميامو عمى كجو التفّرغ

رئيس مجمس الييئة إدارة أك تسيير شركة خاضعة لرقابة الييئة خبلؿ فترة ثبلث كيحّجر عمى 
. سنكات بعد انتياء ميامو بالييئة

 

 :(جديد) 186إلفصل 
عمى رئيس كأعضاء مجمس الييئة كأعضاء لجنة التأديب كالمصالح الفنية كاإلدارية لمييئة المحافظة 

.  عمى السّر الميني المتعّمؽ باألعماؿ كالمعمكمات التي اّطمعكا عمييا عند القياـ بمياميـ
 مف المجمة الجزائية، 254 كينسحب ىذا الكاجب، كتحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا بالفصؿ

 مف ىذه 195 ك188عمى جميع األشخاص الذيف يستعيف بيـ رئيس الييئة طبقا ألحكاـ الفصميف 
المجمة 
 : (جديد) 187 الفصؿ

 

ك السمطة المؤىمة لمقياـ بأعماؿ الييئة كلو أف يّتخذ ما يراه الزما مف القرارات ػػػػػمجمس الييئة ق
: كلمغرض تسند لمجمس الييئة عمى األخص الصبلحيات التالية. لتحقيؽ األىداؼ المكككلة إلييا
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قرار الخطط كالبرامج البلزمة لتنفيذىا كخاصة منيا المتعمقة   -1 ضبط السياسة العاّمة لمييئة كا 
 بتنظيـ عممّيات الرقابة كبأساليبيا،

دراسة المسائػػؿ ذات الصبغػػة التشريعية كالترتيبية كالتنظيمية في مجاؿ التأميف كالتعاكنيات   -2
قتراح النصكص المتعّمقة بيا  كا 

 .ضبط قكاعد الممارسات السميمة كتقييـ جكدة خدمات لكافة المتدخميف في قطاع التأميف  -3
 إبداء الرأم في خصكص مطالب إحداث التعاكنيات كتنقيح أنظمتيا األساسية  -4
 .مف ىذه المجمة 52 ك 49 يفالمنصكص عميو بالفصؿالتراخيص منح   -5
 .لمصادقة عمى قكاعد التعامؿ الميني الكاجب إعدادىا مف قبؿ الميف الخاّصة بالتأميف ا -6
  الرقابة كاّتخاذ ما يراه صالحا في شأنيا،تقارير كأعماؿالنظر في   -7
 متابعة كتقييـ جكدة خدمات التأميف كخدمات التعاكنيات،  -8
 متابعة نشاط قطاع التأميف كالميف الخاّصة بو كنشاط التعاكنيات،  -9
 القياـ بالدراسات المتعمقة بتطكير كتنظيـ قطػاعي التأميف كالتعاكنيات، -10
 التي كاالمتيازاتضبط األجكر كالمنح ك الييئة المسندة لرئيس كاالمتيازاتضبط األجكر كالمنح  -11

 كاالمتيازات ضبط األجكر كالمنح االقتضاءيمنحيا ألعكاف الييئة طبقا لمنظاـ األساسي كعند 
  مف ىذه المجمة195كاألتعاب التي يمنحيا لمخبراء المنتدبيف طبقا ألحكاـ الفصؿ 

         ك   الخاص بأعكاف الييئة ك الذم يتضمف عمى األقؿ الحقكؽ لنظاـ األساسياضبط  -12
 أكت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78الضمانات األساسية المنصكص عمييا بالقانكف عدد 

 المتعمؽ بالنظاـ األساسي العاـ ألعكاف الّدكاكيف ك المؤسسات العمكمية ذات الصبغة 1985
الصناعية ك التجارية ك الشركات التي تممؾ الدكلة  أك الجماعات العمكمية المحمية رأس ماليا 

بصفة مباشرة ك كمية ك نظاـ تأجيرىـ  
 كاألتعاب التي يمنحيا لمخبراء المنتدبيف طبقا ألحكاـ الفصؿ كاالمتيازاتضبط األجكر كالمنح -13

  مف ىذه المجمة195
. المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمييئة كمدّكنة سمكؾ أعكانيا- 14
 المصادقة عمى القكائـ المالية كعمى الميزانية التقديرية لمييئة، - 15
 مبادئ الشفافية كالمنافسة احتراـضبط إجراءات إبراـ صفقات الييئة حسب إجراءات تضمف - 16

 .كتكافؤ الفرص
 الثانية كالثالثة ك الرابعة         بالمّطات المنصكص عمييايمكف لمجمس الييئة تفكيض صبلحّياتو

 .ك الثامنة ك العاشرة مف ىذا الفصؿ لرئيس الييئة
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:  (جديد) 188إلفصل 
يجتمع مجمس الييئة كّمما اقتضت الحاجة ذلؾ كعمى األقؿ مّرة كؿ ثبلثة أشير بدعكة مف رئيسو أك 

كال يمكف لمجمس الييئة أف يتداكؿ بصفة قانكنّية إاّل بحضكر رئيسو . بطمب مف نصؼ أعضائو
.  كستة مف أعضائو

كفي صكرة تعّذر حضكر الرئيس، تؤكؿ رئاسة المجمس إلى العضك الحاضر األكبر سّنا مف  بيف 
.  لترّؤس الجمسة182األعضاء المنصكص عمييـ بالمّطة التاسعة مف الفصؿ 

يّتخذ مجمس الييئة قراراتو بأغمبّية أصكات األعضاء الحاضريف، كفي صكرة تساكم األصكات يككف 
.  صكت الرئيس مرّجحا

كيمكف لرئيس مجمس الييئة طمب تعكيض كؿ عضك تغّيب دكف عذر ثبلث مرات عف جمسات 
 مف ىذه 183كيستكمؿ العضك الجديد المّدة المتبقّية لمعضكّية كفقا ألحكاـ الفصؿ . المجمس
. المجّمة

كيمكف لرئيس مجمس الييئة أف يدعك لحضكر اجتماعاتو مف يرل ضركرة االستعانة بيـ مف 
كيمكف ليـ المشاركة في مداكالت مجمس الييئة دكف أف . العامميف بقطاع التأميف أك مف ذكم الخبرة

. يككف ليـ حّؽ التصكيت
.  يعّيف رئيس الييئة مقّررا مف بيف إطػػػػاراتيا

. تدّكف مداكالت كقرارات مجمس الييئة بمحاضر يمضييا الرئيس كعضك مف المجمس كمقّرر الييئة
 : (جديد) 191إلفصل 

 :تتكّكف لجنة التأديب عبلكة عف أعضاء المجمس التالييف
 رئيسا: الثالثة الرتبة مف القاضي- 
 عضك: المستشار لدل المحكمة اإلدارية- 
عضك، : ممثؿ كزير المالية- 

 :مف األعضاء اآلتي ذكرىـ
 عضك :يقترحو رئيس الييئة عمى األقؿ عاـ مدير برتبة الييئة العامة لمتأميف عف  ممثؿ-
 عضك :شركات التأميف تعّينو الجامعة التكنسية لشركات التأميف ممثؿ عف- 
 عضك :خبير مستقؿ في المجاؿ التأميني كالمالي تعّينو الجامعة التكنسية لشركات التأميف- 

 سنكات قابمة لمدة خمس حككمي بأمر المنح المسندة إلييـتضبط التأديب ك لجنة أعضاء كيعّيف
 .كاحدة مرة لمتجديد

يجب أف يككف الرئيس كاألعضاء مف ذكم الجنسّية التكنسّية كأف يستجيبكا لمشركط المنصكص  ك
.  مف ىذه المجّمة85عمييا بالفصؿ 

:  (جديد) 192إلفصل 
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. تتكلى لجنة التأديب البّت في الممفات المتعمقة بالمخالفات لمجمة التأميف
 مف 11كتختّص بتسميط العقكبات الكاردة بيذه المجمة باستثناء العقكبات المنصكص عمييا بالمطة 

.  منيا195الفصؿ 
: (جديد) 193إلفصل 
. مف مجمس الييئة إحالة بمقتضى ممفات المخالفات في بالنظر التأديب لجنة تتعيد

كتجتمع المجنة بدعكة مف رئيسيا في أجؿ أقصاه شير مف تاريخ التعّيد بالممؼ، كتكّجو الدعكات 
كال يمكف لّمجنة أف . قبؿ عشرة أّياـ عمى األقّؿ مف مكعد انعقاد الجمسة بكّؿ كسيمة تترؾ أثرا كتابيا

 .تتداكؿ بصفة قانكنّية إاّل بحضكر كافة أعضائيا
في صكرة عدـ تكّفر النصاب القانكني خبلؿ الجمسة األكلى يعاد استدعاء أعضاء المجنة لجمسة  ك

في ىذه الحالة تجرم المجنة مداكالتيا بحضكر  ك. ثانية بعد عشرة أّياـ مف تاريخ الجمسة األكلى
.  أغمبّية أعضائيا عمى أف يككف حضكر رئيسيا ضركريا النعقاد ىذه الجمسة

كتّتخذ لجنة التأديب قراراتيا بأغمبّية األصكات، كفي صكرة تساكم األصكات يككف صكت الرئيس 
. مرّجحا
:  (جديد) 195إلفصل 

 :كيمارس ليذا الغرض خاصة المشمكالت التالية. يتكلى رئيس الييئة التسيير الفّني كاإلدارم لمييئة
 

 كضبط جدكؿ أعمالو، لبلجتماعرئاسة مجمس الييئة كدعكتو  -
الحرص عمى تطبيؽ القكانيف المتعمقة بالتأميف كبالتعاكنيات كتطبيؽ مداكالت المجمس،   -
 منح التراخيص لكسطاء التأميف كسحبيا منيـ، -
إعداد الميزانية السنكية لمييئة كالتصرؼ فييا،  -
إعداد القكائـ المالية لمييئة كتقرير نشاطيا،  -
اقتراح الييكؿ التنظيمي لمييئة،   -
مف ىذه المجمة، 187إبراـ الصفقات حسب اإلجراءات المنصكص عمييا بالفصؿ -
القياـ بالشراءات كالمبادالت كجميع العمميات العقارية التي تدخؿ في نطاؽ نشاط الييئة،  -
اإلذف بصرؼ الدفكعات كاستخبلص مستحقات الييئة،  -
تمثيؿ الييئة لدل الغير في كؿ األعماؿ المدنية كاإلدارية كالقضائية،  -
 1-75 ك75 ك12-71اتخاذ القرارات المتعمقة بالعقكبات المنصكص عمييا بالفصكؿ  -

 89 ك10-88 ك7-88 ك6-88 ك1 -88 ك 88 ك3-87 ك2-87 ك3-75 ك2-75ك
  .مف ىذه المجمة
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الحادية عشر مف ىذا الفصؿ، يمكف لرئيس ات األكلى كالثالثة ككباستثناء الصبلحيات الكاردة بالمط
الييئة تفكيض حؽ اإلمضاء أك جزء مف صبلحياتو لؤلعكاف الخاضعيف لسمطتو في حدكد المياـ 

. المكككلة ليـ
كيمكف لرئيس الييئة أف يستعيف بخبراء تكنسييف أك أجانب باعتبار تجربتيـ ككفاءتيـ لممساعدة عمى 

القياـ باألبحاث كالدراسات كاالختبارات في نطاؽ مشمكالت الييئة بكاسطة عقكد تخضع لمصادقة 
. مجمس الييئة

ـّ الطعف في العقكبات الصادرة عف رئيس الييئة أماـ لجنة التأديب في أجؿ أقصاه شيرا مف  كيت
 .تاريخ اإلعبلـ بيا

 
 

  (جديد): 197إلفصل 
تتكّكف مصالح الييئة مف اليياكؿ اإلدارية كالفنّية المضبكطة بالييكؿ التنظيمي المنصكص عميو 

.  مف ىذه المجمة187بالفصؿ 
تتكلى المصالح أعماؿ الكتابة كمتابعة شؤكف الييئة كتعّد الممفات كتدّقؽ فييا كتعّد الدراسات كتقـك 

 مف ىذه المجمة 187بالمياـ التي تككؿ إلييا مف قبؿ رئيس الييئة كمجمسيا كفقا ألحكاـ الفصؿ 
.  كىي مكّمفة بحفظ كثائؽ كممفات كدفاتر الييئة كتمؾ التي تكدع لدييا أك ترسؿ إلييا بصفة قانكنية

كلرئيس الييئة سمطة عمى كاّفة أعكاف الييئة كىك الذم يتكّلى انتدابيـ كتعيينيـ في مختمؼ 
. المناصب ككذلؾ فصميـ عف العمؿ طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ

:  (جديد) 198إلفصل 
: تتأتّػى مكارد الييئة مف

عادة التأميف غير -  معمـك سنكم تدفعو شركات التأميف كشركات إعادة التأميف كشركات التأميف كا 
عادة التأميف األجنبية عمى أساس رقـ المعامبلت،   المقيمة كفركع شركات التأميف كا 

عادة التأميف-   . معمـك جزافي تدفعو شركات السمسرة في التأميف كا 
عادة -  عادة التأميف كلكسطاء التأميف كشركات التأميف كا  معاليـ منح التراخيص لشركات التأميف كا 

عادة التأميف األجنبية كالمكاتب التمثيمية لمؤسسات  التأميف غير المقيمة كفركع شركات التأميف كا 
التأميف األجنبية، 

مردكد بيع عناصر أصكليا، - 
 عائدات أمبلكيا،- 
المساعدات كاليبات التي تقّدميا الجيات التكنسّية كاألجنبّية كالتي تقبؿ بيا الييئة بعد مكافقة - 

 السمط المختّصة،
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. كتحّدد نسب المعاليـ كمبالغيا كطرؽ استخبلصيا بأمر حككمي
. كيمكف لمييئة تككيف احتياطيات بعنكاف فائض المكارد التي تسجميا

 (:جديد) 201إلفصل 
" المشتركيف"التأميف التكافمي ىك نظاـ تعاقدم تمتـز بمقتضاه مجمكعة مف األشخاص يدعكف 

بتحقيؽ التعاكف بينيـ في حالة تحقؽ الخطر أك حمكؿ األجؿ المبيف بعقد التأميف التكافمي كذلؾ 
 ."معمـك االشتراؾ"بدفع مبمغ مالي عمى سبيؿ التبّرع يدعى 

أساسا مف مجمكع معاليـ االشتراؾ كيخصص لدفع التعكيضات كيككف " صندكؽ المشتركيف"يتككف 
 .منفصبل بشكؿ تاـ عف حسابات شركة التأميف التكافمي

تدير شركة التأميف التكافمي صندكؽ المشتركيف كاستثمار األمكاؿ المتجمعة فيو كفقا ألحكاـ ىذه 
المجمة كحسب الشركط المضبكطة بنظامو الداخمي كبما يتفؽ كالمعايير الشرعية مقابؿ عمكلتي 

 . مف ىذه المجمة205الككالة كالمضاربة المنصكص طبقا ألحكاـ الفصؿ 
 لممكافقة المسبقة كيخضع النظاـ الداخمي لصندكؽ المشتركيف كالتنقيحات المدخمة عميو كجكبا

. كيعتبر سككت الييئة بعد مركر شير مف تاريخ اإلعبلـ بو مكافقة عمى ىذا النظاـ. لمييئة
. كتضبط التنصيصات الكجكبية لمنظاـ الداخمي لصندكؽ المشتركيف مف قبؿ الييئة

 :(جديد) 205إلفصل 
دارة  يجب عمى شركة التأميف التكافمي إدارة عمميات التأميف التكافمي عمى أساس عقد الككالة كا 
 .عمميات تكظيؼ معاليـ االشتراؾ عمى أساس عقد المضاربة عمى معنى مجمة االلتزامات كالعقكد

تتقاضى شركة التأميف التكافمي مقابؿ ذلؾ عمكلة ككالة يتـ تكظيفيا عمى معاليـ االشتراؾ باعتبارىا 
ككيبل كعمكلة مضاربة تحتسب عمى أساس نسبة مف عائدات التكظيفات باعتبارىا مضاربا عمى أف 

يتـ التنصيص عمى نسب ىذه العمكالت ضمف الشركط الخاصة لعقكد التأميف التكافمي كالنظاـ 
 . مف ىذه المجمة201الداخمي لصندكؽ المشتركيف المنصكص عميو بالفصؿ 

. كتحدد قاعدة احتساب عمكلة الككالة كنسبة المضاربة بترتيب مف قبؿ الييئة
 :(جديد) 209إلفصل 

 :يجب عمى شركة التأميف التكافمي أف تفتح حسابات مالية كمحاسبية منفصمة كما يمي
  .حساب خاص باستثمار رأس ماؿ المساىميف في شركة التأميف التكافمي- 
أك عدة / حساب خاص بصندكؽ المشتركيف بعنكاف عمميات التأميف التكافمي عمى الحياة ك- 

حسابات حسب أصناؼ التأميف تكدع فييا معاليـ االشتراؾ عمى الحياة كعائدات تكظيفيا كيتـ دفع 
. التعكيضات منيا
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أك عدة /حساب خاص بصندكؽ المشتركيف بعنكاف عمميات التأميف التكافمي عمى غير الحياة ك- 
حسابات حسب أصناؼ التأميف تكدع فييا معاليـ االشتراؾ عمى غير الحياة كعائدات تكظيفيا كيتـ 

. دفع التعكيضات منيا
:  (جديد) 211إلفصل 

يعتبر فائضا تأمينيا لصندكؽ المشتركيف الفارؽ اإليجابي بيف مجمكع معاليـ االشتراؾ الصافية مف 
اإللغاءات كمداخيؿ استثمارىا ككؿ المداخيؿ األخرل مف ناحية كمجمكع مبالغ التعكيضات المدفكعة 

كتغّير المدخرات الفنية كاالحتياطيات كحصة المساىميف مقابؿ إدارة كؿ مف عمميات التأميف 
 .التكافمي كأنشطة االستثمار ككؿ المصاريؼ الخاصة بصندكؽ المشتركيف مف ناحية أخرل

 .كفي صكرة كاف ىذا الفارؽ سمبيا فيك يعتبر عجزا تأمينيا لصندكؽ المشتركيف
ـّ احتساب الفائض أك العجز التأميني بصفة منفصمة بعنكاف عمميات  كفي كمتا الحالتيف فإنو يت

. التأميف التكافمي عمى الحياة كعمميات التأميف التكافمي عمى غير الحياة
:   (جديد) 212إلفصل 

يجب عمى شركة التأميف التكافمي طرح نسبة ثبلثكف بالمائة عمى األقؿ مف الفائض التأميني السنكم 
لتككيف احتياطي لمجابية تقمبات نسب التعكيضات كتغطية عجز صندكؽ المشتركيف بالنسبة إلى 

 .السنكات المحاسبية البلحقة
 كيصبح ىذا الطرح غير كاجب إذا بمغ ىذا االحتياطي نسبة خمسكف بالمائة مف معاليـ االشتراؾ 

 .الصافية مف اإللغاءات المتعمقة بالسنة المحاسبية
. كال يمكف لشركة التأميف التكافمي طرح أم احتياطيات إضافية مف الفائض التأميني

:   (جديد) 213إلفصل 
ال تساىـ شركة التأميف التكافمي في المخاطر التي يتحّمميا صندكؽ المشتركيف كال تتحمؿ الخسائر 
البلحقة بو إال إذا كانت ىذه الخسائر ناتجة عف تقصير أك مخالفة لمشركط المحّددة بعقد التأميف 

 .التكافمي
:  تمتـز شركة التأميف التكافمي إقراض صندكؽ المشتركيف قرضا حسنا في الحاالت التالية

 المحمكلة عميو؛ بااللتزاماتعجز صندكؽ المشتركيف عف اإليفاء - 
 قكاعد التصّرؼ الحذر،ؿ صندكؽ المشتركيف استجابةعدـ - 

كيقصد بالقرض الحسف المبمغ المالي الذم تدفعو شركة التأميف التكافمي لصندكؽ المشتركيف عمى 
.  أف يرجعو إلييا بدكف فائض

:   (جديد): 214إلفصل 
يتـ تسديد مبمغ القرض الحسف مف الفائض التأميني الذم يتكفر الحقا كذلؾ قبؿ تككيف المدخرات 

 . مف ىذه المجمة212المشار إلييا بالفصؿ 
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 .كال يمكف أف يتجاكز مبمغ القرض الحسف مجمكع األمكاؿ الذاتية لشركة التأميف التكافمي
 .تخّصص مبالغ إيرادات تكظيؼ مبمغ القرض الحسف لفائدة صندكؽ المشتركيف

 تمغى أحكاـ الباب الثالث مف العنكاف األكؿ كاألبكاب األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع مف :إلفصل إلرإبع
: العنكاف الثاني مف مجمة التأميف كتعكض باألبكاب الجديدة التالية

 

 (جديد):أحكام مختمفة: إلباب إلثالث 
 إلعقد إلجماعي: إلقسم إألول

 :(جديد) 43إلفصل 
عقد التأميف الجماعي ىك العقد الذم يكتتبو شخص معنكم أك رئيس مؤسسة بصفتو تمؾ بغاية 

انخراط مجمكعة مف األشخاص الطبيعييف يشار إلييـ بالمنخرطيف تتكفر فييـ شركط محددة بالعقد 
. كتربطيـ نفس العبلقة مع المكتتب

. كتضبط بمقتضى ترتيب مف الييئة شركط تطبيؽ ىذا الفصؿ
 
 :(جديد)1-43لفصل ا

: يمتـز مكتتب عقد التأميف الجماعي
بتسميـ كؿ منخرط مذّكرة إعبلـ المنخرطيف معّدة مف طرؼ المؤّمف تبّيف ضمانات العقد كطرؽ  -

استحقاقيا كتكّضح اإلجراءات التي يتعّيف القياـ بيا عند كقكع الخطر المؤمف عميو أك حمكؿ أجؿ 
؛ االنخراط

عبلـ المنخرطيف كتابّيا بكاّفة التغييرات التي قد يقع إدخاليا عمى حقكقيـ أك كاجباتيـ -  . كا 
عبلـ المنخرطيف عمى المكتتب  .كيحمؿ عبء إثبات تسميـ الكثائؽ المذككرة أعبله كا 

كيمكف لممنخرط فسخ انخراطو بسبب التغييرات التي أدخمت عمى العقد الجماعي طبقا لآلجاؿ 
غير أنو ال يمكف فسخ االنخراط إذا .  مف ىذه المجمة11كاإلجراءات المنصكص عمييا بالفصؿ 

. كانت طبيعة العبلقة التي تربط المكتتب بالمنخرط تفترض إلزامية االنخراط في العقد الجماعي
.   ممضاة إلى المؤمف دكف أجؿاالنخراطكبإحالة مطبكعة  -

ما لـ يتفؽ المكتتب كالمؤمف عمى خبلؼ ذلؾ بالعقد، يسرم مفعكؿ االنخراط بالنسبة لكؿ منخرط 
 يكما مف تاريخ تكصؿ المؤمف بمطبكعة االنخراط ما لـ يعترض عمييا خبلؿ ىذا 15بعد مركر 

." األجؿ
 :(جديد)2-43إلفصل 

ال يمكف لممكتتب أف يقصي أحد المنخرطيف مف االنتفاع بعقد التأميف الجماعي إال إذا تكقؼ 
المنخرط عف دفع معمـك انخراطو أك إذا كقع حؿ العبلقة الرابطة بينيما أك إذا أثبت المؤمف قياـ 

. المنخرط بالغش
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في صكرة عدـ دفع معمـك االنخراط ال يمكف إقصاء المنخرط إال بعد مركر ثبلثيف يكما عمى تكجيو 
كال يمكف . المؤمف إلى المكتتب إنذارا بالدفع عف طريؽ رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ

.  أياـ مف حمكؿ أجؿ معمـك االنخراط غير المدفكع10إرساؿ اإلنذار بالدفع إال بعد مركر 
كتتضمف الرسالة كجكبا إشارة كاضحة تدؿ عمى أنيا مكجية كإنذار لممنخرط كالتذكير بأجؿ دفع 

دراج مضمكف الفصؿ الحالي . المعمـك كا 
كال يككف ىذا اإلقصاء في حالة كقكعو عائقا أماـ دفع المبالغ أك التعكيضات المستحقة كمقابؿ 

. لمعاليـ االنخراط التي سبؽ دفعيا
 :(جديد)3-43إلفصل 

يعتبر مكتتب العقد الجماعي بالنسبة لممنخرط كالمستفيديف مف العقد مسؤكال تجاه المؤمف الذم 
. اكتتب العقد لديو كذلؾ فيما يتعمؽ باالنخراط كتنفيذ بنكد العقد

إذا كاف مكتتب العقد الجماعي يجمع بيف صفتو تمؾ كصفة المستفيد مف نفس العقد، فإنو ال يمكنو 
الحصكؿ عمى مقابؿ بصفة مباشرة أك غير مباشرة كميما كاف شكمو بعنكاف تدخمو في اكتتاب العقد 

. الجماعي أك تنفيذه
لزإمية إلتأمين: إلقسم إلثاني  إلتأمينات إإللزإمية وإ 

  :(جديد) 44إلفصل 
يجب تأميف األخطار المكجكدة بالببلد التكنسية كاألشخاص الطبيعييف الذيف يكجد مقر إقامتيـ 

الرئيسي بيا كاألشخاص المعنكييف الذيف يكجد مقّرىـ الذم ترتبط بو األخطار المؤّمنة بيا ككذلؾ 
ـّ إدارتيا لدل  المسؤكليات المرتبطة باألخطار كاألشخاص المذككريف بكاسطة عقكد تكتتب كتت

. شركات تأميف مقيمة
إاّل أّنو يمكف لكزير المالّية بإقتراح مف الييئة، الترخيص بصفة إستثنائّية في إكتتاب عقكد تأميف 

.  خارج الببلد التكنسّية لتغطية نتائج المسؤكلّية المينّية لمناقؿ البحرم كالمجّيز البحرم
 :(جديد)45إلفصل 

صدر فيما يخّص التأمينات التي تصير إجبارّية بمقتضى النصكص الجارم بيا تيمكف لمييئة، أف 
ّحدد التعريفة القصكل كالتعريفة الدنيا ككذلؾ الحدكد تالعمؿ، بنكدا نمكذجّية لعقكد التأميف كأف 
. القصكل لنسب عمكلة كسطاء التأميف 

 :(جديد)1-45إلفصل 
عمى شركات التأميف المرخص ليا في تعاطي صنؼ تأميف إلزامي كفؽ أحكاـ ىذه المجمة أك 

. التشريع الجارم بو العمؿ تكفير ىذا التأميف لفائدة األشخاص طالبي التأميف
يمكف لكّؿ شخص خاضع إللزامية التأميف طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ، يجابو طمبو بالرفض أف 

.  مف ىذه المجمة4-92يعمـ المكتب المركزم لمتعريفة المنصكص عميو بالفصؿ 
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 توجيه إلعقود و إلتعريفات: إلقسم إلثالث
  :(جديد ) 46إلفصل 

يجب عمى شركات التأميف أف تكجو لمييئة الكثائؽ المككنة لشركط عقكد التأميف كالتنقيحات المدخمة 
. عمييا شيرا قبؿ نشرىا لدل العمـك

. كيعتبر سككت الييئة بعد انقضاء شير مف تاريخ اإليداع قبكال ضمنيا بإيداع العقكد لدل مصالحيا
. كيحجر عمى شركات التأميف عرض عقكد تأميف ما لـ يتـ قبكؿ إيداع شركطيا لدل الييئة

. كتحدد قائمة الكثائؽ المككنة لممؼ إيداع عقكد التأميف حسب األصناؼ مف قبؿ الييئة
  :(جديد) 47إلفصل 

يجب عمى شركات التأميف أف تكّجو إلى الييئة تعريفاتيا أك عناصر تحديد تعريفاتيا لمختمؼ 
يككف مشيكدا بصحتيا مسبقا مف  أصناؼ التأميف ككؿ تغيير يدخؿ عمييا قبؿ إدخاليا حّيز التطبيؽ

. طرؼ إكتكارم مؤىؿ مف قبؿ الييئة
جراءات تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ . تضبط بترتيب مف الييئة شركط كا 

 شركات إلتأمين وشركات إعادة إلتأمين : (جديد)إلباب إألول 
 :(جديد) 48إلفصل 

: يقصد بما يمي عمى معنى ىذه المجمة
شركة تتعاطى في نطاؽ نشاطيا العادم اكتتاب كتنفيذ عقكد التأميف التي : شركة تأمين أو مؤّمن- 

. كرد تعريفيا بالفصؿ األكؿ مف ىذه المجمة
كؿ نشاط يتمثؿ في اقتراح خدمات تأمينية مرتبطة باحتماؿ تحقؽ خطر معيف : إلتأمين إلمباشر- 

. أك حمكؿ أجؿ محدد مقابؿ دفع أجرة تسمى القسط يمتـز بدفعيا مكتتب العقد
النشاط الذم يقـك بمقتضاه ىيكؿ يسمى معيد تأميف بقبكؿ المخاطر المترّتبة عف : إعادة إلتأمين- 

.  عقكد التأميف كالمسندة مف قبؿ شركة تأميف
كتعتبر شركة مختصة في إعادة التأميف، الّشػػػػػركة التي تنشط حصرّيا في إطار نشاطيا العادم 

سناد المخاطر كالتي ال تتعاطى اكتتاب كتنفيذ عقكد التأميف المباشر . بعمميات قبكؿ كا 
:  شركة تأميف مدنية بشرط أف : شركة إلتأمين ذإت إلصبغة إلتعاونية- 
تضمف لفائدة مشتركييا مقابؿ دفع معاليـ االشتراؾ خبلص التعكيضات أك كامؿ التعيدات - 1

المحمكلة عمى كاىميا لفائدة المستفيديف مف العقد بمناسبة تحقؽ الخطر المؤمف عميو أك عند حمكؿ 
.  األجؿ المبيف بالعقد

ال تيدؼ عند ممارسة نشاطيا إلى غايات ربحية كتتكلى تكزيع فائض مداخيميا عمى منخرطييا -2
كفؽ الشركط المضبكطة بنظاميا األساسي كبعد تككيف مدخراتيا الفنية كاحتياطاتيا كخبلص 

 قركضيا؛
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ال تمنح ألعضاء مجمس إدارتيا مكافآت بصفة مباشرة أك غير مباشرة كبأم عنكاف أك صفة -3
بخبلؼ منح الحضكر المصادؽ عمييا مسبقا مف قبؿ الجمسة العامة لممشتركيف كاسترجاع 

المصاريؼ المبذكلة في إطار ممارسة العضك لميامو بالشركة ككفؽ الشركط المنصكص عمييا 
. بالنظاـ األساسي لمشركة

الحساب المتككف مف مجمكع : صندوق إلمال إلمشترك لشركات إلتأمين ذإت إلصبغة إلتعاونية- 
معاليـ القبكؿ كمف القركض التي تتحصؿ عمييا الشركة كمف المنح كالتبرعات كالعطايا التي تمنح 

. ليا
 :(جديد) 49إلفصل 

:  مف قبؿ الييئة يخضع لمترخيص المسبؽ
ـّ تعريفو بالفصؿ -   أعبله، 48ممارسة نشاط التأميف كنشاط إعادة التأميف بالببلد التكنسية كما ت
 تكسيع لمنشاط لممارسة صنؼ أك أصناؼ مف غير األصناؼ المرّخص لمشركة بممارستيا،- 
 عممية اندماج أك انقساـ أك انحبلؿ شركة تأميف،- 
 عممية تحكيؿ جزئي أك كمي لمحفظة عقكد تأميف،- 
عممية تغيير الشكؿ القانكني بالنسبة لشركات التأميف ذات الصبغة التعاكنية إلى شركة خفية - 

 االسـ،
إحالة ألصكؿ أك خصـك تحدث تغييرا جذريا عمى الييكمة المالية أك ينتج عنيا تغيير في النشاط - 

 الذم رّخص في ممارستو،
. التخفيض أك الترفيع في رأس الماؿ- 
. عمميات االنتصاب بالخارج- 

إلفرع إألّول 
عادة إلتأمين جرإءإت إلترخيص لمباشرة نشاط إلتامين وإ   :(جديد) شروط وإ 

 :(جديد) 50إلفصل 
يجب عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف لمحصكؿ عمى الترخيص أف تككف خاضعة 

: لمتشريع التكنسي كأف يتـ إنشاؤىا في أحد األشكاؿ التالية
شركة خفية االسـ - 1
 شركة ذات صبغة تعاكنية- 2

  : 1-50إلفصل
ال يشترط لمنح الترخيص لمشركات األجنبّية الحصكؿ عمى بطاقة تاجر عمى معنى المرسـك عدد 

 .1961 أكت 30 المؤرخ في 1961 لسنة 14
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 :(جديد) 2-50إلفصل 
عمى شػػػػػػركات التأميف كشركػػػػػات إعادة التأميف أف ُتحّدد بصفة حصرّيػػػػػػػػػػة عند طػػػػػػمب التّػػػػرخيص 

. صنؼ أك أصناؼ التأميف التي تنكم استغبلليا
. كيتـّ ضبط قائمة أصناؼ التأميف بترتيب مف الييئة

كال ُيمكف الجمع عند منح الترخيص لشركة تأميف بيف تعاطي صنؼ التأميف عمى الحياة كتككيف 
 .األمكاؿ كتعاطي بقية أصناؼ التأميف

 :(جديد)3-50إلفصل 
عمى مؤسسات التأميف أف تكظؼ أمكاؿ مدخراتيا الفنية في أصكؿ ال تقؿ قيمتيا عف مبمغ ىذه 

.  المدخرات
يجب أف تستجيب عممية التصرؼ في األصكؿ المخصصة لتكظيؼ أمكاؿ المدخرات الفنية إلى 

تحقيؽ الفصؿ التاـ بيف األصكؿ المخصصة لتكظيؼ لتكظيؼ أمكاؿ المدخرات الفنية بعنكاف التأميف 
عمى الحياة ك األصكؿ المخصصة لتكظيؼ أمكاؿ المدخرات الفنية بعنكاف التأميف عمى غير الحياة، 

كتخص عممية الفصؿ عمميات االقتناء ك التفكيت في األصكؿ ك تسجيؿ اإليرادات ك األعباء 
. المتعمقة بيذه األصكؿ

  :(جديد) 51إلفصل 
ُيػػػػرّخص لػػػشركة تأميف أك شركة إعادة تأميف في ممارسة النشاط بقرار مف الييئة ككفقا لمشركط 

 . مف ىذه المجّمة5-51 إلى 1-51الُمحّددة بالفصكؿ مف 
 :(جديد)1-51 الفصؿ

: ُيمنح الترخيص اعتمادا عمى
 كالّنمكذج األعماؿ ُمخّطط البرنامج خاصة ُيّبيف أف كيتعيف ُيكفّػػػره الطالب الذم الّنشاط برنامج. 1

المزمع إسداؤىا،  كالخدمات ممارستيا المزمع العمميات طبيعة حيث لمشركة مف االقتصادم
 حماية قطاع التأميف كبما يكفر حسف سير مع يتماشى بما النشاط برنامج إنجاز عمى الُقدرة. 2

 كالتنظيمية، القانكنية لممتطمبات طبقا كحذرا تصرفا سميما كيضمف لممؤمف ليـ كافية
كأىـّ المساىميف  المرجعي كخاصة الُمػػػػساىـ المباشريف كغير المباشريف ىكية المساىميف. 3

 مف ىذه المجمة كأعضاء الييئة التأسيسية بالنسبة لشركات 2-51المنصكص عمييـ بالفصؿ 
 لمدعـ استعدادىـ كمدل كبقدراتيـ المالية بسمعتيـ يتعمؽ فيما التأميف ذات الصبغة التعاكنية كذلؾ

. ىكية ضامنييـ االقتضاء المالي لمشركة كعند
 الذاتية أك صندكؽ الماؿ المشترؾ كالمكارد رأس الماؿ مبمغ ذلؾ بما في المالية الكسائؿ مبلئمة. 4

النشاط،  لبرنامج الشركة قبؿ مف رصدىا المزمع
 قبؿ مف رصدىا المزمع خاّصة الّنظاـ المعمكمػػػػػػاتي، ذلؾ كالفنية بما في البشرية الكسائؿ مبلءمة. 5
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 النشاط، لبرنامج الشركة
 كمدل المراقبة مجمس أك مجمس اإلدارة كأعضاء المسيريف كتجربة ككفاءة كنزاىة سمعة. 6

بالعنكاف التاسع مف ىذه المجمة،  المنصكص عمييا لمشركط استيفائيـ
 المخاطر إلدارة المقترحة كالسياسات كاإلجراءات كاإلدارم التنظيمي كالييكؿ الحككمة  منظكمة.7

ممارستيا،  المزمع كاألنشطة يتبلءـ كاالمتثاؿ بما الداخمية كالرقابة
 ماؿ رأس ركابط كجكد بسبب قبؿ الييئة إما مف الرقابة ميمة سير دكف تحكؿ عكائؽ كجكد عدـ. 8
 أك طبيعييف آخريف إنشاؤىا كأشخاص شركة التأميف المزمع بيف مباشر غير أك نفكذ مباشر أك

مف  أكثر أك شخص إلييا ينتمي التي الدكلة في ترتيبية أك أحكاـ تشريعية كجكد بسبب أك معنكييف
األشخاص،  أكلئؾ

 مف إحداثيا المضافة التأميف كالقيمة قطاع عمى انعكاسات الترخيص لمشركة .9
لشركات التّأميف أك إعادة التأميف كالبنكؾ أك  بالنسبة المنشأ ببمد المختصة الّسمط مكافقة .10

الفقرة الثانية  معنى عمى ىاما مساىما كالتي تمثؿ بالخارج االجتماعي مقرىا التي المالية المؤسسات
  . عمى العممية2-51مف الفصؿ 

 :(جديد)2-51إلفصل 
ُيعّد مساىما مرجعيا كؿ مساىـ أك كّؿ تحالؼ لممساىميف بمقتضى اتفاؽ ُمعمف أك ضمني بينيـ 

يمتمؾ بصفة مباشرة أك غير مباشرة نسبة مف رأس ماؿ شركة التأميف أك شركة إعادة التاميف تمنحو 
أغمبية حقكؽ االقتراع أك تمكنو مف التحكـ فييا أك مف التأثير بصفة ىامة عمى قراراتيا دكف أف 

. يككف كجكبا حائزا عمى األغمبية
كيهعّد مساىما ىاّما كؿ مساىـ يممؾ نسبة تساكم أك تفكؽ عشرة بالمائة مف رأس الماؿ أك مف حقكؽ 

 .االقتراع
 :(جديد)3-51إلفصل 

ال يمكف أف يقّؿ رأس الماؿ االجتماعي لمشركات خفية االسـ عف المبالغ التالية تككف مسّددة 
: بالكامؿ كبدكف احتساب الحصص العينية

