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 أمر
 2005( لسنة 10رقم )
ن ملكى  اىانون ادارا الدولىل القراالىل للمركلىل النتماللىل  استنادًا الى  أكاىاا المسىا اليىان  مى

 وبناء عل  موافمل مجلس الرئاسل  ارر مجلس الوزراء اصدار المانون الت :
 

 قانون
 تنظيم اعمال التأمين

 
 

 الباب االول
 السريان والتعاريف

 
نوا شىىراا  تسىىرأ أكاىىاا اىىاا المىىانون علىى  المىى منلن ومقلىىدأ التىى ملن سىىواء أاىىا    -1-المــادة

عامىىىل أا ةاصىىىل عراالىىىل أا اجنبلىىىل التىىى  تىىىزاوب فىىى  القىىىرا  اىىىب أو بقىىى  أعمىىىاب 
التىى ملن أو أعمىىاب اعىىادا التىى ملن المنصىىو  عللاىىا فىى  اىىاا المىىانون واىىال  تسىىرأ 

 عل  واالء ووسطاء الت ملن الالن لزاولون تل  العماب ف  القرا .
 وااللفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها: الغراض هذا القانون يراد بالتعابير    -2-المادة

 وزلر الماللل. -الوزير -أوالا 
 وزارا الماللل. -الوزارة -ثانياا 
 دلوان الت ملن. -الديوان -ثالثاا 
 رئلس دلوان الت ملن. -رئيس الديوان -رابعاا 

شرال الت ملن او اعادا  الت ملن القراالل أو أكد فروعاا أو أكىد  -الشركة -خامساا 
وع الشىىىىراا  الجنبلىىىىل المجىىىىازا بموجىىىىز اىىىىاا المىىىىانون لمزاولىىىىل التىىىى ملن فىىىى  فىىىىر 

 القرا .
الشىىة  الىىاأ لمىىوا بىىادارا المىى من القرااىى  أو فىىرع  -المــدير المفــوض -سادســاا 

 الم من الجنب  داةب القرا .
الشة  المجاز من الدلوان والاأ تقتمده اكىد  شىراا  التى ملن  الوكيل: -سابعاا 

ا  لممارسىىىل اعمىىىاب التىىى ملن نلابىىىل عناىىىا أو عىىىن أكىىىد فروعاىىىا القاملىىىل فىىى  القىىىر 
 ولشمب ال  الشة  الطبلق  أو الشة  المقنوأ.



 أوامر 

 3/3/2005                                    3995راقية ـ العدد الوقائع الع
 

(2) 

الشة  المجاز مىن الىدلوان للمىارس الوسىاطل بىلن  -وسيط اعادة التامين -ثامناا 
 شرال الت ملن وشرال اعادا الت ملن.

ان ولى  الةبىرا الشىة  المجىاز مىن الىدلو  -خبير الكشـف وتقـدير االاـرار -تاسعاا 
 ف  تمدلر المل الضرار الت  تلك  موضوع الت ملن.

الشىىة  المجىىاز للملىىاا بتمىىدلر عمىىود التىى ملن  -خبيــر ريااــيات التــأمين -عاشــراا 
 وأسقاراا واكتلاطاتاا والكسابا  المتقلمل باا.

مدا  الكسابا  المانون  المجاز عل  وف  المىوانلن النافىاا  المدقق: -احدى عشر
 ا .ف  القر 
الويلمىىل التىى  تقتمىىد ليبىىا  ابىىراا عمىىد التىى ملن بىىلن  -وثيقــة التــأمين -ثــاني عشــر

 الم من والم من ل .
الترةل  الصادر من الدلوان لممارسل اعماب الت ملن عل   -االجازة -ثالث عشر

 وف  اكااا ااا المانون.
الجاىىىىل التىىىى  تتىىىىول  اعىىىىادا التىىىى ملن  الملزمىىىىل  -المــــامن المفتــــرض -رابــــع عشــــر

بتقىىول  المىى من عىىن المطالبىىا  المتكممىىل عللىى  علىى  وفىى  شىىروط عمىىد اعىىادا 
 الت ملن.
 الشة  الاأ ل دأ الل  الم من المل الت ملن. -المستفيد -خامس عشر
نمب اب أو جزء من الةطر التى ملن  مىن مى من أو مقلىد  -االسناد -سادس عشر

 ت ملن ال  م من او مقلد ت ملن اةر.
مىائا بالتى ملن أو اعىادا التى ملن الىاأ تسىرأ عللى  أكاىاا ال -المـامن -سابع عشـر

ااا المانون  واىو اىد لاىون شىرال تى ملن عراالىل  أو فىرع شىرال تى ملن أجنبلىل  
 أو اأ الان أو جال مةولل ممارسل أعماب الت ملن ف  القرا .

وتقن  الت ملن ف  الكلاا للم من نفس  أو لغلره  -المصلحة التأمينية -ثامن عشر
 لت ملن ف  المواب الت  اد للكماا ضرر مباشر للم من.أو ا

الشىىة  الىاأ أبىىرا مىم المىى من عمىد التىى ملن ولسىىم   -المــامن لــ  -تاسـع عشــر
 كامب ويلمل الت ملن.