خمسكف مميكف دينار، : الشركة متعددة االختصاصات- 
خمسة عشر : الشركة الّتي تمارس صنفا كاحدا مف أصناؼ التأميف غير صنؼ إعادة التأميف- 

مميكف دينار، 
 مائة مميكف دينار،: الشركة المختّصة في إعادة التأميف- 

 :(جديد)4-51إلفصل 
ال يجكز أف يقؿ صندكؽ الماؿ المشترؾ لشركات التأميف ذات الصبغة التعاكنية عف المبالغ التالية 

: تككف مسددة بالكامؿ كبدكف إحتساب الحصص العينية
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خمسة عشر مميكف دينار، : الشركة متعددة األصناؼ- 
عشرة : غير صنؼ إعادة التأميفعمى الشركة الّتي تمارس صنفا كاحدا مف أصناؼ التأميف - 

مميكف دينار، 
 خمسكف مميكف دينار،: الشركة المختّصة في إعادة التأميف- 

 :(جديد)5-51إلفصل 
خفية اإلسـ أك  الماؿ األصمي بالنسبة لشركة التأميف أك لشركة إعادة التأميف رأس تحرير يمكف

 تجاكز ذات الصبغة التعاكنية إذا صندكؽ الماؿ المشترؾ لشركة التأميف أك لشركة إعادة التأميف
صمب  عمييا المنصكص لمشركط أك صندكؽ الماؿ المشترؾ األدنى كفقا األدنى الماؿ رأس

الماؿ  رأس دكف إعتبار الحصص العينية عف االكتتاب عند المحرر المبمغ يقؿ أف دكف الترخيص
األدنى أك عف المبمغ األدنى لصندكؽ الماؿ المشترؾ  

 :(جديد)6-51إلفصل 
تضبط إجراءات تقديـ طمب الترخيص كبالخصكص اإلرشادات كالمعطيات كالكثائؽ الكاجب تكفّػػػػػرىا 

 .بترتيب مف الييئة 
. كُيكّجو مطمب الترخيص الى الييئة التي تتكلى دراستو 

 بأية مّدىا المطمب تقديـ مف شير أجؿ بالترخيص في المعني الشخص مف تطمب أف لمييئة
 .الممؼ لدراسة ضركرية تكميمية كثائؽ أك إرشادات
 مف أشير ثبلثة أجؿ في المطمكبة اإلرشادات كالكثائؽ يستكؼ لـ ترخيص مطمب كؿ الغيا كيعتبر
قبؿ الييئة  مف طمبيا تاريخ
 :(جديد)7-51 إلفصل
 لدل الّسمط الضركرية بالمعطيات التزكد عمى الترخيص ممؼ تقتضيو دراسة بما الييئة تعمؿ

 كذلؾ كاألجنبية الكطنية المالية الرقابة المالية كسمط لمتحاليؿ التكنسية كالمجنة العدلي لمسجؿ الماسكة
  مف1-51  مف الفصؿ6 ك3بالفقرتيف  إلييـ المشار األشخاص أحد أك طالب الترخيص كاف كمما
. ىذه السمط تدخؿ مجاؿ أك لرقابة يخضع المجمة ىذه
 .أعبله إلييا المشار الكطنية قبؿ اليياكؿ مف الميني بالسرّ  الييئة ُتعارض كال

 :(جديد)8 -51إلفصل
تّتخذ الييئة قرارىا في شأف مطمب الترخيص سكاءا بالمكافقة أك بالرفض عمى أف يككف الرفض 

معمبل، في أجؿ أقصاه أربعة أشير إبتداءا مف تاريخ إستيفاء جميع اإلرشادات كالكثائؽ المطمكبة،  
: يضبط قرار المكافقة

 .فيو المرخص كطبيعة النشاط الشكؿ القانكني- 
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المساىميف أك  كأىـ المساىـ المرجعي كىكية األصمي أك صندكؽ الماؿ المشترؾ الماؿ رأس- 
 .تركيبة الييئة التأسيسية

  .الكاجب إستيفاءىا إلصدار الترخيص جميع الشركط- 
 تاريخ مف ثبلثة أشير ال يتجاكز أجؿ الشركط في الترخيص استيفاء ىذه طالب عمى كيتعيف
 .بالمكافقة اإلعبلـ

  .طمب معمؿ عمى بناء أشير بثبلثة األجؿ ىذا في التمديد استثنائية كيمكف بصفة
تهمغى المكافقة مف قبؿ الييئة إذا لـ يستكؼ الطالب لمترخيص الشركط البلزمة في اآلجاؿ المذككرة 
في الفقرة السابقة مف إعبلمو بيذه المكافقة كذلؾ عمى أساس تقرير مف الييئة تبيف فيو عدـ تقيد 

. طالب الترخيص بشركط المكافقة
 طالب مف تقديـ شيريف أجؿ في بمنح الترخيص عمى أساس تقرير تعده الييئة تصدر الييئة قرارىا

 .الشركط المستكجبة استيفاء الترخيص طمبا يبيف فيو
. ال يمكف لشركة تأميف أك إعادة تأميف مباشرة نشاطيا إاّل بعد الحصكؿ كجكبا عمى الترخيص

. بقرارىا كيككف قرارىا معّمبل في حالة الرفض الترخيص طالب إعبلـ الييئة كتتكّلى
لئلعبلنات القانكنية لمجميكرية التكنسية  كتتكلى الشركة إشيار قرار الترخيص بالرائد الرسمي

 :(جديد) 9-51إلفصل 
. كاب الخاص بياػػػػػتتكّلى الييئة نشر قرار الترخيص عمى مكقع اؿ

كتمسؾ الييئة سجبل خاصا بشركات التأميف كشركات إعادة التأميف التي رخص ليا في ممارسة 
النشاط بالببلد التكنسية يتضمف جميع البيانات الضركرية لتحديد صنؼ الشركة كاسميا االجتماعي 
كعنكاف مقرىا الرئيسي كقائمة مساىمييا كمسيرييا كأعضاء مجمس إدارتيا أك أعضاء ىيئة اإلدارة 

. الجماعية كمجمس مراقبتيا
. كتتكلى الييئة نشر ىذا السجّؿ لمعمـك عمى مكقع الكاب الخاص بيا

شركات إعادة التأميف مّد الييئة بجميع الكثائؽ الضركرية لمسؾ ىذا السجّؿ  كعمى شركات التأميف ك
. كتحييف بياناتو

 (جديد) إلتغيير في تركيبة رأس إلمال: إلفرع إلثاني
 :(جديد) 52إلفصل 

:  مف ىذه المجمة كؿّ 49تخضع لمتّػػػػػػػرخيص المشار إليو بالفصؿ 
 تاميف أك إعادة تاميف، شركة ماؿ رأس عممية اقتناء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة لحصص مف- 
 معمف أك بتحالؼ مرتبطيف مف األشخاص مجمكعة أك شخص مف قبؿ االقتراع حقكؽ مف أك

 الحاالت كؿ فييا كفي التحكـ إلى التجارية، يؤدم الشركات مجمة معنى عمى التّػػػجػػػػّمع لنفس منتميف
 االقتراع، حقكؽ الثمثيف مف أك النصؼ أك الثمث أك الخمس أك العشر إلى امتبلؾ تفضي عممية كؿ
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السابقة  بالفقرة عمييا العتبات المنصكص إحدل تجاكز عنو ينجر مساىميف بيف لتحالؼ إبراـ- 
. بالتشريع الجارم بو العمؿ تعريفو تـ مثمما
تأميف أك إعادة  شركة رأس ماؿ في مساىماتو في جزئيا أك كميا يفكت أف المرجعي لممساىـ يمكف

 .االقتراع حقكؽ مف تأميف أك
ذا ترخيص  عمى الحصكؿ عميو يجب المساىـ المرجعي، صفة يفقده أف التفكيت ىذا شأف مف كاف كا 

.  مف ىذه المجمة51لئلجراءات المنصكص عمييا بالفصؿ  طبقا في الغرض
 :(جديد)521-إلفصل
 اإلرشادات جميع استيفاء مف شيراف أقصاه في أجؿ 6-51الفصؿ إليو المشار الترخيص ُيػػػػسند
 :عمى بناء كذلؾ
المالية  كبإمكانياتيـ يتعمؽ بسمعتيـ ما في الترخيص طالبي األشخاص أك الشخص صفة - 

 في شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف، حذر سميمة كتصرؼ إدارة اعتماد عمى كقدراتيـ
. قبؿ الييئة مف الرقابة ميمة سير دكف تحكؿ عكائؽ كجكد عدـ -

 :(جديد)522-إلفصل
 :الييئة إعبلـ التأميف أك شركة إعادة التأميف عمى شركة

 الخاضعة فييا االقتراع مف حقكؽ أك ماليا رأس مف نسب في تفكيت أك اقتناء عممية  بكؿّ -
 بيا، عمميا فكر كذلؾ لمترخيص

 بو، العمـ فكر كذلؾ المساىميف بيف معمف تحالؼ  بكؿ-
خمسة بالمائة  تتجاكز االقتراع مف حقكؽ أك ماليا رأس مف نسبا يمسككف الذيف المساىميف بيكية -

 .الييئة تحددىا دكرية حسب منيـ لكؿ
 دكف اقتناؤىا تـ التي بالمساىمة باألرباح المرتبطة التمتع كحؽّ  االقتراع حقكؽ كجكبا كُتعّمؽ

.  مف ىذه المجمة52المستكجب المنصكص عميو بالفصؿ  الترخيص عمى الحصكؿ
 .المذككر الترخيص عمى يحصؿ لـ تحالؼ كؿ كيعتبر الغيا

تعتبر باطمة كؿ عممية تفكيت مف قبؿ مساىـ مرجعي في مساىمتو في رأس ماؿ شركة تأميف أك 
ـّ التفكيت دكف  شركة إعادة تاميف أك مف حقكؽ االقتراع مف شأنيا أف تفقده ىذه الصفة إذا ت

.  مف ىذه المجمة54الحصكؿ عمى الترخيص المنصكص عميو بالفصؿ 
 (جديد) إالنتصاب بالخارج: إلفرع إلثالث

  :(جديد) 53إلفصل 
يخضع تركيز شركة تأميف مرخص ليا كفقا ليذه المجمة لفرع أك شركة أك مكتب تمثيمي بالخارج 

.  مف ىذه المجمة49لمكافقة الييئة كفقا ألحكاـ الفصؿ 
. كتسند المكافقة في أجؿ شير مف تقديـ ممؼ طمب لمترخيص مستكفي لجميع الشركط
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. كتحدد الييئة بترتيب مككنات ممؼ طمب الترخيص لتركيز نشاطيا بالخارج
 :(جديد) إعادة إلتأمين:إلفرع إلرإبع 

 :(جديد)54إلفصل 
:  يمارس نشاط إعادة التأميف بالببلد التكنسية مف قبؿ

.   ىذه المجّمة49شركات إعادة التأميف المتحّصمة عمى الترخيص كفقا لمقتضيات الفصؿ - 1
 ىذه المجّمة كذلؾ في 49شركات التأميف المتحّصمة عمى الترخيص كفقا لمقتضيات الفصؿ - 2

 .إطار العمميات المقبكلة كالتي تمارس بصفة ثانكية لنشاطيا
شركات إعادة التأميف األجنبية الخاضعة لمرقابة الحذرة بالبمداف التي تتكاجد بيا مقّراتيا الرئيسية - 3

 . كالتي تستجيب لشركط السبلمة المالية التي تضبطيا الييئة لمغرض
 .مجّمعات إعادة التأميف ذات الطابع المحّمي أك اإلقميمي كبعد إعبلـ الييئة- 4
. صناديؽ إعادة التأميف المحدثة بالببلد التكنسية كذلؾ كفقا لمنصكص المنّظمة ليا- 5

ال يمكف لشركة إعادة تأميف أجنبية أف تمارس نشاط إعادة التأميف بالببلد التكنسية إاّل إذا كانت 
.  تستجيب لمتشريع الجارم بو العمؿ بالبمد الذم يتكاجد بو مقّرىا
. تضبط شركط تطبيؽ ىذا الفصؿ بمقتضى ترتيب مف الييئة

 :(جديد)1-54إلفصل 
يمكف لمييئة أف تطمب مف شركات التأميف كشركات إعادة التأميف الخاضعة لرقابتيا عدـ تجديد 

 : عممّيات اإلسناد أك إعادة اإلسناد لفائدة معيد تأميف في إحدل الحاالت التالية
إذا تكّفرت معمكمات حكؿ الكضعية المالية لمعيد التأميف تدّؿ عمى عدـ قدرتو أك احتماؿ عدـ - 

قدرتو عمى اإليفاء بتعّيداتو أك عدـ قدرتو عمى مكاصمة النشاط 
إذا لـ يمتـز معيد التأميف بصرؼ حّصتو مف التعكيضات  - 
إذا صدرت عف معيد التأميف ممارسات أضّرت بشركة تأميف أك شركة إعادة تأميف مقيمة أك - 

. أكثر
تمّد شركات التأميف كشركات إعادة التأميف الييئة بتقارير دكرّية حكؿ كضعّية العممّيات المسندة أك 

. المعاد إسنادىا قبؿ إيقاؼ التجديد كتحّدد الييئة دكرّية كمحتكل ىذه التقارير
كال يمكف لشركات التأميف المقيمة كشركات إعادة التأميف المقيمة اإلسناد أك إعادة اإلسناد مجّددا 

. لمعيد التأميف المذككر بالفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ إاّل بعد مكافقة الييئة
 :(جديد)2-54إلفصل

إذا تبّيف لشركة تأميف أك إعادة تأميف أّف أحد معيدم تأمينيا في كضعّية مف الكضعيات المنصكص 
.  مف ىذه المجّمة، يتعيف عمييا إعبلـ الييئة دكف أجؿ1-54عمييا بالفصؿ 

 

 إلقسم إلثاني



 29 

:(جديد) أحكام خاصة بإحدإث شركات إلتأمين ذإت إلصبغة إلتعاونية  
 إلفرع إألول
:(جديد)  إإلحدإث وإإلشترإك  

 
  :(جديد) 55إلفصل 

تتككف الييئة التأسيسية لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية مف مجمكعة المشتركيف الذيف 
. يجتمعكف مف أجؿ إحداث شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية كفؽ أحكاـ ىذه المجمة

. ال يمكف أف يفكؽ عدد أعضاء الييئة التأسيسية تسعة أشخاص
تعمؿ الييئة التأسيسية عمى القياـ باإلجراءات القانكنية المنصكص عمييا بيذه المجمة قصد إحداث 

: شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية كبالخصكص ما يمي
 إعداد مشركع النظاـ األساسي لمتعاكنية؛- 
  مف ىذه المجمة؛2-55التصريح بتككيف الشركة كفؽ أحكاـ الفصؿ - 
. تنظيـ الجمسة العامة التأسيسية لمشركة- 

 :(جديد)1-55إلفصل 
ال يجكز أف يقؿ عدد المشتركيف بشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية عف العدد األدنى المنصكص 
. عميو بنظاميا األساسي كالذم ال يمكف أف يقؿ عف العدد األدنى المحدد مف الييئة بمقتضى ترتيب

 :(جديد)2-55إلفصل 
تصرح الييئة التأسيسية لشركة التأميف ذات صبغة تعاكنية لدل المحكمة االبتدائية التي بدائرتيا 

. المقر االجتماعي لمشركة بتككيف الشركة
: يتضمف ممؼ التصريح ما يمي

 إثبات دفع مجمكع معاليـ القبكؿ لجميع المشتركيف؛- 
سجؿ المشتركيف يتضمف اليكية الكاممة لكؿ مشترؾ كعدد ترسيمو بسجؿ المشتركيف كجنسيتو - 

  لممشترؾ الشخص المعنكم؛االجتماعي اإلسـ التجارم كالمقر االقتضاءكعنكانو كعند 
 نسخة مف مشركع النظاـ األساسي لمشركة؛- 
قائمة في الدفكعات المككنة لصندكؽ الماؿ المشترؾ كما يثبت تككينو بإسـ شركة التأميف ذات - 

 صبغة تعاكنية لدل مؤسسة بنكية؛
كما تمتـز الييئة التأسيسية بإيداع نسخة مف محضر الجمسة العامة التأسيسية كنسخة مف نظاميا 

ـّ فييا التصريح المشار إليو بالفقرة األكلى أعبله . األساسي بالمحكمة االبتدائية التي ت
تمحؽ بمحضر الجمسة العامة التأسيسية الكثائؽ المثبتة لممكافقة الكتابية لمراقبي الحسابات كلممدقؽ 

 .اإلكتكارم الخارجي عمى المياـ المسندة إلييـ
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كما يحؽ لكؿ شخص اإلطبلع عمى ىذه الكثائؽ بكتابة ضبط المحكمة أك الحصكؿ عمى نسخة أك 
. نظير أك مكجز منيا عمى نفقتو مف كاتب الضبط الذم يمسؾ أصميا

. كفي صكرة التخمؼ ينجر عنيا بطبلف الشركة
ـّ فييا التصريح المشار إليو بالفقرة األكلى أعبله : كما تخضع لئليداع لدل المحكمة االبتدائية التي ت

كؿ العقكد أك المداكالت أك القرارات المترتب عنيا تغيير النظاـ األساسي لشركة التأميف؛ - 
كؿ العقكد أك المداكالت أك القرارات المترتب عنيا استمرار الشركة ما بعد األجؿ المحدد لمدة - 

. الشركة أك حميا قبؿ ىذا األجؿ
. كفي صكرة التخمؼ ينجر عنيا بطبلف العقكد أك المداكالت أك القرارات

 :(جديد)3-55إلفصل 
تمتـز شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية المرخص ليا مف قبؿ الييئة بالترسيـ بسجؿ المؤسسات 

. دكف أف يكسبيا ذلؾ صفة الشركة التجارية
شركة تأميف ذات "يتعّيف عمى كؿ شركة تأميف مرخص ليا كفؽ أحكاـ ىذه المجمة استعماؿ عبارة 

كالتنصيص عمى رقـ ترسيميا بسجؿ المؤسسات ضمف كؿ الكثائؽ أك كسائؿ " الصبغة التعاكنية
. االتصاؿ الصادرة عنيا

 :(جديد)4-55إلفصل 
يتعيف عمى شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية اعتماد نظاـ داخمي تعده الييئة التأسيسية، تحت 

.  مسؤكليتيا كتصادؽ عميو الجمسة العامة
جراءات تطبيؽ النظاـ األساسي لمشركة كيجب أف ال تتعارض . يتضمف النظاـ الداخمي شركط كا 

.  أحكامو كأحكاـ ىذه المجمة كالنظاـ األساسي لمشركة
. تصادؽ الجمسة العامة عمى تنقيح النظاـ الداخمي

يتعيف عمى رئيس مجمس إدارة الشركة إيداع نسخة مف تنقيح النظاـ الداخمي لدل الييئة قبؿ الشركع 
. في تطبيقو
 :(جديد)5-55إلفصل 

يتحمؿ أعضاء الييئة التأسيسية بالتضامف فيما بينيـ مسؤكلية األضرار الناجمة عف عدـ احتراـ 
مقتضيات ىذه المجمة كاإلخبلؿ باإلجراءات األساسية لتأسيس الشركة إزاء الشركة كالمشتركيف 

. كالغير
كما يتحممكف كبالتضامف فيما بينيـ مسؤكلية األضرار الناجمة عف اإلخبلؿ باإلجراءات األساسية 

.  لتأسيس الشركة
كتسقط الدعاكل ضد أعضاء الييئة التأسيسية بعد مضي ثبلث سنكات مف تاريخ ارتكاب الخطأ 

 .المنسكب
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 :(جديد)6-55إلفصل 
يقع ضبط نظاـ االشتراؾ كآثاره كىياكؿ التصرؼ كاإلدارة كالمداكلة لشركات التأميف ذات الصبغة 

. التعاكنية بنظميا األساسية
 .كُتضبط األحكاـ النمكذجية الكجكبية لمنظـ األساسية بأمر حككمي

 :(جديد)7-55إلفصل 
يتعّيػػػػف عمى كّؿ شخص يرغب في أف يصبح مشتركا بشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية أف 

يتحصؿ ىذا الشخص مجانا عمى نسخة مف النظاـ األساسي كالنظاـ . يمضي عمى مطمب االشتراؾ
. الداخمي لمشركة

يعتبر إمضاء المشترؾ عمى مطبكعة االشتراؾ المكافقة عمى األحكاـ المدرجة بالنظاـ األساسي 
. لمشركة كعمى جممة االلتزامات كالحقكؽ المدرجة بالنظاـ الداخمي لمشركة

. يتعيف إعبلـ كؿ مشترؾ بكؿ تغيير في النظاـ األساسي لمشركة
تحدد الييئة شركط إعبلـ المنخرطيف في العقكد الجماعية المكتتبة لدل شركة التأميف ذات الصبغة 

. التعاكنية مف قبؿ المشتركيف أشخاص معنكية المكتتبيف لمعقكد
  :8-55إلفصل 

يجب أف يدرج النص الكامؿ لمنظاـ األساسي في كؿ كثيقة مكجية لتمقي اشتراكات جديدة 
 .لممشتركيف

مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، يقرر مجمس اإلدارة قبكؿ االشتراكات الجديدة كيحدد قيمة 
. معمـك القبكؿ الكاجب دفعو

 :(جديد)9-55إلفصل 
 مف مجمة الشركات التجارية عمى شركات التأميف ذات 194 ك193 ك191تنسحب أحكاـ الفصكؿ 

 الصبغة التعاكنية 
 :(جديد) 10-55إلفصل 

عند تػػػػػأسيس شركة التّػػػػػػأميف ذات الصبغة التعاكنية، يتعّيػػػػػف عمى ُمؤّسسي الشركة تحرير قيمة 
يداعو في حساب بنكي مفتكح باسـ الشركة عمى أف تقـك  صندكؽ الماؿ المشترؾ األدنى بأكممو كا 
بإرجاع ما دفعو ىؤالء الُمؤّسسكف كفؽ رزنامة تصادؽ عمييا الجمسة العامة العادية لشركة التأميف 

. تسديد ال تتعدل مدتيا خمس سنكات
 .يتعيف عمى الشركة إببلغ الييئة بالرزنامة المذككرة

 

إلفرع إلثاني 
 :(جديد) إلشروط إلخاّصة بصندوق إلمال إلمشترك
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 :(جديد)11- 55إلفصل 
تمكؿ الزيادة في صندكؽ الماؿ المشترؾ بمبادرة مف شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية بإدماج 
. االحتياطيات الحرة أك بالترفيع في معمـك القبكؿ لممشتركيف أك عف طريؽ االقتراض مف المشتركيف
يجب تسميـ كؿ مشترؾ ساىـ في إقراض الشركة بمناسبة الترفيع في صندكؽ الماؿ المشترؾ سند 

. اقتراض يحرر كفؽ نمكذج تحدده الييئة
يجب تمكيؿ إرجاع اإلقتراضات المنصكص عمييا في الفقرة السابقة باألكلكية عف طريؽ االقتطاعات 

ف كانت غير كافية، بالزيادة في معاليـ كيجب إدراج ىذا االلتزاـ . االنخراط مف فائض المداخيؿ كا 
. في النظاـ األساسي

كيتـ تحديد مدة تسديد معاليـ الزيادة في معاليـ االنخراط الكاجب دفعيا مف قبؿ الجمسة العامة 
العادية عمى أف ال تتعّدل ىذه المّدة ثبلث سنكات، عدا ترخيص صريح مف الييئة كتعتبر ىذه 

كتقيد ىذه الديكف لمسنكات المالية . المبالغ في جميع الحاالت، ديكنا عمى ذمة الشركاء لفائدة الشركة
. التي أنتجتيا، كال تعتبر إطبلقا زيادة في معاليـ االشتراؾ المستقبمية

إلقسم إلثالث 
 :(جديد) معايير إلحذر إلخاّصة بشركات إلتأمين وشركات إعادة إلتأمين

 :(جديد) 56إلفصل 
يجب عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف تكفير األمكاؿ الذاتية البلزمة لتغطية رأس الماؿ 

 .كرأس ماؿ المبلءة المطمكب األدنى المطمكب
 :(جديد)1-56إلفصل 

تتكلى الييئة، في إطار تراتيب تصدرىا في الغرض كضع القكاعد الكمية كالنكعية لضماف تصرؼ 
عادة التأميف كذلؾ استئناسا بالمعايير الدكلية المكرسة . سميـ كحذر في شركات التأميف كا 

: كتشمؿ ىذه القكاعد خاصة
كفاية األمكاؿ الذاتية كمككناتيا ككيفية استعماالتيا، - 
 رأس ماؿ األدنى المطمكب كرأس ماؿ المبلءة المطمكب باالعتماد عمى المخاطر احتسابطريقة - 

عادة التأميف بما في ذلؾ مخاطر االكتتاب كمخاطر السكؽ كمخاطر  التي تكاجييا شركات التأميف كا 
االئتماف كالمخاطر التشغيمية، 

 تكزيع ىذه المخاطر كتركزىا،- 
 -،  تقييـ األصكؿ كالخصـك
 . تصنيؼ المدخرات الفنية كطريقة احتسابيا- 

. كتحدد الييئة طرؽ كمجاالت تطبيؽ قكاعد التصرؼ الحذر عمى أساس فردم كمجمع
 :(جديد)2-56إلفصل 



 33 

لمييئة إذا اقتضت طبيعة كحجـ المخاطر أك إذا كانت منظكمة الحككمة ال تستجيب لمقكاعد 
المنصكص عمييا بالعنكاف الثامف مف ىذه المجمة أف تمـز شركة تأميف أك شركة إعادة تأميف باحتراـ 

 قكاعد تصرؼ حذر أكثر صرامة مف المعايير المحددة ترتيبيا
   :(جديد)57إلفصل 

في صكرة ما إذا أصبحت األمكاؿ الّذاتػػػػػػّيػػػػة لشركة تأميف أك لشركة إعادة تأميف دكف رأس ماليا 
نتيجة الخسائر الكاقع معاينتيا بكثائقيا المحاسبية، يتعيف عمى مجمس اإلدارة الدعكة لعقد جمسة 

.  عامة قصد اتخاذ القرارات المناسبة
كفي صكرة ما إذا أصبحت قيمة األصكؿ الصافية لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية أقؿ مف 

نصؼ قيمة صندكؽ الماؿ المشترؾ بسبب الخسائر المسجمة، يتعيف عمى مجمس اإلدارة الدعكة لعقد 
. جمسة عامة كفؽ أحكاـ ىذه المجمة قصد اتخاذ القرارات المناسبة

 
 :(جديد)58إلفصل 
 :أف شركات التأميف كشركات إعادة التأميف عمى يجب
؛ لمشركات المحاسبي لمتشريع طبقا محاسبة تمسؾ- 
 مصادقة عمى المالّية كأف تعرض قكائميا سنة كؿ مف ديسمبر31في  المحاسبّية سنتيا تختـ- 

. المحاسبّية السنة نياية مف أشير أربعة أقصاه في أجؿ العاّمة العادّية الجمسة
ىذه الشركات أف تقـك بتسجيؿ المدخرات الفنية الكافية لتسديد كامؿ تعيداتيا إزاء  كيجب عمى

المؤمف ليـ كالمنتفعيف بالعقكد ضمف خصـك مكازناتيا كبتكظيؼ أمكاؿ تمؾ المدخرات في أصكؿ 
. نفس المكازنات

. كتضبط قائمة المدخرات الفنية كطريقة احتسابيا كشركط تكظيفيا بمقتضى ترتيب صادر عف الييئة
 :(جديد): 1-58إلفصل 

التأميف كشركات إعادة التأميف أف تقـك كّؿ سنة كطبقا آلجاؿ تحّددىا الييئة  يجب عمى شركات
بنشر مكازناتيا كقائمة النتائج الفنّية كقائمة النتائج كجدكؿ التدّفقات النقدّية كقرار مراقب الحسابات 
بالرائد الرسمي لمجميكرّية التكنسّية كبصحيفتيف يكمّيتيف مف الصحؼ الصادرة بتكنس عمى األقّؿ 

ـّ النشر بمبادرة مف  .إحداىما بالمغة العربّية  كفي حالة عدـ قياـ الشركة بيذا اإلجراء يمكف أف يت
.  الييئة عمى نفقة الشركة المعنّية

 .كتتكلى الييئة نشر الكثائؽ المذككرة بالفقرة السابقة بنشرّية الييئة
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إلقسم إلرإبع 
 إلنظام إلمالي وإلمحاسبي

 :(جديد)59إلفصل 
 مف ىذه المجّمة 82يجب عمى اليياكؿ كاألشخاص الخاضعيف لرقابة الييئة المشار إلييـ بالفصؿ 

أف يقدمكا ليا جميع الكثائؽ كالبيانات كالمعمكمات المتعّمقة بنشاطيـ كذلؾ طبقا لصيغ كآجاؿ تحّددىا 
.  الييئة

كتمتـز ىذه اليياكؿ كاألشخاص بمّد الييئة بكؿ اإليضاحات كاإلثباتات البلزمة التي تقتضييا أعماؿ 
 .الرقابة

 :(جديد)60إلفصل 
الحسابات السنكّية لشركات التأميف كشركات إعادة التأميف كفركع شركات التأميف كشركات  تخضع

لمصادقة مراقبيف اثنيف لمحسابات مرسميف بجدكؿ ىيئة الخبراء  إعادة التأميف األجنبّية المرّخص ليا
 . المحاسبيف بالببلد التكنسّية

كالمكاتب  كتخضع الحسابات السنكّية لشركات التأميف التي تمارس صنفا كاحدا مف أصناؼ التأميف
ىذه المجّمة  بمقتضى التمثيمّية لشركات التأميف كشركات إعادة التأميف األجنبّية المرّخص ليا

 .لمصادقة مراقب لمحسابات مرسـ بجدكؿ ىيئة الخبراء المحاسبيف بالببلد التكنسّية
 :(جديد)1-60إلفصل 

يعّيف مراقبا الحسابات لمّدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة بغض النظر عف صفتو كشخص 
كال يجكز إعادة تعييف مراقب الحسابات بعد انقضاء ىذه الفترة إاّل بانقضاء مّدة ال . مادم أك معنكم

. كتضع الييئة الشركط الترتيبّية في الغرض. تقؿ عف ثبلث سنكات إبتداء مف تاريخ انتياء ميامو
ال يمكف لمراقب الحسابات أف يتكلى مراقبة حسابات أكثر مف أربع شركات تأميف كشركات إعادة 

. تأميف بغض النظر عف صفتو كشخص مادم أك معنكم
 :(جديد)2-60 إلفصل

.  ال يمكف الجمع بيف ميمة مراقبة الحسابات كتقديـ أعماؿ المساعدة كاالستشارة لنفس الشركة
كال يجكز تعييف شركة خبرة في المحاسبة إذا تكّفر في أحد شركائيا إحدل الحاالت المشار إلييا 

.  مف مجّمة الشركات التجارّية262 مف الفصؿ 4 إلى 1بالنقاط مف 
كما ال يمكف تعييف مراقب حسابات مديرا عاما أك عضكا بييئة اإلدارة الجماعّية أك عضكا بمجمس 

اإلدارة أك عضكا بمجمس مراقبة شركة تأميف أك شركة إعادة تأميف قاـ بمراقبتيا خبلؿ الخمس 
 .كينسحب نفس التحجير عمى شركاء شركة الخبرة في المحاسبة. سنكات التي تمي نياية ميامو

 مف مجّمة 273 إلى 258مع مراعاة األحكاـ الخاصة بيذه المجّمة، تنسحب أحكاـ الفصكؿ مف 
 .الشركات التجارّية عمى مراقبي حسابات شركات التأميف ذات الصبغة التعاكنّية
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   :(جديد) 61إلفصل 
يجب عمى مراقبي حسابات شركات التأميف كشركات إعادة التأميف كبقطع الّنظر عف التزاماتيـ 

: القانكنّية أف
يعممكا فكرا الييئة بكّؿ عمؿ مف شأنو أف يشّكؿ خطرنا عمى مصالح الشركة أك المنتفعيف بعقكد - 1

التأميف أك كّؿ عمؿ مف شأنو أف يحيؿ إلى إمكانّية االحتراز أك رفض المصادقة عمى الحسابات أك 
عدـ التمكف مف إجراء رقابتو في ظركؼ عادّية؛ 

يسّممكا لمييئة خبلؿ الخمسة أشير المكالية لختـ كّؿ سنة محاسبّية تقريرا عف المراقبة التي قامكا - 2
 . كيحّرر ىذا التقرير حسب الشركط كالطرؽ المحّددة مف قبؿ الييئة. بيا
. يكّجيكا لمييئة نسخة مف تقريرىـ المخّصص لمجمسة العاّمة خمسة عشر يكما قبؿ انعقادىا- 3

 :(جديد)1-61إلفصل 
ُيمكف لمييئة أف تطمب مف مراقبي الحسابات مّدىا بكؿ الكثائؽ كالتكضيحات كالمعمكمات حكؿ 

. أعماؿ المراقبة التي قامكا بيا بما في ذلؾ تقرير المدقؽ اإلكتكارم الخارجي
.  كال يمكف لمراقب الحسابات اإلعتػػػػػصاـ بالسّر الميني إزاء الييئة

عمى  التكنسية بالببلد الخبراء المحاسبيف بييئة مرسميف محاسبيف خبراء كما ُيمكف أف تُػػػػػكّمؼ الييئة
نفقة شركة التػأميف أك شركة إعادة التأميف بأّية ميمة إضافّية، مّرة كاحدة كؿ سنة، تدخؿ في مياـ 

 .التدقيؽ الخارجي
 :(جديد)2-61إلفصل 
شركة  مراقبة حسابات في ميامو مف االستقالة تمقاء نفسو مف يعتـز حسابات مراقب كؿ عمى يجب

 .ذلؾ التي استكجبت األسباب كؿ تقديـ مع مسبقا الييئة تأميف أك شركة إعادة تأميف إعبلـ
في  الشركة المعنّية قبؿ مف كعدـ تعكيضو الحسابات مراقب إعفاء صكرة في أك الحالة ىذه كفي

مراقب  تعييف الشركة نفقة االستعجاؿ كعمى القاضي مف تطمب أف لمييئة شيريف يمكف غضكف
 .التجارّية الشركات مجّمة مف 261 بالفصؿ المضّمنة طبقا لئلجراءات حسابات

 يكما خمسة عشر تمتـز الشركة التي قامت بعزؿ مراقب أك مراقبي الحسابات كفي أجؿ ال يتجاكز
 .بإعبلـ الييئة بقرار العزؿ الذم يجب أف يككف معمبل

 :(جديد)3-61إلفصل 
يجب عمى مراقب الحسابات تعييف مدقؽ إكتكارم خارجي مستقؿ عف الشركة مف بيف اإلكتكارييف 

. المخكؿ ليـ القياـ بعمميات التدقيؽ اإلكتكارم الخارجي
يمكف أف يتكلى القياـ بمياـ التدقيؽ اإلكتكارم الخارجي األشخاص الطبيعيكف أك األشخاص 

. المعنكيكف المؤىمكف قانكنا لمقياـ بذلؾ
 .تضبط الييئة بمقتضى ترتيب شركط تأىيؿ اإلكتكارييف لمقياـ بالتدقيؽ الخارجي
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 :(جديد)4-61إلفصل 
خمسة يجب عمى مراقب الحسابات إعبلـ الييئة بالمدقؽ اإلكتكارم الخارجي المعتـز تعيينو في أجؿ 

. يكما مف تاريخ التعييفعشر 
يمكف لمييئة االعتراض عمى التعييف كتمتـز الييئة بإعبلـ مراقب الحسابات بقرار الرفض مع التعميؿ 

. في أجؿ ال يتجاكز سبع أياـ مف تاريخ اإلعبلـ
. يحدد بمقتضى ترتيب مف الييئة محتكل ممؼ اإلعبلـ المنصكص عميو بيذا الفصؿ

 :(جديد)5-61إلفصل 
ال يجكز أف يتـ تعييف المدقؽ اإلكتكارم الخارجي لمدة تتجاكز ست سنكات متتالية بالنسبة لنفس 

شركة التأميف أك إعادة التأميف سكاء بصفتو الشخصية أك بصفتو شريؾ في ذات معنكية كال يجكز 
.  مياموانتياء مف تاريخ ابتداء مدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات بانقضاءإعادة تعيينو إال 

كما ال يمكف الجمع بيف ميمة التدقيؽ اإلكتكارم الخارجي كتقديـ أعماؿ المساعدة كاالستشارة لنفس 
 الشركة
 :(جديد)6-61إلفصل 

: ال يجكز تعييف المدقؽ اإلكتكارم الخارجي مف بيف
أعضاء مجمس اإلدارة أك ىيئة اإلدارة الجماعية أك مقدمي الحصص العينية كأقارب ىؤالء جميعا -1

 .لغاية الدرجة الثانية
ـّ التي يباشركنيا عدا ميّمة مراقب -2 األشخاص الذيف يتقاضكف بأم كجو مف الكجكه بمكجب الميا

حسابات أجرا أك مكافأة مف أعضاء مجمس اإلدارة أك ىيئة اإلدارة الجماعية أك الشركة أك مف أية 
 .مؤسسة تممؾ عشر رأس ماؿ الشركة أك تممؾ الشركة العشر عمى األقؿ مف رأس ماليا

 المفمسكف خبلؿ مّدة خمس سنكات مف تاريخ الحكـ بالتفميس -3
دارة الشركات كالقصر فاقدكا األىمية-4  . األشخاص الذيف صدر في شأنيـ حكـ بمنعيـ مف تسيير كا 
 األشخاص المحكـك عمييـ باإلدانة مع تحجير ممارسة كظائؼ عمكمية، -5
األشخاص الذيف كقعت إدانتيـ مف أجؿ جناية أك جنحة ماسة باألخبلؽ العامة أك النظاـ العاـ -6

 .كالقكاعد المنظمة لمشركات
 .المكظؼ الذم ىك في خدمة اإلدارة إال في صكرة كجكد ترخيص خاص مف كزارة اإلشراؼ-7
 .2 ك1أزكاج األشخاص المذككريف بالنقطتيف-8
في أحد شركائيا أك  2 ك1  الشركة اإلكتكارية إذا تكفرت إحدل الحاالت المشار إلييا بالنقطتيف-9

 .مسيرييا
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حدل  ذا تكفر في شخص الجمع أثناء قيامو بميمة مدقؽ إكتكارم خارجي بيف صفتو تمؾ كا  كا 
عبلـ مراقب الحسابات كالييئة  الصفات المذككرة أعبله فيجب عميو التخمي حاال عف مباشرة ميامو كا 

بذلؾ خبلؿ خمسة عشر يكما عمى األكثر مف حدكث السبب المانع 
 :(جديد)7-61إلفصل 

: ُيػػػػػػػكمّػػػػػؼ المدقؽ اإلكتكارم الخارجي بالتثبت خاصة في
 مف ىذه المجمة لمجابية اإللتزامات 1-59 كفاية المدخرات الفنية المنصكص عمييا بالفصؿ  -