الزلىىىادا فىىى  المىىىل موجىىىودا  المىىى من الفقللىىىل علىىى   -هـــامل المـــ ءة -عشـــرون
التقولضىىىىا   مطلوباتىىىى  بمىىىىا لمانىىىى  مىىىىن الوفىىىىاء بالتزاماتىىىى  ااملىىىىل ودفىىىىم مبىىىىال 

المطلوبل من  عند استكماااا دون أن ل دأ ال  الى  تقيىر أعمالى  أو اضىقا  
 مرازه المال .
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اىى  المةصصىىا  التىى   -المخصصــات الفنيــة واالحتياطــات -الحــادو والعشــرون
لجز عل  الم من أاتطاعاا والكتفاظ باىا لتغطلىل اللتزامىا  الماللىل المترتبىل 

 ستفلدلن بممتض  أكااا ااا المانون.علل  تجاه الم من لاا أو الم
ل لجىىىوز لأ شىىىة  اجىىىراء تىىى ملن ضىىىد كىىىادل متواىىىم فىىى  المسىىىتمبب ولىىىلس لىىى    -3-المادة

 مصلكل ت ملنلل فل .
ــــاةتمسىىىىا أعمىىىىاب التىىىى ملن الىىىى  نىىىىوعلن رئلسىىىىللن امىىىىا  -والا أ    -4-المــــادة ــــ  الحي ــــأمين عل  الت

القىىر  والقىىادا  ولىىدةب فىى  أأ منامىىا اىىب نشىىاط لقىىد فىى  والتأمينــات العامــة
 من أعماب الت ملن.

 تكدد فروع اب نوع من نوع  الت ملن بتقللما  لصدراا رئلس الدلوان. -ثانياا 
ــاا  لجىىوز التفىىا  بىىلن مجموعىىل مىىن الشىىةا  لتقىىول  مىىن تلكمىى  ةسىىارا  -ثالث

مقلنل مناا من صندو  تجمىم فلى  تبرعىاتاا باعتمىاد مبىدأ التضىامن الجتمىاع  
 سارا بشاب تبادل  بلن أعضائ .التقاون  وتكمب الة

تشمب أعماب الت ملن اب نشاط متقل  بنىوع  التى ملن المنصىو  عللامىا  -رابعاا 
فىى  البنىىد ال أوًل  مىىن اىىاه المىىادا والتقللمىىا  الصىىادرا بممتصىى  البنىىد اليانلىىا  مىىن 
المىىادا ااتاىىا امىىا تشىىمب اعىىادا التىى ملن وأعمىىاب الةبىىراء وواىىالء التىى ملن ووسىىطائ  

عمىىد التىى ملن وابولىى  وتكوللىى  وتمىىدلر المطالبىىا  المتقلمىىل بىى  وتةملنىى  واجتىىااز 
 وتسولت  وال  ةدما  تاملنلل اا  عالال بالقمد.

 
 الباب الثاني
 ديوان التأمين

 
ــــوان التــــأمين( ل سىىىىس بموجىىىىز اىىىىاا المىىىىانون دلىىىىوان لسىىىىم  ال -أوال      -5-المــــادة لتمتىىىىم  دي

دارأ  ول  تمل  المواب المنمولل بالشةصلل المقنولل وبالستمالب المال  وال
وغلىىىر المنمولىىىل الالزمىىىل لتكملىىى  أادافىىى  والملىىىاا بجملىىىم التصىىىرفا  المانونلىىىل 

 ولميل  رئلس الدلوان أو من لةول .
لاىىون ممىىر الىىدلوان فىى  بغىىداد ولىى  أن لنشىى ء فىىروع لىى  فىى  ارجىىاء القىىرا   -ثانيــا

 بمرار من رئلس  بموافمل الوزلر.
الال  الدلوان بتقللما  لصدراا الىوزلر بنىاء على  ااتىرا  لنظا الاب وتش -ثالثا

 رئلس الدلوان.
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لاىىد  الىىدلوان الىى  تنظىىلا اطىىاع التىى ملن والشىىرا  عللىى  بمىىا لافىىب تطىىولره وتىىاملن   -6-المادة
سىىىىىو  مفتىىىىىو  وشىىىىىفا  وامىىىىىن ماللىىىىىا  وتقزلىىىىىز دور صىىىىىناعل التىىىىى ملن فىىىىى  ضىىىىىمان 

د الوطن  ولتجملم المىدةرا  الشةا  والممتلاا  ضد المةاطر لكمالل الاتصا
الوطنلىىل وتنملتاىىا واسىىتيماراا لىىدعا التنملىىل الاتصىىادلل  ولىى  فىى  سىىبلب الىى  الملىىاا 

 -بالمااا التلل:
كمالىىل كمىىو  المىى من لاىىا والمسىىتفلدلن مىىن أعمىىاب التىى ملن ومراابىىل المىىالءا  -أوالا 

 الماللل للم منلن لتوفلر غطاء ت ملن  اا  لكمالل ااه الكمو .
رفىىم اداء المىى منلن وافىىاءتاا والىىزاماا بمواعىىد ممارسىىل المانىىل وأداباىىا لزلىىادا  -اثانيــ

 ادرتاا عل  تمدلا ةدما  أفضب للمواطنلن المستفلدلن من الت ملن.
تىىوفلر افىىاءا  بشىىرلل م الىىل لممارسىىل أعمىىاب التىى ملن بمىىا فىى  الىى  تاسىىلس  -ثالثــا

 مقاد لااه الغالل.
داد الدراسىىا  والبكىىول المتقلمىىل ب عمىىاب التىىاملن تنملىىل الىىوع  التىى ملن  واعىى -رابعــا

 ونشراا.
تويلىىى  روابىىىط التقىىىاون والتاامىىىب مىىىم جاىىىا  تنظىىىلا اطىىىاع التىىىاملن علىىى   -خامســـا

 المستوللن القرب  والقالم .
أأ مااا اةر  تتقل  بمطاع الت ملن لمتركاا رئلس الدلوان ولواف  عللاا  -سادسا

 الوزلر لتنظلا سو  التاملن.
لدلر الدلوان رئلس بدرجل ةاصل لقلن بناء عل  ااترا  الىوزلر ةىالب مىدا  -أوال   -7-المادة 

  أربىم سىنوا  4  ياليلن لوما من تارلخ نفاا ااا المىانون  لمىدا ال30ل تتجاوز ال
 اابلل للتجدلد لمرا واكدا فمط.

 لشترط ف  من لقلن رئلسا للدلوان: -ثانيا  
 سنل ااملل.   تسقل وعشرلن29أن ل لمب عمره عن ال -أ

أن لاون كاصىال فى  الاىب على  شىاادا جامقلىل أوللىل فى  المىانون  -ز
 او المكاسبل القامل أو اأ اةتصا  ل  صلل ب عماب التاملن.

أن تاىىون لىى  ممارسىىل فىى  ملىىدان التىى ملن أو كمىىب مىىرتبط بىى  مىىدا ل  -ج
   ةمس سنوا .5تمب عن ال

  يمىىىان سىىىنوا  8ن الل لجىىىوز اشىىىغاب منصىىىز رئىىىلس الىىىدلوان لايىىىر مىىى -ثالثـــا
 متتاللل أو متفرال من اا  الشة .
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ل لجىوز اعفىاء رئىلس الىدلوان مىىن منصىب  ابىب انتاىاء مدتى  ال بمىرار مىىن  -رابعـا
رئىىلس الىىوزراء وموافمىىل مجلىىس الرئاسىىل بنىىاء علىى  ااتىىرا  مىىن الىىوزلر أو 

 مفوضل  النزاال القامل ولسباز مبررا.
 -يتول  رئيس الديوان: -8-المادة

وضىىىىم وتنفلىىىىا سلاسىىىىل وةطىىىىط وبىىىىرامب لكمالىىىىل المتقىىىىامللن بقمىىىىود التىىىىاملن  -أوال
 ولتطولر سو  شفا  وامن.

ـــا ااتىىىرا  الالاىىىب التنظلمىىى  للىىىدلوان بمىىىا لضىىىمن اداء اعمالىىى  بشىىىاب فقىىىاب  -ثاني
 وافوء.

 تقللن موظف  دلوان الت ملن. -ثالثا
راء أو المكاملن الستقانل بالمستشارلن أو المكلللن أو الفاكصلن او الةب -رابعا

أو المكاسىىبلن أو متةصصىى  تانولوجلىىا المقلومىىا  وغلىىراا مىىن المانلىىلن 
بقمود ممابب اجور لكىدداا بتقللمىا   لمسىاعدت  فى  اداء واجباتى  بموجىز 

 اكااا ااا المانون.
اعىىىىداد بىىىىرامب وةطىىىىط لتطىىىىولر اطىىىىاع التىىىىاملن ورفىىىىم مسىىىىتو  ةدماتىىىى   -خامســــا

 بالتشاور مم الوزارا.
د مشىىارلم المىىوانلن والنظمىىل والتقللمىىا  المتقلمىىل ب عمىىاب التىىاملن اعىىدا -سادســا

 ورفقاا ال  الجاا  المقنلل.
 اعداد الموازنل السنولل للدلوان ورفقاا ال  الوزارا. -سابعا
ــــا النظىىىىر فىىىى  الشىىىىااو  الممدمىىىىل كىىىىوب ةىىىىدما  التىىىى ملن واتةىىىىاا المىىىىرارا   -ثامن

 المناسبل ف  ش ناا وفما لكااا ااا المانون.
اصىىىدار الوامىىىىر والمىىىىرارا  الالزمىىىىل لتنفلىىىا ماامىىىى  وصىىىىالكلات  الممىىىىررا  -تاســــعا

 بممتض  أكااا ااا المانون.
 أأ مااا أو صالكلا  أةر  لةول  ألااا المانون. -عاشرا

 لستوف  الدلوان الرسوا التلل: -أوال -9-المادة
 رسا طلز الجازا. -أ

 رسا اصدار الجازا. -ز

 رسا تجدلد الجازا. -ج
 سا تسجلب فرع الم من.ر  -د
 رسا ترةل  الوسطاء. -اى
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 رسا ترةل  الجاا  الت  تموا بالةدما  الت ملنلل ف  القرا . -و
لكدد بنظاا ممدار اب رسا مىن الرسىوا المنصىو  عللاىا فى  البنىد الأول   -ثانيا

 من ااه المادا.
 :تتألف الموارد المالية للديوان من المصادر االتية -أوال  -10 -المادة

 الرسوا الت  لستوفلاا الدلوان. -أ

بىىدب الةىىدما  التىى  لمىىدماا الىىدلوان لمطىىاع التىى ملن وفىى  التقللمىىا   -ز
 الت  لصدراا رئلس الدلوان.

المنح والمساعدا  والابىا  والمسىااما  التى  لمبلاىا رئىلس الىدلوان  -ج
 شرط موافمل وزلر الماللل عل  ابضاا.

 دع  الضرورا لال . أأ مبال  تةصصاا الكاومل للدلوان الما -د
 أأ موارد أةر  لمراا رئلس الدلوان. -اى

لكىىىتفظ الىىىدلوان باكتلاطىىىا  تقىىىادب ميلىىى  اجمىىىال  النفمىىىا  فىىى  ملزانلتىىى   -ثانيـــا
 السنولل ولكوب المبال  الزائدا عل  ال  ال  الةزلنل القامل.

التى ملن  لقد الدلوان ةالب شار كزلران من اب سنل تمرلرا عن أعمىاب ونشىاطا  -11-المادة
فىى  القىىرا  عىىن السىىنل الماللىىل السىىابمل لعىىداد التمرلىىر  علىى  أن لمىىدا اىىاا التمرلىىر 
الىى  الىىوزلر فىى  موعىىد ااصىىاه ناالىىل شىىار أللىىوب مىىن اىىب سىىنل  بىىداء مالكظاتىى  
علل   وتبتدأ السنل الماللل للدلوان ف  الوب من شار اانون اليىان  مىن اىب عىاا 

ار اىانون الوب مىن السىنل ااتاىا  أمىا السىنل وتنتا  ف  الكادأ والياليىلن مىن شى
الماللل األول  للدلوان فتبدأ من تارلخ بدء عمل  وتنتا  ف  الكادأ والياليلن من 

 شار اانون األوب من السنل ااتاا.
 -  تسقلن لوما من تارلخ تقللن  تقللما  تنظا:90لصدر رئلس الدلوان ةالب ال -12-المادة

   األدن  للضمان.اامش المالءا والمبل -أوال
 أسس اكتساز المةصصا  الفنلل. -ثانيا
 مقاللر إعادا الت ملن. -ثالثا
 أسس استيمار أمواب الم منلن. -رابعا

تكدلد طبلقل ومواام موجىودا  المى من التى  تمابىب ا لتزامىا  الت ملنلىل  -خامسا
 المترتبل علل .