تجاه مكتتبي عقكد التأميف كالمستفيديف منيا؛ 
 مدل صحة إحتساب األقساط كالتأكد مف مبلءمتيا لمتعيدات الفنية لشركات التأميف؛ -
 مدل صحة تطبيؽ المذكرات الفنية لعقكد التأميف عمى الحياة كتككيف االمكاؿ؛ -
 . كفاية المبلءة المالية لمشركة كفؽ التشريع الجارم بو العمؿ -
 مدل مبلءمة سياسة التكظيفات لمتعيدات المحمكلة عمى الشركة؛ -

. كيحؽ لممدقؽ اإلكتكارم الخارجي الحصكؿ عمى كؿ الكثائؽ التي يعتبرىا ضركرية لمباشرة ميامو
 

 
 :(جديد)8-61إلفصل 

يقـك المدقؽ اإلكتكارم الخارجي بإعداد تقرير يتعمؽ بالتدقيؽ اإلكتكارم لمعمميات المتعمقة بالتأميف 
عادة التأميف  كا 

 .كيحرر التقرير حسب الشركط كالطرؽ المحددة بمقتضى ترتيب مف قبؿ الييئة
 :(جديد)9-61إلفصل 

يجب عمى المدقؽ اإلكتكارم الخارجي الذم تعّذر عميو تنفيذ ميامو، إشعار مراقبي الحسابات بذلؾ 
عبلـ الييئة في  رجاع الكثائؽ التي بحكزتو مرفقة بتقرير معمؿ في أجؿ شير مف تاريخ االستحالة كا  كا 
نفس األجؿ مع التزامو بكاجب التحفظ كاحتراـ السر الميني في ما يخص المعمكمات التي تحصؿ 

 .عمييا بمكجب إطبلعو عمى الممفات داخؿ الشركة
 :(جديد)10-61إلفصل 

 يككف المدقؽ اإلكتكارم الخارجي كمساعدكه ممزميف بعدـ إفشاء 9-61مع مراعاة أحكاـ الفصؿ
السر الميني بخصكص الكقائع كاألعماؿ كالمعمكمات التي يحصؿ ليـ العمـ بيا بسبب مباشرتيـ 

. لمياميـ
 .كيؤاخذ جزائيا المدقؽ اإلكتكارم الخارجي كمساعدكه مف أجؿ إفشاء السر الميني

 :(جديد)11-61إلفصل 
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عبلكة عف العقكبات المنصكص عمييا بيذه المجّمة يمكف لمييئة، أف تّتخذ ضد كؿ مدقؽ إكتكارم 
خارجي أك مراقب حسابات قرارا يقضي بحرمانو مف ممارسة النشاط لدل مؤسسات التاميف 

: كمؤسسات إعادة التأميف كذلؾ بصفة مؤقتة ال تتجاكز ثبلث سنكات أك بصفة نيائية إذا
 خالؼ أحكاـ التشريع الجارم بو العمؿ كخاصة أحكاـ ىذه المجّمة كنصكصيا التطبيقّية؛ -
ـّ تعيينو عمى أساس معمكمات خاطئة مف ذلؾ إذا ما ثبت لدل الييئة كجكد حاالت تحيؿ إلى  - ت

 تضارب في المصالح أك التحجيرات المنصكص عمييا بيذه المجّمة؛
 .  تعرض لعقكبة تأديبية مف قبؿ إحدل السمط الرقابية عمى القطاع المالي بتكنس -

كتعمـ الييئة المعني باألمر مع إحالة ممفو إلى مجمس التأديب التابع لييئة الخبراء المحاسبيف لمببلد 
. التكنسّية أك مجمس التأديب التابع لمجمعية التكنسية لئلكتكارييف

 :(جديد)12-61إلفصل 
مف ىذه المجّمة  61تكظؼ عمى مراقب الحسابات الذم ال يحتـر اآلجاؿ المنصكص عمييا بالفصؿ 

كتحتسب الخطية إلى حيف تكّصؿ الييئة بجميع . خطية مالية قدرىا مائة دينار عمى كؿ يـك تأخير
 .الكثائؽ أك البيانات المطمكبة دكف أّية معمكمات مغمكطة أك منقكصة

 
 
 

 إلقسم إلخامس
نقسامها وتغيير إلشكل إلقانوني  دماجها وإ   تحويل محفظة شركة إلتأمين وإ 

 :(جديد)  لشركة إلتأمين ذإت إلصبغة إلتعاونية
    :(جديد)إلفرع إألول تحويل محفظة عقود إلتأمين

   :(جديد) 62إلفصل 
يمكف لشركات التأميف التي ليا نفس الشكؿ القانكني أف تقـك بعد الحصكؿ عمى الترخيص يمكف 
لشركات التأميف التي ليا نفس الشكؿ القانكني أف تقـك بعد الحصكؿ عمى الترخيص المنصكص 

 مف ىذه المجمة، بتحكيؿ كامؿ محفظة عقكدىا أك جزء منيا مع ما ليا مف حقكؽ 49عميو بالفصؿ 
.  كما عمييا مف كاجبات إلى شركة تأميف كاحدة أك إلى عّدة شركات مرّخص ليا

. كتخضع عممّية إدماج أك استيعاب أك انقساـ شركات التأميف لنفس اإلجراء
 .كتحدد الييئة بترتيب شركط تقديـ ممّؼ طمب الترخيص

 :(جديد) : 1-62إلفصل 
يتـّ إعبلـ المؤمف ليـ كمكتتبي العقكد كالمنتفعيف بيا كالدائنيف بقرار شركة التأميف بالتحكيؿ عف 

. طريؽ إعبلف ينشر بمبادرة منيا بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية كبصحيفتيف يكميتيف عمى األقؿ
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كيمنح لممعنييف باألمر أجؿ لتقديـ مبلحظاتيـ ال يقؿ عف ثبلثة أشير ابتداء مف تاريخ نشر 
. اإلعبلف بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية

كينجر عف منح الترخيص لعمميات التحكيؿ بعد مضي األجؿ المذككر بالفقرة المتقدمة حؽ 
 .المعارضة بيا تُػػػػجاه المؤمف ليـ كمكتتبي العقكد كالمنتفعيف بيا كالدائنيف

 

إلفرع إلثاني 
 :(جديد) إإلندماج وإإلستيعاب وإإلنقسام وإلتجمع

 :(جديد) 63إلفصل 
مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، يمكف لشركات التأميف أك شركات إعادة التأميف أف تندمج أك 

. أف تتجمع أك أف تخضع لعممية انقساـ
 :(جديد)1-63إلفصل 

يتـ إعبلـ المؤمف ليـ كُمكػػػػػػػػتػػػػتبي العقكد كالمنتفعيف بيا كالدائنيف بعمميات االندماج أك االستيعاب أك 
االنقساـ أك الّتجمع بيف شركات عف طريؽ إعبلف ُيػػػػػػنشر بالّرائػػػػػد الّرسمي لمجميكرية التكنسية 

 .كبصحيفتيف يكميتيف عمى األقؿ بمبادرة مف الشركات المعنية
كيهمنح لممعنييف باألمر أجؿ لتقديـ مبلحظاتيـ ال يقؿ عف ثبلثػػػػػػػة أشير إبتداءا مف تاريخ نشر 

 .اإلعبلف
كينجر عف مكافقة الييئة عمى العمميات المذككرة بعد مضي األجؿ المذككر بالفقرة المتقدمة حؽ 

.  المعارضة بيا تُػػػػجاه المؤّمف ليـ كُمكػػػػتػػػػػػتػػػػػػبي العقكد كالمنتفعيف بيا كالدائنيف
االندماج أك االنقساـ أك الّتجمع بيف شركات التأميف أك  كُينشر قرار الترخيص لعمميات التحكيؿ أك

. شركات إعادة التأميف بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية كبمكقع كاب الييئة
 :(جديد)2-63 إلفصل

. يشمؿ االندماج شركات تأميف ذات شكؿ كاحد
. كيككف االندماج نيائيا بعد المصادقة عميو مف قبؿ الييئة

 مف ىذه 62كتككف المصادقة عمى أساس ممؼ يتضمف جميع الكثائؽ المنصكص عمييا بالفصؿ 
. المجمة

كيمكف لشركة تأميف ذات . يؤّدم اإلدماج إلى انحبلؿ الشركة المدمجة مف تاريخ قرار المصادقة
. صبغة تعاكنية استيعاب تعاكنية خاضعة لمجمة التعاكنيات

 مف مجمة الشركات 423 ك414 بخبلؼ الفصميف 427 إلى 411كتنسحب أحكاـ الفصكؿ مف 
 .التجارية عمى عمميات اندماج شركات التأميف ذات الصبغة التعاكنية

 :(جديد)3-63 إلفصل
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 المنتمي لشركة التأميف ذات 63يحافظ المشترؾ في جميع الحاالت المنصكص عمييا بالفصؿ 
الصبغة التعاكنية المدمجة أك المستكعبة عمى جميع حقكقو كصفتو كمشترؾ بالشركة الجديدة أك 

. الشركة المستكعبة
تنتقؿ بصفة قانكنية عقكد عمؿ األجراء لدل الشركات التي تشارؾ في االندماج إلى الشركة الجديدة 

 أك المستكعبة
 :(جديد)4-63 إلفصل

 مع مراعاة أحكاـ التشريع العاـ الجارم بو العمؿ، تمنح المكافقة أك الرفض بخصكص عمميات
: أك التحكيؿ بيف شركتي تأميف أك شركتي إعادة تأميف كفقا لما يمي االندماج أك االنقساـ

. اإلجراءات كالشركط المنصكص عمييا بمجمة الشركات التجارية- 
مفعكؿ العممية كتاريخ االنحبلؿ  الشركة بعد إنجاز العممية مع تحديد تاريخ سرياف نشاط برنامج- 

عند االقتضاء؛ 
تقرير إكتكارم يعده إكتكارم مؤىؿ مف الييئة يتضمف تقييـ التعيدات تجاه المؤمف ليـ ككؿ - 

 .مشترؾ عمى حدة بالنسبة لشركات التأميف ذات الصبغة التعاكنية كشركط إحالة المبالغ بعد العممية
 :(جديد)5-63إلفصل

 مف مجمة الشركات التجارية، يعتبر الغيا كؿ مشركع انقساـ شركة 429مع مراعاة أحكاـ الفصؿ 
: تأميف ذات صبغة تعاكنية ال يحتكم عمى البيانات التالية

  إلى كؿ شركة جديدة؛انتقاليـكشؼ في عدد المشتركيف الذيف سيتـ - 
 ؛االنقساـكشؼ في األصكؿ كالخصـك المحالة لكؿ شركة مستفيدة مف - 
 .االنقساـتحديد حقكؽ المشتركيف كاألجراء الذيف ستتـ إحالتيـ لكؿ شركة مستفيدة مف - 
.  مف ىذه المجمة4-63التقرير اإلكتكارم المنصكص عميو بالفصؿ - 

   :(جديد)64 إلفصل
يتـ التصريح بانقساـ الشركة خبلؿ جمسة عامة خارقة لمعادة لمشركة المستفيدة مف االنقساـ كيصبح 

. نيائيا بعد المصادقة عميو مف قبؿ الييئة
 :(جديد)1-64إلفصل 

. يمكف لكؿ شركة تأميف ذات صبغة تعاكنية أف تنقسـ إلى عدة شركات تأميف ذات صبغة تعاكنية
 مف مجمة الشركات التجارية عمى انقساـ شركات 432 إلى 428تنسحب أحكاـ الفصكؿ مف 

 التأميف ذات الصبغة التعاكنية
 .تحدث الشركات الجديدة كفقا لئلجراءات المنصكص عمييا بيذه المجمة
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إلفرع إلثالث 
 :(جديد)تغـــــيـــــير إلّشــكـــل

  :(جديد)65إلفصل 
. يمكف لشركة تأميف ذات صبغة تعاكنية تغيير شكميا القانكني إلى شركة خفية اإلسـ

 437 إلى 436 كمف 434 إلى 433 مف ىذه المجمة كالفصكؿ مف 2 -63تنسحب أحكاـ الفصؿ 
. مف مجمة الشركات التجارية عمى تغيير شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية لشكميا القانكني

 :(جديد) 66إلفصل 
يجب أف تسبؽ عممية تغيير الشكؿ مشركع تغيير الشكؿ يعرض عمى الجمسة العامة الخارقة لمعادة 

. كيحدد كيبيف كؿ شركطو كآثاره
: كيجب أف يحتكم مشركع تغيير الشكؿ عمى ما يمي

 تسمية كمجاؿ تدخؿ كالمقر االجتماعي لمشركة المعنية بتغيير الشكؿ؛- 
 أسباب كأىداؼ كشركط تغيير الشكؿ المزمع القياـ بو؛- 
 كشؼ في األصكؿ كالخصـك التي تنص عمى انتقاليا كميا؛- 
التقدير المالي لؤلصكؿ كالخصـك حسب القكائـ المالية مع تكضيح الطريقة المعتمدة لمتقدير - 

 كأسباب إختيار ىذه الطريقة؛
 التقدير االقتصادم لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية يعده خبير محاسب؛- 
 تاريخ اإلحبلؿ كتاريخ تغيير الشكؿ؛- 
 كشؼ في عدد المشتركيف الذيف سيتـ انتقاليـ إلى الشركة الجديدة؛- 
 ,تحديد حقكؽ المشتركيف حسب الشكؿ الجديد لمشركة- 
 قيمة رأس الماؿ الجديد كطريقة تكزيع أسيميا عمى المشتركيف؛- 
تقرير إكتكارم يعده إكتكارم مؤىؿ مف الييئة يتضمف تقييـ التعيدات تجاه كؿ مشترؾ عمى حدة - 

. كشركط إحالة ىذه المبالغ بعد عممية تغيير الشكؿ عمى المشتركيف
 التغييرات الكاجب إدخاليا عمى عقكد التأميف المكتتبة؛- 

ال يمكف في جميع الحاالت أف يتجاكز رأس ماؿ الشركة الجديدة المجمكع الصافي ألصكؿ شركة 
ـّ تقديره في مشركع تغيير الشكؿ  .التأميف ذات الصبغة التعاكنية مثمما ت

 :(جديد)1-66إلفصل 
يعد خبير مختص مرسـ بقائمة الخبراء العدلييف يعينو رئيس المحكمة االبتدائية الكائف بدائرتيا المقر 

االجتماعي لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية بمكجب إذف عمى العريضة كتحت مسؤكليتو 
الشخصية تقريرا كتابيا حكؿ كيفية تغيير الشكؿ بعد إطبلعو عمى كؿ الكثائؽ البلزمة التي يجب 
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عمى شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية أف تمده بيا كأف تمكنو مف القياـ بكؿ التحريات 
. الضركرية

كيتثبت الخبير مف ضركرة الحفاظ عمى حقكؽ المشتركيف في شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية 
. التي ستغير شكميا

كما يتثبت الخبير مف أف التقدير المالي لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية المعنية بعممية تغيير 
 .الشكؿ مكضكع االنتقاؿ ىك حقيقي

 :(جديد)2-66إلفصل 
ـّ التصكيت عمى تغيير الشكؿ مف قبؿ الجمسة العامة الخارقة لمعادة لشركة التأميف ذات الصبغة  يت

.  التعاكنية
يجب أف تضع شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية عمى ذمة مشتركييا شيريف قبؿ انعقاد الجمسة 

: العامة الخارقة لمعادة
  مف ىذه المجمة؛66مشركع تغيير الشكؿ المنصكص عميو بالفصؿ - 
  مف ىذه المجمة؛1-66تقرير الخبير المختص المنصكص عميو بالفصؿ - 
 تقرير مراقبي الحسابات لمشركة كتقرير اإلكتكارم لمشركة؛- 
 تقرير التصرؼ لمسنكات الثبلث األخيرة؛- 
 القكائـ المالية لمشركة؛- 
 مشركع النظاـ األساسي لمشركة الجديدة؛- 
 مشركع مكازنة الشركة الجديدة؛- 
 عقد تغيير الشكؿ؛- 

 :(جديد)3-66إلفصل 
يمكف لكؿ دائف لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية التي ىي في طكر تغيير الشكؿ أف يعترض 
لدل القاضي اإلستعجالي عمى عممية تغيير الشكؿ في أجؿ ثبلثيف يكما بداية مف إشيار مشركع 

. تغيير الشكؿ المصادؽ عميو
يتـ اإلشيار بصحيفتيف يكميتيف إحداىما بالمغة العربية في أجؿ أقصاه الشير مف تاريخ انعقاد 

. الجمسة العامة الخارقة لمعادة المنصكص عمييا بالفصؿ أعبله
 :(جديد)4-66إلفصل 

. يككف تغيير الشكؿ نيائيا بعد المصادقة عميو مف قبؿ الييئة
 مف 66كتككف المصادقة عمى أساس ممؼ يتضمف أساسا جميع الكثائؽ المنصكص عمييا بالفصؿ 

. ىذه المجمة
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يؤدم تغيير الشكؿ مف تاريخ المصادقة عميو إلى انحبلؿ شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية 
كاالنتقاؿ الكمي لذمميا المالية مف أصكؿ كخصـك كتعيداتيا المالية إلى الشركة الجديدة دكف تصفية 

.. شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية
 :(جديد)5- 66إلفصل 

: مف تاريخ المصادقة عمى تغيير الشكؿ
يكتسب المشترككف جميع الحقكؽ المخكلة لممساىميف في رأس ماؿ الشركة الجديدة كفقا لما تـّ - 

 . مف ىذه المجمة1-66التنصيص عميو بمشركع تغيير الشكؿ المشار إليو بالفصؿ 
 .يعتبر المشترككف مستكفيف لجميع شركط اقتناء أسيـ الشركة الجديدة كفؽ نظاميا األساسي- 
يفقد المشترككف جميع الحقكؽ التي يمكف أف تككف لفائدتيـ بعنكاف صفتيـ كمشتركيف في الشركة - 

 .التي غيرت شكميا
يحافظ مكتتبك العقكد كالمشترككف كالمنخرطكف في العقكد الجماعية ككؿ مف لو صفة الغير - 

ـّ  بمقتضى العقكد المكتتبة جميع حقكقيـ بعنكاف العقكد المكتتبة التي تمت مبلءمتيا مع ما ت
 .التنصيص عميو بمشركع تغيير الشكؿ

تنتقؿ بصفة قانكنية عقكد عمؿ األجراء لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية إلى الشركة - 
. الجديدة

مع مراعاة األحكاـ الخاصة بالترخيص، تحتفظ الشركة الجديدة بالترخيص لممارسة جميع أصناؼ 
 .التأميف المرخص لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية بتعاطييا قبؿ عممية تغيير الشكؿ

 :(جديد)6-66إلفصل 
يتحمؿ أعضاء مجمس إدارة شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية بالتضامف فيما بينيـ كتجاه مف 

: ييمو األمر كبقطع النظر عف كؿ تنصيص مخالؼ لذلؾ المسؤكلية الناتجة عف
الفارؽ المحتمؿ بيف صافي أصكؿ الشركة التي غيرت شكميا المنصكص عميو بمشركع تغيير - 

 الشكؿ كرأس ماؿ الشركة في شكميا الجديد؛
 الزيادة في تقييـ أصكؿ الشركة التي غيرت شكميا كالمنصكص عمييا بمشركع تغيير الشكؿ؛- 
التعكيض عف األضرار الناتجة مباشرة عف تغيير الشكؿ في صكرة التصريح ببطبلف عممية تغيير - 

 .الشكؿ مف أجؿ مخالفة التشريع الجارم بو العمؿ
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:  إلقسم إلسادس
شركات إلتأمين غير إلمقيمة 

 :(جديد)شركات إلتأمين أو شركات إعادة إلتأمين إألجنبية ومكاتبها إلتمثيمية فروعو
 :(جديد) 67إلفصل 

: يقصد بما يمي عمى معنى ىذه المجمة
 جديد مف ىذه 48شركة تمارس نشاط التأميف كما كرد تعريفو بالفصؿ : شركة تأميف أجنبية- 

. المجّمة كيتكاجد مقّرىا الرئيسي بالخارج
 جديد 48شركة تمارس نشاط إعادة التأميف كما كرد تعريفو بالفصؿ : شركة إعادة تأميف أجنبية- 

. مف ىذه المجّمة كيتكاجد مقّرىا الرئيسي بالخارج
 في االستقبلليةىك ىيكؿ ال يحظى بالشخصّية القانكنية كيتمّتع ببعض مف : فرع الشركات األجنبية-

 أك شركة التأميف األجنبية التي األجنبية كلحساب شركة إعادة التأميف باسـالتصّرؼ كيمارس نشاطو 
.  ينتمي إلييا

ىك ىيكؿ تابع لشركة إعادة تأميف ينحصر نشاطو في : المكتب التمثيمي لمشركات األجنبية- 
ميمات اإلعبلـ كالربط كالتمثيؿ لمشركة كال يترّتب عف ىذا النشاط الحصكؿ عمى أم عمكلة مباشرة 

. أك غير مباشرة
 :(جديد)1- 67إلفصل 

 مف مجمة إسداء الخدمات المالية لغير المقيميف، يخضع تركيز نشاط 147مع مراعاة أحكاـ الفصؿ 
المقيميف كفركعيا كمكاتبيا بالببلد التكنسية إلى  غير مع شركات التّػػػػػأميف التي تػػػػػػػتػػػػػػعامؿ أساسا

.  مف ىذه المجمة49الحصكؿ عمى الترخيص المنصكص عميو بالفصؿ 
التأميف المرخص لممارستيا لشركة  كُيشترط أف يككف طمب الترخيص لممارسة صنؼ أك أصناؼ

. التأميف األجنبية
تػػػػػػكّجػػػػػو مطالب الترخيص إلى الييئة التي تتكلى دراستيا كليا لمغرض أف تطمب مّدىػػػػػػا بجميع 

 .اإلرشادات كالكثائؽ التي تػػػػػػػراىا ضركرية
 .كُيضبط محتكل مطمب الترخيص بترتيب مف الييئة

 
 :(جديد)2-67إلفصل 

ال يمكف أف يقؿ رأس ماؿ شركات التأميف غير المقيمة عف خمسة مبلييف دينار محررة بالكامؿ 
. كذلؾ دكف اعتبار المساىمات العينية

 :(جديد)3-67إلفصل 
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في صكرة عدـ كجكد معادلة بيف نظاـ المبلءة المالية لشركات التأميف كشركات إعادة التأميف 
المنطبؽ بتكنس كبالتراب األجنبي الذم تنتمي إليو الشركة الطالبة، يمكف لمييئة أف تطمب مف فرع 

. الشركة األجنبية إيداع مبمغ ضماف مالي بإحدل البنكؾ التكنسية، يقع تحديده حسب نشاط الفرع
.  كتحّدد طريقة احتساب المبمغ المذككر بترتيب مف الييئة

كال يجكز سحب ىذا المبمغ جزئيا أك كميا إاّل بعد الحصكؿ عمى المكافقة الكتابية لمييئة العامة 
.  لمتأميف

 تحكيميا أك كأمكالو الفرع مف مكجكدات بأم تتصرؼ أف األـ لمشركة شركة أجنبية أك لفرع يجكز ال
 .عميو المترتبة االلتزامات جميع تسديد بعد إال التراب التكنسي خارج إلى

كتحدد بترتيب مف الييئة البيانات الكاجب تكفرىا قصد تقييـ معادلة نظاـ المبلءة المالية لمشركة 
. األجنبية

كيمكف لمييئة مراعاة تحديد المبمغ المذككر كفقا لمبدأ المعاممة بالمثؿ باالعتماد عمى المبمغ المطمكب 
مف شركة تاميف أك إعادة تاميف تكنسية ناشطة بالبمد الذم يتكاجد فيو المقر الرئيسي لمشركة الطالبة 

 .لمترخيص
 :(جديد)4-67إلفصل 

شركات التأميف كفركع شركات التأميف أك إعادة التأميف األجنبية أف تقـك بتسجيؿ المدخرات  عمى
الفنية الكافية لتسديد كامؿ تعيداتيا إزاء المؤمف ليـ كالمنتفعيف بالعقكد ضمف خصـك مكازناتيا 

. كبتكظيؼ أمكاؿ تمؾ المدخرات في أصكؿ نفس المكازنات
كيتـ تكظيؼ المدخرات الفنية المتعمقة بعمميات قبكؿ مف شركات تأميف أك إعادة تكنسية في أصكؿ 

. بتكنس
. تضبط قائمة المدخرات الفنية كطريقة احتسابيا كشركط تكظيفيا بمقتضى ترتيب صادر عف الييئة

عمى فركع شركات التأميف األجنبية االستظيار بشيادة تؤكد كفاية المدخرات الفنية كاألصكؿ 
 .خبير اكتكارم المخصصة لتكظيفيا مصادؽ عمييا مف قبؿ

 :(جديد) 5-67إلفصل 
يتـ احتساب المدخرات الفنية كفقا لمشركط التي تخضع ليا الشركة األجنبية كذلؾ في ماعدا قرار 

 .مخالؼ مف الييئة
 

 :(جديد) 6-67إلفصل 
 مف ىذه المجّمة أف تعرض عمى مكافقة الييئة نائبا خاّصا 67يجب عمى الشركات المذككرة بالفصؿ 

.  يكّمؼ بإدارة جميع العممّيات التي تعتـز ممارستيا بالببلد التكنسّية
 .كتعطي الييئة مكافقتيا عمى أساس ممؼ يتـ تحديده بترتيب
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 :(جديد)إلمتطمبات إلخاصة بمجموعات إلتأمين: إلقسم إلسابع
  :(جديد)68إلفصل 

  ::لغاية تطبيؽ مقتضيات ىذا القسـ، يقصد بما يمي عمى معنى ىذه المجمة
ـّ كالشركات الفرعية كالشركات التي تمتمؾ : مجمكعة تأميف- 1 مجمكعة شركات تتكّكف مف شركة أ

فييا الشركة األـّ أك الشركات الفرعية مساىمات كبصفة عاّمة جميع الشركات التي تخضع لرقابتيا 
 .أك لتأثير كاضح كجمي

:  كتستكفي مجمكعة الشركات الشركط التالية
 تضـّ شركتي تأميف أك إعادة تأميف عمى األقّؿ؛ - 
 شركة تأميف أك إعادة تأميف؛ أك قابضة شركة لممجمكعة األـ المؤسسة كتككف- 
 . كيككف نشاط المجمكعة في قطاع التأميف نشاطا ىاّما- 
كّؿ معاممة منجزة بصفة مباشرة أك غير مباشرة، بمقابؿ أك بصفة : المعامبلت داخؿ المجمكعة- 2

مجانية بيف شركة تأميف أك إعادة تأميف كشركات تنتمي لنفس المجمكعة أك أّم طرؼ مرتبط بيا 
 .كذلؾ لغاية تنفيذ التزامات تعاقدية أك غير تعاقدية 

مجمكع التعّيدات التي تّتخذىا الشركات المكّكنة لمجمكعة التأميف أك مجّمع : ترّكز المخاطر- 3
مالي كالتي يمكف أف تفضي إلى خسائر ىاّمة تيّدد الكضعية المالية لممجمكعة أك المجمع كخاّصة 
  .المبلءة المالية لمشركات المنتمية لمقطاع المالي المنضكية تحت مجمكعة التأميف أك المجمع المالي

.  .   تضبط بمقتضى ترتيب مف الييئة شركط تطبيؽ األحكاـ الكاردة بيذا القسـ
إلفرع إألّول 

 :(جديد)مجال إلرقابة عمى مجموعات إلتأمين
 :(جديد)1-68إلفصل 

 مف 68 تخضع شركات التأميف أك إعادة التأميف التي تنتمي إلى مجمكعة تأميف عمى معنى الفصؿ
ىذه المجمة إلى الرقابة عمى المجمكعات كفقا لؤلحكاـ الكاردة بيذا القسـ كالتراتيب التي تصدرىا 

.  الييئة لغرض تطبيقو 
ال تمس الرقابة عمى المجمكعات مف الرقابة عمى أساس فردم عمى شركات التأميف أك إعادة 

كيمكف لمييئة عند االقتضاء أف . التأميف المعنية بالرقابة عمى المجمكعات كتنجز بصفة تكميمية ليا
جراءات الرقابة عمى  تأخذ بعيف االعتبار النعكاسات الرقابة عمى المجمكعات لضبط مضمكف كا 

 .أساس فردم عمى شركات التأميف أك إعادة التأميف
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 :(جديد)2-68إلفصل 
الشركة األـّ  تعمـ الييئة مف ىذه المجمة، 68عند معاينة مجمكعة تأميف عمى معنى الفصؿ 

 بقرار إخضاعيا لمرقابة عمى إليياشركات التأميف أك إعادة التأميف التي تنتمي لممجمكعة ك
.  طبقا لمقتضيات ىذا القسـ المجمكعات

 مجمكعة التأميف المترّتبة التزاماتمياـ مخاطب الييئة لغرض تنفيذ تتكّلى الشركة األـ لممجمكعة 
 .عف الرقابة عمى المجمكعات 

 شركة التأميف أك إعادة يمكف لمييئة تكميؼعندما ال تسّير المجمكعة شركة تأميف أك إعادة تأميف، 
 االقتراعالتأميف التي تحظى بصفة المساىـ المرجعي أك الشركة التي تمتمؾ الحّصة األىـّ مف حقكؽ 

 االلتزاماتتنفيذ بأك الشركة التي تحظى بكضعية ىيمنة عمى بقية شركات التأميف أك إعادة التأميف 
 ..السابقةالمنصكص عمييا بالفقرة 

 :(جديد)3-68إلفصل 
:  تقـك الييئة بعنكاف ممارسة الرقابة عمى المجمكعة خاّصة

 .بالمبلءة المالية  المجمكعة بالقكاعد الخاّصة التزاـتقييـ الكضعية المالية لممجمكعة كمدل ب- 
  .بمراقبة كضعيات ترّكز المخاطر كالمعامبلت داخؿ المجمكعة- 
 .ةبتقييـ منظكمة الحككمة داخؿ المجمكع- 

. كتضبط الييئة الشركط التطبيقية ليذا الفصؿ
 :(جديد)4-68إلفصل 

ال تعفى شركة تأميف أك إعادة تأميف خاضعة لمرقابة عمى المجمكعات مف كاجب االستجابة 
. لبللتزامات المحمكلة عمييا بصفة فردّية بمقتضى أحكاـ ىذه المجّمة

 :(جديد)5-68إلفصل 
يمكف لمييئة عند معاينة إخبلالت تيّدد الصبلبة المالية لممجمكعة أف تّتخذ إجراءات تصحيحية كما 

.   مف ىذه المجمة2-86يضبطيا الفصؿ 
 . مف ىذه المجّمة عمى مجمكعات التأػميف8-86 إلى 5-86كتنسحب مقتضيات الفصكؿ مف 

 :(جديد)6-68إلفصل 
تعمـ الشركة األـّ الييئة دكرّيا بالمعامبلت داخؿ المجمكعة ذات داللة كالمنجزة مف قبؿ كاّفة شركات 

      التأميف أك إعادة التأميف المنتمية لممجمكعة بما فييا المعامبلت المنجزة مع الجيات المرتبطة 
. أك األشخاص الطبيعييف الذيف ليـ ركابط كثيقة بإحدل الشركات المنتمية لممجمكعة

تعمـ الشركة األـّ الييئة بالمعامبلت الياّمة داخؿ المجمكعة كالتي لـ تنجز كفقا لمشركط العادية 
. لمسكؽ خمسة عشر يكما عمى األقّؿ قبؿ أف تحدث آثارىا القانكنية
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كتعتبر المعامبلت داخؿ المجمكعة ىاّمة عندما تغّير أك يمكف أف تغّير مف الكضعية المالية 
.  لمجمكعة التأميف أك إحدل الشركات المنتمية إلييا كالتي تتجاكز الحدكد الدنيا التي تضبطيا الييئة
يمكف لمييئة أف تعترض عمى إنجاز معاممة ىاّمة داخؿ المجمكعة إذا تبّيف ليا كجكد تيديد لممبلءة 

المالية لشركة تاميف أك أكثر مف المجمكعة أك إمكانية انعكاس صعكبات شركة عمى بقية 
.  المجمكعة

تضبط الييئة بمقتضى ترتيب طبيعة المعامبلت كالحدكد التي تعتبر انطبلقا منيا المعامبلت داخؿ 
المجمكعة ذات داللة أك ىاّمة كشكؿ كمحتكل كآجاؿ اإلعبلـ المنصكص عميو بمقتضى ىذا 

. الفصؿ
كما يمكف لمييئة أف تضبط حالة بحالة،  المعامبلت داخؿ المجمكعة التي يجب اإلعبلـ بيا خبلفا 

لمشركط كاآلجاؿ المضبكطة بالفقرات السابقة كذلؾ باعتبار حجـ المجمكعة أك درجة تشّعبيا أك 
. طبيعة مخاطرىا أك عندما تككف إحدل الشركات المنتمية لممجمكعة خاضعة لبرنامج تصحيحي

 :(جديد)7-68إلفصل 
. تعمـ الشركة األـّ الييئة دكف آجاؿ بكضعيات ترّكز المخاطر ذات داللة داخؿ مجمكعة التأميف

 تحّدد الييئة بمقتضى ترتيب أصناؼ كضعيات ترّكز المخاطر ذات داللة كتضبط حدكدىا كشكؿ 
. كمحتكل اإلعبلـ المنصكص عميو بالفقرة  السابقة مف ىذا الفصؿ

يمكف لمييئة أف تطمب مف الشركة األـّ أك الشركات الخاضعة لمرقابة عمى المجمكعات  إتخاذ كافة 
اإلجراءات الضركرية لغرض الحّد مف كضعيات ترّكز المخاطر إذا تبّيف كجكد تيديد لممبلءة المالية 

. لشركة تأميف أك أكثر مف مجمكعة التأميف
إلفرع إلثاني 

 :(جديد)إلرقابة إلتكميمية عمى إلمجّمعات إلمالية
 :(جديد)8-68إلفصل 

 لسنة 48 مف القانكف عدد 86عندما تصّنؼ مجمكعة تأميف كمجّمع مالي عمى معنى الفصؿ 
 المتعّمؽ بالبنكؾ كالمؤسسات المالية أك عندما تصّنؼ 2016 جكيمية 11 المؤّرخ في 2016

كمجمكعة فرعّية ضمف مجّمع مالي، تتكلى الييئة كالبنؾ المركزم التكنسي التنسيؽ فيما بينيما 
  مف القانكف 91 إلى 87لغرض القياـ بأعماؿ الرقابة  المنصكص عمييا بيذا القسـ كبالفصكؿ مف 

. المذككر
تعمـ الييئة شركات التأميف كشركات إعادة التأميف التي تنتمي إلى مجّمع مالي كالمؤسسة األـّ 

. لممجّمع باإلجراءات المتخذة لغاية إنجاز الرقابة التكميمية
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كال تمّس الرقابة التكميمية المنجزة عمى مستكل المجّمع مف القكاعد القطاعية التي تخضع ليا اليياكؿ 
المنتمية إلى المجّمع أكمف الرقابة المنجزة عمى أساس فردم ليذه اليياكؿ أك مف الرقابة عمى 

 المجمكعات كما تضبطيا أحكاـ ىذا القسـ كالتراتيب التي تصدرىا الييئة لغاية تطبيقو
 :(جديد)9-68إلفصل 

تمّد السمط التعديمية لممؤسسات التي تمارس نشاطيا بالقطاع المالي كالتي تنتمي لمجّمع مالي 
.  خاضع لمرقابة التكميمية الييئة بالمعمكمات الضركرية لغاية إنجاز ىذه الرقابة

تبـر الييئة مع السمط التعديمية لمقطاع المالي اتفاقيات تعاكف تضبط عمى كجو الخصكص أساليب 
نجاز الرقابة ككضع اإلجراءات التصحيحية  .التنسيؽ كتبادؿ المعمكمات كا 

 :(جديد)10-68إلفصل 
عندما يككف قطاع التأميف ىك القطاع األىـّ داخؿ المجّمع أك عندما تككف شركة تأميف أك إعادة 

 .تأميف عمى رأس المجّمع، تككف الييئة السمطة المختّصة لغرض القياـ بأعماؿ التنسيؽ
 :إلباب إلثاني

 :(جديد) عرض عمميات إلتأمين، إلخبرإء ومعاينوإ إألضرإر وإإلكتوإريون
 إلقسم إألول

عادة إلتأمين  :(جديد)عرض عمميات إلتأمين وإ 
  :(جديد) 69إلفصل 

 :ُتعرض عمميات التأميف لمُعػػػػػمـك عف طريؽ الكسطاء اآلتي ذكرىـ
نائب التأميف – 1
عادة التأميف - 2 سمسار التأميف كا 
ُمػػػػنتج التّأميف عمى الحياة - 3
المؤسسات المكمفة بإبراـ عقكد التأميف باسـ كلحساب شركة تأميف كاحدة أك عّدة شركات -4

بمقتضىى اتفاقية مبرمة بيف شركة التأميف كالمؤسسة المكمفة بإبراـ عقكد التأميف عمى أساس اتفاقية 
نمكذجية يصادؽ عمييا مف قبؿ الييئة كبالنسبة إلى أصناؼ التأميف التي تضبط قائمتيا مف قبؿ 

 .الييئة
 :(جديد)1 -69إلفصل 

نائب التأميف ىك الشخص المكمؼ بمقتضى تككيؿ بإبراـ عقكد التأميف باسـ كلحساب شركة تأميف 
. كاحدة أك عّدة شركات تأميف

كيمكف أف ينشط بمفرده أك في إطار شركة مدنية مينية عمى أف يككف جميع الّشركاء مرّخص ليـ 
 .في الغرض
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 :(جديد)2 -69إلفصل 
عادة التأميف ىك الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يمارس نشاطا تجاريا يتمثؿ  سمسار التأميف كا 
في الربط بيف المؤمف ليـ كشركات التأميف أك بيف شركات التأميف كشركات إعادة التأميف قصد 
تأميف األخطار أك إعادة تأمينيا دكف أف يككف ُمػػػمزما باختياره إلحدل شركات التأميف أك إعادة 

كىك ككيؿ لممؤمف لو كمسؤكؿ ُتجػػػػػاىػػػػو بالنسبة لعممية السمسرة في التأميف كىك ككيؿ لشركة  التأميف
. التأميف المسندة كمسؤكؿ ُتجػػػػػاىػػػػيا بالنسبة لعممية السمسرة في إعادة التأميف

كيحّجر عمى سمسار التأميف التّػػػكّسط في تأميف الخطر كالقياـ بدكر الكسيط إلعادة تأمينو في عممية 
. اإلسناد مف قبؿ شركة التأميف

 كُيمكف لشركة التأميف أف تفّكض لسمسار التّػػػأميف الستخبلص أقساط التأميف لفائدتيا أك تسديد 
 . مبالغ التعكيضات باسميا بمكجب اتفاقية ُتبـر معيا في الغرض

كُتكّجو اتفاقية إسناد مياـ استخبلص أقساط التأميف أك التصرؼ في التعكيضات إلى الييئة في أجؿ 
 .ثبلثيف يكما قبؿ دخكليا حيز التنفيذّ 

. كينفذ االتفاؽ إذا لـ تقع معارضتو مف قبؿ الييئة في أجؿ ثبلثيف يكما ابتداء مف تاريخ اإلعبلـ بو
 . مف ىذه المجمة عمى ىذه االتفاقيات253 ك 252 ك 251ك تنسحب أحكاـ الفصكؿ 

 :(جديد) 3 -69إلفصل 
ُمػػػػنتج التّأميف عمى الحياة ىك الشخص الطبيعي المؤجر أك غير المؤجر المككؿ مف شركة تمارس 

كيقتصر نشاط ىذا المنتج عمى تقديـ عقكد التأميف كاستخبلص . عمميات التأميف عمى الحياة
 .كال يمكف لمنتج التأميف عمى الحياة أف يمثؿ إال شركة تأميف كاحدة. األقساط عند االقتضاء

 :(جديد) 4 -69إلفصل 
: 69 مف الفصؿ 4يقصد بالُمؤّسػػػسات المشار إلييا بالفقرة 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 48البنكؾ كالمؤسسات المالية المنصكص عمييا بالقانكف عدد . 1
،  2016جكيمية 

الديكاف الكطني لمبريد، . 2
مؤسسات التمكيؿ الصغير المرخص ليا لتعاطي نشاط التمكيؿ الصغير طبقا ألحكاـ المرسـك . 3

 كالمتعمؽ بتنظيـ نشاط مؤسسات التمكيؿ 2011 نكفمبر 05 المؤرخ في 2011 لسنة 117عدد 
. الصغير

 نكفمبر 14 المؤرخ في 1994 لسنة 117ُكسطاء البػػػػػػكرصة المنصكص عمييـ بالقانكف عدد. 4
 المتعمؽ بتنظيـ السكؽ المالية كشركات التصّرؼ في المحافظ المالية لفائدة الغير 1994

 2005 أكتكبر 18 المؤرخ في 2005 لسنة 96 مف القانكف عدد 20كالمنصكص عمييا بالفصؿ 
 المتعمؽ بتدعيـ سبلمة العبلقات المالية، 
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 .ُمػػػػػشّغمي اليكاتؼ الجكالة. 5
  :(جديد) 70إلفصل 

 جديد مف ىذه المجمة، يخضع نشاط 69 مف الفصؿ 4باستثناء المؤسسات المشار إلييا بالفقرة 
عادة التأميف كمنتج التأميف عمى الحياة لترخيص مف الييئة حتى  نائب التأميف كسمسار التأميف كا 

. يتسنى ليـ عرض عمميات التأميف
عادة التأميف إاّل إذا تكفرت في الشخص  كال يمكف أف ُيمنح الترخيص لشركة السمسرة في التأميف كا 

.  مف المجمة73المسؤكؿ عف تسييرىا الشركط المنصكص عمييا بالفصؿ 
كال يمكف لمشخص المسؤكؿ عف تسيير شركة السمسرة في التأميف أف ينشط إاّل في إطار الشركة 

. المرّخص ليا في الغرض
.  مف ىذه المجمة بسجؿ تُػػػمسكو مصالح الييئة لمغرض69كيرّسـ األشخاص المشار إلييـ بالفصؿ 

. كتتكّلى الييئة نشر الّسجّؿ بمكقع الكاب الخاص بيا
: كيحتكم السجؿ المذككر بالفقرة السابقة مف ىذا الفصؿ عمى أربعة أقساـ كالتّالي

. نّكاب التأميف كشركات نكاب التأميف- 
عادة التأميف-  . سماسرة التأميف كا 
. منتجك التأميف عمى الحياة- 
 . مف ىذه المجمة69 مف الفصؿ 4األشخاص المنصكص عمييـ بالفقرة - 

 :(جديد) 71إلفصل 
 مف ىذه المجمة بعد أخػػػػذ رأم لجنة تُػػػػػػػضبط 70تمنح الييئة التّػػػرخيص الُمػػػشار إليو بالفصؿ 

. تركيبتيا كطرؽ تسيػػػػيرىا بػػػػأمر حككمي
عادة التأميف بعد االستماع لو كجكبا في  كتُػػػػبدم المجنة رأييا في مطالب الترخيص لسمسار التأميف كا 

. صكرة ما كاف شخصا طبيعيا أك لمشخص الُمػكمّػؼ بمياـ التسيير بالنسبة لشركة السمسرة
 مف ىذه المجمة، يمكف لمييئة أف تطمب مّدىا بجميع اإلرشادات 73مع مراعاة أحكاـ الفصؿ 

. كالكثائؽ التي تراىا ضركرية لمّنظر في الطمب
 . كيضبط بترتيب مف الييئة محتكل ممّؼ الترخيص

كعمى الشخص الحاصؿ عمى التّػػػػرخيص إعبلـ الييئة دكف أجؿ بكّؿ تغيير في الشركط المنصكص 
 مف المجمة التي تـ عمى أساسيا منحو الترخيص كتسجيمو بسجؿ كسطاء 73عمييا بالفصؿ 

 .التأميف
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  :(جديد) 72إلفصل 
عادة التأميف أك الشخص  ال يحّؽ لنائب التأميف أك منتج التأميف عمى الحياة أك سمسار التأميف كا 

المكمؼ بالتسيير بشركة التأميف الجمع بيف النشاط المرخص لو ممارستو كبقية أنشطة عرض 
. عمميات التأميف

 :(جديد)1-72إلفصل 
: ُيحجر عمى كسطاء التأميف القياـ بأية أعماؿ تمثؿ تضاربا لممصالح كخاصة منيا

ممارسة مياـ خبير أك معايف أضرار أك القياـ بأعماؿ الخبرة اإلكتكارية، -
أك /مباشرة أم نشاط إدارة أك تسيير بنيابة تأميف أك شركة سمسرة في التأميف أك شركة تأميف- 

.  ىذه المجمةألحكاـ في التأميف خاضعة اختبارإعادة تأميف أك شركة 
ا يحّجر عمى العامميف كأعضاء مجالس إدارات شركات التأميف المرّخص ليا كفقا ألحكاـ الفصؿ ـؾ
.  مف ىذه المجمة، المشاركة في تأسيس أك تسيير أك إدارة شركة كساطة في التأميف48

أك إعادة التأميف / بالفقرة السابقة كألجراء شركات التأميف كإلييـكما ال يمكف لؤلشخاص المشار 
 .مباشرة مياـ خبير عدلي في إطار قضية يككف فييا ككيبل لشركة التأميف أك ألحد المؤمف ليـ

  :(جديد) 73إلفصل 
عادة التأميف ال ُيػػػمنح الترخيص لنائب التأميف  كمنتج التأميف عمى الحياة إال إذا كسمسار التأميف كا 

:  تكفرت الشركط التالية
. أف يككف مف ذكم الجنسية التكنسية كلو صفة مقيـ عمى معنى مجمة المرافعات المدنية كالتجارية-1
.  مف ىذه المجمة85أف ال يككف تحت طائمة أحد المكانع المنصكص عمييا بالفصؿ -2
أف يككف متحصبل عمى تككيؿ كتابي أك عقد تسمية إذا تعمؽ األمر بنائب لشركة تأميف أك - 3

. منتج تأميف عمى الحياة
  مف المجمة187أف يمتـز كتابّيا بقكاعد التعامؿ الميني المنصكص عمييا بالفصؿ - 4
 أف يكتتب عقد تأميف قصد تغطية المسؤكلية المدنية المينية لنائب التأميف أك سمسار التأميف - 5

عادة التأميف . كا 
كسمسار كتحّدد بترتيب مف الييئة شركط إكتتاب عقد تأميف المسؤكلية المينية لكؿ مف نائب التأميف 

عادة التأميف . التأميف كا 
عادة التأميفلنشاط السمسرة في بالنسبة -6 : التأميف كا 

 النشاط كخاصة برنامج المشركعُيػػػػأخذ بعيف اإلعتبار لمنح أك رفض الترخيص إمكانية بعث 
.    بالنسبة لؤلشخاص المعنكييفماؿاؿكاإلمكانّيات المعتمدة ككذلؾ مؤىبلت المسّيريف كىيكمة رأس 

عادة التأميف بالّسجّؿ المنصكص عميو بالفصؿ لسمسار اترسيـ بالنسبة اؿكال يمكف  مف  70لتأميف كا 
: إاّل بعد إستيفاء الشركط التاليةىذه المجمة 
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الترسيـ بسجؿ المؤسسات، - 
. تقديـ ضماف مالي كفقا لمتشريع الجارم بو العمؿ، ُتحّدد قيمتو مف قبؿ الييئة- 
  :أن يتوفر فيه أحد شروط إلكفاءة إلمهنية إلتالية- 7
 :بالنسبة لنائب التأميف، أف ال يقّؿ مستكاه التعميمي عف - أ

إجازة في التأميف مع خبرة مينية في ميداف التأميف ال تقؿ عف سنة كاحدة، - 
أك إجازة مع خبرة مينية في ميداف التأميف ال تقؿ عف سنتيف كتابع بنجاح دكرة تككينية في - 

 .التأميف مصادؽ عمييا مف الييئة
عادة التأميف الشخص الطبيعي أك الّشخص المسؤكؿ عف تسيير -ب بالنسبة لسمسار التأميف كا 

عادة التأميف أف ال يقّؿ مستكاه التعميمي عف : شركة السمسرة في التأميف كا 
إجازة في التأميف مع خبرة مينية في ميداف التأميف ال تقؿ عف سبع سنكات، - 
أك إجازة مع خبرة مينية في ميداف التأميف ال تقؿ عف عشر سنكات كتابع بنجاح دكرة تككينية - 

مرخص ليا مف قبؿ الييئة، 
 :بالنسبة لمنتج التأميف عمى الحياة أف ال يقّؿ مستكاه التعميمي عف- ج
إجازة في التأميف مع خبرة مينية في ميداف التأميف عمى الحياة ال تقؿ عف سنة كاحدة، -
أك إجازة مع خبرة مينية في ميداف التأميف عمى الحياة ال تقؿ عف سنة كاحدة كتابع بنجاح دكرة - 

 .تككينية في التأميف عمى الحياة مصادؽ عمييا مف الييئة
. كتحدد بترتيب مف الييئة الشركط الكاجب تكفرىا في الدكرات التككينية

 :(جديد)1– 73إلفصل 
 70أك إعادة التأميف الُمرّسػػػميف بالّسجّؿ المنصكص عميو بالفصؿ / يجب عمى سماسرة التأميف ك

مف ىذه المجمة أف ُيعممكا الييئة بكّؿ تغيير في البيانات التي تـّ عمى أساسيا منحيـ الترخيص      
. ك كبأم اتفاؽ مبـر مع شركة أك عدة شركات تاميف مف شأنو أف ينجر عنو تضارب مصالح

أك إعادة التأميف أف ُتعمـ الييئة بكؿ تحّكـ مباشر أك / كيجب عمى شركات السمسرة في التأميف ك
 مف حقكؽ االقتراع ككّؿ %10 مف رأس الماؿ، كبكؿ تفكيت يفكؽ % 30غير مباشر يفكؽ 

.  %5مساىمة لشركة تأميف في رأس ماليا تفكؽ 
كعمى كؿ شركة سمسرة في التأميف ك اعادة التأميف أف ُتعمـ الُمكتتب قبؿ اكتتابو أكؿ عقد تأميف، 

.  بمساىمة شركة تأميف أك عدة شركات تاميف في رأس ماليا
 :(جديد)74إلفصل 

ـّ الترسيـ بالسجؿ المنصكص عميو بالفصؿ  .  مف المجمة كفقا لمعنكاف الُمحّدد بطمب الترخيص70يت
كيجب التنصيص عمى الترسيـ بالسجّؿ لدل الشركة الذم يتـ عمى يدىا إبراـ عقد التأميف كذلؾ 

 .ضمف أية كثيقة أخرل تقـك مقامو
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. كيتـ إعبلـ الييئة بأم تغيير في العنكاف في أجؿ عشرة أياـ قبؿ حدكثو
 :(جديد) 1 – 74إلفصل 

 مكرر مف ىذه المجمة، ُتحمؿ عمى كسطاء التاميف المشار 73مع مراعاة الفقرة األخيرة مف الفصؿ 
 مف ىذه المجمة، االلتزامات التّػػػػالػػية ُتجاه ُمكتتب عقد 69 مف الفصؿ 3 إلى 1إلييـ بالفقرات مف 

 : التأميف
 مف ىذه 70إعبلـ المكتتب بيكية الكسيط كبعناصر ترسيمو بالسجؿ المنصكص عميو بالفصؿ -

المجمة بكؿ تغيير يطرأ عمى عناصر الترسيـ بالسجؿ المذككر، 
فتح حساب بنكي ميني مخصص لممبالغ المتعمقة بأقساط التأميف التي يسددىا المؤمف لو لشركة -

. أك لشركات التاميف ككذلؾ لمبالغ التعكيضات المسددة لفائدة المستفيديف مف عقكد التأميف
: (جديد) 75إلفصل 

 70تسحب الييئة العاّمة لمتأميف البطاقة المينية كيشطب إسـ صاحبيا بالسجؿ المذككر بالفصؿ 
 منيا التي تستمع كجكبا لممعني 71مف ىذه المجمة بعد أخذ رأم المجنة المشار إلييا بالفصؿ 

: باألمر كذلؾ في الحاالت التالية
.  مف ىذه المجمة73عند فقداف أحد الشركط المنصكص عمييا بالفصؿ - 
. عند اإلنقطاع بصفة نيائية عف النشاط- 
. عند مخالفة تشريع التأميف أك نصكصو الترتيبية- 
. عند إستعماؿ األمكاؿ المقبكضة بعنكاف أقساط التأميف ألغراض شخصية- 

 :(جديد)1-75إلفصل 
 مف المجمة األشخاص المشار إلييـ 70يمكف لمييئة أف تشطب مف السجؿ المنصكص عميو بالفصؿ

 مف المجمة في حالة اإلخبلؿ بااللتزامات المحمكلة عمييـ بمكجب أحكاـ 69 مف الفصؿ 4بالفقرة 
 .ىذه المجّمة كنصكصيا التطبيقّية

 :(جديد)2-75إلفصل 
 مف  03 ك02 ك01بالفقرات ألؼ دينار األشخاص المشار الييـ  قدرىا يعاقب بخطية مالية 

:  مف المجمة كذلؾ في الصكر التالية69   صؿػػػػالؼ
 . مف المجمة187اإلخبلؿ بقكاعد التعامؿ الميني المشار الييا بالفصؿ  -
 مف 73عدـ اكتتاب أك تجديد عقد تأميف المسؤكلية المدنية المينية المنصكص عميو بالفصؿ  -

 .المجمة في اآلجاؿ
 .كيضاعؼ مقدار الخطية في صكر العكد
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 :(جديد) :3-75إلفصل  
 4 بالفقرة إلييـالمشار ألؼ دينار الى خمسة آالؼ دينار األشخاص يعاقب بخطية مالية تتراكح مف 

 187 بالفصؿ إلييا مف المجمة في صكرة اإلخبلؿ بقكاعد التعامؿ الميني المشار 69مف الفصؿ 
 .مف المجمة
  :(جديد)76إلفــصـل 

 مف ىذه المجمة، ُيمارس نشاط عرض 69 مف الفصؿ 4باستثناء المؤسسات الُمػػػشار إلييا بالفقرة 
عمميات التأميف عمى كجو التفرغ، كال يمكف الجمع بيف عرض عمميات التأميف كممارسة أم نشاط 

. يعتبره القانكف ذا صبغة تجارية
 .كُيحّجر عمى كسطاء التأميف القياـ بأية أعماؿ تمثؿ تضاربا لممصالح مع مياميـ

 :(جديد)77إلفصل 
مع مراعاة أحكاـ ىذه المجمة يمارس سماسرة التأميف ك إعادة التأميف مينتيـ طبقا ألحكاـ المجمة 

.  التجارية خاصة منيا المتعمقة بعقد السمسرة كمجمة الشركات التجارية
كتخضع العبلقات بيف نكاب التأميف كمنتجي التأميف عمى الحياة، كشركات التأميف ألحكاـ مجمة 

 .االلتزامات كالعقكد كخاصة منيا المتعمقة بالككالة بأجر
  :(جديد) 78إلفصل  

ترجع ممكّية محفظة عقكد التأميف إلى شركة التأميف بالنسبة لمعقكد المكتتبة مف قبؿ نائب . 1
التأميف كمنتج التأميف عمى الحياة في إطار الككالة الممنكحة لكؿ منيما، كمف قبؿ األشخاص 

 مف ىذه المجمة في إطار االتفاقيات الثنائية  المبرمة في 69 مف الفصؿ 4المشار إلييـ بالفقرة 
. الغرض

قطاع عف النشاط فكينتفع نائب التأميف أك مف يؤكؿ إلييـ الحّؽ في صكرة كفػػػػػػاتو، أك في صكرة اإل
 حالة ثبكت إدانتو بمقتضى حكـ نيائي كبات في إطار عقد الككالة الممنكح لو مف قبؿ كباستثناء

شركة التأميف، بمنحة تعكيضية ُتسند عمى أساس حقكقو في العمكلة الناتجة عف الديكف المتخمي 
. عنيا

تخضع العبلقات بيف شركات التأميف كنكاب التأميف ألحكاـ عقد تسمية نمكذجي تُػػػػػػعّده الجامعة .  2
 مف ىذه المجمة بعد التشاكر مع الجمعية المينية لنكاب التأميف ككذلؾ 91المشار إلييا بالفصؿ

.  مف المجمة187لقكاعد التعامؿ الميني المنصكص عمييا بالفصؿ 
كيجب أف يحّدد عقد التسمية النمكذجي الذم يخضع لممصادقة المسبقة لمييئة بالخصكص العناصر 

 :التالية
مبمغ الضماف المطمكب مف نائب التأميف،  - 
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 نائب التأميف لحساب بنكي ميني مخّصص لمعمميات المالية المتعمقة بالتأميف امتبلؾكجكب  -
دكف سكاىا، 

 المنحة التعكيضية المشار إلييا بالفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ كشركط دفعيا،   احتسابطريقة  -
 لتقييـ محفظة التاميف مكضكع تفكيت،  اعتمادىاالمقاييس الكاجب  -
 .آجاؿ مكافاة الشركة المككمة بكشؼ الحسابات كبأكراؽ الخزينة كبمبالغ األقساط المقبكضة- 
آليات حصكؿ النائب عمى عمكلتو، - 
تخضع العبلقات بيف شركات التأميف كمنتجي التأميف عمى الحياة لقكاعد التعامؿ الميني . 3

 . مف ىذه المجمة187المنصكص عمييا بالفصؿ 
عادة التأميف بمختمؼ المتدخميف مف مؤمف ليـ كشركات  .4 كتخضع عبلقات سماسرة التأميف كا 

  . مف المجمة187التأميف ك كسطاء التأميف لقكاعد التعامؿ الميني المنصكص عمييا بالفصؿ 
 69تخضع العبلقات بيف شركات التأميف كالمؤسسات المشار إلييا بالفقرة الرابعة مف الفصؿ  . 5

مف المجمة ألحكاـ اتفاقيات ثنائية بيف كؿ شركة تأميف كالمؤسسات المذككرة تبـر عمى أساس 
.  اتفاقيات نمكذجية يصادؽ عمييا مف قبؿ الييئة

 .كعمى شركة التأميف تكجيو كؿ اتفاقية ثنائية مبرمة في إطار ىذا الفصؿ ككؿ تنقيح ليا إلى الييئة
كتهطبؽ االتفاقية كالتقيحات المدخمة عمييا في أجؿ الشير مف تاريخ التكجيو إلى الييئة إذا لـ تقع 

. معارضتيا مف قبؿ ىذه األخيرة
إلقسم إلثاني 
 :(جديد)إلخبرإء ومعاينو إألضرإر

 :(جديد)79إلفصل 
لتقييـ المخاطر كلمبحث عف أسباب األضرار كطبيعتيا  يعتبر خبيرا كّؿ مقّدـ خدمات يككف مؤىبل

. كمدل تمؾ األضرار كتقييميا كتقتصر ميّمة الخبير عمى الجانب التقني
كيعتبر معاينا لؤلضرار كّؿ مقّدـ خدمات يككف مؤّىبل لمعاينة األضرار كالخسائر كالتمؼ الحاصؿ 

لمسمع المؤّمف عمييا كالقياـ بكؿ األعماؿ الضركرية لحفظ الحؽ في القياـ بدعاكل الرجكع عمى الغير 
المسؤكؿ عف تمؾ األضرار كاتخاذ اإلجراءات التحّفظّية كالكقائّية لكضع حّد لتفاقـ األضرار 

 .كالخسائر
 :(جديد) 80إلفصل 

ال يمكف لمخبراء كمعايني األضرار أف يمارسكا نشاطيـ إاّل بعد إمضائيـ عمى كراس شركط يصادؽ 
.  عميو مف قبؿ الييئة ك ترسيميـ بسّجؿ تمسكو الجامعة

 .تضبط بترتيب مف الييئة شركط ترسيـ كتشطيب الخبراء كمعايني األضرار
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 :(جديد)1-80إلفصل 
معايف األضرار القياـ بالمياـ المكككلة إليو بأمانة كنزاىة كاستقبللية  يتعيف عمى الخبير أك

.  كمكضكعية
كما يتعيف عميو رفض أم مأمكرية تككف لو فييا مصمحة أك عبلقة شخصية مباشرة أك غير مباشرة 

. مف شأنيا التأثير عمى حسف أدائو لميامو أك المس باستقبلليتو كحياده
 :(جديد) 2-80إلفصل 

.  ال يمكف الجمع بيف تعاطي مياـ االختبار كمعاينة األضرار
. كال يمكف الجمع بيف تعاطي مياـ االختبار أك معاينة األضرار كممارسة أم خدمة متصمة بالتأميف

حدل ميف تصميح أك تجارة السّيارات أك تجارة  كما يحّجر الجمع بيف تعاطي مياـ اختبار السّيارات كا 
 قطع الغيار

 :(جديد)3-80إلفصل 
ال يمكف لمخبراء أك معايني  األضرار القياـ بعمميات االختبار أك معاينة األضرار عمى المخاطر 

 .التي قامكا بتقييميا أك بمعاينتيا عند عممية االكتتاب كقبؿ تحقؽ الخطر المؤمف عميو
: كما ال يمكف ليـ القياـ بعمميات االختبار أك معاينة األضرار عمى الممتمكات الراجعة

لمقريف كاألصيار حسب ما يقتضيو القانكف، - 
ف عمكا،  -  لؤلصكؿ مف درجة ثانية كا 
ف سفمكا -  . لمفركع مف درجة ثانية كا 

كما يتعيف عمييـ االمتناع عف القياـ بالمياـ التي مف شأنيا أف ينتج عنيا كضعيات تضارب 
. مصالح عمى معنى ىذه المجمة

 :(جديد) 4-80إلفصل 
 .يتعيف عمى الخبير أك معايف األضرار الحفاظ عمى السر الميني إال ما اقتضاه القانكف

كما يتعيف عميو إعبلـ الييئة كشركة التأميف المعنية كككيؿ الجميكرية المختص بما يّطمع عميو 
بكؿ عممية تحيؿ أك غش أك اختبلس عمى معنى ;بمناسبة المأمكرية مف أفعاؿ مككنة لجرائـ أ ك

دكف   مف المجمة الجزائية كالتي قد يتفطف إلييا بمناسبة قيامو بميامو297 ك294 ك291الفصكؿ 
. أف يترتب عف ذلؾ أية مسؤكلية مف أجؿ إفشاء السر الميني

 :(جديد)5-80إلفصل 
يتعيف عمى الخبير أك معايف األضرار التعريؼ بيكيتو كعنكانو لدل العمـك مع بياف طبيعة كمجاؿ 

 .نشاطو
كيتعيف عميو أيضا إعبلـ كؿ مف الييئة كالجامعة، بكؿ ما مف شأنو أف يدخؿ تغييرا أك تعديبل عمى 

 .ىذه المعطيات
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 يتعيف عمى الخبراء أك معايني األضرار اكتتاب عقد تأميف لتغطية مسؤكليتيـ المينية
 :(جديد)6-80إلفصل 

كال يمكف لمعايني األضرار العمؿ . ال يمكف لمخبراء العمؿ في غير االختصاصات المرسميف بيا 
 . في غير حدكد المناطؽ الترابية المرسميف بيا

  :(جديد)81إلفصل 
 مف ىذه 79ال يجكز االستعانة بخبراء أك معايني أضرار غير المرسميف بالسجؿ المذككر بالفصؿ 

إاّل أنو يجكز في الحاالت التي تستمـز خبرات فنية خاصة المجكء إلى خبراء أك معايني . المجمة
كيمكف لمييئة االعتراض عمى ذلؾ في أجؿ أقصاه . أضرار غير مرسميف كذلؾ بعد إعبلـ الييئة

 .أسبكع مف تاريخ اإلعبلـ
 :(جديد)1-81إلفصل 

 مام مف السنة 31يتعيف عمى كؿ خبير أك معايف أضرار أف يكجو إلى الييئة في أجؿ ال يتجاكز
. معاينة األضرار المنجزة  أكاالختبارالمكالية تقريرا عف جميع عمميات 

 .كيضبط محتكل التقرير بترتيب مف الييئة
 :(جديد)2-81إلفصل 

يتعيف عمى الخبير أك معايف األضرار مباشرة ميامو تحت مسؤكليتو الشخصية كيحجر عميو تكميؼ 
 . أك معاينةاختباركمؼ بو مف مأمكريات  غيره إلنجاز ما

 :(جديد)3-81إلفصل 
يتعيف عمى الخبير أك معايف األضرار إحتراـ اإلتفاقيات المبرمة بيف الجمعية المينية لمخبراء 

 .كمعايني األضرار كالجامعة أك اإلتفاقيات المبرمة بيف مؤسسات التأميف في إطار جامعتيا المينية
 :(جديد)4-81إلفصل 

يتعيف عمى الخبير أك معايف األضرار تقديـ تقارير ميامو في اآلجاؿ المتفؽ عمييا باإلتفاقيات 
.  المبرمة في الغرض

كفي صكرة كجكد صعكبات جدية تعيقو عف القياـ بميامو في ىذه اآلجاؿ، عمى الخبير أك معايف 
 . األضرار إعبلـ الطرؼ الصادر عنو التكميؼ بيذه الصعكبات مع طمب تأجيؿ اآلجاؿ أك إيقافيا

كما يتعيف عمى الخبير أك معايف األضرار االحتفاظ بنسخ مف تقارير اختباره أك معايناتو لمدة ال تقؿ 
. عف عشر سنكات

 :(جديد)إإلكتوإريون: إلقسم إلثالث
 :(جديد)5-81إلفصل 

يعتبر إكتكاريا عمى معنى ىذه المجمة كيخكؿ لو بمقتضى ذلؾ تقديـ الخدمات اإلكتكارية لدل قطاع 
. التأميف كؿ شخص مرسـ بجدكؿ الجمعية التكنسية لئلكتكارييف كالمكافؽ عميو مف قبؿ الييئة
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عادة التأميف االستعانة بغير األشخاص المكافؽ عمييـ مف قبؿ الييئة  ال يجكز لشركات التأميف كا 
. لمقياـ بالمياـ المكككلة بمقتضى ىذه المجمة إلى اإلكتكارييف

 :(جديد)6-81إلفصل 
اإلكتكارم المستقؿ ىك كؿ إكتكارم مستقؿ عف شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف كالذم يقـك 

. لحسابيا بمياـ أك يقدـ ليا النصح
كيمكف لمئلكتكارم المستقؿ تمثيؿ الشركة بمقتضى تككيؿ كخاصة بصفة إكتكارم مسؤكؿ لدل 

 .الشركة
 :(جديد) 7-81إلفصل 

كما يتعيف . يتعيف عمى اإلكتكارم المستقؿ القياـ بالمياـ المكككلة إليو بأمانة كاستقبللية كمكضكعية
عميو رفض أم ميمة تككف لو فييا مصمحة مباشرة أك غير مباشرة ك االمتناع عف القياـ بالعمميات 

 .التي مف شأنيا أف ينتج عنيا كضعيات تضارب مصالح عمى معنى ىذه المجمة
 :(جديد)8-81إلفصل 

.  الميني إاّل ما اقتضاه القانكف عمى السر يتعيف عمى اإلكتكارم المستقؿ الحفاظ
 .كما يتعيف عميو إعبلـ الييئة بكؿ عممية تحيؿ أك غش قد يتفطف إلييا بمناسبة قيامو بميامو

 :(جديد)9-81إلفصل 
. يجب عمى كؿ إكتكارم مستقؿ تأميف مسؤكليتو المينية بعنكاف الخدمات التي يقدميا لقطاع التأميف

. كما يتعيف عمى اإلكتكارم المستقؿ االحتفاظ بنسخ مف تقاريره لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات
 مارس مف كّؿ سنة 31يجب عمى كؿ إكتكارم مستقؿ أف يكجو إلى الييئة في أجؿ ال يتجاكز  

تقريرا سنكيا عف جميع العمميات المنجزة مع شركات التأميف أك شركات إعادة التأميف بصفتو 
.  كيضبط محتكل التقرير السنكم مف قبؿ الييئة. إكتكارم مستقؿ

 : إلباب إلثالث
: (جديد)إلرقابة وإلعقوبات
 : إلقسم إألّول
 :(جديد)إلرقابة وإلتتبع

 :(جديد) 82إلفصل 
: تخضع لرقابة الييئة كفقا لمقتضيات أحكاـ ىذه المجّمة

شركات التأميف كشركات إعادة التأميف المقيمة كفركعيا كمكاتبيا المباشرة كشركات التأميف - 
 كشركات إعادة التأميف المتفرعة عنيا؛

شركات التأميف غير المقيمة كفركع شركات التأميف كشركات إعادة التأميف األجنبّية كمكاتبيا - 
التمثيمّية؛ 
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 .مجمكعات التأميف كالمجمعات المالية- 
  مف ىذه المجّمة؛69األشخاص المشار إلييـ بالفصؿ - 
  مف ىذه المجّمة؛79الخبراء كمعاينك األضرار المشار إلييـ بالفصؿ - 
 االكتكاريكف الناشطكف في قطاع التأميف كفؽ أحكاـ ىذه المجمة؛- 
 المكفؽ التػأميني كالمكتب المركزم لمتعريفة المشار إلييا بيذه المجمة؛- 
 .الصناديؽ ذات الصمة بقطاع التأميف التي ُتكمؼ الييئة برقابتيا- 

يمكف أف تمتد عمميات الرقابة لتشمؿ رقابة الفركع كالمؤّسسات المتفرعة عف شركات التأميف 
كشركات إعادة التأميف المكجكدة خارج التراب التكنسي كالناشطة بقطاع التأميف إذا لـ تتعارض ىذه 

.  الرقابة مع األحكاـ المقررة في ىذه البمداف
كال يمكف أف تحؿ مسؤكلّية الييئة، بمناسبة ممارستيا لمرقابة تطبيقا ألحكاـ ىذه المجّمة كنصكصيا 

 .التطبيقّية، محؿ مسؤكلّية اليياكؿ كاألشخاص الخاضعة لرقابتيا
 :(جديد)1-82إلفصل 

يمكف لمييئة أف تطمب كؿ المعمكمات كأف تقـك بجميع أعماؿ الرقابة الضركرّية لدل مسدم الخدمات 
المشار إلييـ بيذه المجمة كال يمكف أف يككف لتكسيع نطاؽ الرقابة غرض سكل التحقؽ مف كضعّية 
شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف المتعاقد معيا كمدل احتراميا ألحكاـ ىذه المجّمة كنصكصيا 

. التطبيقّية
 : (جديد) 83إلفصل 

 مف مجّمة 10 ك9ُتمارس الّرقابة الميدانّية مف طرؼ ُمراقبيف ُمحّمفيف كُمؤىميف قانكننا طبقنا لمفصميف 
كيمكف ليؤالء المراقبيف أف يراجعكا في . اإلجراءات الجزائّية كالحامميف لبطاقات مينّية ُتثبت ىكّيتيـ

أم كقت كعمى عيف المكاف العممّيات التي تقـك بيا اليياكؿ كاألشخاص الخاضعكف لرقابة الييئة 
كال يتحمؿ مراقبكا التأميف أّية مسؤكلّية مدنّية يمكف أف .  مف ىذه المجّمة82المشار إلييـ بالفصؿ 

 تنجر عف ممارساتيـ لمياميـ الرقابّية إاّل في صكرة ارتكابيـ أخطاء جسيمة
 :(جديد)1- 83إلفصل 

 مف ىذه المجّمة 82يجب عمى اليياكؿ كاألشخاص الخاضعيف لرقابة الييئة المشار إلييـ بالفصؿ 
أف يمدكا مراقبي التأميف بكؿ الكثائؽ كالمعمكمات التي يطمبكنيا في نطاؽ ما تقتضيو ممارسة 

كما يمكف لمراقبي التأميف استدعاء كسماع كؿ األشخاص القادريف عمى إفادتيـ بمعمكمات . مياميـ
 كيتعيف عمى .كال يمكف معارضة الييئة أك أعكانيا المكمفيف بالرقابة بالسّر الميني. ليا صمة بمياميـ

األعكاف المكمفيف بالرقابة بمقتضى مياميـ المحافظة عمى السر الميني كعدـ استغبلؿ ما أمكنيـ 
االطبلع عميو مف معمكمات لغير األغراض التي تقتضييا المياـ المكككلة إلييـ كلك بعد زكاؿ 

 .صفتيـ باستثناء الحاالت المرخص فييا بمقتضى القانكف
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 :(جديد) 84إلفصل 
ُتضّمف نتائج أعماؿ الّرقابة كمعاينة االخبلالت كالمخالفات بتقرير أك بمحضر معاينة محّرر مف 

كُيبمغ التقرير األّكلي لنتائج الرقابة الميدانّية أك محضر المعاينة . طرؼ مراقبْي تأميف عمى األقؿ
.  لمجيات المعنّية كالتي عمييا إبداء مبلحظاتيا في أجؿ تحّدده الييئة

. كتعتبر نتائج التقرير نيائّية في صكرة عدـ تكصؿ الييئة بإجابة الجية المعنّية في المّدة المحّددة
كتّتخذ الييئة ما تراه صالحا في شأف تقارير الرقابة النيائّية كمحاضر المعاينة كفقا ألحكاـ ىذه 

. المجّمة كنصكصيا التطبيقّية
عندما تستكجب الكقائع المعاينة تتبعات جزائّية، تحّرر محاضر معاينة طبقنا لمجّمة اإلجراءات 

. الجزائّية كُتحيؿ الييئة محاضر المعاينة إلى ككيؿ الجميكرّية المختص ترابينا
 :(جديد) 85إلفصل 

: ال يمكف ألم كاف أف يدير مؤسسة تأميف أك أف يتصرؼ فييا أك يراقبيا أك يحمميا أم التزاـ
  مف ىذه المجمة؛73 مف الفصؿ 2إذا صدر عميو حكـ مف أجؿ الجرائـ المنصكص عمييا بالفقرة - 
إذا صدر عميو حكـ مف أجؿ مخالفة التشريع المتعمؽ بالتأميف؛ - 
 .إذا صدر عميو حكـ بالتفميس- 

إلقسم إلثاني 
 :(جديد)إلتدإبير إلتصحيحّية لشركات إلتأمين وشركات إعادة إلتأمين

 : إلفرع إألّول
 :(جديد)إإلجرإءإت إلتصحيحّية

  :(جديد)86إلفصل 
عادة التأميف  ال تنطبؽ أحكاـ القانكف العاـ في مجاؿ معالجة الصعكبات عمى شركات التأميف كا 

 .المرخص ليا كفقا ألحكاـ ىذه المجّمة
 :(جديد)1-86إلفصل 

إذا تبّيف لمييئة أّف شركة تأميف تقـك بتطبيؽ تعريفات تمس أك قد تمس مف السبلمة المالية، يمكف 
. لمييئة أف تطمب مف الشركة المعنّية كضع تعريفة متكازنة

 :(جديد)2-86إلفصل 
: إذا عاينت الييئة أفّ 

الكضعّية المالّية لشركة تأميف أك شركة إعادة التأميف تؤشر إلمكانّية عدـ احتراـ قكاعد التصرؼ - 
 الحذر؛

طرؽ التصرؼ في شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف مف شأنيا أف تيدد نجاعة التصرؼ - 
المالي لمشركة كتؤثر عمى تكازناتيا المالية عمى مستكل المبلءة كالسيكلة ك المردكدية؛ 
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أف منظكمة الحككمة أك الرقابة الداخمية ال تستجيب لمقتضيات الباب الثامف مف ىذه المجّمة كمف - 
 شأنيا أف تؤثر عمى التكازنات المالية لممؤسسة؛

 

يمكف لمييئة أف ُتمـز الشركة المعنّية بكضع تدابير أك خطة عمؿ كذلؾ كفقا لشركط تضبطيا في 
 . الغرض

كيتعّيف عمى شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف المعنّية أف ترسؿ إلى الييئة في أجؿ شير مف 
تاريخ إعبلميا التدابير أك خطة العمؿ المطمكبة مع بياف ركزنامة تنفيذىا كذلؾ طبقا لمشركط 

 .كيمكف التمديد في ىذا األجؿ بعد مكافقة الييئة. المستكجبة
 إلفرع إلثاني

 إلبرنامج إلتصحيحي
 :(جديد) :3-86إلفصل 

: إذا عاينت الييئة 
عدـ استجابة أك عدـ تنفيذ شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف اإلجراءات التي تـّ إخضاعيا ليا - 

 مف ىذه المجّمة أك؛ 2-86طبقا ألحكاـ الفصؿ 
 مف األمكاؿ % 50أف مجمكع الخسائر المحاسبّية لشركة التأميف أك شركة إعادة التأميف تجاكزت - 

الذاتية لمشركة أك؛ 
أّف الكضعّية المالية لشركة التأميف أك شركة إعادة التأميف بدأت تشيد تدىكرا مف حيث عدـ - 

. احتراـ قكاعد التصرؼ الحذر خاصة المتعمقة بالمبلءة المالية كبتغطية المّدخرات الفنية
كما يمكف . ُيمكف ليا أف تخضع شركة التاميف أك شركة إعادة التأميف المعنية إلى برنامج تصحيحي