 الشروط الواجز توفراا ف  المدا . -سادسا
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ا  المكاسىىىىبلل الواجىىىز اتباعاىىىىا مىىىىن المىىى من والنمىىىىااج الالزمىىىىل السلاسىىى -ســــابعا
  عداد التمارلر والبلانا  الماللل وعرضاا.

أسىىىىس تنظىىىىلا الىىىىدفاتر الكسىىىىابلل وسىىىىجال  اىىىىب مىىىىن المىىىى منلن والىىىىواالء  -ثامنــــا
والوسىىىىطاء وتكدلىىىىد البلانىىىىا  وتفاصىىىىللاا الواجىىىىز ادراجاىىىىا فىىىى  اىىىىاه الىىىىدفاتر 

لةاصل بكسابا  الم من وسجالت  وويائمى  والسجال   وأسس رفم التمارلر ا
 األةر  ال  الدلوان.

السجال  الت  للتىزا المى من بتنظلماىا والكتفىاظ باىا والبلانىا  والويىائ   -تاسعا
 الت  لتوجز علل  تزولد الدلوان باا.

 اواعد ممارسل المانل وآداباا. -عاشرا
 ماافكل غسلب األمواب ف  أنشطل الت ملن. -حادو عشر

متطلبا  وشروط تنظلا وترةل  أعماب ممدم  الةدما  الت ملنلىل  -عشرثاني 
 وتكدلد أسس تنظلا أعمالاا ومراابتاا.

 
 الباب الثالث

 إجازة ممارسة أعمال التأمين
 

 الفصل األول
 منح اإلجازة

 
 -ل لجوز مزاولل أعماب الت ملن ف  القرا  إل من: -13-المادة

 الشراا  القراالل القامل. -أوال
 الشراا  القراالل المساامل الةاصل أو المةتلطل. -انياث

 فروع شراا  الت ملن األجنبلل المسجلل ف  القرا . -ثالثا
 الانا  ت ملن التاافب أو إعادا التاافب. -رابعا

مى من أو مقلىد تى ملن آةىر لقتبىره رئىلس الىدلوان مى اال واو اىدرا ماللىل  -خامسا
 شرط التزام  ب كااا ااا المانون.

  مىن اىاا المىانون أن 13ل لجوز ألأ مىن المنصىو  علىلاا فى  المىادا ال -أوال -14-لمادةا
 لمارس أعماب الت ملن ال بقد كصول  عل  إجازا بال  وفما ألكااا ااا المانون.
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إسىىتيناءا مىىن أكاىىاا البنىىد الأول  مىىن اىىاه المىىادا لىىرئلس الىىدلوان أن لسىىمح  -ثانيــا
  ابب منح ا جازا وفما ألكااا اىاا المىانون بممارسل أعماب الت ملن ف  القرا

ألأ مىى من أو فىىرع مىى من أو مقلىىد تىى ملن أو مىى من تىىابم مىىن المجىىازلن فىى  
بلدان تطب  أفضب السبب الميبتل ف  مبادئ الت ملن األساسىلل للالئىل الدوللىل 
للمشىىىرفلن علىىى  أعمىىىاب التىىى ملن  علىىى  أن للتىىىزا أأ مىىىن المىىىااورلن ب امىىىاب 

  90إجىازا ممارسىل أعمىاب التى ملن فى  القىرا  ةىالب الشروط الكصوب عل  
تسىىىقلن لومىىىا مىىىن تىىىارلخ صىىىدور اىىىرار رئىىىلس الىىىدلوان بالسىىىما  لىىى  بممارسىىىل 

 أعماب الت ملن.
للتزا ب كااا اىاا المىانون واألنظمىل والتقللمىا  الصىادرا بموجبى  الم منىون  -ثالثا

التىىى ملن ومقلىىىدوا التىىى ملن والوسىىىطاء والىىىواالء وغلىىىراا مىىىن ممىىىدم  ةىىىدما  
المجىىازلن لممارسىىل أعمىىاب التىى ملن فىى  القىىرا  ابىىب نفىىاا اىىاا المىىانون دون أن 

 لاونوا ملزملن بالكصوب عل  إجازا جدلدا.
تكىىىدد شىىىروط مىىىنح إجىىىازا ممارسىىىل أعمىىىاب التىىى ملن ومتطلباتاىىىا والويىىىائ  الواجىىىز  -15-المادة

لا المىى من تمىدلماا لاىب نىىوع مىن أنىواع التىى ملن وشىروط تجدلىد ا جىىازا وأسىس تنظى
وادارت  بموجز تقللما  لصىدراا رئىلس الىدلوان  وتسىرأ أكاىاا اىاه المىادا على  

 مقلدأ الت ملن.
ل لجوز منح إجازا تجمم بلن أعماب الت ملن عل  الكلاا وأعماب الت ملنا   -أوال -16-المادة

القامىىل ولسىىتين  مىىن الىى  الم منىىون المجىىازون لممارسىىل نىىوع  التىى ملن عنىىد نفىىاا 
 ااا المانون. أكااا
تةىىوب إجىىازا ممارسىىل أعمىىاب التىى ملن علىى  الكلىىاا تلمائلىىا ممارسىىل التىى ملن  -ثانيــا