لمييئة أف تطمب مف شركة التاميف أك شركة إعادة التأميف المعنية اتخاذ اإلجراءات التالية منفصمة 
  :أك مجتمعة بحسب ما تقتضيو كضعية الشركة 

عادة التأميف كالتصرؼ في التكظيفات؛ (1  مراجعة سياسات االكتتاب كا 
 تحديد أك منع تكزيع أرباح؛ (2
 تككيف مدخرات إضافية أك احتياطيات أك الترفيع في رأس الماؿ أك في األمكاؿ الذاتية  (3
 تعميؽ كمي أك جزئي لمدة تحددىا الييئة ألنشطتيا المتسببة في اختبلؿ تكازناتيا المالية؛ (4
 .منع حرّية التصرؼ في أصكؿ الشركة (5

كيتعّيف عمى الشركة المعنّية أف تقدـ لمييئة جرد كامؿ لجميع األصكؿ بما في ذلؾ تمؾ الغير 
كتخضع لممكافقة المسبقة لمييئة كّؿ عممّية تصرؼ في . مخّصصة لتغطية المّدخرات الفنّية

 األصكؿ؛
 إعادة ىيكمتيا التنظيمية كاإلدارية؛ (6
 إجراء عممّية تدقيؽ خارجي عمى نفقتيا؛ (7
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تغيير المدير العاـ أك رئيس ىيئة اإلدارة الجماعّية أك أحد أك بعض أعضاء مجمس اإلدارة أك  (8
  المسيريف؛  أحدمجمس المراقبة أك

. الدعكة إلى عقد جمسة عامة لممساىميف تحدد الييئة جدكؿ أعماليا
 :(جديد)4-86إلفصل 

 يتعّيف عمييا أف ترسؿ برنامجيا 5-86عند إخضاع الشركة لبرنامج تصحيحي طبقا لمفصؿ 
التصحيحي إلى الييئة كذلؾ بعد المصادقة عميو مف طرؼ مجمس إدارتيا أك مجمس مراقبتيا في 

يمكف لمييئة تقميص ىذا ك.  يكما مف تاريخ إعبلميا بكضعيا تحت برنامج تصحيحي60أجؿ أقصاه 
. األجؿ في الحاالت االستعجالية

 :(جديد)5-86إلفصل 
تقـك الييئة في ظرؼ شير مف تاريخ استبلـ البرنامج التصحيحي، بدراسة كتقييـ مدل احترامو 

لمشركط كالمتطمبات التي تحّددىا الييئة كبالتثبت خاّصة مف مدل كاقعّية ك نجاعة تطبيؽ التدابير 
. المنصكص عمييا بالبرنامج التصحيحي في المحافظة أك استعادة التكازف المالي لمشركة

ذا عاينت الييئة أف البرنامج التصحيحي ال يستجيب لممتطمبات التي تحّددىا، تطمب مف الشركة  كا 
. المعنّية تقديـ برنامج تصحيحي معّدؿ كذلؾ في أجؿ شير مف تاريخ اإلعبلـ بمبلحظات الييئة

ذا عاينت الييئة أف البرنامج التصحيحي ال .كيمكف التمديد في ىذا األجؿ بعد مكافقة الييئة كا 
تطمب مف الشركة المعنّية تقديـ برنامج تصحيحي معّدؿ كذلؾ في  يستجيب لممتطمبات التي تحّددىا،

. كيمكف التمديد في ىذا األجؿ بعد مكافقة الييئة. أجؿ شير مف تاريخ اإلعبلـ بمبلحظات الييئة
 :(جديد)6-86إلفصل 

كيككف طمب . يمكف لمشركة المعنية أف تطمب مف الييئة خبلؿ فترة تنفيذ البرنامج التصحيحي تعديمو
  .كيمكف لمييئة قبكؿ أك رفض مطمب التعديؿ في أجؿ شير مف تاريخ الطمب. التعديؿ معمبل

 
 :(جديد)7-86إلفصل 

يمكف لمييئة بيدؼ متابعة تنفيذ البرنامج التصحيحي طمب جميع البيانات كالكثائؽ التي تراىا 
 .ضركرّية كذلؾ طبقا لصيغ كآجاؿ تحّددىا

 :(جديد)8-86إلفصل 
تخضع كؿ القرارات التي ُتتخذ مف طرؼ الجمسة العامة أك ىياكؿ التسيير أك اإلدارة لمشركة خبلؿ 

مدة تنفيذ البرنامج التصحيحي لممكافقة المسبقة لمييئة قبؿ تنفيذىا باستثناء القرارات المتعّمقة 
كتعتبر اإلجراءات المتخذة خرقا ليذا الفصؿ باطمة كعديمة األثر ما لـ تصادؽ . بالتصرؼ اليكمي

 .عمييا الييئة
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 :(جديد) 9-86إلفصل 
 .ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ تحميؿ المسؤكلّية لمييئة نتائج تطبيؽ البرنامج التصحيحي

 :(جديد)10-86إلفصل 
ـّ قبكلو مف  في حالة رفض الشركة تقديـ برنامج تصحيحي أك عدـ تنفيذ البرنامج التصحيحي الذم ت

 :قبؿ الييئة خبلؿ اآلجاؿ المحّددة، يمكف لمييئة أف
؛ كقتيتعّيف متصرؼ - 
؛ التأميف لمحفظة عقكد الكجكبيتقرر التحكيؿ - 
.  جزئيا أك كمياالشركة ترخيص سحب- 

تطبؽ ىذه األحكاـ أيضا في حالة رفض الييئة لمبرنامج التصحيحي المقدـ مف طرؼ شركة التأميف 
 .أك شركة إعادة التأميف المعنية

 :(جديد) 11-86إلفصل 
 مف ىذه المجّمة، الشركع في 10-86إذا قررت الييئة عمبل بأحكاـ المطة الثانية مف الفصؿ 

تتكلى الييئة إعبلـ كافة شركات التأميف . تطبيؽ إجراءات التحكيؿ الكجكبي ضد شركة تأميف
 .المرخص ليـ

يمنح لشركات التأميف أجؿ شير لمتعبير عف رغبتيـ في الحصكؿ عمى محفظة العقكد مكضكع 
 .كيمدد ىذا األجؿ مّرة كاحدة بشير عمى أقصى تقدير عند االقتضاء. التحكيؿ

إلفرع إلثالث 
 إلمتصرف إلوقتي

 :(جديد)12-86إلفصل 
 مف ىذه المجّمة، يمكف لمييئة، اّتخاذ قرار تعييف 11-86عبلكة عمى األحكاـ الكاردة بالفصؿ 

 :متصرؼ كقتي كذلؾ في إحدل الحالتيف التاليتيف
إذا لـ تمتـز شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف المعنّية بقرار تغيير المدير العاـ أك رئيس ىيئة - 

 ؛اإلدارة الجماعّية أك أحد أك بعض أعضاء مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة أك إحدل المسيريف 
أك إذا لـ تتمّكف الشركة مف استعادة تكازناتيا المالية كمف احتراـ قكاعد التصرؼ الحذر رغـ - 

 .  انتياء مّدة تنفيذ البرنامج التصحيحي
 :(جديد)13-86إلفصل 

ـّ تعييف المتصرؼ الكقتي لمّدة يمكف أف تصؿ إلى سنة كاممة قابمة لمتجديد مّرة كاحدة عمى أساس  يت
: معايير النزاىة كالكفاءة العممّية كالخبرة المينّية في مجاؿ التأميف كيتعّيف أف ال يككف

 مف ىذه 236ممف تربطو عبلقة بشركة التأميف أك شركة إعادة التأميف عمى معنى الفصؿ - 
 المجّمة؛
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 أجيرا لدل شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف أك أحد دائنييما؛- 
 .تحت طائمة التحجيرات المنصكص عمييا بيذه المجّمة أك بمجّمة الشركات التجارّية- 

ـّ التمديد  .عمى أساس تقرير معّمؿ يعّده المتصرؼ الكقتي يبرر فيو أسباب طمب التمديد يت
 

 :(جديد)14-86إلفصل 
يحّدد قرار تعييف المتصرؼ الكقتي طبيعة الميمة كمدتيا كالكاجبات المحمكلة عميو تجاه الييئة 

. السيما منيا التقارير الدكرية حكؿ تقدـ إنجاز ميامو
كيضبط قرار التعييف أجرة المتصرؼ الكقتي التي تحمؿ عمى شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف 

 .المعنية
 :(جديد)15-86إلفصل 

يجب عمى المتصرؼ المؤقت أف يقدـ لمييئة، خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ تعيينو عمى أقصى 
تقدير، تقريرا عف تقييمو لمكضعّية المالية لمشركة كاستنتاجاتو حكؿ إمكانيات تصحيح الكضعّية 

.  المالية أك اقتراح فتح إجراءات التصفية طبقا ألحكاـ ىذه المجّمة
 لجنة شارةشير المكالي إليداع تقرير المتصرؼ المؤقت أف تقـك بعد استاؿ خبلؿ ىيئةكيجب عمى اؿ

برنامج تصحيح كضعّية الشركة يعده المتصرؼ الكقتي أك قبكؿ الحالة إما ب حسب العقكبات،
، القرار الذم اتخذتوب المتصرؼ المؤقت ُتعمـ الييئةيجب أف  كفي ىذه الحالة إصدار قرار تصفيتياب

..  حدا لميمة المتصرؼ المؤقتعبلـكيضع ىذا اإل
 :(جديد)16-86إلفصل 

 مف ىذه المجّمة 13-86يتكلى المتصرؼ الكقتي في حاؿ تعيينو طبقا لممطة األكلى مف الفصؿ 
 .تصريؼ أعماؿ شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف

 13-86الفصؿ   كالمطة الثانية مف11-86كيعمؿ المتصرؼ الكقتي في حاؿ تعيينو طبقا لمفصؿ 
مف ىذه المجّمة، عبلكة عمى الصبلحيات المخكلة لو في تسيير شركة التأميف أك شركة إعادة 

 .التأميف، عمى تنفيذ البرنامج التصحيحي
كفي كؿ الحاالت ال يمكنو القياـ بأعماؿ مف شأنيا أف تغّير سياسات شركة التأميف أك شركة إعادة 

التأميف أك تكازناتيا كال بشراء أك بيع أمبلؾ عقارية كسندات مساىمة أك استثمار خارج البرنامج 
  .التصحيحي كبعد مكافقة مسبقة مف الييئة

. كتعمؽ جميع سمطات الجمسة العامة كىياكؿ التسيير كاإلدارة طيمة مدة عمؿ المتصرؼ المؤقت
. كتعد باطمة جميع القرارات المتخذة خرقا ليذا الفصؿ ما لـ تصادؽ عمييا الييئة

كبغض النظر عف الكاجبات المحمكلة عميو بمقتضى قرار التعييف، عمى المتصرؼ الكقتي أف يقدـ 
لمييئة كؿ ثبلثة أشير عمى األقؿ تقريرا في األعماؿ التي أنجزىا ككذلؾ في تطكر الحالة المالية 

 .لشركة التأميف أك شركة إعادة التأميف
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كعميو أف يقدـ لمييئة في حاؿ تكاصؿ صعكبات شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف تقريرا يبّيف 
طبيعة ىذه الصعكبات كأسبابيا كحجميا كالتدابير التي مف شأنيا أف تحقؽ استعادة شركة التأميف أك 

 .شركة إعادة التأميف لتكازناتيا
 :(جديد)17-86إلفصل 

يتعيف عمى المتصرؼ الكقتي بمقتضى ميامو المحافظة عمى السر الميني كعدـ استغبلؿ ما أمكنو 
االطبلع عميو مف معمكمات لغير األغراض التي تقتضييا المياـ المكككلة إليو كلك بعد زكاؿ صفتو 
باستثناء الحاالت المرخص فييا بمقتضى القانكف كتحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا بالفصؿ 

 . مف المجمة الجزائية254
يتعّيف عمى المتصرؼ الكقتي بمقتضى ميامو المحافظة عمى السّر الميني كعدـ استغبلؿ ما أمكنو 
االّطبلع عميو مف معمكمات لغير األغراض التي تقتضييا المياـ المكككلة إليو كلك بعد زكاؿ صفتو 
باستثناء الحاالت المرخص فييا بمقتضى القانكف كتحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا بالفصؿ 

.  مف المجّمة الجزائّية254
 :(جديد)18-86إلفصل 

يمكف لمييئة إنياء مياـ المتصرؼ الكقتي في صكرة االخبلؿ بالكاجبات المحمكلة عميو بمقتضى ىذه 
. المجّمة كنصكصيا التطبيقية

 إلعقوبات إلتأديبّية: إلقسم إلثالث
 شركات إلتأمين وشركات إعادة إلتأمين: إلفرع إألّول

 :(جديد) 87إلفصل 
ُتسمط الييئة عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف الخاضعة لمترخيص في حالة اإلخبلؿ 

:  بااللتزامات المحمكلة عمييا بمكجب أحكاـ ىذه المجّمة كنصكصيا التطبيقّية إحدل العقكبات التالية
 اإلنذار؛- 
 التكبيخ؛- 
التعميؽ المؤقت لمنشاط أك لجزء منو؛ - 
 التحكيؿ الكجكبي لمحفظة العقكد كميا أك جزئيا؛- 
 سحب الترخيص جزئيا أك كميا- 

 :(جديد)1-87إلفصل 
 أحدبصرؼ النظر عف العقكبات الجزائية المنصكص عمييا بيذه المجمة،  يمكف لمييئة إنياء مياـ 

أحد ىيئة اإلدارة الجماعية أك اإلدارة العامة أك  أعضاء مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة أك
 مف 85المسيريف إذا ثبت ليا أنو يباشر ميامو كىك تحت طائمة المكانع المنصكص عمييا بالفصؿ 

. ىذه المجّمة
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 :(جديد)2-87إلفصل 
 عف كؿ يـك  دينارإقدرها مائتتكّظؼ عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف خطّية مالّية 

: تأخير في
تكجيو الكثائؽ كالبيانات المطمكبة في اآلجاؿ المحّددة كفقا ألحكاـ ىذه المجّمة كنصكصيا - 

 التطبيقّية؛
مد الييئة بالتقارير المنصكص عمييا بيذه المجمة كحسب اآلجاؿ المحّددة كفقا ألحكاـ ىذه المجّمة -

 كنصكصيا التطبيقّية؛
 .نشر قكائميا المالية في اآلجاؿ المحّددة طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ-  

تحتسب الخطّية عمى كؿ يـك تأخير إلى حيف تكّصؿ الييئة بجميع الكثائؽ كالبيانات المطمكبة دكف 
 .أّية معمكمات مغمكطة أك منقكصة

 عف كؿ يـك تأخير في تكجيو  دينارإقدرها مائتكتكّظؼ عمى شركات التأميف خطّية مالّية - 
. البيانات  لمركزّية المخاطر حسب اآلجاؿ المحّددة كفقا ألحكاـ ىذه المجّمة كنصكصيا التطبيقّية

 عف كؿ يـك تأخير في تكجيو الكثائؽ  دينارإقدرها مائتكتكظؼ عمى الشركة األـّ خطية مالية 
. 7-68 ك 6-68المنصكص عمييا بالفصميف 

 :(جديد)3-87إلفصل 
 شركات إعادة تعاقب اليياكؿ كاألشخاص الخاضعيف لرقابة الييئة مف غير شركات التأميف ك

 مف ىذه المجّمة بخطية مالية قدرىا مائة دينار عف كؿ يـك تأخير 82 المشار إلييـ بالفصؿ التأميف
. في مد الييئة بجميع التقارير كالكثائؽ كالبيانات كالمعمكمات المتعّمقة بنشاطيـ

 :(جديد)4-87إلفصل 
 في صكرة ألف دينار وخمسة آالف دينارتكّظؼ عمى شركات التأميف خطّية مالية تتراكح بيف 

 4-55 ك3-36 ك 1-36 ك1-34 ك1-19 ك5 ك4-1 ك3-1ك  2-1مخالفة أحكاـ الفصكؿ 
 .11-55 ك8-55 ك7-55ك

بين ألف دينار وخمسة كما تكّظؼ عمى شركات التأميف ذات الصبغة التعاكنّية خطّية مالية تتراكح 
.  مف ىذه المجمة11-55 ك8-55 ك7-55 ك4-55 في صكرة مخالفة أحكاـ الفصكؿ آالف دينار

 :(جديد) : 5-87إلفصل 
:   في الحاالت التاليةقدرها خمسة آالف دينارتكّظؼ عمى شركات التأميف خطّية مالية 

 مف 13-42عدـ مسؾ سجؿ عقكد التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ المنصكص عميو بالفصؿ - 
ىذه المجمة؛ 

.  مف ىذه المجّمة14-42مخالفة أحكاـ الفصؿ - 
.  مف ىذه المجمة78عدـ ُتكجيو االتفاقيات المنصكص عمييا بالفصؿ
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عدـ ُتكجيو االتفاقية المبرمة مع سمسار التأميف إلى الييئة كالمتعمقة بإسناد مياـ استخبلص - 
أقساط التأميف أك التصرؼ في التعكيضات ؛ 

 مف ىذه المجمة؛ 79االستعانة بخبراء أك معايني أضرار غير مرسميف بالسجؿ المذككر بالفصؿ 
. عدـ إصبلح البيانات التي تتكلى مركزّية المخاطر معالجتيا- 

 :(جديد)6-87إلفصل 
 في قدرها خمسة آالف دينارتكّظؼ عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف خطّية مالية 

:  الحاالت التالية
 عدـ مسؾ دفتر خاص بمداكالت مجمس اإلدارة كفقا لمتشريع الجارم بو العمؿ؛- 
 عدـ تحرير محاضر جمسات مجمس اإلدارة كفقا لمتشريع الجارم بو العمؿ؛- 
عدـ احتراـ شركط انعقاد كتسيير الجمسات العامة لمشركة كفقا لمتشريع الجارم بو العمؿ؛ - 
االستعانة بأشخاص لمقياـ بالمياـ المكككلة بمقتضى ىذه المجّمة إلى اإلكتكارييف دكف الحصكؿ - 

عمى مكافقة الييئة ؛   
 مف ىذه المجمة؛ 235مخالفة أحكاـ الفصؿ - 
.  مف ىذه المجّمة1-91عدـ االنخراط بالجامعة التكنسّية لشركات التأميف كفؽ أحكاـ الفصؿ - 

 :(جديد)7-87إلفصل 
 في خمسة آالف دينارتكّظؼ عمى شركات التأميف ذات الصبغة التعاكنّية خطّية مالية قدرىا 

 : الحاالت التالية
 عدـ الترسيـ بسجؿ المؤسسات ؛- 
. عدـ مسؾ سجؿ المشتركيف- 

 :(جديد)8-87إلفصل 
 في خمسة آالف دينار وعشرة آالف دينارتكّظؼ عمى شركات التأميف خطّية مالية تتراكح بيف 

 .10-42ك1-42 ك42 ك1-40 ك38صكرة مخالفة أحكاـ الفصكؿ 
 :(جديد)9-87إلفصل 

تترإوح بين خمسة آالف دينار تكّظؼ عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف خطّية مالية 
 . مف ىذه المجمة232 ك92 في صكرة مخالفة أحكاـ الفصكؿ وعشرة آالف دينار

 :(جديد)10-87إلفصل 
:   في الحاالت التاليةقدرها عشرة آالف دينارتكّظؼ عمى شركة التأميف خطّية مالية 

 مف ىذه المجّمة؛ 241 إلى 237 كالفصكؿ مف 60مخالفة أحكاـ الفصؿ . 1
  مف ىذه المجّمة كتطبؽ الخطية عمى كؿ عقد تأميف؛47 ك46مخالفة أحكاـ الفصكؿ . 2
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 في حالة  عشرة آالف دينارقدرهاكتكّظؼ عمى شركات التأميف ذات الصبغة التعاكنّية خطّية مالية 
.  مف ىذه المجمة249مخالفة أحكاـ الفصؿ 

 :(جديد)11-87إلفصل 
 في صكرة عشرة آالف دينار قدرهاتكّظؼ عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف خطّية مالية 

.  مف ىذه المجمة241 إلى 237مخالفة أحكاـ الفصكؿ مف 
 :(جديد)12-87إلفصل 

 في صكرة قدرها عشرة آالف دينارتكّظؼ عمى شركات التأميف ذات الصبغة التعاكنّية خطّية مالية 
.  مف ىذه المجمة249مخالفة أحكاـ الفصؿ 

 :(جديد)13-87إلفصل 
 في عشرة آالف دينار وعشرون ألف دينارتكّظؼ عمى شركات التأميف خطّية مالية تتراكح بيف 

.  مف ىذه المجمة5-42 ك2-42 ك 2-36 ك10صكرة مخالفة أحكاـ الفصكؿ 
 :(جديد)14-87إلفصل 

عشرة أالف وعشرون تكّظؼ عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف خطية مالية تتراكح بيف 
 ك 227 ك226 ك225  ك221 ك 219 ك1-218 في صكرة مخالفة أحكاـ الفصكؿ ألف دينار

  . مف ىذه المجمة243
 :(جديد)15-87إلفصل 

 في ن ألف ديناروعشر قدرهاتكّظؼ عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف خطّية مالية 
.  مف ىذه المجمة251 ك 1- 54 ك2-52صكرة مخالفة أحكاـ ة الفصكؿ 

 :(جديد)16-87إلفصل 
 في صكرة مخالفة أحكاـ الفصؿ ن ألف ديناروقدرها عشرتكّظؼ عمى شركة التأميف خطّية مالية 

.  مف ىذه المجمة53
 :(جديد)17-87إلفصل 

 في صكرة ن ألف ديناروثالثتكّظؼ عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف خطية مالية قدرىا 
.  مف ىذه المجمة58مخالفة أحكاـ الفصؿ 

 :(جديد)18-87إلفصل 
 عشرين ألف دينارتكظؼ عمى شركات التاميف ك شركات إعادة التأميف خطية مالية تتراكح بيف 

 . ىذه المجمة مف221  في صكرة مخالفة أحكاـ الفصؿوخمسين ألف دينار
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إلفرع إلثاني 
 إألشخاص إلخاضعين لرقابة إلهيئة

 :(جديد)88إلفصل 
 مف ىذه المجمة 69 مف الفصؿ 3 إلى 1 المشار إلييـ بالفقرة مف وسطاء إلتأمينتكّظؼ عمى 
  مف ىذه المجمة1-74 في صكرة مخالفة أحكاـ الفصؿ  ألف دينارقدرىاخطية مالية 

 :(جديد)1-88إلفصل 
 مف ىذه المجّمة خطّية 70تكّظؼ عمى كسطاء التأميف الخاضعيف لمترخيص المشار إليو بالفصؿ 

 71 في صكرة مخالفة كاجب إعبلـ الييئة المنصكص عميو بالفصكؿ  خمسة آالف دينارمالية قدرىا
. مف ىذه المجّمة 74 ك1-73ك

 :(جديد)2-88إلفصل 
في حالة التّػػػكّسط  عشرة آالف دينار تكّظؼ عمى سمسار التأميف ك إعادة التأميف خطية مالية قدرىا

. في تأميف الخطر كالقياـ بدكر الكسيط إلعادة تأمينو في عممية اإلسناد مف قبؿ شركة التأميف
 :(جديد)3-88إلفصل 

 في صكرة عدـ عشرة آالف دينارتكظؼ عمى سمسار التأميف ك إعادة التأميف خطية مالية قدرىا 
اّتخاذ تدابير العناية الكاجبة طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب كمنع غسؿ 

 األمكاؿ؛ 
 :(جديد)4-88إلفصل 

 مف ىذه 80تكظؼ عمى الخبراء كمعايني األضرار المرسميف بالسجؿ المنصكص عميو بالفصؿ 
المجّمة في حالة اإلخبلؿ بااللتزامات المحمكلة عمييـ بمكجب أحكاـ ىذه المجّمة كنصكصيا 

 : التطبيقّية إحدل العقكبات التالية
 ؛ سنوإتثالثستة أشهر واإليقاؼ الكقتي لمنشاط لمّدة تتراكح بيف - 
 .الشطب مف السجؿ- 

كفي صكرة شطب اسـ الخبير أك معايف األضرار مف السجّؿ الذم تمسكو الجامعة ألّم سبب مف 
 مف تاريخ الشطب كبمكافقة مسبقة مف إاّل بعد مرور سنةاألسباب، فإّنو ال يمكنو إعادة الترسيـ 

 .الييئة
 :(جديد) 5-88إلفصل 

 عف كؿ يـك تأخير عف  مائة دينارتكظؼ عمى الخبير أك معايف األضرار خطية مالية قدرىا
اآلجاؿ المتفؽ عمييا باالتفاقيات ذات العبلقة في تقديـ تقارير مياميـ لمطرؼ الصادر عنو 

 .التكميؼ
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 :(جديد)6-88إلفصل 
 في صكرة مخالفة أحكاـ ألف دينارتكظؼ عمى الخبير أك معايف األضرار خطية مالية قدرىا 

  مف ىذه المجمة4-84 ك5-80الفصكؿ
 :(جديد)7-88إلفصل 

 : عمىألف دينارتكظؼ خطية مالية قدرىا 
-92نائب التأميف الذم ال ينخرط بالجمعّية المينّية لنكاب التأميف كفقا لمقتضيات الفصؿ الفصؿ - 
 مف ىذه المجّمة؛  5

عادة التأميف الذم ال ينخرط بالجمعّية المينّية لشركات السمسرة في التأميف  -  سمسار التأميف كا 
  مف ىذه المجّمة؛5-92كفقا لمقتضيات الفصؿ الفصؿ 

 . مف ىذه المجمة10-81اإلكتكارم الذم يخالؼ أحكاـ الفصؿ- 
 :(جديد)8-88إلفصل 

 عشرة آالف  مف ىذه المجمة خطّية مالية قدرىا60تكّظؼ األشخاص المخالفيف ألحكاـ الفصؿ 
. دينار

 :(جديد)9-88إلفصل 
تعمـ الييئة الجامعة التكنسية لشركات التأميف بالعقكبات الصادرة في حؽ الخبير أك معايف األضرار 

يتعّيف عمى . أك اإلكتكارم إذا تعمقت بعقكبة اإليقاؼ الكقتي لمنشاط أك عقكبة الشطب مف السجؿ
الجامعة إعبلـ كافة شركات التأميف المنخرطة بالعقكبات المتخذة ضد الخبير أك معايف األضرار أك 

 .اإلكتكارم كمنع التعامؿ معو إلى حيف اإلعبلـ بما يخالؼ ذلؾ
 :(جديد)10-88إلفصل 

 مف 6 إلى 3تكّظؼ عمى اليياكؿ كاألشخاص الخاضعيف لرقابة الييئة المشار إلييـ بالمطات مف 
 عف كؿ يـك تأخير في تكجيو الكثائؽ  مائة دينار مف ىذه المجّمة خطّية مالّية قدرىا82الفصؿ 

 .كالبيانات المطمكبة في اآلجاؿ المحّددة كفقا ألحكاـ ىذه المجّمة
تحتسب الخطّية عمى كؿ يـك تأخير إلى حيف تكّصؿ الييئة بجميع الكثائؽ أك البيانات المطمكبة 

 .دكف أّية معمكمات مغمكطة أك منقكصة
 :(جديد)11-88إلفصل 

  ألف دينار مف ىذه المجّمة بخطّية مالية قدرىا82تعاقب اليياكؿ كاألشخاص المشار إلييـ بالفصؿ 
في صكرة االمتناع عف اإلجابة عمى استفسارات مراقبي التأميف أك االمتناع عف مّدىـ بالكثائؽ 

 .المطمكبة أثناء تأديتيـ لمياميـ أك مّدىـ عمدنا بمعمكمات مغمكطة أك منقكصة
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 أحكام مختمفة: إلفرع إلثالث
 :(جديد)89إلفصل  

. تضاعؼ جميع الخطايا المنصكص عمييا بيذه المجّمة في صكرة العكد الرتكاب نفس المخالفة
كيعتبر عكدا عمى معنى ىذه المجّمة إعادة ارتكاب نفس المخالفة خبلؿ الثبلث سنكات المكالية 

. لتاريخ صدكر قرار الييئة بالعقكبة
 :(جديد)1-89إلفصل 

تستخمص الخطايا بعنكاف المخالفات المنصكص عمييا بيذه المجّمة لفائدة صندكؽ ضماف المؤمف 
 كالمتعّمؽ بقانكف 2000 ديسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98ليـ المحدث بمكجب القانكف عدد 

 بكاسطة بطاقة إلزاـ يصدرىا ك يكسبيا بالصبغة التنفيذية الكزير المكمؼ بالمالية 2001المالّية لسنة 
 .أك مف فّكض لو الكزير المكمؼ بالمالية في ذلؾ طبؽ اإلجراءات الكاردة بمجمة المحاسبة العمكمية

 إلقسم إلرإبع
 سحب إلترخيص

 :(جديد)1-90إلفصل 
 مف ىذه المجمة، بعد سماع شركة التأميف أك شركة إعادة 49ُيسحب الترخيص المشار إليو بالفصؿ 

: التأميف المعنية في الحاالت التالية
التكقؼ الكّمي عف ممارسة صنؼ مف أصناؼ التأميف - 
أك في صكرة عدـ شركع شركة تأميف أك شركة إعادة تأميف في ممارسة نشاطيا المرخص ليا بو - 

  .في ظرؼ سنة مف تاريخ إعبلميا بقرار الترخيص
 :(جديد)2-90إلفصل 

في صكرة الييئة  مف ىذه المجمة بقرار صادر عف 49ُيسحب الترخيص المشار إليو بالفصؿ 
. الّتخمى اإلرادم عف الّنشاط بصنؼ أك أكثر مف أصناؼ التّػػػػػػػأميف المرخص ليا بممارستيا

. كتضبط الييئة بترتيب ممؼ طمب اإلنقطاع عف النشاط بصنؼ أك أصناؼ تأميف
كينجّر عف التّػػػػػكقّػػػػؼ عف ُمػػػمارسة الّنػػػػشاط في األصناؼ المعنية سحب الترخيص الممنكح لمّشػػػػػػركة 

. لممارستيا
.  قػػػػػػػرارىا بسحب الترخيص بعد سماع شركة التأميف المعنيةالييئةكتُػػػػػصدر 

 .كيضبط قرار السحب تاريخ سريانو
 :(جديد)3-90فصل 

تقدـ الشركة طمب اإلنقطاع عف ممارسة صنؼ أك أصناؼ التأميف إلى الييئة مهرفقا بمخطط عمؿ 
تحّدد مف خبللو طريقة تصفية التزاماتيا الناشئة عف عقكد التأميف أك أنشطتيا المتعمقة بإعادة 

.  التأميف
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في حالة عدـ تقديـ مخطط تصفية اإللتزامات أك إذا تبّيف لمييئة أّف المخطط الُمقّدـ ال يكفر 
الضمانات الكافية لحماية المؤمف ليـ كالمستفيديف مف عقكد التأميف أك الدائنيف، يمكف لمييئة اّتخاذ 
التدابير التي تراىا ضركرّية لتأطير عممّية تصفية االلتزامات كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا بيذه 

 .المجمة
ال يمكف لمشركة طمب سحب الترخيص بصفة كمية إال بعد إحالة كامؿ محفظة العقكد إلى شركة 

تأميف أخرل كفؽ أحكاـ ىذه المجمة 
 :(جديد)4-90إلفصل 

 مف ىذه المجّمة كميًّا أك جزئينا كذلؾ في 49يمكف لمييئة أف تسحب الترخيص المشار إليو بالفصؿ 
: الحاالت التالية

عندما تككف الشركة ال تعمؿ طبقا لمتراتيب الجارم بيا العمؿ، خاصة تمؾ المنصكص عمييا - 
 بيذه المجّمة كنصكصيا التطبيقّية؛

 إلى 1-51عدـ تكفر أحد الشركط التي منح عمى أساسيا الترخيص كالُمحّددة بالفصكؿ مف - 
  مف ىذه المجّمة؛51-5
ـّ بكاسطة تصاريح خاطئة أك بكاسطة أّية كسيمة أخرل -  إذا تبّيف أّف الحصكؿ عمى الترخيص ت

 غير شرعّية؛
عندما تككف الحالة المالّية لمشركة ال تتكّفر فييا الضمانات الكافية التي تسمح ليا بالكفاء - 

 .بتعيداتيا
 :(جديد)5-90إلفصل 

 مف ىذه المجّمة إال إذا كقع التنبيو عمى 8-90ال يمكف سحب الترخيص طبقا ألحكاـ الفصؿ 
الشركة كتابينا بكاسطة رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ تكضح اإلخبلالت المسّجمة 

. عمييا كتطالبيا بتقديـ ممحكظاتيا كتابينا في أجؿ ال يتجاكز شيرا مف تاريخ اإلعبلـ
 :(جديد)6-90إلفصل 

ينجر عف سحب الترخيص الجزئي أك الكمي التكقؼ عف إكتتاب عقكد جديدة أك تجديدىا بالنسبة 
كتبقى شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف، التي سحب . ألصناؼ التأميف المعنّية بعممّية السحب

منيا الترخيص الكمي خاضعة لرقابة الييئة إلى حيف الكفاء كميا بالتزاماتيا تجاه المؤمف ليـ 
 .كالمستفيديف مف عقكد التأميف، أك الى حيف التحكيؿ الكمي لمحفظة عقكد التأميف بعد مكافقة الييئة

 إلتصفية: إلقسم إلخامس 
 :(جديد)7-90فصل 

في صكرة سحب الترخيص كميا بمبادرة مف الييئة، تنحؿ الشركة بفعؿ القانكف كتحيؿ الييئة قرارىا 
.  إلى المحكمة اإلبتدائية الكائف بدائرتيا المقر اإلجتماعي لشركة التأميف أك شركة إعادة التأميف
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. كتتكلى ىذه األخيرة فتح إجراءات التصفية كفؽ أحكاـ ىذه المجمة
 :(جديد)8-90فصل 

تعمـ الييئة الشركة المعنية بقرار سحب الترخيص، كيمكف أف يككف ىذا القرار مكضكع طعف أماـ 
. المحكمة اإلدارية في أجؿ شير مف تاريخ اإلعبلـ بو

 :(جديد)9-90فصل 
تنطبؽ أحكاـ العنكاف الثالث مف الكتاب األكؿ مف مجمة الشركات التجارية كأحكاـ الكتاب الرابع مف 

. المجمة التجارية ما لـ تتعارض مع أحكاـ ىذه المجمة
 :(جديد)10-90فصل 

 :تنحؿ شركة تأميف أك شركة إعادة تأميف في الحاالت التالية
قانكنا بسحب الترخيص الكمي بمبادرة مف الييئة كفؽ أحكاـ ىذه المجمة -
قضائيا بمقتضى حكـ مف المحكمة المختصة بطمب معمؿ مف الييئة -

 تحدد الييئة تقرير تسمـ مف تاريخ الشير غضكف الشركة المعنية في بتصفية حكما المحكمة  تصدر
. التصفية كآجاؿ شركط فيو

 أثرا تترؾ كسيمة بأم كذلؾ التصفية حكـ بصدكر الييئة كالشركة المحككمة بالتصفية المحكمة كتعمـ
 تككف يكميتيف التجارم كبجريدتيف كبالسجؿ التكنسية لمجميكرية الرسمي بالرائد بنشره كتابي كتأذف

تاريخ  مف يكما عشرة خمسة أقصاه أجؿ في نفقة الشركة كذلؾ عمى العربية بالمغة ناطقة إحداىما
 .بالتصفية الحكـ صدكر
شركة تأميف أك شركة إعادة تأميف  قبؿ مف بالتصفية الصادر الحكـ في باالستئناؼ الطعف يمكف

 نشره تاريخ مف عشريف يكما أجؿ في ذلؾ في مصمحة لو مف كؿ أك الدائنيف أك بتصفيتيا المحكـك
 .التكنسية لمجميكرية الرسمي بالرائد

. كيراعى األجؿ المنصكص عميو بالفقرة السابقة في الطعف بالتعقيب في القرار اإلستئنافي
 :(جديد)11-90فصل 

تككف شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف في حالة تصفية بداية مف التاريخ المنصكص عميو 
شركة التأميف في حالة " بالحكـ القاضي بتصفيتيا، كيجب أف يككف اإلسـ اإلجتماعي متبكعا بعبارة 

كذلؾ في كؿ الكثائؽ الصادرة عنيا غير أف الشخصية المعنكية لشركة التأميف أك شركة " تصفية
 .إعادة التأميف تبقى قائمة إلى حيف ختـ أعماؿ التصفية

كال يمكف شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف أف تعارض الغير بذلؾ إال بداية مف اليـك الذم يمي 
 .إشيار الحكـ القضائي القاضي بالتصفية
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 :(جديد)12-90فصل 
يبقى المسّيركف لشركة التأميف أك شركة إعادة التأميف بعد حميا، كقبؿ تعييف المصفي، المسيريف 
الفعمييف ليا في تمؾ المدة كليس ليـ أف يعقدكا في حقيا أية معاممة، عدا ما يمـز إلتماـ العقكد 

 .كاألعماؿ المشركع فييا قبؿ حّميا، كما ىك متأكد مف األعماؿ
ـّ تعييف مصؼ   كيمكف لممحكمة بطمب مف الييئة، الحكـ بإبػػػػػػطاؿ قرار أك قرارات مسيرم شركة ت

كُيحمؿ عمى الييئة اثبات اّف األشخاص الذيف اكتتبكا عقكد تأميف مع المؤسسة كانكا عمى عمـ . ليا
.  بعدـ كفاية األصكؿ المخصصة لممؤمف ليـ كأّف العممية تيدؼ الى التخفيض منيا

 :(جديد)13-90فصل 
 مف ىذه المجمّػػػػػة، مف شركة تأميف تنشط 49في صكرة سحب الترخيص المشار اليو بالفصؿ 

بأصناؼ تأميف مف غير صنؼ التأميف عمى الحياة، تنتيي قانكنا جميع عقكد التأميف المكتتبة لدييا 
.  مف تاريخ نشر قرار سحب الترخيص12عمى الساعة -في اليـك األربعيف

كتبقى أقساط التأميف التي حؿ أجميا قبؿ تاريخ صدكر قرار الييئة بسحب الترخيص مف حؽ شركة 
.  التأميف، غير أنيا ال تصبح مكتسبة لمشركة ااّل في حدكد فترة الضماف إلى تاريخ الفسخ

 :(جديد)14-90فصل 
 مف ىذه المجمّػػػػػة، مف شركة تأميف تنشط 49في صكرة سحب الترخيص المشار اليو بالفصؿ 

بصنؼ التأميف عمى الحياة، تبقى عقكد التأميف خاضعة لشركطيا العامة كالخاصة الى حيػػػػف 
. ُصدكر قرار السحب

. كيمكف لممصفي بعد مكافقة القاضي المراقب تأجيؿ خبلص المبالغ المترتبة عف ىذه العقكد
كيقع تسجيؿ مبػػػػػالغ األقساط المستخمصة مف قبؿ المصّفي في حساب خاّص مكضكع تصفية 

. مستقمة
كيمكف لمييئة بطمب مف الُمصّفي بناءا عمى تقرير مف القاضي المراقب، أف تقرر تاريخ تكقؼ 

سرياف العقكد، أك الّترخيص بتحكيميا كميا أك جزئّيا الى شركة أك عدة شركات تأميف، أك التمديد في 
مدة سريانيا، أك التقميص مف المبالغ في صكرة الكفاة أك الحياة، أك التقميص مف األرباح كمف قيمة 

شراءىا كذلؾ قصد مكائمة قيمة اإللتزامات المحمكلة عمى الشركة مع المبمغ الذم تفرزه عممية 
 .تصفية الشركة

 :(جديد)15-90فصل 
يمكف لمقاضي المراقب أف يكمؼ مراقبيف مف الييئة لمقياـ بعمميات تثبت سكاءا عمى الكثائؽ أك عمى 

. عيف المكاف
 .أف يعمـ الييئة بسير عممية التصفية عمى األقؿ مرتيف في السنةالمصفي  لعؿ ك
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 :(جديد)16-90فصل 
تعيف المحكمة باقتراح مف الييئة المصفي أك المصفيف، يتكلى تحت رقابتيا إنجاز عممية التصفية 

: كذلؾ في أجؿ أقصاه شير مف صدكر حكـ بات في الحؿ كالتصفية عمى أف ال يككف
 مّمػػػف تربػػػػطو بشركة التأميف المحككمة بالحؿ كالتصفية،

 أجيرا لدل الشركة أك أحد دائنييا،
كاقعا تحت طائمة التحجيرات المنصكص عمييا بيذه المجمة أك بمجمة الشركات التجارية أك إحدل 

 .حاالت تضارب المصالح
ـّ تعييف المصفي عمى أساس معايير النزاىة كالكفاءة العممية كالخبرة المينية في المجاؿ التأميني  كيت

 .أك المالي أك القانكني كاإلستقبللية عف شركة التأميف المعنية
. كُتعّيف الييئة كجكبا مراقب تاميف قصد مساعدة المصفي في اعمالو

كتعيف المحكمة قاضي مراقب يتكلى مراقبة أعماؿ التصفية كيستعيف بمراقب أك عدة مراقبيف يتـ 
. تعيينيـ مف الييئة

كال يعارض الغير بقرار ختـ التصفية كالمصادقة عمى الحساب النيائي إال بداية مف اليـك الذم يمي 
. إشيار قرار ختـ التصفية بالرائد الرسمي

 :(جديد) :17-90فصل 
ُيحمؿ عمى أصكؿ شركات التأميف كشركات إعادة التأميف امتياز عاـ يخصص حسب األكلكية 

لخبلص المنتفعيف بعقكد التأميف عمى الحياة في حدكد األصكؿ المخصصة ليذه العقكد يمييـ فيما 
 . بعد المنتفعكف بعقكد التأميف عمى غير الحياة

 مف مجمة الحقكؽ العينية 199كيقدـ ىذا االمتياز عمى االمتياز العاـ لمخزينة كذلؾ خبلفا لمفصؿ 
 :(جديد)18-90فصل 

يمتـز المهصفي حسب إختيار المكتتب أك المنخرط بعنكاف عقكد التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ، 
إما بإحالة المبالغ مكضكع اإلمتياز العاـ المذككرة أعبله إلى عقكد تأميف عمى الحياة مكتتبة لدل 

شركة تأميف مرخص ليا بتعاطي نشاط التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ كيختارىا المكتتب كفؽ 
. أحكاـ مجمة التأميف أك بتمكينو مف المبالغ المكتسبة لفائدتو في حسابو الفردم

 :(جديد)19-90فصل 
إذا تساكل الدائنكف في رتبة كاحدة ككاف محصكؿ التصفية غير كاؼ لخبلص جميع ديكنيـ خبلصا 
كامبل، يتحصمكف حسب نسب ديكنيـ بنفس الدرجة كالمبالغ العائدة ليـ، كمف إنجر لو حؽ مف دائف 

 .ممتاز، حّؿ محمو في جميع حقكقو
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 :(جديد)20-90فصل 
 48 ك47 مف الفصؿ 2 كالفقرة 42 ك38 ك37 ك34 إلى 32 كمف 29تنسحب أحكاـ الفصكؿ 

 مف مجمة الشركات التجارية عمى المصفي المعيف 52 إلى 50 كمف 49كالفقرة األكلى مف الفصؿ 
. لتصفية شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية

 :(جديد)21-90إلفصل 
يتكلى مصفي شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية تكزيع األمكاؿ المتكفرة، عمى الدائنيف حسب 

: الترتيب التالي
 الديكف الممتازة لفائدة المشتركيف بعنكاف التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ- 
 الديكف الممتازة لفائدة المشتركيف بعنكاف التأميف عمى غير الحياة - 
. المصاريؼ القضائية التي صرفت في مصمحة جميع الدائنيف لحفظ ما ىك ضماف لمدائنيف كبيعو- 
المبالغ المستحقة لمخزينة العامة مف ضرائب كأداءات مختمفة بالشركط المقررة في النصكص - 

الخاصة 
أجكر أعكاف لمشركة ككؿ ديف ناشئ عف عبلقة شغمية أبرمت قبؿ فتح إجراءات التصفية؛ - 
المبالغ الراجعة لمصناديؽ اإلجتماعية بعنكاف معاليـ اإلنخراطات؛ - 
المبالغ البلزمة لتسديد الحقكؽ المكتسبة لممشتركيف بعنكاف التغطيات الممنكحة مف قبؿ الشركة؛ - 
الدائنيف المكثقة ديكنيـ برىف؛ - 
المبالغ المساكية لميبات كالكصايا ليقع إستعماليا طبؽ إرادة المتبرعيف أك المكصيف إذا كقع - 

 تحديد مكقفيـ في صكرة التصفية؛
المبالغ البلزمة في حدكد ما تبقى مف المكاسب لتسديد معاليـ القبكؿ كافشتراؾ بالنسبة لمسنة األكلى 

 .إلى شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية التي قد ينتقؿ إلييا المشترككف في الشركة المنحمة
الدائنيف العادييف؛ -

إذا تساكل الدائنكف في رتبة كاحدة ككاف محصكؿ التصفية غير كاؼ لخبلص جميع ديكنيـ خبلصا 
كامبل، يتحصمكف حسب نسب ديكنيـ بنفس الدرجة كالمبالغ العائدة ليـ، كمف إنجر لو حؽ مف دائف 

.  ممتاز، حّؿ محمو في جميع حقكقو
بقرار مف الجمسة العامة الخارقة لمعادة تخصص المبالغ المتبقية مف محصكؿ التصفية كجكبا لفائدة 

. شركة تأميف ذات صبغة تعاكنية أخرل أك لفائدة جمعية مصنفة ذات مصمحة عامة
 :(جديد)22-90إلفصل 

يجب أف يخصص الفائض المسجؿ كالقابؿ لمتكزيع لدل شركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية في 
درجة أكلى لمخبلص المسبؽ لمقركض المتحصؿ عمييا بعنكاف الترفيع في صندكؽ الماؿ المشترؾ 

كفي صكرة شطب الشركة ألحد . بالتناسب بيف المشتركيف حسب حصة مساىمتيـ في القرض



 78 

المشتركيف، أك قياـ المشترؾ بفسخ عقد التأميف كفؽ أحكاـ مجمة التأميف يحؽ ليذا المشترؾ طمب 
.  الخبلص المسبؽ كاإلجمالي لقيمة مساىمتو في تمكيؿ القرض

 :(جديد)23-90فصل 
تخصص المبالغ المتبقية مف محصكؿ تصفية شركة تأميف ذات صبغة تعاكنية كجكبا بقرار مف 
الجمسة العامة الخارقة لمعادة لفائدة شركة تأميف ذات صبغة تعاكنية أخرل كفي صكرة عدـ إتخاذ 
. الجمسة العامة لقرار إحالة ىذا الفائض تخصص المبالغ المتبقية لفائدة صندكؽ ضماف المؤمف ليـ

 

 : إلباب إلرإبع
 تنظيم قطاع إلتأمين جديد

 : إلقسم إألول
إلجامعة إلتونسية لشركات إلتأمين وإلهياكل إلمنبثقة عنها 

 : إلفرع إألول
إلجامعة إلتونسية لشركات إلتأمين 

  :(جديد) 91إلفصل 
عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف تككيف جمعية مينية تعمؿ عمى دراسة المسائؿ التي 

كما تقـك بدكر الكسيط بيف أعضائيا مف جية  تخص المينة كتطكير أدائيا كتككيف المكارد البشرية
 .ك السمط العمكمية كالييئة  العامة لمتأميف مف جية أخرل فيما يتعمؽ بكؿ مسألة تيـ المينة

عمى الجمعية المينية أف تعّد مدكنة قكاعد حسف سير المينة ممزمة لجميع أعضائيا كتعمؿ عمى 
 .ضماف احتراميا

كيشار إلييا ببقية فصكؿ المجمة " الجامعة التكنسية لشركات التأميف"يطمؽ عمى الجمعية المينية اسـ 
. .بالجامعة
 :(جديد)1-91إلفصل

تنخرط شركات التأميف كشركات إعادة التأميف كجكبا بالجامعة مقابؿ دفع اشتراكات يتـّ ضبط 
. معاليميا ضمف نظاميا األساسي

 .تمتـز الجامعة بإعبلـ الييئة بالشركات المخمة بإلزامية االنخراط المنصكص عمييا بالفقرة المتقدمة
 :(جديد) 2 -91إلفصل

:  تكمؼ الجامعة خاصة بما يمي
العمؿ عمى تطكير القطاع كتككيف المكارد البشرية الناشطة بو؛ - 
 تمثيؿ الشركات األعضاء لدل مختمؼ الجيات كالمنظمات داخؿ التراب التكنسي كخارجو؛- 
 طرح كّؿ المكاضيع التي تتعمؽ بالمينة عمى الييئة؛- 
 حرفائيا؛ التنسيؽ بيف الشركات األعضاء كالتكفيؽ بيف الشركات األعضاء ك- 
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كلمجمعية تقديـ مقترحات في  ىيئة إستشارة الجامعة في المسائؿ التي ليا عبلقة بالقطاعلؿيمكف 
 .الغرض
  :(جديد) 92إلفصل

 ييدؼ إلى اتفاؽيمكف لشركات التأميف أك شركات إعادة التأميف أف تبـر في إطار الجامعة كؿ 
 ممزمة لجميع الشركات االتفاقياتتككف ىذه . تطكير قطاع التأميف كتحسيف الخدمات المقّدمة

. األعضاء
.  مبـر في إطار ىذا الفصؿاتفاؽكتمتـز الجامعة بإعبلـ الييئة مسبقا بكؿ 

كما .  عميو مف قبؿ الييئة، في أجؿ الشيريف مف تاريخ اإلعبلـ بواالعتراضكينفذ االتفاؽ إذا لـ يتـ 
. االتفاؽيمكف لمييئة في أم كقت أف تكقؼ تنفيذ ىذا 
 . أك تعميؽ العمؿ بو أك إعادة تفعيمواتفاؽينطبؽ كاجب اإلعبلـ عمى كؿ عممية تنقيح 

 

 إلموفق إلتأميني:إلفرع إلثاني 
 :(جديد)1-92إلفصل 

يعيد لو النظر في الشكاكل " المكفؽ التأميني"يحدث كجكبا بالجامعة ىيكؿ مستقؿ يشرؼ عميو 
. المعركضة عميو مف قبؿ مكتتبي عقكد التأميف أك المؤمف ليـ أك المستفيديف مف ىذه العقكد

 عميو االعتراضكيصبح التعييف نيائيا إذا لـ يتـ . يجب إعبلـ الييئة مسبقا بتعييف المكفؽ التأميني
. مف قبؿ الييئة في أجؿ الخمسة عشر يكما مف تاريخ اإلعبلـ بو

كال يمكف التعّيد بالشكاكل التي ال يجكز فييا . كيتعيد المكفؽ التأميني بالشكاكل مباشرة كدكف أجؿ
. التحكيـ أك الصمح أك التي تعيد بيا القضاء

 . يـك مف تاريخ التعيدثبلثيفكيقترح المكفؽ التأميني الحمكؿ التكفيقية المبلئمة في أجؿ أقصاه 
 :(جديد)2-92إلفصل 

تمتـز شركات التأميف بتسميـ المكفؽ التأميني جميع الكثائؽ التي ليا صمة بمكضكع الخبلؼ خبلؿ 
اآلجاؿ التي يحددىا ليا كلمغرض تمتـز بتعييف مخاطب عمى األقؿ لممكفؽ التأميني مف بيف مكظفييا 

. تعيد لو ميمة تيسير ميّمة المكفؽ التأميني
دراج أحكاـ في الغرض  كما تمتـز شركات التأميف بالتعريؼ بالمكفؽ التأميني كطرؽ المجكء إليو كا 

 .صمب عقكد التأميف
 :(جديد)3-92إلفصل 

يحّجر عمى المكفؽ التأميني إفشاء األسرار التي اطمع عمييا بمكجب ممارستو لميامو باستثناء ما 
 مف المجمة 254ىك مرخص فيو بمقتضى القانكف كتحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا بالفصؿ 

 .الجزائية
 :(جديد):4- 92إلفصل 
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يرفع المكفؽ التأميني تقريرا سنكيا حكؿ نتائج أعمالو لمييئة في أجؿ أقصاه مكفى شير مارس مف 
 .السنة المكالية

 إلمكتب إلمركزي لمتعريفة :إلفرع إلثالث 
 :(جديد)5-92إلفصل 

يعيد لو البت في حاالت " المكتب المركزم لمتعريفة"يحدث كجكبا بالجامعة ىيكؿ مستقؿ يسمى 
رفض شركات التأميف إبراـ عقد تأميف جديد أك تمديد عقد تأميف سارم المفعكؿ أك تنقيحو أك إعادة 

العمؿ بعقد تأميف تـ تكقيفو يتعمؽ بتأميف إلزامي كفؽ أحكاـ ىذه المجمة أك التشاريع الجارم بيا 
. ممزمة في مقابمو بتقديـ التغطية التأمينية اإللزامية العمؿ كتحديد القسط الذم تككف شركة التأميف

 .تحدد تركيبة المكتب كقكاعد تسييره بمقتضى قرار مف كزير المالية
 إلتأمينإلجمعيات إلمهنية لوسطاء :إلقسم إلثاني 

 :(جديد)6-92إلفصل 
يحدث كجكبا كؿ مف نكاب التأميف في ما بينيـ ك سماسرة التأميف ك اعادة التأميف فيما بينيـ جمعية 

مينية تتمتع بالشخصية القانكنية كاالستقبلؿ المالي كال تيدؼ عند ممارسة نشاطيا إلى تحقيؽ 
. غايات ربحية

ـّ المصادقة عمى النظـ األساسية لمجمعيتيف المينيتيف كعمى التنقيحات المدخمة عمييا مف قبؿ  تت
.  الييئة

ـّ  ينخرط كجكبا نكاب التأميف ك سماسرة التأميف بالجمعية المينية المعنية مقابؿ دفع اشتراكات يت
. ضبط معاليميا ضمف النظـ األساسية لمجمعيتيف

تمتـز كؿ جمعية مينية بإعبلـ الييئة بكؿ كسيط مخؿ بإلزامية االنخراط المنصكص عمييا بيذا 
 .الفصؿ
 :(جديد)6-92إلفصل 

: تكمؼ كؿ جمعية مينية في مجاؿ تدخميا خاصة بما يمي
العمؿ عمى تطكير المينة كتككيف المكارد البشرية الناشطة بو؛ - 
 تمثيؿ األعضاء لدل مختمؼ الجيات داخؿ التراب التكنسي كخارجو؛- 
 طرح كّؿ المكاضيع التي تتعمؽ بالمينة عمى الييئة؛- 
 كضع قكاعد التعامؿ الميني الخاصة بنشاط منخرطييا؛- 

 .يمكف لمييئة استشارة الجمعيتيف المينيتيف في المسائؿ التي ليا عبلقة بالقطاع
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 كفقرتيف ثانية كثالثة 33 كفقرة ثانية إلى الفصؿ 17تضاؼ فقرة ثالثة إلى الفصؿ  :إلفصل إلخامس
:  كالتالي178إلى الفصؿ 

 (فقرة ثالثة جديدة) : 17إلفصل 
 . التأميف التي تعتمد المؤشراتال تنطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى عقكد

 (فقرة ثانية جديدة) : 33إلفصل 
كيبقى المؤمف كحده مسؤكال تجاه المستفيد مف العقد بقطع النظر عف االتفاقات المبرمة مع الغير 

. لتقديـ الخدمات مكضكع تأميف المساعدة
 (فقرة ثانية وفقرة ثالثة جديدتين) : 178إلفصل 

كتسير الييئة عمى تحقيؽ حماية حقكؽ أعضاء التعاكنيات الخاضعة ألحكاـ مجمة التعاكنيات 
. كالمنتفعيف مف خدماتيا كسبلمة المراكز المالّية لمتعاكنيات كقدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا

. كما تسير الييئة عمى تكريس كاحتراـ قكاعد الممارسات السميمة
-19 ك1-16 ك1-12 ك4-1 إلى 1-1يضاؼ إلى مجمة التأميف الفصكؿ مف  :إلفصل إلسادس

 إلى 1-36 كمف 1-35 ك4-34 إلى 1-34 كمف 4-33 إلى 1-33 كمف 1-30 ك1-26 ك1
 3-179 إلى 1-179 كمف 14-42 إلى 1-42 كمف 1-41 ك3-40 إلى 1-40 كمف 36-4
 1-201 ك1-198 ك1-197 ك2-193 ك1-193 ك1-190 ك1-189 ك1-183 ك1-180ك
كفرع سابع كفرع ثامف لمقسـ األكؿ مف الباب الثاني مف العنكاف  كفرع سادس 2-212 ك1-212ك

:  كالتالياألكؿ مف مجمة التأميف
 :(جديد) 1-1إلفصل 

 :تعتبر مخاطر كبرل عمى معنى ىذه المجمة
:  األخطار المرتبطة بتأميف (1
أجساـ العربات السائرة عمى السكؾ الحديدية كالجكية كالبحرية كالمسؤكلية المدنية الناتجة عف - 

 . استعماليا
 . السمع المنقكلة- 
القرض كالضماف عندما يمارس المكتتب مينة صناعية أك تجارية أك حّرة عمى أف يككف الخطر - 

 . مرتبطا بالمينة
األخطار المتعمقة بالحريؽ كالككارث الطبيعية، األضرار األخرل التي تمحؽ بالممتمكات،  (2

المسؤكلية المدنية العامة، الخسائر المالية المختمفة، العربات البرية ذات محرؾ ك مجركراتيا 
.  كمسؤكليتيا المدنية، عندما يتجاكز نشاط مكتتب العقد سقفا محددا

 . كتُػػػػػضبط شركط تطبيؽ ىذا الفصؿ بترتيب مف الييئة
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: (جديد)2-1إلفصل 
عمى المؤمف أف يسّمـ المؤمف لو، قبؿ اكتتاب العقد، كفي صكرة مطالبتو بذلؾ، اقتراح التأميف الذم 

يتضّمف كجكبا الضمانات الممنكحة كاالستثناءات كالقسط المستكجب 
كال تثبت التزاماتيما المتبادلة إال بكاسطة عقد التأميف أك . ال يقـك اقتراح التأميف مقاـ عقد التأميف

. مذكرة التغطية
جراءات تطبيؽ ىذا الفصؿ . تضبط بترتيب مف الييئة شركط كا 

: (جديد)3-1إلفصل 
 : مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، تبـر عقكد التأميف عف بعد كفقا لمشركط التالية

:  عقد التأميف عمى المعمكمات التاليةاكتتابحصكؿ المكتتب مف قبؿ المؤمف قبؿ  -1
 البيانات المتعمقة بالمؤمف. 
 عمى التأميف البيانات المتعمقة بسمطة اإلشراؼ .
  كاالستثناءاتالضمانات المقترحة .
  الضماناتالقسط حسب.  
 مّدة عقد التأميف .
 مدة صمكحية البيانات المدرجة بالعرض .
  اإلضافية إف كجدت تبعا  التكمفةاالقتضاءكعند آليات إكتتاب عقد التأميف كفسخو كدفع القسط 

.   عقد تأميف عف بعدالكتتاب
  عمى كجكد حؽ تراجع عف العقد كمدتواالقتضاءالتنصيص عند  .
 المراجع القانكنية المعتمدة. 
 إجراءات التصرؼ في العرائض كالتكفيؽ بيف الطرفيف في صكرة كقكعيا. 
 أياـ عمؿ بعد 3في أجؿ أقصاه عبر البريد  المؤمف لشيادة تأميف أصمية إلى المكتتب إرساؿ- 2

ـّ التنازؿ عف ىذا الحؽانقضاء .  أجؿ التراجع ما لـ يت
 تضبط بترتيب مف الييئة شركط تطبيؽ ىذا الفصؿ

: (جديد)4-1إلفصل 
يمكف لكؿ شخص طبيعي اكتتب عقد تأميف عف بعد كال يندرج ضمف نشاطو التجارم أك الميني 

:  أياـ عمؿ مف10التراجع عف العقد دكف تعميؿ كتحمؿ أعباء إضافية، في أجؿ أقصاه 
.  عقد التأميف عند بعداكتتابتاريخ  -
.  لتاريخ اإلكتتابالحقاأك مف تاريخ التكّصؿ بالكثائؽ التعاقدية إذا كاف تاريخ التكصؿ بالكثائؽ  -

 .كينجر عف عممية التراجع إرجاع المؤمف لممكتتب القسط المدفكع
 . كيظؿ الجزء مف القسط مكتسبا لممؤمف خبلؿ فترة التراجع التي جرل فييا الخطر
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: كال يمكف التراجع عف العقد بالنسبة
لعقكد تأميف المساعدة أثناء السفر - 

. شيرأك عقكد التأميف التي تقؿ مدتيا عف 
. عقكد التأميف التي يككف اكتتابيا إلزاميا كفؽ التشريع الجارم بو العمؿ- 
ـّ تنفيذىا كميا مف المكتتب كالمؤمف بطمب صريح مف المكتتب-  .  العقكد التي ت

. يمكف لممكتتب التنازؿ عف حّؽ التراجع
. كتحدد إجراءات تطبيؽ ىذا الفصؿ بترتيب مف الييئة

: (جديد)1-12إلفصل 
ما لـ يتـ االتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ، تستثنى مف التأميف األحداث الناتجة عف الحرب األىمية 

االضطرابات الداخمية كالثكرات كاالحتجاجات كغيرىا مف االضطرابات التي تخرج عف إرادة المؤمف ك
.  كيحمؿ عبء إثبات أف الحدث ناتج عف ىذه الحرب عمى كاىؿ المؤمفكالمؤمف لو كالمستفيد 

كما تستثنى األحداث الناتجة عف الحرب الخارجية كيحمؿ عبء إثبات أف الحدث غير ناتج عف 
 .ىذه الحرب عمى كاىؿ المستفيد مف العقد

.  كتككيف األمكاؿال تنطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى التأميف عمى الحياة
: (جديد)1-16إلفصل 

إذا أبـر عقد تأميف بمبمغ يفكؽ قيمة الشيء المؤمف عميو ككاف ىناؾ غش أك تدليس، يمكف لمطرؼ 
 . المتضرر أف يطمب بطبلف العقد كالحصكؿ عمى غـر ضرر

إذا تـ إبراـ عدة عقكد ككاف ىناؾ غش أك تدليس، تطبؽ العقكبات المنصكص عمييا في الفقرة 
. السابقة

في حدكد القيمة الحقيقية لؤلشياء المؤمف كذلؾ يبقى العقد صحيحا إذا لـ يكف ىناؾ تدليس أك غش 
عمييا، كتظؿ كحدىا األقساط التي حؿ أجؿ استحقاقيا ممكا نيائيا لممؤمف باإلضافة إلى قسط السنة 

. الجارية إذا كاف مستحقا عند نيايتيا
 . عقكد التأميف التي تعتمد المؤشراتال تنطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى

: (جديد)1-19إلفصل 
 كحاالت فسخ 4-1يجب عمى المؤمف في جميع حالة التراجع عف العقد المنصكص عمييا بالفصؿ 

 كالفصؿ 9 مف الفصؿ 6كالفقرة  8 الفصؿمف  4المنصكص عمييا الفقرة الرابعة عقد أك بطبلف اؿ
المجمة أف يرجع لممكتتب القسط أك الجزء منو يتناسب كالمدة التي   مف22 كالفصؿ 19 كالفصؿ 11

. كذلؾ في أجؿ ثبلثكف يكما مف تاريخ الفسخ أك البطبلف لـ يجر فييا الخطر المؤمف عميو
كتنتج األقساط غير المدفكعة كجكبا فكائض تحتسب بنسبة الفائض القانكني كفقا لمنصكص القانكنية 

 .الجارم بيا العمؿ
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في الحاالت المنصكص عمييا كتحدد حاالت كطريقة احتساب القسط أك الجزء منو مكضكع اإلرجاع 
 .بترتيب مف قبؿ الييئةأعبله 
: (جديد)1 -26إلفصل 

يجب عمى األشخاص المباشريف لنشاط صناعي أك تجارم أك المستغميف لمؤسسة سياحية أف يؤمنكا 
  .ضّد الحريؽ الممتمكات الداخمة في نطاؽ نشاطيـ

: (جديد)1-30إلفصل 
 االختبار بعد مركر ثبلثة  أشير ابتداء مف تسميـ بياف الخسائر مشفكعا بالمؤيدات ميمةإذا لـ تنتو 

يحؽ لممؤمف لو المطالبة  المثبتة لقيمة األضرار نتيجة مماطمة شركة التأميف أك الخبير المعيف،
. باحتساب الفائض القانكني بكاسطة إنذار أك رسالة مضمكنة الكصكؿ

 :  (جديد)إلسادسإلفرع 
تأمين إلرعاية إلقانونية 

: (جديد): 1-33إلفصل 
تكفؿ مقابؿ دفع القسط بمصاريؼ إجراءات الدفاع كالرجكع أك اؿيتمثؿ تأميف الرعاية القانكنية في 

في صكرة تعرض المؤمف لو لخبلؼ أك نزاع مع الغير قصد تمثيمو في الدعاكل  مساعدة تقديـ
المدنية أك الجزائية أك اإلدارية أك غيرىا ككذلؾ الشكاكل الصادرة ضّده أك في صكرة المطالبة 

 .القضائية أك الصمحية مف أجؿ الحصكؿ عمى تعكيضات نتيجة األضرار الحاصمة لو
 

 :  إلفرع إلسابع جديد
 إلتأمين إلفالحي

 :(جديد)2-33إلفصل 
:  تعتبر عمى معنى ىذه المجمة أخطار ذات صبغة فبلحية

األخطار التي يتعرض ليا األشخاص الطبيعيكف أك األشخاص المعنكيكف الذيف يمارسكف بصفة - 
. حصرية ميف فبلحية ككذلؾ ممتمكاتيـ الفبلحية

. األخطار التي يتعرض ليا العممة لدل األشخاص المذككريف أعبله كممتمكاتيـ- 
األخطار التي يتعرض ليا أفراد عائمة األشخاص المذككريف أعبله كممتمكاتيـ إذا كانكا يعيشكف - 

 .بصفة دائمة عمى مستكل المكقع الفبلحي
 :(جديد)3-33إلفصل 

.  يمكف تأميف المخاطر الفبلحية باالعتماد عمى مؤشرات
يأخذ بعيف االعتبار التأميف المعتمد عمى مؤشرات أحداث أك مخاطر معينة كقابمة لمقياس مف طرؼ 

. ىيكؿ مؤىؿ لمغرض
ـّ التعكيض اعتمادا عمى قيمة المؤشر كرؤكس األمكاؿ المؤمنة . في صكرة كقكع الحادث يت
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. تضبط بترتيب صادر عف الييئة آليات كشركط تطبيؽ التأميف المعتمد عمى مؤشرات
 : إلفرع إلثامن 

 :(جديد)تأمين إلكوإرث إلطبيعية
 :(جديد)4-33إلفصل 

تعتبر كارثة طبيعية عمى معنى ىذه المجمة كؿ حادث تػػػنجـ عنو أضرار مباشرة كاقعة بالببلد 
التكنسية ك يرجع السبب المباشر فيو إلى فعؿ القكة غير العادية لعامؿ طبيعي  كتنتج عنو أضرار 
فادحة ك التي ال يمكف تجّنبيا أك دفعيا باستخداـ التدابير الكقائية االعتيادية  أك تعّذر اتخاذ ىذه 

. التدابير
ـّ تحديد العكامؿ الطبيعية المنصكص عمييا بالفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ بمقتضى أمر حككمي . كيت

 :(جديد)5-33إلفصل 
.  يتـّ اإلعبلف عف حالة الكارثة الطبيعية بمقتضى أمر حككمي

. كيحدد ىذا األمر خاصة المناطؽ المنككبة كتاريخ كمّدة الكارثة الطبيعية 
. كيصدر  ىذا األمر  في أجؿ شير مف حصكؿ الكارثة الطبيعية

 :(جديد)6-33 إلفصل 
تشمؿ عقكد التأميف المكتتبة مف قبؿ األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف  التي تغّطي األضرار البلحقة 

. بالممتمكات المكجكدة بالببلد التكنسية كجكبا تأمينا عمى مخاطر الككارث الطبيعة
: كال تنطبؽ إلزامية التأميف المنصكص عمييا بالفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ عمى 

 أجساـ العربات غير العربت البرية -
المخاطر المندرجة ضمف بتدخبلت صندكؽ تعكيض األضرار الفبلحية الناجمة عف الجكائح  -

 .الطبيعية
 كتعتبر العقكد المنصكص عمييا بالفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ متضمنة آليا لمتأميف عمى الككارث 

. الطبيعية بقطع النظر عف الشركط المخالفة
كال يمكف أف تستثني التغطية أم مف الممتمكات المنصكص عمييا بالعقد 

 .كيبقى المكتتب في جميع الحاالت مطالبا بتسديد القسط المتعمؽ بيذا الضماف
 :(جديد)7-33إلفصل 

 مف ىذه المجمة األضرار 5-33يغطي الضماف عمى الككارث الطبيعية المنصكص عميو بالفصؿ 
. المادية المباشرة البلحقة بالممتمكات المؤمف عمييا

 :(جديد)8-33إلفصل 
: تضبط بمقتضى قرار مف كزير المالية 

 مف ىذه المجمة، 5-33القسط المدفكع مقابؿ التغطية المنصكص عمييا بالفصؿ - 
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الحصة المتبقية بذمة المؤمف ليـ، -
أسقؼ كحدكد التعكيض،  - 
األحكاـ النمكذجية المتعمقة بيذه التغطية، - 
جراءات التعكيض-  . آجاؿ كا 

 :(جديد)9-33إلفصل 
. يمكف منح ضماف الدكلة لشركات إعادة التأميف الكطنية لتغطية مخاطر الككارث الطبيعية

. كتحدد شركط منح كتفعيؿ ضماف الدكلة بمقتضى أمر حككمي
 :(جديد)1-34إلفصل 

عمى جميع األسئمة المضمنة بمطبكعة  خاصةعمى المؤمف لو أك المنخرط اإلجابة بأمانة كدقة 
اإلعبلـ بالخطر كالتي بكاسطتيا يستفسره المؤمف عند إبراـ العقد أك عند االنخراط عف الظركؼ التي 

. مف شأنيا أف تمكنو مف تقييـ المخاطر التي يتكفؿ بيا
عبلكة عمى أسباب البطبلف االعتيادية يككف عقد التأميف أك االنخراط في العقد باطبل إذا تعمد 

 أك المنخرط كتماف أمر أك قدـ عف عمد بيانا غير صحيح بمطبكعة اإلعبلـ بالخطر إلمؤمن له
ككاف لذلؾ تأثير عمى تقييـ الخطر المؤمف عميو كلك لـ يكف لمكتماف أك البياف غير الصحيح أثر 

ال يعتبر الخطأ في سف المؤمف لو أك المنخرط مف أسباب بطبلف عقد التأميف  ك. في كقكع الحادث
ما لـ يتجاكز السف المصرح بو السف األقصى الذم يقـك المؤمف بتأمينو بعنكاف الكفاة كالمحدد 

 .بشركطو العامة
 .كال يككف العقد باطبل إال إذا أقاـ المؤمف الدليؿ عمى سكء نية المؤمف لو أك المنخرط

التي ال تستكجب بطبلف العقد، يحؽ لممؤمف إف عمـ بالكتماف أك البياف  كفي كؿ الحاالت األخرل
غير الصحيح قبؿ كقكع الحادث المؤمف فسخ العقد أك إقصاء المنخرط بعد عشرة أياـ مف تاريخ 

إعبلـ المكتتب بكاسطة رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ إال إذا قبؿ المكتتب زيادة في 
كفي صكرة حصكؿ الفسخ أك إقصاء المنخرط عمى . القسط تتناسب كحقيقة الخطر المؤمف عميو

 . المؤمف أف يرجع لممكتتب المدخر الحسابي لمعقد أك لبلنخراط
التي ال تستكجب بطبلف العقد، يمتـز المؤمف إف عمـ بالكتماف أك البياف  كفي كؿ الحاالت األخرل

. غير الصحيح بعد كقكع الحادث بأف يدفع لممستفيد مبمغا يساكم المدخر الحسابي لمعقد
: (جديد)2-34إلفصل 

يمنح لمكتتب العقد الفردم كلممنخرط في العقد الجماعي حؽ التراجع عف االكتتاب أك االنخراط في 
 يكما مف تاريخ االكتتاب أك 15أجؿ يتـ تحديده ضمف الشركط العامة لمعقد عمى أف ال يقؿ عف 

 .االنخراط
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يتـ اإلعبلـ بالتراجع عف طريؽ رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ أك عف طريؽ مطمب 
. يكدع لدل المؤمف

. يبقى الضماف بعنكاف التأميف عند الكفاة قائما خبلؿ آجاؿ التراجع المنصكص عمييا بالعقد
. يحدد ترتيب مف الييئة طريقة تطبيؽ ىذا الفصؿ كآثاره عمى األقساط المدفكعة

: (جديد)3-34إلفصل 
كيمكف صرفيا باالعتماد عمى . يتـ صرؼ المستحقات بعنكاف عقكد التأميف بكحدات الحساب نقدا

الدعائـ التي تكّكف العقد كذلؾ في صكرة ما إذا كانت ىذه الدعائـ قابمة لمتداكؿ كال تمنح مالكيا حؽ 
التصكيت كالمشاركة في الجمسات العامة لممساىميف في الشركات المدرجة ببكرصة األكراؽ المالية 

. بتكنس
: (جديد)4-34إلفصل 

يبقى عقد التأميف عمى الحياة قائما عند كفاة المكتتب إذا كاف الشخص طبيعيا أك عند االنحبلؿ إذا 
كاف المكتتب شخصا معنكيا مقابؿ تعيد المؤمف لو بدفع المبالغ المستحقة لفائدة المؤمف كفؽ نفس 

. كيكتسب المؤمف لو في ىذه الحالة صفة المكتتب. الشركط التعاقدية
: (جديد)1-35إلفصل 

: يجب أف تستجيب الدعائـ المحددة بعقد التأميف بكحدات الحساب إلى الشركط التالية
.  طيمة السنة المحاسبيةأف تككف فعميا عمى ممؾ شركة التأميف- 
. أف ال تككف أسيـ شركة التأميف مف ضمف ىذه الدعائـ- 
. أف ال تعتمد ىذه الدعائـ عمى نكع كاحد مف التكظيفات- 

. كتحدد شركط تحديد قائمة التكظيفات المككنة ليذه الدعائـ مف قبؿ الييئة بمقتضى ترتيب
: (جديد)1-36إلفصل 

يككف تعييف المستفيد بعقد التأميف المؤقت عمى الكفاة الضامف تسديد ديف نيائيا كال رجعة فيو بمجرد 
. انتفاع المؤمف لو أك المنخرط بقيمة الديف المضمكف

. كتشترط مكافقة المستفيد عند التراجع عف العقد كعمى كؿ تحكير لبنكد العقد أك فسخو أك رىنو
: (جديد)2-36إلفصل 

يفقد المستفيد بعقد التأميف المؤقت عمى الكفاة الضامف تسديد ديف صفة المستفيد مف الضماف عند 
كفاة المؤمف لو أك المنخرط قبؿ االنتفاع بالديف المضمكف كيمتـز المؤمف في ىذه الحالة بدفع المبالغ 

 . مف ىذه المجمة40المؤمنة طبقا ألحكاـ الفصؿ 
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: (جديد) 3-36إلفصل 
يضع التسديد المسبؽ لمديف المتبقي كجكبا حدا لمفعكؿ التأميف كيمتـز المؤمف إذا ما طمب المكتتب 
ذلؾ كتابيا في ىذه الحالة بأف يرجع لممكتتب جزء مف القسط المدفكع بعنكاف الفترة التي لـ يجر فييا 

. الخطر
.  يمكف لممكتتب طمب مكاصمة تنفيذ العقد مف خبلؿ تغيير المستفيد المعيف بالعقد

. تحدد طريقة احتساب الجزء مف القسط الذم سيتـ إرجاعو بترتيب مف الييئة
: (جديد)4-36إلفصل 

تتـ معارضة المستفيد بعقد التأميف المؤقت عمى الكفاة الضامف تسديد ديف بجميع حاالت بطبلف 
.  العقد بما في ذلؾ حاالت التصريح الخاطئ المتعمد بمطبكعة اإلعبلـ بالخطر

ك ال يمكف معارضة المستفيد بعقد التأميف المؤقت عمى الكفاة الضامف تسديد ديف بآثار فسخ العقد 
نتيجة التكقؼ عف تسديد األقساط إاّل إذا تـّ إعبلمو مف قبؿ المؤمف مسبقا باإلجراءات المزمع القياـ 

.  مف ىذه المجمة1-34بيا تجاه مكتتب العقد المنصكص عمييا بالفصؿ 
 :(جديد)1-40إلفصل 

باستثناء الضماف بعنكاف الكفاة، يتعيف عمى المؤمف عند حمكؿ أجؿ العقد أك عند عممو بحصكؿ 
ذا لـ . الخطر المؤمف، أف يثبت انو قاـ بجميع المجيكدات لمبحث عف المستفيد مف عقد التأميف كا 

يتكصؿ المؤمف إلى دفع المبالغ المستحقة لفائدتو بعد مركر سنتيف مف تاريخ االستحقاؽ يتعيف عميو 
 .إيداع المبالغ المستحقة لممستفيد المذككر باسمو لدل الخزينة العامة لمببلد التكنسية