 الصك  والكوادل الشةصلل.
ــا ل لجىىوز للمىى من ممارسىىل أأ نىىوع مىىن أنىىواع التىى ملن سىىو  النىىوع المجىىاز  -ثالث

بممارست   ولقد باطال اب عمد ت ملن لبرم  الم من غلىر المجىاز  ول لكىتب 
بطالن ابب الم من لاا أو المستفلدلن كسن  النلىل فى  القمىود الباطلىل بااا ال

 لقدا إجازا الم من.
لمىىىوا الىىىدلوان بتسىىىجلب مىىىن تىىىوافر  فلىىى  الشىىىروط الممىىىررا فىىى  سىىىجب المىىى منلن أو  -17-المادة

سجب مقلدأ التى ملن ولسىلا طالىز التسىجلب إجىازا بىال  وتنشىر اىاه ا جىازا فى  
نتشىىىار فىىى  القىىىرا  ولمىىىرتلن متتىىىاللتلن علىىى  نفمىىىل صىىىكلفتلن لىىىوملتلن واسىىىقت  ا 

 طالز ا جازا.
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تجدد ا جازا سىنولا بقىد دفىم الرسىوا الممىررا  على  أن لمىدا طلىز التجدلىد ولىدفم  -18-المادة
 الرسا ابب شار من تارلخ انتااء مدا ا جازا من اب سنل.

فىىىروع التىىى ملن  للىىىدلوان أن لىىىرف  طلىىىز مىىىنح ا جىىىازا عىىىن اىىىب أو بقىىى  -أوال -19-المادة
 -المبلنل ف  الطلز استنادا ال  أكد األسباز التاللل:

عىىدا اسىىتلفاء الطلىىز للشىىروط الممىىررا أو نمىى  المسىىتندا  المطلوبىىل أو  -أ
 عدا استلفاء المستندا  للشروط الممررا.

عىدا مالئمىل األسىىس الفنلىل ألسىىقار القمللىا  التىى  لمىوا باىىا المى من فىى   -ز
 ا دةار وتاولن األمواب.فرع  الت ملن عل  الكلاا أو 

عىىىىىىدا مراعىىىىىىاا المىىىىىىوانلن أو األوامىىىىىىر أو األنظمىىىىىىل أو التقللمىىىىىىا  النافىىىىىىاا   -ج
 المتقلمل بالت ملن.

للىدلوان تاللى  طالىز ا جىازا ب امىاب الىنم  واسىتلفاء البلانىا  المطلوبىل  -ثانيا
 بما لتف  وأكااا ااا المانون.

مىدا الطلىز بىال  مىم بلىان ف  كالل رف  الطلز عل  الدلوان أن لةبر م -ثالثا
  ياليىلن لومىا مىن تىارلخ تمىدلا 30أسباز الرف  تكرلرلا ةالب مدا ل تتجاوز ال
 الطلز ول ترد الرسوا الت  دفقاا ممدا الطلز.

لطالز منح ا جازا عند رف  طلب  أن لطقن بمرار الرف  أماا مكامىل  -رابعا
 المضاء ا دارأ وفما للمانون.

ن أن لةبر الدلوان باب تقدلب أو تغللر لطرأ عل  بلانا  طالز الملد عل  الم م -20-المادة
  ياليىىىلن لومىىىا مىىىن تىىىارلخ 30أو علىى  الويىىىائ  والمسىىىتندا  المرفمىىىل مقىىى  ةىىالب ال

كصوب التقدلب أو التغللر عل  أن لاون ا ةبار مصكوبا بالويائ  والمستندا  
اا اىىان التقىىدلب أو التغللىىر لةىى   الم لىىدا لىى  مصىىدال مىىن الجاىىا  المةتصىىل  واد

أسىىىس عمللىىىا  التىىى ملن علىىى  الكلىىىاا أو ا دةىىىار وتاىىىولن األمىىىواب أو المزالىىىا أو 
الملود الت  تشملاا ويائ  الت ملن الةاصل بااه القمللا  فلجىز على  المى من أن 
لمدا مم الةبىار شىاادا مىن ةبلىر كسىاب  مةىت  بالتى ملن تتضىمن أن األسىس 

لمل وصالكل للتنفلا ول لجىوز للمى من أن لباشىر أوالمزالا أو الملود أو الشروط سل
القمىىىب باىىىاه التقىىىدلال  أو التغللىىىرا  إل بقىىىد كصىىىول  علىىى  موافمىىىل اتابلىىىل مىىىن 

 الدلوان.
للدلوان أن لرف  طلز التقىدلب أو التغللىر  على  أن لبلى  المى من بىال  تكرلرلىا  -21-المادة

   ياليلن لوما من تارلخ تمدلا الطلز.30ةالب ال
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للمىىى من المجىىىاز فىىىتح فىىىروع لىىى  فىىى  أنكىىىاء جماورلىىىل القىىىرا  أوةارجاىىىا أو  -أوال -22-المادة
 إغالا  أو نمب ماان  وأن لمارس عبر الكدود أعماب الت ملن.

ــا   ياليىىلن 30علىى  المىى من إةبىىار الىىدلوان تكرلرلىىا ابىىب مىىدا ل تمىىب عىىن ال -ثاني
 لوما من تارلخ فتح الفرع الجدلد.

  ستلن لوما من تارلخ نمب 60دلوان تكرلرلا ةالب العل  الم من إةبار ال -ثالثا
 ماان الفرع أو إغالا .

 
 الفصل الثاني

لغائها  تعليق اإلجازة وا 
 

لرئلس الدلوان تقلل  إجىازا المى من لمىدا ل تتجىاوز سىنل لفىرع أو أايىر مىن  -اوال -23-المادة
 -فروع الت ملن الت  لمارساا ف  أأ من الكال  اآلتلل:

 من أكاىىىىىىاا اىىىىىىاا المىىىىىىانون أو األنظمىىىىىىل أو التقللمىىىىىىا  إاا ةىىىىىىال  المىىىىىى -أ
 الصادرا بموجب .