: (جديد)2-40إلفصل 
 مف مجمة التأميف، تسقط كؿ الدعاكل الناشئة عف الضمانات عند الكفاة 14خبلفا ألحكاـ الفصؿ 

بعد مضي خمس سنكات مف التاريخ الذم عمـ فيو المستفيد بكجكد العقد لفائدتو أك مف تاريخ حمكؿ 
أجؿ العقد إذا ما أثبت المؤمف أنو قاـ بإعبلـ المكتتب أك المستفيد بآخر عنكاف صرح بو لدل 

. المؤمف كعف طريؽ رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ بانتياء الضماف بحمكؿ أجؿ العقد
تسقط كؿ الدعاكل الناشئة عف  كبالنسبة لعقكد التأميف المؤقت عمى الكفاة الضامنة تسديد ديف

مف تاريخ حمكؿ أجؿ العقد إذا ما أثبت المؤمف  بعد مركر سنتيف الضمانات عند الكفاة بعد مضي
أنو قاـ بإعبلـ المكتتب أك المستفيد بآخر عنكاف صرح بو لدل المؤمف كعف طريؽ رسالة مضمكنة 

. الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ بانتياء الضماف بحمكؿ أجؿ العقد
 سنة مف تاريخ 15كفي كؿ الحاالت تسقط الدعاكم الناشئة عف الضمانات عند الكفاة بعد مضي 

 .الكفاة
 كال يمكف معارضة المستفيديف مف بقية ضمانات التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ بسقكط 

. الدعكل بمركر الزمف
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: (جديد)3-40إلفصل 
تتـ معارضة المستفيد بعقد التأميف المؤقت عمى الكفاة الضامف تسديد ديف بجميع حاالت بطبلف 

.  العقد بما في ذلؾ حاالت التصريح الخاطئ المتعمد بمطبكعة اإلعبلـ بالخطر
كال يمكف معارضة المستفيد بعقد التأميف المؤقت عمى الكفاة الضامف تسديد ديف بآثار فسخ العقد 

نتيجة التكقؼ عف تسديد األقساط إاّل إذا تـّ إعبلمو مف قبؿ المؤمف مسبقا باإلجراءات المزمع القياـ 
.  مف ىذه المجمة8بيا تجاه مكتتب العقد المنصكص عمييا بالفصؿ 

: (جديد)1-41إلفصل 
. يمكف لكؿ مف ييمو األمر أف يحؿ محؿ المكتتب في أداء األقساط

ينجر عف عدـ دفع القسط مف األقساط فسخ عقد التأميف أك إيقاؼ الضماف أك التخفيض مف مفعكلو 
: كفؽ الحاالت التالية

 .إيقاؼ الضماف مع إمكانية الفسخ: عقكد التأميف المؤقت عند الكفاة- 
التخفيض مف رأس الماؿ أك اإليراد المضمكف المنصكص عميو بالعقد : عقكد التأميف عمى الحياة- 

عبلـ المكتتب بكضعية العقد الجديدة  .مع إيقاؼ ضماف الكفاة كالضمانات التكميمية كا 
يبدأ مفعكؿ اإليقاؼ بعد مركر عشريف يكما مف تاريخ تكجيو إنذار بالدفع إلى المكتتب بآخر مقر لو 

 .صرح بو لدل المؤمف كذلؾ برسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ
عبلـ المكتتب : عقكد تككيف األمكاؿ-  التخفيض مف المبالغ المضمكنة المنصكص عمييا بالعقد كا 

. بالقيمة المكتسبة في تاريخ التكقؼ عف الدفع
 .تحتسب قيمة التخفيض باالعتماد عمى األسس الفنية المعتمدة بالمذكرة الفنية لمعقد بتاريخ االكتتاب
يمتـز المؤمف بمكاصمة تكظيؼ االدخار المككف بعنكاف العقد أك الضماف الذم تـّ تخفيضو طبقا 

. لمشركط المنصكص عمييا بالعقد
: (جديد)1-42إلفصل 

التسبقة ىي القرض الذم يمنحو المؤمف لمكتتب عقد التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ الفردم 
.  أك المنخرط في العقد الجماعي بضماف مبمغ المدخر الحسابي لمعقد أك لبلدخار الفردم المككف
ال تؤدم التسبقة الممنكحة إلى تخفيض المبالغ المضمكنة بالعقد كال التقميص مف قيمة المدخر 
. الحسابي لمعقد كتعتبر كؿ تسبقة غير مسددة في أجميا إشتراءا جزئيا لمعقد أك لبلدخار الفردم

. يضع المؤمف القكاعد العامة لمتسبقات مسبقا عمى ذمة مكتتب العقد أك المنخرط قبؿ منح التسبقة
. ال تخكؿ الضمانات غير قابمة لئلشتراء كالضماف بكحدات الحساب الحؽ في التسبقة

 .تحدد مف قبؿ الييئة شركط تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ
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: (جديد)2-42إلفصل 
يمتـز المؤمف سنكيا بمنح المكتتب أك المنخرط مساىمة في األرباح الفنية كالمالية لعقكد التأميف عمى 

.  الحياة أك تككيف األمكاؿ
. ال تخكؿ التأمينات المؤقتة عند الكفاة الحؽ في المساىمة في األرباح

. تحدد مف قبؿ الييئة شركط تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ
: (جديد)3-42إلفصل 

إحالة المدخر الحسابي أك االدخار المككف لعقد التأميف أك لبلنخراط ىي إحالة قيمة إشتراء عقد 
التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ أك قيمة إشتراء اإلدخار الفردم المككف في حساب المنخرط 

. مف عقد إلى آخر كمكتتب لدل نفس المؤمف أك لدل مؤمف آخر
. تحدد مف قبؿ الييئة شركط تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ

: (جديد)4-42إلفصل 
إحالة يمكف رىف عقد التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ عف طريؽ ممحؽ لمعقد أك عف طريؽ "

عمى سبيؿ الضماف إذا كاف العقد آلمر أك عف طريؽ إحدل صيغ التعاقد المنصكص عمييا 
. بالتشريع الجارم بو العمؿ

كمؤرخا كمتضمنا لمكتتب العقد كاسـ مجردا ًمطمقا يجب أف يككف تظيير عقد التأميف آلمر 
 .المستفيد كمكقعا مف المحيؿ

  . باطبل إذا خمى مف إحدل الشركط المذككرة بالفقرة السابقةالتظييريككف 
. العقد إلى المظّيرالتظيير جميع الحقًق الناشئة عن ضى بمقتؿ تنتق

تككف باطمة كؿ عممية رىف أك إحالة عقد التأميف الذم يعقده الغير عمى حياة المؤمف لو أك 
يجب إعبلـ .المنخرط في صكرة عدـ تقديـ المؤمف لو أك المنخرط مكافقتو الكتابية عمى العممية

.  المؤمف بكؿ عممية رىف العقد أك إحالة
كيمكف لممؤمف أف يعارض حامؿ العقد أك الغير المنتفع باالستثناءات التي يمكف معارضتيا لممكتتب 

." األّكؿ لمعقد
: (جديد)5-42إلفصل 

. ال يمكف أف يككف عقد التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ لحاممو
. يحدد مكتتب العقد أك المنخرط المستفيد أك المستفيديف مف المبالغ أك الجرايات المضمكنة بالعقد

. كتشترط المكافقة الكتابية لممؤمف لو عمى كؿ تغيير لممستفيد
 .يتعيف عمى المؤمف الحصكؿ عمى اليكية الكاممة لممستفيد المعيف بالعقد عند عممية التعييف

: (جديد)6-42إلفصل 
: لمغايات التاليةلمتأميف عمى الحياة يمكف أف تكتتب العقكد الجماعية 
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 ضماف تقاعد تكميمي يصرؼ بمناسبة إحالة المنخرط عمى التقاعد كفؽ أحد أنظمة التقاعد- 
. القانكنية

 تصرؼ لفائدتيـ انتفاعضماف تحفيزات مالية لفائدة المنخرطيف خاضعة أك غير خاضعة لشركط - 
. كفؽ شركط محددة بالعقد

يصرؼ لفائدة المستفيديف المعينيف بالعقد كذلؾ عند كفاة : ضماف رأس ماؿ إك إيراد عند الكفاة- 
المنخرط 
: (جديد)7-42إلفصل 

ال تسمح العقكد الجماعية الضامنة لمتقاعد التكميمي لممنخرط الحؽ في إشتراء االدخار الفردم 
. المككف في حسابو الخاص الذم ال يصبح مكتسبا إال بالكفاة أك باإلحالة عمى التقاعد

كفي صكرة فقداف صفة المنخرط قبؿ اإلحالة عمى التقاعد كلسبب غير الكفاة، ال يسمح بتمكيف 
: المنخرط مف قيمة ادخاره الفردم إال في الحاالت التالية

الطرد؛ - 
تصفية المؤجر؛ - 
. إصابة المنخرط بعجز بدني دائـ تفكؽ نسبتو الثمثيف- 

: (جديد)8-42إلفصل 
يكتسب المنخرط في العقد الضامف لمتقاعد التكميمي أك الضامف لتحفيزات مالية غير خاضعة 

. قسط المدفكعاؿلشركط تعاقدية حقا مباشرا في االدخار المككف في حسابو الشخصي بعنكاف كامؿ 
 االدخاركيكتسب المنخرط في العقد الضامف لتحفيزات مالية خاضعة لشركط تعاقدية حقا مباشرا في 

المككف في حسابو الشخصي بعنكاف كامؿ القسط المدفكع بمجرد تكفر الشركط التعاقدية المنصكص 
. عمييا بالعقد لمتمتع بالخدمات

: (جديد)9-42إلفصل 
ال تسمح العقكد الجماعية الضامنة لتحفيزات مالية خاضعة لشرط الحؽ لممنخرط في اإلشتراء 

كال . االدخار الفردم المككف في حسابو الخاص بعنكاف مساىمة المكتتب في تمكيؿ ىذا االدخار
. االدخار المككف مكتسبا إال بالكفاة أك بتكفر الشركط المنصكص عمييا بالعقدىذا الجزء مف يصبح 

 المككف بعنكاف مساىمات المكتتب في العقد في صكرة فقداف صفة االدخاركيفقد المنخرط حقو في 
 .المنخرط لسبب غير الكفاة

: (جديد)10-42إلفصل 
في صكرة فقداف صفة المنخرط في العقد الجماعي الضامف لتحفيزات مالية غير خاضعة لشرط 

انتفاع لسبب غير الكفاة، يتعيف عمى المؤمف تمكيف المنخرط بطمب منو مف كامؿ االدخار الفردم 
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المككف في حسابو الخاص أك إحالة كامؿ ىذا االدخار إما إلى عقد تأميف فردم أك جماعي مكتتب 
. لديو أك لدل مؤمف آخر يعينو المنخرط

: (جديد)11-42إلفصل 
عقد التأميف الضامف لتعيدات المكتتب كفؽ التشريع الجارم بو العمؿ ىك عقد التأميف عمى الحياة 
الذم يكتتبو شخص معنكم أك رئيس مؤسسة بصفتو تمؾ بغاية ضماف التزاماتو المالية المنصكص 

عمييا بالتشريع الجارم بو العمؿ تجاه شخص أك مجمكعة مف األشخاص الطبيعييف تتكفر فييـ 
شركط محددة بالعقد كتربطيـ بو نفس العبلقة كيمتـز المؤمف بمقتضاه بتحديد األقساط كالتصرؼ في 

المدخرات المككنة كفؽ المبادئ اإلكتكارية أك المالية المرتبطة بمدة الحياة البشرية لمشخص أك 
. األشخاص المذككريف أعبله

: (جديد)12-42إلفصل 
ال تشترط مكافقة الشخص أك األشخاص المعنييف بالتعيدات مكضكع عقد التأميف الضامف لتعيدات 
المكتتب كفؽ التشريع الجارم بو العمؿ عمى إكتتاب العقد أك تحكيره أك إجراء أم عممية عميو كال 

. يكتسبكف حقا مباشرا عمى المبالغ المضمكنة بالعقد
: (جديد)13-42إلفصل 

يمتـز المؤمف بمسؾ سجؿ خاص بعقكد التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ بمقره االجتماعي 
: يتضمف بالخصكص العناصر التالية

 ىكية مكتتب العقد كالمؤمف لو كالمستفيديف إف كجدكا؛ 
 عناكيف مكتتب العقد كالمؤمف لو كالمستفيديف إف كجدكا؛ 
 عدد العقد المكتتب كتاريخ إكتتابو كتكاريخ التنقيحات إف كجدت. 
 العمميات المجرات عمى العقد 

جراءات مسؾ السجؿ المذككر كمحتكاه . يحدد بمقتضى ترتيب مف الييئة شركط كا 
: (جديد)14-42إلفصل 

يتعيف عمى كؿ شخص يدعي فقداف عقد التأميف عمى الحياة أك تككيف األمكاؿ بسبب السرقة أك 
اإلتبلؼ أك الضياع االعتراض لدل المؤمف بكاسطة رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ 

 .بمقره الرئيسي
يجب أف يتضمف نص االعتراض المشار إليو بالفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ اليكية الكاممة لمشخص 

 .المعترض كجميع المعطيات التي مف شأنيا أف تساىـ في تحديد العقد كظركؼ فقدانو
يتعيف عمى المؤمف المعني بالعقد المعترض عميو إشعار الشخص المعني بتكصمو باإلعبلـ في اجؿ 

ذا تبيف أف المعترض ىك مكتتب العقد يمتـز المؤمف بمده . أقصاه ثمانية أياـ مف تاريخ تكصمو بو كا 
. بنسخة أصمية مف العقد المكتتب كفؽ نفس األجؿ المذككر أعبله
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كفي خبلؼ ذلؾ يمتـز المؤمف بإعبلـ المكتتب كالمؤمف لو بذلؾ بكاسطة رسالة مضمكنة الكصكؿ 
مع اإلعبلـ بالبمكغ بآخر عنكاف صرح بو لدل المؤمف دكف أثر كفي أجؿ ثمانية أياـ عمؿ مف تاريخ 

 .التكصؿ باالعتراض
 :(جديد)1 -179إلفصل 

.  لمييئة أف تّتخذ التراتيب كالقرارات الفردية الضركرية لممارسة مياميا
 :بالخصكص كتتعمؽ مياميا نطاؽ تّتخذىا الييئة في التي القرارات فردية كتعتبر قرارات

عادة التأميف-  . بالترخيص لشركات التأميف كا 
بالترخيص لعمميات الدمج كاالنقساـ كتحكيؿ المحفظة التأمينية كتغيير شكؿ شركات التأميف - 

عادة التأميف ذات الصبغة التعاكنية،  كا 
بالترخيص لعمميات االقتناء أك التفكيت في رأس ماؿ شركات التأميف اك شركات إعادة التأميف، - 
بالتراخيص المشار إلييا بمجمة التعاكنيات، - 
. بالعقكبات التأديبية المنصكص عمييا بيذه المجّمة كبمجّمة التعاكنيات- 

 .كتكتسي التراتيب كالقرارات الفردية صبغة إلزامية كتككف قابمة لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية
 :(جديد)2- 179إلفصل 

ـّ اتخاذ التراتيب بعد مصادقة مجمس الييئة .  عمييايت
كيمكف الييئة أف تجرم حسب الطرؽ التي تضبطيا استشارة في ما يتعمّػؽ بالتراتيب التي تعتـز 

كتنشر تراتيب الييئة بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية بعد . إصدارىا ألخذ رأم المعنييف بيا
. التأشير عمييا مف كزير المالية

كما تنشر ببلغات مختصرة مف القرارات الفردية بنشرية الييئة كمكقع الكاب التابع ليا إذا تعمقت 
. آثارىا بالغير بإذف مف رئيس الييئة

 .كتنشر القرارات الفردية المتعمقة بالعقكبات آليا بنشرية الييئة كعمى مكقع الكاب التابع ليا
 :(جديد) 3-179إلفصل 

 تتكلى الييئة في وبالنفاذ إلى إلمعمومة،مع مراعاة التشريع المتعمؽ بحماية المعطيات الشخصية 
نطاؽ مباشرة مياميا كمتابعة نشاط التأميف مسؾ سجؿ تجمع فيو المعطيات ذات العبلقة بعقكد 

. التأميف كالحكادث كالتعكيضات كالتعريفات
كليذا الغرض عمى شركات التأميف التصريح لمييئة بالمعطيات ذات الصمة التي تحددىا بمكجب 

 .ترتيب مف الييئة
كيضبط الترتيب الشركط الفنية كآجاؿ التصريح بالبيانات المذككرة كالمعطيات التي يمكف النفاذ إلييا 

. كقائمة األشخاص الذيف يمكنيـ اإلطبلع عمييا
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 المعطيات التي يتـ النفاذ إلييا بغرض دراسة مطالب التأميف استعماؿيحّجر عمى شركات التأميف  ك
. كتقييـ المخاطر كضبط التعريفات كالتعكيض ألغراض غير منصكص عمييا في ىذا الفصؿ

: (جديد) 1-180إلفصل 
.  كيقّدـ رئيس الييئة ىذا التقرير إلى رئيس الحككمة.  تعّد الييئة تقريرا سنكيا حكؿ نشاطيا

كما تصدر الييئة تقريرا سنكيا حكؿ إحصائيات قطاع التأميف كقطاع التعاكنيات يتـّ نشره لمعمـك 
. عبر مكقع الكاب لمييئة

: (جديد)1-183إلفصل 
 مف 191يحّجر عمى رئيس كأعضاء مجمس الييئة كأعضاء لجنة التأديب المشار إلييا في الفصؿ 

: ىذه المجمة
امتبلؾ أّم مساىمة بصفة مباشرة أك غير مباشرة في رأس ماؿ شركة تمارس نشاطيا في مجاؿ - 

. التأميف أك إعادة التأميف
أف يككنكا أجراء أك مسدم خدمات في شركة خاضعة لرقابة الييئة أك أف يشغمكا مياـ تصّرؼ أك -

إدارة أك رقابة في ىذه الشركات أك أف يتحّممكا أية مسؤكلية في جامعة مينية ممثمة لؤلشخاص 
 الخاضعيف لرقابة الييئة

 .ممارسة نشاط الكساطة أك االختبار في التأميف- 
: (جديد)1 -189إلفصل 

يمكف إعفاء أحد أعضاء مجمس الييئة بمكجب قرار صادر عنو مجمس الييئة بأغمبية الثمثيف في 
: الحاالت التالية

 المشاركة في مداكلة لو فييا مصمحة مباشرة أك غير مباشرة،- 
  عمييا بمناسبة ممارسة ميامو في المجمساطمعإفشاء المعمكمات كالمداكالت التي - 
 اإلخبلؿ بالتشريع المتعمؽ بحماية المعطيات الشخصية،- 
التغّيب عف حضكر ثبلث جمسات متتالية أك أربع جمسات غير متتالية خبلؿ السنة الكاحدة دكف - 

 عذر مقبكؿ،
 . إذا تعّذر عمييـ ممارسة مياميـ أك كجد لدييـ مانع قانكني لممارسة ىذه المياـ- 
.  مف ىذه المجمة1-183 ك183فقداف أحد الشركط المنصكص عمييا بالفصميف - 

ـّ تعكيضو حسب نفس الصيغ كاإلجراءات  ك في حالة استقالة عضك أك إعفائو أك كفاتو يت
 . مف ىذه المجمة183 ك182المنصكص عمييا بالفصميف 

: (جديد)1 -190إلفصل 
يمكف لمجمس الييئة إحداث لجاف قاّرة متفّرعة عنو لغرض المساعدة في إنجاز المياـ المناطة 

.  كتضبط مياـ كتركيبة المجاف المذككرة ضمف الييكؿ التنظيمي لمييئة. بعيدتو
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كيمكف لمجمس الييئة أف يعّيف بالمجاف المذككرة حسب الحاجة أعضاء مف العامميف بقطاع التأميف 
. أك بالقطاع المالي أك مف ذكم الخبرة

. كتضبط طرؽ سير أعماؿ كّؿ لجنة بنظاميا الداخمي المصادؽ عميو مف قبؿ مجمس الييئة
. كيتقاضى أعضاء المجاف المذككرة عف مياميـ منحا تحّدد مف قبؿ مجمس الييئة

 طبقا األكلىكينسحب كاجب الحفاظ عمى السر الميني عمى أعضاء المجاف المشار إلييا بالفقرة 
.  مف ىذه المجمة186لمقتضيات الفصؿ 

: (جديد)1– 193إلفصل 
 .تعقد لجنة التأديب جمساتيا بمقر الييئة كتتكلى الييئة كتابتيا

كتدّكف مداكالت كقرارات لجنة التأديب في سجّؿ خاّص كمختـك يحفظ بمقّر الييئة كيمضيو كافة 
 .أعضائيا الحاضريف كمقّرر المجنة الذم يعّينو رئيس الييئة مف بيف إطاراتيا

كيتعيف عمى أعضاء لجنة التأديب بمقتضى مياميـ المحافظة عمى السر الميني كعدـ استغبلؿ ما 
أمكنيـ االطبلع عميو مف معمكمات لغير األغراض التي تقتضييا المياـ المكككلة إلييـ كلك بعد 

 باستثناء الحاالت المرخص فييا بمقتضى القانكف كتحت طائمة العقكبات عضويتهمزكاؿ 
 .مف المجمة الجزائية 254المنصكص عمييا بالفصؿ 

 .كما يتعّيف عمييـ التقّيد بالتشريع المتعمؽ بحماية المعطيات الشخصية
: (جديد)2 -193إلفصل 

ال يجكز تسميط أية عقكبة دكف استدعاء الشخص المخالؼ أك الممثؿ القانكني لمشركة المخالفة بأم 
.  كسيمة تترؾ أثرا كتابيا قبؿ عشرة أياـ عمى األقؿ قبؿ تاريخ انعقاد الجمسة

 .بمحاـ المخالؼ االستعانة الشخص أك لمشركة المعنية كيمكف
. كال يمنع غياب المخالؼ أك مف ينكبو لجنة التأديب مف مكاصمة النظر في الممّؼ كتسميط العقكبة

 الييئة عمى بمقر ينكبيـ اإلطبلع مف الشخص المخالؼ أك أك لمشركة المعنية القانكني لمممثؿ كيحؽ
. التتبع كالحصكؿ عمى نسخة منو محؿّ  ممؼ المخالفات

. لجنة التأديب إلى كتابيا مبلحظاتو المخالؼ تقديـ الشخص أك لمشركة المعنية كيمكف
 :(جديد)1 -197إلفصل 

ال يمكف ألعكاف الييئة أف يككنكا أعضاء أك رؤساء لمجالس إدارة أك أعضاء أك رؤساء لييئات إدارة 
.  جماعية لشركات أك تعاكنيات تخضع لرقابة الييئة

كما ال يمكف ألعكاف الييئة اإللتحاؽ بشركات تأميف خاضعة لرقابتيـ خبلؿ فترة ثبلث سنكات مف 
 .انتياء مياميـ بالييئة إال بترخيص مف مجمس الييئة

 
 



 96 

 :(جديد)1 -198إلفصل 
تنتج المبالغ غير المدفكعة كجكبا لفائدة الييئة فيما يتعّمؽ بإستخبلص المكارد المشار إلييا بالفصؿ 

 مف ىذه المجمة فكائض تحتسب بنسبة الفائض القانكني كفقا لمنصكص القانكنية الجارم بيا 198
. العمؿ كذلؾ إبتداءا مف التاريخ الذم أصبحت فيو تمؾ المبالغ مستحقة إلى غاية دفعيا بالكامؿ

ـّ تقديمو طبقا ألحكاـ الفصميف   مف 62 ك61كيمكف إستخبلص ىذه المبالغ عف طريؽ أمر بالدفع يت
. مجمة المرافعات المدنية كالتجارية

: (جديد)1 -201إلفصل 
: يقصد بما يمي عمى معنى ىذه المجمة

عقد التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ عمى معنى الفصؿ األكؿ : عقد التأميف التكافمي العائمي- 
مف ىذه المجمة 

بقية أصناؼ التأميف بخبلؼ التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ : التأميف العاـ- 
: (جديد)1 -212إلفصل 

يجب عمى شركة التأميف التكافمي كفي أجؿ أقصاه سنتيف مف تاريخ ختـ السنة المحاسبية تكزيع 
النظاـ الداخمي لصندكؽ الفائض التأميني القابؿ لمتكزيع عمى المشتركيف حسب الطريقة المحّددة ب

 . بعد أخذ رأم ىيئة الرقابة الشرعيةالمشتركيف
ـّ تحديده بالفصؿ   211كيعتبر فائضا تأمينيا قاببل لمتكزيع المبمغ المتبقي مف الفائض التأميني كما ت

 مف ىذه المجمة كطرح مخصص 213مف ىذه المجمة بعد تسديد القرض الحسف المشار بالفصؿ 
.  مف ىذه المجمة212احتياطي مجابية تقّمبات نسب التعكيضات المشار إليو بالفصؿ 

 تكزيع أّم فائض تأميني بعنكاف عمميات التأميف التكافمي عمى غير الحياة عمى المشتركيف في يمنع
عمميات التأميف التكافمي عمى الحياة كما ال يمكف تكزيع أّم فائض تأميني بعنكاف عمميات التأميف 

. التكافمي عمى الحياة عمى المشتركيف في عمميات التأميف التكافمي عمى غير الحياة
. كال يمكف استعماؿ الفائض التأميني لصندكؽ ما لتغطية العجز التأميني لصندكؽ آخر

عمى أم لممساىميف بأم شكؿ مف األشكاؿ الحصكؿ بصفة مباشرة أك غير مباشرة كما ال يمكف 
 .فائض تحقّقو حسابات صندكؽ المشتركيف أك جزء منو

: (جديد)2-212إلفصل 
تقـك شركات التأميف التكافمي بتكزيع الفائض التأميني القابؿ لمتكزيع المحدد طبقا ألحكاـ الفصؿ 

 : حسب أحد الطرؽ التالية1 -212
 التكزيع عمى جميع المشتركيف دكف استثناء،- 
التكزيع عمى المشتركيف الذيف لـ يحصمكا عمى تعكيضات خبلؿ السنة المحاسبية الحتساب - 

 .الفائض
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التكزيع عمى المشتركيف الذيف لـ يحصمكا عمى تعكيضات كعمى مف حصمكا عمى تعكيضات أقؿ - 
مف معاليـ إشتراكيـ كذلؾ بالتناسب مع نسبة معاليـ إشتراكيـ مف التعكيضات المسندة إلييـ خبلؿ 

 .السنة المحاسبية إلحتساب الفائض
 .أم طريقة أخرل مصادؽ عمييا مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعية لمشركة- 

كيمكف لشركات التأميف التكافمي إعتماد أكثر مف طريقة لتكزيع الفائض حسب مختمؼ الحسابات 
 . مف ىذه المجمة209المشار إلييا بالفصؿ 

 كيجب التنصيص عمى طريقة تكزيع الفائض التأميني ضمف النظاـ الداخمي لصندكؽ المشتركيف 
. كالمصادقة عمى ىذه الطريقة مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعية لشركة التأميف التكافمي

ـّ التنصيص كجكبا عمى طريقة تكزيع الفائض التأميني ضمف الشركط العامة لعقكد التأميف  كيت
 .ؽ المشتركيفكبالنظاـ الداخمي لصندك

يجب عمى شركة التأميف التكافمي مراعاة مبدإ تماثؿ الطرؽ في إختيار طريقة تكزيع الفائض 
كما يجب عمى شركات التأميف التكافمي كضع إجراءات كتابية تحّدد طريقة التصّرؼ في .التأميني

كيجب المصادقة عمى ىذه . المبالغ المتعمقة بحصص الفائض التأميني التي إستحاؿ تكزيعيا
. اإلجراءات مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعية لمشركة

:  كالتالي253 إلى 218يضاؼ إلى مجمة التأميف العنكاف الثامف مف الفصكؿ  :إلفصل إلسابع
إلعنوإن إلثامن 

 :(جديد)حْوكمة شركات إلتأمين وشركات إعادة إلتأمين
 أحكام عامة : إلباب إألول

 :(جديد)218إلفصل 
يتعيف عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف كضع منظكمة حككمة ناجعة مف شأنيا أف تؤمف 

ديمكمتيا كتحافظ عمى مصالحيا كتمكف مف الفصؿ بيف مسؤكليات ىياكؿ اإلدارة 
 .كمسؤكليات اليياكؿ المكمفة بالتسيير"بالشركة

جراءات اإلدارة كالرقابة كالتصرؼ السميـ التي ترتكز  كتشمؿ منظكمة الحككمة ىياكؿ كسياسات كا 
عمى مبادئ الشفافية كاالستقبللية في أخذ القرار كالمساءلة كالمسؤكلية كاإلفصاح في الكقت المناسب 

 .عف المسائؿ التي تتعمؽ بأداء الشركة ككضعيا المالي
. كما تشمؿ ىذه المنظكمة االمتثاؿ لمضكابط القانكنية كالترتيبية كالتنظيمية التي تتكلى الييئة ضبطيا

: (جديد)219إلفصل 
يتعيف عمى شركات التاميف كشركات إعادة التأميف التي يديرىا مجمس إدارة، الفصؿ بيف كظيفة 

. رئيس مجمس اإلدارة ككظيفة المدير العاـّ 
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عادة تأميف كشركة إعادة تأميف  ك ال يمكف لممدير العاـ أك المدير العاـ المساعد في شركة تاميف كا 
, أف يككف عضكا في مجمس إدارة ىذه الشركة

ك يمكف لشركة تأميف أك لشركة إعادة تأميف الجمع استثنائيا بيف كظيفتي رئاسة مجمس اإلدارة 
. كاإلدارة العامة كذلؾ بعد مكافقة الييئة

. ك تسند ىذه المكافقة عمى أساس طبيعة نشاط كحجـ الشركة
 إلحوكمة سياسات في: إلباب إلثاني

: (جديد)220إلفصل 
مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، يتعيف عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف كضع 

يضمف نجاعة عممياتيا كالحفاظ عمى  منظكمة لمرقابة الداخمية مبلئمة لطبيعة كنشاط كحجـ الشركة
. أصكليا كالتحكـ في المخاطر المتعمقة بنشاطيا كذلؾ في إطار االمتثاؿ لمتشاريع الجارم بيا العمؿ

: كيجب أف تشمؿ ىذه المنظكمة
 نظاما إجرائيا لعمميات كنشاط الشركة كلمراقبتيا يكفؿ سبلمتيا،- 
 تنظيما إداريا كمحاسبيا يضمف مصداقية البيانات المالية، - 
 نظاما لتشخيص المخاطر كمتابعتيا كالتحكـ فييا، - 
. نظاما لتكثيؽ العمميات كالمعمكمات- 

: (جديد)221إلفصل 
مع مراعاة التشريع المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب كمنع غسؿ األمكاؿ، يتعيف عمى شركات التأميف 
عادة التأميف أف تعتمد قكاعد لحسف إدارة مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب بما في ذلؾ  كا 

منظكمة رقابة داخمية تمكف مف تجنب استخداـ شركات التأميف كشركات إعادة التأميف في أنشطة 
. مالية أك اقتصادية أك اجتماعية غير مشركعة

 .كتضبط الييئة بمقتضى ترتيب شركط تطبيؽ ىذا الفصؿ
 قوإعد إإلعالم إلخاصة بهياكل إلحوكمة:إلباب إلثالث 

: (جديد)222إلفصل
عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف أف تعمـ الييئة في أجؿ ال يتجاكز سبعة أياـ بكّؿ تعييف 

أك ترّشح النتخاب أك تغيير تعتـز القياـ بو ألعضاء مجمس إدارتيا أك مجمس مراقبتيا أك ىيئة 
إدارتيا الجماعية أك ىيئة رقابتيا الشرعية أك مسيرييا الرئيسييف مع بياف مفّصؿ لسيرتيـ كمؤىبلتيـ 

. العممية كخبراتيـ المينية
كما يتعيف عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف، مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ 
كاآلجاؿ المشار إلييا بالفقرة السابقة، إعبلـ الييئة بيكية مراقبي الحسابات كاإلكتكارم المستقؿ 

.  المعتـز تعيينيـ



 99 

كما يتعيف عمىيـ أيضا إعبلـ الييئة بكؿ تعييف أك تغيير يطرأ عمى المسؤكليف األّكؿ المكمفيف 
دارة المخاطر كاألكتكاريا كمراقبة اإلمتثاؿ مع بياف مفّصؿ ليكيتيـ  بكظائؼ التدقيؽ الداخمي كا 

. كمؤىبلتيـ العممية كخبرتيـ المينية
        كيمكف لمييئة، في أجؿ أقصاه شير مف تاريخ اإلعبلـ، االعتراض مع التعميؿ عمى التعييف 

أك الترشح لبلنتخاب أك التغيير بالنسبة لؤلشخاص المنصكص عمييـ بالفقرتيف السابقتيف إستنادا 
 مف ىذه المجمة  222عمى المعايير المنصكص عمييا بالفصؿ 

كلمييئة أف تطمب لمغرض مدىا بجميع اإلرشادات كالكثائؽ التي تراىا ضركرية لدراسة ممفات 
. اإلعبلـ

       كما يمكف لمييئة، بعد انقضاء آجاؿ االعتراض، إبطاؿ كؿ التعيينات أك الترشحات لئلنتخاب
. أك التغييرات إذا تبّيف أم إخبلؿ بالشركط المذككرة بالفقرات المتقدمة

 .كتضبط الييئة بمقتضى ترتيب شركط تطبيؽ ىذا الفصؿ
 :(جديد)223إلفصل 

تعتمد الييئة بخصكص تعييف أك ترّشح النتخاب أك تغيير األشخاص المنصكص عمييـ بالفصؿ "
:  أساسا عمى المعايير التالية222
 النزاىة كالسمعة، - 
 مف ىذه المجّمة، 235االستقبللية بالنسبة ألعضاء ىيكؿ اإلدارة المستقميف عمى معنى الفصؿ - 
المؤىبلت العممية كالكفاءة كالخبرة المينية السيما في المجاؿ التأميني كالمالي كمدل تبلئميا مع - 

 المياـ المحمكلة عمى األشخاص المعنييف،
.  مف ىذه المجمة85غياب المكانع القانكنية المنصكص عمييا بالفصؿ - 

 .كتحدد بترتيب مف الييئة المؤّىػػػػػبلت العممية كالكفاءة كالخبرة المينية الدنيا المستكجبة
 

إلباب إلرإبع 
 هياكل إلتسيير بشركات إلتأمين وشركات إعادة إلتأمين

إلقسم إألول 
 مهام هياكل إلتسيير

: (جديد): 224إلفصل 
 أف شخص ألم يمكف  مف ىذه المجمة  ال85مع مراعاة المكانع القانكنية المنصكص عمييا بالفصؿ 

أك يراقب شركة تأميف أك شركة إعادة تأميف أك شركة سمسرة في التأميف  أك يسير يتصرؼ أك يدير
 :أك في إعادة التأميف أك يمتـز باسميا إذا
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قامت الييئة أك إحدل السمط المكمفة بالرقابة عمى السكؽ المالية أك عمى البنكؾ كالمؤسسات - 1
المالية أك عمى مؤسسات التمكيؿ الصغير بإعفائو مف ميامو في إدارة أك تسيير مؤسسة خاضعة 

 لرقابة ىذه السمط بمقتضى عقكبة صادرة في الغرض،
 قد تـ شطبو بمقتضى عقكبة مف نشاط ميني منظـ بإطار قانكني أك ترتيبي،-2
ثبت لمييئة مسؤكليتو في سكء التصرؼ في شركة تأميف أك شركة إعادة تأميف أك تعاكنية أك - 3

مؤّسسة مالّية أدل إلى صعكبات استكجبت إخضاع شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف أك 
 .التعاكنية أك المؤّسسة المالّية إلى برنامج إنقاذ أك إلى التصفية

: (جديد)225إلفصل 
مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، يكمؼ ىيكؿ التسيير بشركة التأميف كشركة إعادة التأميف 

بتسيير الشركة كالتصرؼ فييا كمتابعة نشاطيا بما يتكافؽ كتحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية كسياستيا 
: كىك مسؤكؿ خاصة عمى، العامة

احتراـ قكاعد الحككمة كضماف الرقابة المناسبة عمى تسيير الشركة كالتصرؼ فييا، - 
صياغة مقترحات ترفع لييكؿ اإلدارة لتحديد السياسة العامة كاإلستراتيجية الشاممة لمشركة،  - 
الحرص عمى أف تمارس الشركة نشاطيا كفؽ اإلستراتيجية الشاممة كالسياسة العامة لمشركة ككفؽ - 

سياسة التصرؼ في المخاطر المصادؽ عمييا مف قبؿ ىيكؿ اإلدارة، 
إرساء أنظمة لمرقابة الداخمية كلمتصرؼ في المخاطر كلمتدقيؽ كلبلمتثاؿ كلئلفصاح تككف مستقمة - 

كمبلئمة لطبيعة كحجـ الشركة كلطبيعة المخاطر التي تكاجييا، 
إرساء النظـ كالتنظيـ كالمكارد كالكسائؿ الضركرية المرصكدة لتجسيـ المخططات اإلستراتيجية،  - 
عداد اليياكؿ التنظيمية -  السير عمى التصرؼ اليكمي لمشركة كتفكيض الصبلحيات كالكظائؼ كا 

 .لمتصرؼ
: (جديد)226إلفصل 

مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، يتعيف عمى ىيكؿ التسيير بشركة التأميف كشركة إعادة التأميف 
رفع تقارير دكرية لمجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة بالشركة تتعمؽ بأعماليا الفنية كاالستثمارية 

كأكضاعيا المالية كباإلجراءات المتخذة في إدارة المخاطر كنظـ الرقابة الداخمية كالتدقيؽ ك األكتكاريا 
ك االمتثاؿ كاإلفصاح كذلؾ بغاية تمكيف المجمس مف متابعة األىداؼ اإلستراتيجية كالسياسات 

 .العامة لمشركة كتقييـ أداء ىيكؿ التسيير
 إلتحاجير:إلقسم إلثاني 

 :(جديد)227إلفصل 
ال ُيمكف لممدير العاـ أك المدير العاـ المساعد أك رئيس أك عضك ىيئة اإلدارة الجماعية لشركة 

تأميف أك شركة إعادة التأميف أف يشغؿ كفي نفس الكقت أّية كظيفة مف الكظائؼ اآلنؼ ذكرىا في 
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شركة تأميف أك شركة إعادة تأميف أخرل أك في شركة سمسرة في التأميف أك في بنؾ أك مؤسسة 
. مالية أك شركة تمكيؿ صغير أك شركة كساطة بالبكرصة أك مشغؿ اليكاتؼ الجكالة

كال يمكف ألم شخص الجمع بيف عضكية مجمس إدارة أك مجمس مراقبة بشركة تأميف أك شركة 
. إعادة التأميف كبشركة تأميف أك شركة إعادة التأميف أخرل إذا تبّيف لمييئة كجكد تضارب مصالح

 خامسإلباب إل
 هياكل إإلدإرة بشركات إلتأمين وشركات إعادة إلتأمين

إلقسم إألول 
 مهام مجمس إإلدإرة

 

: (جديد)229إلفصل 
        مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، يتكلى مجمس إدارة شركة التأميف كشركة إعادة التأميف
. تنفيذىا أك مجمس مراقبتيا ك باقتراح مف ىيكؿ التسيير، تحديد اإلستراتيجية الشاممة لمشركة كمتابعة
        كما يتكلى ضبط السياسات العامة المتعمقة بالنشاط كالتصرؼ في المخاطر كالتدقيؽ الداخمي
 .ك األكتكاريا ك اإلمتثاؿ بما يتبلءـ كالحفاظ عمى ديمكمة الشركة كسمعتيا كصبلبتيا المالية

رساء ىذه السياسات كمراقبة كتقييـ  كيشرؼ مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة عمى متابعة تنفيذ كا 
مدل االلتزاـ بيا مف قبؿ ىيكؿ التسيير بغاية تحقيؽ أىداؼ الشركة في إطار اإلستراتيجية المصادؽ 

 : بالخصكص كيتكلى. عمييا
 اليامة المتغيرات مع كتأقمميا دكرم بشكؿ كتقييميا بمنظكمة الحككمة التزاـ الشركة مدل مراقبة -
 التنظيمية، كالمتطمبات األسكاؽ النشاط كتطكر حجـ حيث مف
 التنافسي المحيط االعتبار بعيف تأخذ ىيكؿ التسيير مع بالتشاكر لممخاطرة استراتيجية كضع- 

المخاطر،  في عمى التحكـ المؤسسة كقدرة كالترتيبي
 االمتثاؿ كمتطمبات كطبيعتيا لحجـ المخاطر الذاتية األمكاؿ مبلئمة مدل لقياس مناىج كضع -

تنفيذىا،  عمى كالعمؿ الداخمية المراقبة كمنظكمة لمنشاط المنظمة كالنصكص لمقكانيف
السير عمى احتراـ التشاريع الجارم بيا العمؿ كاألطر التنظيمية، - 
السير عمى إستقبللية كظائؼ التصرؼ في المخاطر كالتدقيؽ الداخمي كاألكتكاريا ك االمتثاؿ،  - 
المصادقة عمى نظاـ رقابة داخمية ناجع كفعاؿ،  - 
 ، المالية القكائـ ختـ -
الجماعية،  اإلدارة ىيئة أك العامة اإلدارة تعييف -
ضبط كتقييـ سياسة تعييف كتأجير المسيريف الرئيسييف لممؤسسة،  - 
 .الجماعية اإلدارة ىيئة أك العامة مف اإلدارة باقتراح الداخمي التدقيؽ ىيكؿ عف المسؤكؿ تعييف- 
تحديد تكزيع كاضح لممسؤكليات بيف ىيكؿ اإلدارة كىيكؿ التسيير،  - 
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 كالنظـ كالمكجستية كالبشرية المالية يضع المكارد أف المراقبة مجمس أك اإلدارة مجمس عمى كيتعيف
 .ذلؾ الكفيمة بتحقيؽ اإلجرائية
:  (جديد)230إلفصل 

 مف ىذه المجمة، يتكّلى مجمس إدارة أك 229عبلكة عمى الصبلحيات المنصكص عمييا بالفصؿ 
: مجمس مراقبة شركة التأميف كشركة إعادة التأميف

ضبط سياسة إعادة التأميف أك سياسة إعادة اإلسناد كذلؾ كجزء مف السياسة العاّمة لمتصّرؼ في - 
. .كالمصادقة عمى برامج إعادة التأميف أك إعادة اإلسنادالمخاطر بالشركة 

ـّ -  متابعة تنفيذ برامج إعادة التأميف أك إعادة اإلسناد في الشركة بما يتكافؽ مع السياسة التي ت
. ضبطيا في الغرض

 ."التقييـ الدكرم لسياسة إعادة التأميف أك سياسة إعادة اإلسناد- 
 إلتحاجير:إلقسم إلثاني 

 :(جديد)231إلفصل 
 في التصرؼ إحكاـ إلى تيدؼ سياسة تنتيج أف شركات التأميف كشركات إعادة التأميف عمى يتعيف

 .المصالح تضارب
بشركة التأميف كشركة إعادة  المرتبطيف مع األشخاص لممعامبلت قكاعد الييئة لمغرض كتضبط
 .التأميف
 : بشركة التأميف كبشركة إعادة التأميف مرتبطا شخصا كيعتبر

 ماؿ، رأس مف %5 غير مباشرة أك مباشرة بصفة مساىمتو تفكؽ مساىـ كؿ -
 %5 مباشرة غير أك مباشرة بصفة تفكؽ مساىمتو طبيعي شخص كؿ كفركع كأصكؿ قريف كؿ -
 الماؿ، رأس مف
 التحكـ إلى تؤدم ماليا بنسبة رأس في شركة التأميف كشركة إعادة التأميف مؤسسة تساىـ كؿ- 

 كجمية، بصفة كاضحة أعماليا سير عمى التأثير أك فييا
 اإلدارة مجمس العاـ كأعضاء كالمدير شركة التأميف كشركة إعادة التأميف إدارة مجمس رئيس -

 كمراقبي الجماعية اإلدارة ىيئة كأعضاء المراقبة كأعضاء مجمس المساعديف العاميف كالمديريف
 كفركعيـ، كأصكليـ الذكر آنفي األشخاص الحسابات كأزكاج

 لتمؾ مديرا أك مفكضا ككيبل أك شريكا أك الذكر مالكا آنفي األشخاص أحد فييا يككف مؤسسة كؿ -
 .مراقبتيا أك لمجمس الجماعية إدارتيا لييئة أك إدارتيا لمجمس عضكا المؤسسة أك

: (جديد)232إلفصل 
يتكلى مجمس إدارة شركة التأميف كشركة إعادة التأميف أك مجمس مراقبتيا كضع إجراءات كتابية 

 تتعمؽ بالتصرؼ في كضعيات تضارب المصالح 
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كتتضمف ىذه اإلجراءات كجكبا إلتزاـ أعضاء مجمس إدارة شركة التأميف كشركة إعادة التأميف أك 
  .مجمس مراقبتيا بكاجب التصريح كاإلفصاح عف كضعيات تضارب المصالح

يخضع لمترخيص المسبؽ لمجمس اإلدارة أك لمجمس المراقبة كمصادقة الجمسة العامة لممساىميف كؿ 
كاألشخاص المرتبطيف بيا عمى معنى الفصؿ  إعادة التأميف  شركةشركة التأميف كاتفاؽ يعقد بيف 

 يمكف ال. كعمى المعني باألمر أف يعمـ مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة بيذه االتفاقات.أعبله 231
 .لممعني باألمر أف يشارؾ في التصكيت المتعمؽ بالترخيص

عمى رئيس مجمس اإلدارة أك رئيس مجمس المراقبة عرض ىذه االتفاقات عمى الجمسة العامة 
 .لممساىميف لغرض المصادقة عمى أساس تقرير خاص يعده مراقب أك مراقبي الحسابات

كال يمكف لممعني باألمر أف يشارؾ في التصكيت كال تؤخذ أسيمو بعيف االعتبار عند احتساب 
 .النصاب القانكني كاألغمبية

: (جديد)233إلفصل 
مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، يعّد تضاربا لممصالح كّؿ مصمحة أك عبلقة شخصية مباشرة 
أك غير مباشرة مف شأنيا التأثير عمى حسف أداء عضك مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة لميامو أك 

 .المس باستقبلليتو كحياده
: (جديد)234إلفصل 

ُيحّجر عمى اإلطارات كاألعكاف العامميف بشركة تأميف أك شركة إعادة التأميف الجمع بيف مياـ غير 
. متبلئمة كفقا لمتشريع كلمتراتيب الجارم بيا العمؿ

إلقسم إلثالث  
 تعيين إألعضاء إلمستقمين

: (جديد)235إلفصل 
عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف أف تعّيف بمجالس إدارتيا أك مجالس مراقبتيا عضكيف 
 مستقميف عمى األقؿ ممف تتكفر فييـ شركط النزاىة كالكفاءة العممية كالخبرة المينية في مجاؿ التأميف

. كالمحاسبي أك التصّرؼ في المخاطر أك المجاؿ المالي
 .كال يمكف تجديد عضكية األعضاء المستقميف أكثر مف مرة كاحدة

كيحجر عمى األعضاء المستقميف بمجمس إدارة أك مجمس مراقبة شركة تأميف أك شركة إعادة التأميف 
كالذيف إستكفكا أك لـ يتـ تجديد مدة نيابتيـ، أف يككنكا أعضاء بمجمس إدارة أك مجمس مراقبة شركة 

 . تأميف أك شركة إعادة التأميف أخرل لمدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات
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: (جديد)236إلفصل 
يعد عضكا مستقبل بمجمس إدارة أك مجمس مراقبة شركة تأميف أك شركة إعادة التأميف كؿ شخص " 

طبيعي ال تربطو بالشركة أك بمساىمييا أك مسيرييا أية عبلقة مف شأنيا المّس مف استقبللية قراره 
.  مف ىذه المجمة233أك أف تجعمو في حالة تضارب مصالح فعمية أك محتممة عمى معنى الفصؿ 

 ".لصفة االستقبللية المحددة المعايير الييئة بمقتضى ترتيب  كتضبط
إلقسم إلرإبع 

 إلمجان إلمتفّرعة عن مجمس إدإرة أو مجالس مرإقبة شركات إلتأمين وشركات إعادة إلتأمين
: (جديد)237إلفصل 

مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، يتعيف عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف أف تحدث 
عمى مستكل مجمس إدارتيا أك مجمس مراقبتيا ثبلث لجاف يعيد ليا بمساعدة المجمس في أداء 

لجنة التحكـ "ميامو طبقا لميثاؽ مصادؽ عميو يضبط مياميا كتركيبتيا كطرؽ سير أعماليا، كىي 
". لجنة التعيينات كالتأجير"ك" المجنة الدائمة لمتدقيؽ"ك" في المخاطر

. كتتككف كؿ لجنة عمى األقؿ مف ثبلثة أعضاء مف مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة
يعيف مجمس إدارة أك مجمس مراقبة شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف أعضاء المجاف مف بيف 

.  أعضائو
. كفي صكرة شغكر منصب بأحد المجاف يتكلى المجمس سّد الشغكر دكف أجؿ

كيجب أف تأخذ تركيبة كّؿ لجنة بعيف االعتبار كفاءة كخبرة األعضاء المعينيف بما يراعي المياـ 
. المكككلة ليا

كال يمكف لعضك مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة الجمع بيف عضكية لجنة التحكـ في المخاطر 
. كالمجنة الدائمة لمتدقيؽ

كما يمتنع ىيكؿ التسيير بشركة التأميف كشركة إعادة التأميف عف المشاركة في ُعضكّية المجنة 
. " الدائمة لمتدقيؽ

: (جديد)238إلفصل 
 يعيد لمجنة التحكـ في المخاطر ميمة مساعدة ىيكؿ اإلدارة أك المراقبة في كضع إستراتيجية

المخاطر  في لمتصرؼ
: كتكمؼ ىذه المجنة خاصة بالمياـ التالية

 كتنفيذىا، المخاطر إدارة لسياسة الدكرم التقييـ- 
 .المخاطر في بالتصرؼ المكمؼ الييكؿ نشاط متابعة -
إبداء الرأم لممجمس حكؿ تقييـ أنظمة قيس كمتابعة كمراقبة المخاطر، - 
إبداء الرأم لممجمس حكؿ تعييف المسؤكؿ عف الييكؿ المكمؼ بإدارة المخاطر، - 
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دراسة المخاطر المحتممة الناتجة عف القرارات اإلستراتيجية لممؤسسة، - 
تقديـ اإلجراءات التصحيحية لمتحكـ في المخاطر، - 
المصادقة عمى مخطط إستمرارية نشاط المؤسسة، - 

كيعيد برئاسة المجنة إلى أحد أعضاء مجمس إدارة الشركة أك مجمس مراقبتيا المستقميف مّمف تتكّفر 
. لديو شركط الكفاءة كالخبرة في مجاؿ التصّرؼ في المخاطر

. كُتحيؿ المجنة إلى مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة تقارير دكرية حكؿ نتائج أعماليا
: (جديد)239إلفصل 

: مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ، تكمؼ المجنة الدائمة لمتدقيؽ بالمياـ التالية
 متابعة حسف سير كنجاعة الرقابة الداخمية صمب شركة التأميف كشركة إعادة التأميف - 
 فحص النقائص المثارة مف قبؿ اليياكؿ المكمفة بمياـ الرقابة الداخمية كدراسة أكجو القصكر في -

أدائيا كضبط تدابير تصحيحية كالتأكد مف تنفيذىا، 
بداء الرأم فييما قبؿ إحالتيا عمى المجمس، -   مراجعة التقرير السنكم كالقكائـ المالية كا 
 متابعة كمراقبة نشاط ىيكؿ التدقيؽ الداخمي - 
بداء الرأم في برنامج كنتائج عمميات المراقبة،  -  اقتراح تسمية مراقبي الحسابات أك المدققيف كا 
 التدقيؽ في كؿ تكظيؼ أك عممية مف شأنيا اإلضرار بالكضعية المالية لمشركة كالتي يعمميا بيا- 

مراقبك الحسابات،  
إبداء الرأم لممجمس حكؿ تعييف المسؤكليف عف ىياكؿ الرقابة،  - 

كيعيد برئاسة المجنة إلى أحد أعضاء مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة المستقميف مّمف تتكفر لديو 
.  شركط الكفاءة كالخبرة في مجاؿ التدقيؽ أك المجاؿ المالي أك المحاسبي

.  كُتحيؿ المجنة إلى مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة تقارير دكرية حكؿ نتائج أعماليا
: (جديد)240إلفصل 

تكمؼ لجنة التعيينات كالتأجير بمساعدة مجمس إدارة الشركة أك مجمس مراقبتيا في تصكر كمتابعة 
: سياسات

التعييف كالتأجير،  - 
تعكيض المسيريف كاإلطارات العميا ك اإلنتداب ، - 
. إدارة كضعيات تضارب المصالح- 

كيعيد برئاسة المجنة إلى أحد أعضاء مجمس إدارة الشركة أك مجمس مراقبتيا مّمف تتكّفر لديو شركط 
. الكفاءة كالخبرة في مجاؿ التصّرؼ في المكارد البشرية

 .كُتحيؿ المجنة إلى مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة تقارير دكرية حكؿ نتائج أعماليا
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إلقسم إلخامس 
دإرة إلمخاطر وإإلكتوإريا ومرإقبة إإلمتثال  وظائف إلتدقيق إلدإخمي وإ 

 

: (جديد)241إلفصل 
عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف إحداث كظائؼ صمب ىيكميا التنظيمي مستقمة عف 

بقية ىياكؿ االستغبلؿ كالمساندة تتعمؽ بالتدقيؽ الداخمي كبإدارة المخاطر كباألكتكاريا كمراقبة 
. االمتثاؿ

كيتكلى كؿ مف ىيكؿ التدقيؽ الداخمي كالييكؿ المكمؼ بإدارة المخاطر في شركة التأميف كشركة 
 .إعادة التأميف كتابة كؿ مف لجنة التدقيؽ كلجنة المخاطر

دارة المخاطر كاإلكتكاريا  كتضبط الييئة بمقتضى ترتيب المياـ المككمة لكظائؼ التدقيؽ الداخمي كا 
 .كمراقبة االمتثاؿ

إلقسم إلسادس 
سياسة إإلتصال وإإلفصاح وتحسين جودة إلخدمات بشركات إلتامين وشركات إعادة إلتأمين 

 

: (جديد)242إلفصل 
يتعيف عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف أف تنتيج سياسة لئلفصاح المالي حكؿ أنشطتيا 

 .كمؤشراتيا المالية كقكاعد حككمتيا كرقابتيا الداخمية
: (جديد)243إلفصل 

يتعيف عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف انتياج الشفافية في سياسة اتصاليا المكجية 
: لمعمـك كاإلفصاح دكريا عف

المعمكمات المبلئمة في الكقت المناسب بيدؼ إعطاء الفئات المؤثرة كالمتأثرة فكرة كاضحة عف - 
أنشطتيا كمكقفيا المالي كتيسير فيـ المخاطر التي تتعرض ليا، 

الييكؿ التنظيمي لمشركة بما في ذلؾ ىيكمة مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة مع بياف مؤىبلتيـ - 
كخبراتيـ، 

. سياسات التعييف كالتأجير المتعمقة بأعضاء مجمس إدارتيا كمسيرييا الرئيسييف- 
كما يجب عمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف اإلفصاح عف ىياكؿ إدارتيا كتسييرىا كىياكؿ 

.  التدقيؽ الداخمي كالتصرؼ في المخاطر ك األكتكاريا ك االمتثاؿ
كما يجب عمييا اإلفصاح عف سياسات التعييف كالتأجير المتعمقة بأعضاء مجمس إدارتيا كمسيرييا 

. الرئيسييف
يجب أف تككف المعمكمات الكمية كالنكعية التي يتـ اإلفصاح عنيا مناسبة كشاممة كصادقة كقابمة 

لممقارنة كثابتة بمركر الزمف 
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. كيضبط مضمكف كدكرية اإلفصاح بترتيب مف الييئة
عمى شركات التأميف أف تحدد السياسات كالتدابير التنظيمية الكفيمة بإكساب خدماتيا مقّكمات الجكدة 

. كأف تضبط مراجع كتابية إلجراءات كآجاؿ مختمؼ العمميات التأمينية لفائدة المؤمف ليـ
كتضبط الييئة بمقتضى ترتيب شركط تطبيؽ ىذا الفصؿ 

: (جديد)244إلفصل
عمى شركات التأميف أف تحدد السياسات كالتدابير التنظيمية الكفيمة بإكساب خدماتيا مقّكمات الجكدة 

 .كأف تضبط كتابيا إجراءات كآجاؿ إنجاز مختمؼ العمميات التأمينية لفائدة المؤمف ليـ
إلباب إلخامس 

 أحكام خاّصة بشركات إلتأمين ذإت إلصبغة إلتعاونية
 :(جديد)245إلفصل 

تتألؼ الجمسة العامة لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية مف جميع المشتركيف المرسميف بسجؿ 
.  مف ىذه المجمة كالذيف أكفكا بالتزاماتيـ تجاه الشركة3-56المشتركيف المنصكص عميو بالفصؿ 

. كيمكف لمنظاـ األساسي أف ينص عمى شركط أخرل لحضكر الجمسات العامة
يعتبر باطبل كؿ تنصيص في النظاـ األساسي يربط حؽ المشاركة في الجمسات العامة بدفع قيمة 

. دنيا مف معاليـ االشتراؾ
يمكف لممشتركيف الذيف لـ يستكفكا بصفة فردية الشركط المنصكص عمييا في النظاـ األساسي مف 

أجؿ المشاركة في الجمسات العامة أف يتكتمكا في مجمكعات تستكفي الشركط المذككرة كيمثؿ أحدىـ 
. ىذه التكتبلت في الجمسات العامة

يككف المشترؾ حاضرا أصالة كيمكف أف يككف ممثبل مف قبؿ مشترؾ آخر مف غير المشتركيف 
 .ال يمكف لكؿ مشترؾ أف يمثؿ أكثر مف عشر مشتركيف في نفس الجمسة. العامميف بالشركة

: (جديد)246إلفصل 
يمكف لمنظاـ األساسي لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية أف ينص عمى أف الجمسات العامة 
تتككف مف نكاب المشتركيف المنتخبيف لتمثيميـ في الجمسات العامة كيتعيف عمى الشركة في ىذه 

. الحاؿ تنظيـ جمسات عامة انتخابية لمنكاب
يتـ تحديد أسس تكزيع المشتركيف في النظاـ األساسي لمشركة كيككف عمى أساس التكزيع الجغرافي 

. أك طبيعة العقكد المكتتبة أك طبيعة نشاط المشتركيف
.  تتألؼ الجمسات العامة االنتخابية لمنكاب مف المشتركيف مف نفس المجمكعة

. كتحدد شركط انتخاب نكاب المشتركيف بالنظاـ األساسي لمشركة
يحدد النظاـ األساسي لمشركة كجكبا شركط الدعكة لمجمسات العامة االنتخابية لمنكاب كتركيبة مكاتبيا 

. كشركط المشاركة في أشغاليا كالنصاب القانكني كاألغمبية المعتمدة خبلليا
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يترأس الجمسة العامة االنتخابية لمنكاب كجكبا أحد أعضاء مجمس إدارة الشركة الذم يعينو المجمس 
. مف بيف أعضائو

: (جديد)247إلفصل 
ـّ  يحؽ لكؿ مجمكعة ال تقؿ عف ثمث عدد المشتركيف أف تحصؿ عمى نسخ مف كثائؽ الشركة التي ت
عرضيا عمى الجمسات العامة المنعقدة خبلؿ الثبلث السنكات األخيرة كعمى نسخ مف الكثائؽ المالية 
المتعمقة بالسنكات المالية الثبلث األخيرة ككذلؾ عمى نسخ مف محاضر كأكراؽ حضكر االجتماعات 

.  التي تـ عقدىا خبلؿ السنكات المالية الثبلث األخيرة
كما يحؽ لكؿ مشترؾ أف يحصؿ عمى قائمة المشتركيف المدعكييف لحضكر الجمسة العامة كفؽ 

. الشركط كاآلجاؿ التي حّددىا النظاـ األساسي لمشركة كذلؾ قبؿ انعقاد أم جمسة عاّمة
: (جديد)248إلفصل 

 .يضبط جدكؿ أعماؿ الجمسات مف قبؿ مف صدر عنو االستدعاء
غير أّنو يمكف لعدد ال يقؿ عف عشر المشتركيف طمب إضافة ترسيـ مشركع نقاط لممداكلة بجدكؿ 

األعماؿ تكجو إلى الشركة عف طريؽ رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعبلـ بالبمكغ قبؿ انعقاد الجمسة 
. العاّمة األكلى

يمكف النظاـ األساسي لمشركة التنصيص عمى شركط إضافية لمحصكؿ عمى حؽ إضافة ترسيـ 
. نقاط جديدة بجدكؿ األعماؿ

: (جديد)249إلفصل 
يعتبر قرار الترفيع في معاليـ القبكؿ باطبل إذا لـ يكف جدكؿ األعماؿ مرفكقا بتقرير يتضمف القيمة 
الجديدة لمعمـك القبكؿ كتكقعات الشركة في خصكص المبالغ المالية المرجك تحصيميا مف عممية 

.  الترفيع
. يتعيف الحصكؿ عمى مكافقة الييئة عمى الترفيع في معاليـ القبكؿ قبؿ إدخاليا حيز التطبيؽ

 :(جديد)250إلفصل 
يتعيف عمى مجمس اإلدارة كتحت مسؤكليتو إعبلـ الممّثميف المنتخبيف بكؿ تنقيح في النظاـ األساسي 

. لشركة التأميف ذات الصبغة التعاكنية
يككف اإلعبلـ مباشرة مقابؿ كصؿ تسمـ أك عف طريؽ مراسمة مضمكنة الكصكؿ ترسؿ في أجؿ 

. أقصاه حمكؿ أجؿ معمـك االشتراؾ
. كما يتعيف التنصيص عمى ىذه التنقيحات في جميع التعديبلت المدخمة عمى العقكد المكتتبة

 ال يمكف االعتراض بالتنقيحات المدخمة عمى النظاـ األساسي التي لـ يتـ اإلعبلـ بيا في إحدل 
 .الصيغ المذككرة أعبله
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إإلسناد إلخارجي :إلباب إلخامس 
: (جديد)251إلفصل 

يمكف لشركة تأميف أك لػػػػػػػػػشركة إعادة تأميف المجكء إلى اإلسناد الخارجي لبعض العمميات المرتبطة 
 .بنشاطيا

كيهعتبر إسنادا خارجيا كؿ اتفاؽ يتكلى بمقتضاه شخص أك أكثر إنجاز بعض العمميات المرتبطة 
. بنشاط شركة التأميف أك بشركة إعادة التأميف كلحساب ىذه األخيرة

. الييئة لممكافقة المسبقة كجكبا كتخضع عممية اإلسناد الخارجي
كعمى شركات التأميف أك شركات إعادة التاميف التي تمجأ إلى اإلسناد الخارجي، إبراـ اتفاقية كتابية 

. مع الشخص الُمتعاقد معو تحّدد بكضكح العمميات المسندة كالتزامات الّطرفيف
كيجب أف ال تحكؿ شركط االتفاؽ بيف الطرفيف دكف ممارسة الييئة لسمطة الرقابة عمى عمميات 

 . اإلسناد الخارجي
كيعتبر سككت الييئة بعد انقضاء شيريف مف تاريخ مكافاتيا باتفاؽ اإلسناد الخارجي، مكافَقة عمى 

. العممية
كتبقى شركة التأميف أك شركة إعادة التأميف في كؿ الحاالت المسؤكلة المباشرة عف العمميات 

.  المسندة، كال يمكف معارضة الغير بخطأ أك تقصير ناجـ عف تنفيذ االتفاقية
مع مراعاة التشريع الجارم بو العمؿ المتعمؽ بحماية المعطيات الشخصية كبالنفاذ إلى المعمكمة، 
تضبط الييئة بترتيب الكاجبات كالشركط التي يتعيف عمى شركات التأميف كشركات إعادة التاميف 

. مراعاتيا عند المجكء إلى اإلسناد الخارجي
: (جديد)252إلفصل 

: تعد باطمة كجكبا اتفاقيات اإلسناد الخارجي التي تبـر دكف االلتزاـ بالشركط التالية أك بأحدىا
:  إعداد برنامج اإلسناد ُمضمنا بالعناصر التالية (1
تحميؿ دقيؽ لممياـ مكضكع اإلسناد، - 
األىداؼ المرجكة بما في ذلؾ تقييـ الكمفة ، - 
تقييـ مخاطرىا كالتحكـ فييا عمى المستكل العممياتي كالمالي كالقانكني كسمعة المؤسسة،  -
معايير قياميا بميمة المطابقة في الغرض، - 
آليات التطبيؽ كالمتابعة كالرقابة، - 
إعداد إلمكانية استبداؿ مسدم الخدمة أك استرجاع التصرؼ في المياـ المسندة في صكرة عدـ - 

. قدرتو عمى مكاصمة تكفير الخدمة
األخذ بعيف االعتبار لمكضعية المالية كلمقدرة الفنية لممؤسسة المسند إلييا ككذلؾ سمعتيا كقدرتيا  (2

عمى التصرؼ، 
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التدقيؽ بخصكص مخاطر التركيز كالتبعية في صكرة إسناد عّدة عممّيات لمؤسسة كاحدة كلمدة  (3
متكاصمة، 

مصادقة مجمس إدارة شركة التأميف عمى برنامج اإلسناد الذم ينص كجكبا عمى تحممو لجميع  (4
المخاطر المنجرة عف العممية، 

كاجب اإلعبلـ المحمكؿ عمى المؤسسة التي أسندت ليا بعض المياـ تجاه شركة التأميف ألم  (5
خمؿ أك مخاطر يمكف أف تأثر عمى العممية مكضكع اإلسناد 

. كتضبط اتفاقية اإلسناد الخارجي كجكبا صكر الفسخ كاإلجراءات المّتبعة
: (جديد)253إلفصل 

 :يمكف لمييئة إبطاؿ اتفاقية اإلسناد الخارجي في صكرة تبّيف أنيا أدت الى
 تأثيرات عمى جكدة أنظمة كىياكؿ حككمة شركة التاميف،- 
 تفاقـ المخاطر العممياتية،- 
 عرقمة عممية تقييـ الييئة لمدل إلتزاـ مؤسسات التأميف بقكاعد التصّرؼ الحذر،- 
 .تأثيرات عمى مستكل كجكدة الخدمات تجاه المؤمف ليـ كالمستفيديف مف عقكد التأميف- 
 

 ك الفصؿ 203  كالفقرة الثانية مف الفصؿ19تمغى أحكاـ الفقرة الثالثة مف الفصؿ  :إلفصل إلثامن
190 .

 
: إلفصل إلتاسع

يحدث اإلكتكاريكف المنصكص عمييـ بأحكاـ ىذه المجمة في ما بينيـ جمعية يطمؽ عمييا اسـ 
تتمتع بالشخصية القانكنية كاالستقبلؿ المالي كال تيدؼ عند ممارسة " الجمعية التكنسية لئلكتكارييف"

. نشاطيا إلى تحقيؽ غايات ربحية
: كتيدؼ الجمعية التكنسية لئلكتكارييف إلى

تطكير كفاءة اإلكتكارييف كمبلءمتيا مع المعايير الدكلية؛ - 
 كضع قكاعد التعامؿ الميني لئلكتكارييف؛- 
فرض القكاعد كااللتزامات الخاصة بمينة اإلكتكارييف؛ - 
 السير عمى السير العادم لممينة؛- 
الدفاع عمى شرؼ كاستقبلؿ المينة؛ - 
 ممارسة السمطة التأديبية عمى منخرطييا - 

. كمجمس تأديب منبثؽ عنو كتتكلى الجمعية القياـ بمياميا بكاسطة مجمس إدارة
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تمسؾ الجمعية كجكبا جدكال يضـ األشخاص المؤىميف لممارسة النشاط االكتكارم حسب التشريع 
.  كالمعايير الجارم بيا العمؿ كتمتـز بنشره لدل العمـك

كيختص مجمس التأديب بتسميط العقكبات عمى مرتكبي المخالفات الخاصة بمخالفة التشريع الجارم 
. بو العمؿ

يقع ضبط قكاعد تنظيـ كتسيير كتركيبة الجمعية كمجمس تأديبيا بنظاميا األساسي المصادؽ عميو 
. بمقتضى أمر حككمي

تمسؾ الجمعية كجكبا جدكال يضـ األشخاص المؤىميف لممارسة النشاط االكتكارم حسب التشريع 
 .كالمعايير الجارم بيا العمؿ كتمتـز بنشره لدل العمـك
. كمجمس تأديب منبثؽ عنو كتتكلى الجمعية القياـ بمياميا بكاسطة مجمس إدارة

يقع ضبط قكاعد تنظيـ كتسيير كتركيبة الجمعية كمجمس تأديبيا بنظاميا األساسي المصادؽ عميو 
. بمقتضى أمر حككمي

: إلفصل إلعاشر
تحدد الجمعية التكنسية لئلكتكارييف شركط الكفاءة الكاجب تكفرىا في أعضائيا كلمغرض تنشر قائمة 
الشيائد العممية الكطنية التي تخكؿ لحاممييا الترسيـ بجدكليا كتعترؼ بالشيائد العممية األجنبية كفقا 

 .لمقكاعد المضبكطة مف قبؿ نظيراتيا مف الجمعيات الكطنية لئلكتكارييف
 

: إلفصل إلحادي عشر
تمتـز الجمعية التكنسية لئلكتكارييف بإعبلـ الييئة بكؿ العقكبات المتخذة مف قبميا ضد اإلكتكارييف 

. المرسميف بجدكليا
: إلفصل إلثاني عشر

تمغى مف تاريخ دخكؿ ىذا القانكف حيز التنفيذ جميع األحكاـ المخالفة لمجمة التأميف خاصة منيا 
المتعمؽ بضبط الشركط التي يجب أف  2002 مارس 5المؤرخ في  2002 لسنة 543األمر عدد 

تتكفر في الخبراء اإلكتكارييف لئلشياد بصحة تعريفات التأميف عمى الحياة المنصكص عمييا بالفصؿ 
.   مف مجمة التأميف47

تمغى مف تاريخ دخكؿ ىذا القانكف حيز التنفيذ جميع األحكاـ المخالفة لمجمة التأميف خاصة منيا 
 المتعمؽ بضبط الشركط التي يجب أف تتكفر في الخبراء اإلكتكارييف 2002 لسنة 543األمر عدد 

.   مف مجمة التأميف47لئلشياد بصحة تعريفات التأميف عمى الحياة المنصكص عمييا بالفصؿ 
تحدث لجنة تكمؼ بدراسة ممفات طمب المكافقة عمى  اإلكتكارييف المخكؿ ليـ ممارسة النشاط 

اإلكتكارم لدل قطاع التأميف بصفة إكتكارم مستقؿ أك مدقؽ إكتكارم خارجي أك مشرؼ عمى الييكؿ 
. المكمؼ باإلكتكاريا صمب شركات التأميف كشركات إعادة التأميف
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. تضبط تركيبة المجنة كطريقة تسييرىا بترتيب مف قبؿ الييئة
:  إلفصل إلثالث عشر 

يبقى العمؿ بالنصكص التطبيقية لمجمة التأميف إلى حيف إصدار النصكص التطبيقية المنصكص 
 .عمييا بيذا القانكف

 مف 2-1تمنح لشركات التأميف أجؿ الشيريف مف دخكؿ القانكف حيز التطبيؽ لتطبيؽ أحكاـ الفصؿ 
. مجمة التأميف

تمنح لشركات التأميف أجؿ سنة مف دخكؿ القانكف حيز التطبيؽ قابمة لمتجديد مرة كاحدة بمقتضى قرار 
مف كزير المالية لمبلءمة أحكاـ الشركط العامة لعقكدىا مع أحكاـ العنكاف األكؿ كالعنكاف السابع مف 

 .مجمة التأميف
كبانقضاء ىذا األجؿ يحجر عمى شركات التأميف تسكيؽ عقكد لـ يتـ قبكؿ إيداعيا كفؽ األحكاـ الجديدة 

 .لمجمة التأميف
.  في أجؿ سنة مف دخكؿ القانكف حيز التطبيؽ47 تنطبؽ أحكاـ الفصؿ

تدخؿ أحكاـ الباب األكؿ مف العنكاف الثاني مف مجمة التأميف حيز التطبيؽ في أجؿ سنة مف تاريخ 
. دخكؿ القانكف حيز التطبيؽ

تحاؿ كجكبا محفظة عقكد التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ لشركات التأميف متعددة األصناؼ 
التي ليا شركة مختصة في صنؼ التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ فرع أك شركة تابعة لنفس 

 . المجمع الذم تنتمي إليو ىذه الشركة لفائدة ىذه الشركة الفرع أك التابعة ليا
 

تمنح لشركات التأميف كشركات إعادة التأميف المرخص ليا قبؿ تاريخ نشر ىذا القانكف في الرائد 
كالتي ليست ليا شركة مختصة في صنؼ التأميف عمى الحياة كتككيف  الرسمي لمببلد التكنسية

األمكاؿ فرع أك شركة تابعة لنفس المجمع الذم تنتمي إليو ىذه الشركة مدة سنة كاحدة لئلمتثاؿ 
 . مف مجمة التأميف3-50ألحكاـ الفصؿ 

تحاؿ كجكبا محفظة عقكد التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ لشركات التأميف متعددة األصناؼ 
 بعد التاريخ المذككر أعبله إلى شركة تأميف أك أكثر 3-50التي ال تستجيب ألحكاـ الفصؿ 

مختصة في صنؼ التأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ كفؽ األحكاـ المنظمة إلحالة عقكد التأميف 
.  عمى الحياة كتككيف األمكاؿ المنصكص عمييا بيذه المجمة

تمنح لشركات التأميف كشركات إعادة التأميف المرخص ليا قبؿ تاريخ نشر ىذا القانكف في الرائد 
 مف مجمة 4-51 ك3-51الرسمي لمببلد التكنسية مدة ثبلث سنكات لبلمتثاؿ ألحكاـ الفصكؿ 

. التأميف
تمتـز شركات التأميف ذات الصبغة التعاكنية المرخص ليا كفؽ أحكاـ ىذه المجمة أف تستجيب 
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في أجؿ السنة مف تاريخ نشر ىذا القانكف بالرائد الرسمي الثاني مف العنكاف الثاني ألحكاـ القسـ 
 .لمببلد التكنسية
أجؿ السنة مف تاريخ نشر ىذا القانكف إلحداث المكفؽ التكنسية لشركات التأميف تمنح لمجامعة 

 .التأميني
 مف مجمة التأميف 92تمغى جميع االتفاقات المبرمة قبؿ نشر ىذا القانكف في إطار أحكاـ الفصؿ 

 . جديد92كالمخالفة ألحكاـ الفصؿ 
تمتـز كؿ جمعية مينية محدثة كفقا ألحكاـ ىذا القانكف باالمتثاؿ ألحكاـ ىذا القانكف في أجؿ ال 

 .يتجاكز السنة مف تاريخ إحداث كؿ جمعية
 حيز التطبيؽ بداية مف تاريخ نشر ىذا القانكف بالرائد الرسمي لمببلد 2-69تدخؿ أحكاـ الفصؿ 

 .التكنسية
تمتـز شركات التأميف بإعبلـ الييئة باتفاقيات اإلسناد المبرمة قبؿ دخكؿ ىذا القانكف حيز التطبيؽ 

 .في أجؿ ال يتجاكز ستة أشير مف تاريخ نشره بالرائد الرسمي لمببلد التكنسية
 مف مجمة التأميف طمب الترسيـ 69كيتعيف عمى المؤسسات المشار إلييا بالنقطة الرابعة مف الفصؿ 

 . مف ىذه المجمة70بالسجؿ المنصكص عميو بالفصؿ 
 حيز التطبيؽ بداية مف تاريخ نشر ىذا القانكف بالرائد الرسمي لمببلد 72تدخؿ أحكاـ الفصؿ 

 .التكنسية
تمنح لؤلشخاص الذيف يكجدكف في حاالت مخالفة ألحكاـ ىذا الفصؿ أجؿ ستة أشير مف تاريخ 

 .دخكلو حيز التطبيؽ إلحتراـ أحكامو
 حيز التطبيؽ بداية مف تاريخ نشر ىذا القانكف بالرائد الرسمي لمببلد 73تدخؿ أحكاـ الفصؿ 

 .التكنسية
كسطاء التأميف االمتثاؿ ألحكاـ ىذا القانكف في أجؿ أقصاه  يتعيف عمى الخبراء كمعايني األضرار ك

 .سنة مف تاريخ دخكلو حيز التطبيؽ
تدخؿ أحكاـ ىذا القانكف حيز التطبيؽ بعد مركر سنة مف تاريخ نشره بالرائد الرسمي لمجميكرية 

. التكنسية
: إلفصل إلرإبع عشر

بجبر األضرار التي المتعمؽ  2019 مارس 12 مؤرخ في 2019 لسنة 24تمغى أحكاـ القانكف عدد 
 .تمحؽ بالمؤسسات االقتصادية نتيجة الفيضانات