إاا فمد أأ شرط من الشىروط الواجىز توفراىا فى  ا جىازا الممنوكىل لى   -ز
 بممتض  أكااا ااا المانون.

إاا لا لمىارس المى من عملى  فى  أأ فىرع مىن فىروع التى ملن المشىمولل   -ج
 با جازا  أو توا  عن ممارست  لمدا سنل.

 ز عن الوفاء با لتزاما  الماللل المترتبل علل .إاا عج -د

 إاا امتنم عن تنفلا كاا اضائ  با  لتقل  بقمد ت ملن. -ه

إاا ااا الم من ب زالل سبز تقللى  إجازتى  ةىالب مىدا التقللى  لصىدر  -أ -ثانيا
رئلس الدلوان ارارا بالموافمل عل  استمرار الم من بممارسل أعماب الت ملن الت  

 .علم  إجازتاا
إاا لا لما الم من ب زالل سبز تقلل  إجازت  ةىالب المىدا المنصىو   - 

عللاىىا فىى  الفمىىرا الأ  مىىن البنىىد اليانلىىا  مىىن اىىاه المىىادا فتلغىى  ا جىىازا 
 بال  الفرع بمرار من رئلس الدلوان.

لترتز عل  ارار تقلل  ا جازا أو إلغائاا لفرع أو أاير من فروع التى ملن الكظىر    -24-المادة
م من إبىراا عمىود التى ملن فى  أأ مىن اىاه الفىروع  ول لةىب الى  بىالكمو  عل  ال
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وا لتزاما  الناشئل عن عمود أبرم  ابب تقلل  ا جازا أو إلغائاا إا تبم  سارلل 
 المفقوب ولبم  الم من مس ول عناا.

لىد للم من الاأ ألغلى  إجازتى  تمىدلا طلىز للىدلوان  عادتاىا ةىالب فتىرا ل تز    -25-المادة
عل  سىنل واكىدا مىن تىارلخ إلغائاىا  ولرفى  بالطلىز الويىائ  التى  تيبى  إزالىل 
األسىىباز التىى  دعىى  الىى  إلغىىاء ا جىىازا  وعلىى  رئىىلس الىىدلوان البىى  بالطلىىز 

   ستلن لوما من تارلخ تمدلم .60ةالب مدا ل تزلد عل  ال
وع التىى ملن المجىىاز إاا لىىا لتمىىدا المىى من الىىاأ ألغلىى  إجازتىى  لجملىىم فىىر  -أوال   -26-المادة

بممارسىىىتاا بطلىىىز إعىىىادا ا جىىىازا ةىىىالب المىىىدا المنصىىىو  عللاىىىا فىىى  المىىىادا 
  مىىىن اىىىاا المىىىانون  أو إاا رفىىى  طلىىىز إعادتاىىىا  فقلىىى  المىىى من البىىىدء 25ال

  ياليلن لوما من تارلخ إنتااء مىدا 30ب جراءا  التصفلل ا ةتلارلل ةالب ال
تصىىفلل المىى من إجبارلىىا وفمىىا  تمىىدلا ا عىىادا  وبةالفىى  لباشىىر رئىىلس الىىدلوان

 ألكااا ااا المانون.
تقىىد إجىىازا المىى من ملغىىاا كامىىا إاا صىىدر اىىرار بتصىىفلت  إةتلارلىىا أو  -ثانيــا   

 صدر ارار اضائ  با  بتصفلت  إجبارلا أو إاا أعلن إفالس .
 

 الباب الثالث
 إلتزامات المامنين

 
 الفصل األول
 إعادة التأمين

 
 للم من إعادا الت ملن داةب القرا  أوةارج . لجوز -أوال   -27-المادة

ل لجوز للم من إعادا ت ملن عمود الت ملن ألأ فرع من فروع الت ملن  -ثانيا   
الت  لمارساا لد  م من آةر إل إاا اان مقلد الت ملن مجىاز لممارسىل الى  

 الفرع.
 

 الفصل الثاني
 اإللتزامات المالية
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ارسىىىل أعمىىىاب التىىى ملن إل إاا إلتىىىزا بالكىىىد األدنىىى  لىىىرأس ل لجىىىوز للمىىى من مم   -28-المادة
 الماب الممرر بممتض  أكااا المانون.

للتىىىزا اىىىب مىىى من مجىىىاز بموجىىىز أكاىىىاا اىىىاا المىىىانون ابىىىب إصىىىدار ألىىىل  -أوال   -29-المادة
ويلمىىىل تىىى ملن أن لىىىودع فىىى  أكىىىد المصىىىار  القاملىىىل فىىى  القىىىرا  لوافىىى  عللىىى  

الىدلوان ممىداراا بتقللمىا  على  اىب فىرع رئلس الدلوان ودلقىل اضىمان لكىدد 
 من فروع الت ملن.

لىىرئلس الىىدلوان تاللىى  المىى من زلىىادا مبلىى  أو المىىل الودلقىىل عمىىا اىىو  -ثانيــا   
مكىىىدد فىىى  التقللمىىىا  التىىى  تصىىىدر اسىىىتنادا الىىى  أكاىىىاا البنىىىد الأول  مىىىن اىىىاه 
المىىادا كسىىز نىىوع التىى ملن أو المىى من المىىا اىىان الىى  ضىىرورلا لكمالىىل كملىىل 

 يائ  الت ملن.و 
لجىىوز أن تاىىون الودلقىىل نمىىودا بالىىدلنار القرااىى  أو ب لىىل عملىىل اابلىىىل  -ثالثــا   

للتكولب  ولجوز أن تاون ب لل مادا اا  المل لمبلاا رئلس الىدلوان ااألسىاا 
أو السىىىىندا  أو القمىىىىارا  أو ةطابىىىىا  الضىىىىمان أو الافىىىىال  الصىىىىادرا مىىىىن 

   عللاا رئلس الدلوان.م سسا  ماللل مةتصل مقتمدا دوللا لواف
ل لجىىوز التصىىر  فىى  الودلقىىل  وللمكامىىل المةتصىىل أن تىى مر بوضىىم إشىىارا    -30-المادة

عىىدا التصىىر  عللاىىا أو كجزاىىا إكتلاطلىىا ضىىمانا لىىدلون ناتجىىل عىىن أعمىىاب 
الت ملن الت  لمىوا باىا المى من  ول لجىوز كجزاىا بسىبز دلىون أةىر   وعلى  

  سىىتلن لومىىا مىىن 60ل الودلقىىل ةىىالب الالىىدلوان أن لطلىىز مىىن المىى من تاملىى
تارلخ طلز تاملتاا إاا نمص  عن الكد الممرر بموجىز التقللمىا  الصىادرا 
عىىن الىىدلوان بسىىبز ابىىوط المىىل األسىىاا أو القمىىارا  أو بسىىبز الكجىىز عللاىىا 

 كسز أكااا ااه المادا أو ألأ سبز آةر.
ن الوجىىوه إل بممتضىى  ل لجىوز للمصىىر  أن لتصىىر  بالودلقىىل بى أ وجىى  مىى   -31-المادة

 كاا اضائ  با  أو ب ان تكرلرأ من الدلوان.
علىىىىىى  اىىىىىىب مىىىىىى من مجىىىىىىاز فىىىىىى  القىىىىىىرا  أن لكىىىىىىتفظ وكسىىىىىىز نىىىىىىوع التىىىىىى ملن    -32-المادة

 -بمةصصا  فنلل أو إكتلاطلا  بالمبال  اآلتلل:
  أربقىىلن مىىن المئىىل مىىن صىىاف  أاسىىاط التىى ملن المسىىجلل للسىىنل %40ال -أوال   

  ةمسىىىىل وعشىىىىرلن مىىىىن المئىىىىل مىىىىن صىىىىاف  %25سىىىىبل الالماللىىىىل  وتاىىىىون الن
 األاساط المااورا ف  الت ملن البكرأ.
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  مئىل مىن المئىل مىن مجمىوع التقولضىا  المواوفىل المسىجلل %100ال -ثانيـا   
 للسنل الماللل.

ما لتناسز مم ممدار التقولضا  الوااقل غلر المسجلل لكتسب  ةبلر  -ثالثا   
 رلاضلا  ت ملن مجاز.

لةضىىم المىى من المجىىاز لجملىىم الضىىرائز التىى  لفرضىىاا المىىانون اسىىتنادا الىى     -33-المادة
فرضىىىلل اىىىون المةصصىىىا  الفنلىىىل تميىىىب الفىىىل عمىىىب لماىىىن اسىىىتمطاعاا مىىىن 

 إلرادا  الم من ألغرا  اكتساز مبل  الضرلبل الواجز دفقاا.
ل واكدا من لمنح الم منون القاملون ف  القرا  عند نفاا ااا المانون مدا سن   -34-المادة

تىىىارلخ نفىىىااه  بىىىال  ودائقاىىىا وأمىىىوالاا وتاللىىى  أوضىىىاعاا طبمىىىا لمىىىا تتطلبىىى  
أكاىىىىاا اىىىىاا المىىىىانون واألنظمىىىىل والتقللمىىىىا  الصىىىىادرا بممتضىىىىاه فلمىىىىا لتقلىىىى  

 باألوضاع الماللل للم من.
 

 الفصل الثالث
 مكافحة غسيل األموال

 
ن ألغىرا  اىاه المىادا تكولىب لمصد بغسلب األمواب فى  أنشىطل التى مل -أوال   -35-المادة

أأ أمىىىىواب مت تلىىىىل مىىىىن عمىىىىب غلىىىىر مشىىىىروع أو اسىىىىتبدالاا أو اسىىىىتةداماا أو 
توظلفاا ب أ وسللل لجقلاا أموال مشروعل دون تكدلد المصدر الكملم  لاىا 

 أو تكدلد مالااا أا ف  كالل إعطاء مقلوما  غلر صكلكل عناا.
فىى  أنشىىطل التىى ملن  ولقمىىىب  للتىىزا المىى من بماافكىىل غسىىلب األمىىواب -ثانيــا   

علىى  وضىىم سلاسىىل لمنىىم أو اشىى  عمللىىا  غسىىلب األمىىواب لرفىىم باىىا تمرلىىرا 
 ال  الدلوان.

ــا    لىىرئلس الىىدلوان الطلىىز مىىن أأ شىىة  أو جاىىل لسىىرأ عللاىىا أكاىىاا  -ثالث
ااا المانون ا متناع عن تنفلا أأ مقاملل مرتبطل ب نشطل الت ملن إاا اانى  

بغسىلب األمىواب  ولى  إشىقار أأ جاىل رسىملل أو ناشئل عن أأ عمب متصىب 
 اضائلل بال .

 
 الفصل الرابع

 تدقيق الحسابات وتقديم المعلومات
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تةتىىار الالئىىل القامىىل لاىىب مىى من سىىنولا مىىدا  كسىىابا  مسىىتمب مجىىاز  -أوال   -36-المادة

لتىىىدال  دفىىىاتر كسىىىابا  المىىى من وسىىىجالت  وملزانلتىىى   وتةبىىىر الىىىدلوان بىىىال   
تمدلا تمرلىر فىورأ الى  رئىلس الىدلوان ونسىةل منى  الى  المى من وعل  المدا  

 -ف  إكد  الكال  اآلتلل:
إاا تبلن ل  أن الوضم المال  للم من ل لمان  مىن الوفىاء بالتزاماتى   -أ

تجىىىىاه المىىىى من لاىىىىا أو لقلىىىى  ادرتىىىى  علىىىى  تلبلىىىىل المتطلبىىىىا  الماللىىىىل 
صىىادرا المنصىىو  عللاىىا فىى  اىىاا المىىانون أو األنظمىىل والتقللمىىا  ال

 بممتضاه المتقلمل بالوضم المال  للم من.

إاا تبلن ل  وجود ةلىب جسىلا فى  ممارسىل المى من  جراءاتى  الماللىل  -ز
 بما ف  ال  تنظلا سجالت  المكاسبلل.

إاا رفىىى  أو تكفىىىظ علىىى  إصىىىدار أأ شىىىاادا تتقلىىى  بىىىدةب المىىى من  -ج
 ألسباز غلر عادلل.

مى من تزولىده وةىالب مىدا لرئلس الدلوان الطلز من مدا  كسىابا  ال -ثانيا
 .لكدداا بالمقلوما  الضرورلل لمراابل أعماب الم من

إاا تةلفىىى  الالئىىىل القامىىىل للمىىى من عىىىن انتةىىىاز المىىىدا   أو اعتىىىار  -ثالثـــا
المىىدا  الىىاأ تىىا انتةابىى  عىىن القمىىب أو امتنىىم عىىن الملىىاا بىى  ألأ سىىبز مىىن 

الدلوان ياليىل األسباز أو توف   فقل  مجلس ادارا الم من أن لةتار لرئلس 
  أربقىىل عشىىر لومىىا مىىن تىىارلخ 14مىىن المىىداملن المجىىازلن فىى  األاىىب ةىىالب ال

 تكم  أأ من األسباز المااورا للةتار أكداا.
إاا أوصىىى  المىىىىدا  بقىىىدا المصىىىىادال علىىىى  البلانىىىا  الماللىىىىل فللالئىىىىل  -رابعــــا

 -القامل للم من أن تمرر ألا مما ل ت :
زانلىىىىىىل وكسىىىىىىاز األربىىىىىىا  رداىىىىىىا الىىىىىى  مجلىىىىىىس ا دارا لتصىىىىىىكلح المل -أ

 والةسائر وفما لمالكظا  المدا  واعتباراا مصدال بقد التقدلب.

إكالىىل الموضىىوع الىى  رئىىلس الىىدلوان لتقلىىلن لجنىىل ةبىىراء مىىن مىىدام   -ز
كسىىىابا  اىىىانونللن مجىىىازلن وتكدلىىىد أجىىىوراا التىىى  لتكملاىىىا المىىى من 
للفصىىىىب فىىىى  موضىىىىوع الةىىىىال  بىىىىلن مجلىىىىس إدارا المىىىى من ومىىىىدا  

ون اىىرار لجنىىل الةبىىراء ملزمىىا وتقىىدب الملزانلىىل وكسىىاز كسىىابات   ولاىى
 األربا  والةسائر وف  تمرلراا.
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للتىىزا المىى من بتمىىدلا أأ بلانىىا  أو مقلومىىا  لطلباىىا الىىدلوان عنىى  أو عىىن  -أوال  -37-المادة
 أأ م من آةر لمتل  جزء من  أو لنتسز إلل  ةالب المدا الت  لكدداا.

موظىىى  أو أايىىىر مىىىن مىىىوظف  الىىىدلوان للتيبىىى  أو لىىىرئلس الىىىدلوان تاللىىى   -ثانيـــا  
للتىىدال  فىى  أواىىا  مناسىىبل منتظمىىل أو غلىىر منتظمىىل فىى  أأ مىىن مقىىامال  
الم من أو سجالت  أو ويائم   وعل  الم من أن لضم ألا مناا تك  تصر  
الموظىىى  المالىىى  والتقىىىاون مقىىى  لتمالنىىى  مىىىن الملىىىاا ب عمالىىى  بشىىىاب اامىىىب  

 جراءا  وتمىارلر فاكصى  مراابى  التى ملن فى  بلىد ولرئلس الىدلوان ا اتفىاء بى
 الم من األجنب  إاا اانوا ملتزملن بمقاللر ومبادئ الت ملن الدوللل.

لىىىرئلس الىىىدلوان نتلجىىىل للتىىىدال  الىىىاأ تىىىا بممتضىىى  البنىىىد اليانلىىىا  مىىىن اىىىاه  -ثالثـــا  
المىىادا تقلىىلن ةبىىراء أو مستشىىارلن أو مىىداملن لتىىدال  أعمىىاب المىى من وتمىىولا 

وتمىىدلا تمرلىىر عناىىا  وعلىى  المىى من التقىىاون مقاىىا بمىىا لماىىناا مىىن  أوضىىاع 
الملىىاا ب عمىىالاا بشىىاب اامىىب  علىى  أن لتكمىىب المىى من األجىىور التىى  لكىىدداا 

 رئلس الدلوان ألأ مناا.
ل لجوز للمدا  أو المستشار أو الةبلىر ا فصىا  ألأ جاىل اانى  سىو   -رابعا  

ا  تىىا التوصىىب إللاىىا بممتضىى  رئىىلس الىىدلوان وابىىار موظفلىى  عىىن أأ مقلومىى
البنىىىد الياليىىىا  مىىىن اىىىاه المىىىادا إل بقىىىد الكصىىىوب علىىى  موافمىىىل رئىىىلس الىىىدلوان 

 التكرلرلل وبقد أن لتقاد طالز المقلوما  بالمكافظل عل  سرلتاا.
  ستلن لوما من تارلخ تمدلا التمرلر المنصو  60لقد الدلوان ةالب ال -خامسا  

لمىىادا تمرلىىرا شىىامال واىىامال لبىىلن فلىى  نتىىائب عللىى  فىى  البنىىد الياليىىا  مىىن اىىاه ا
  ياليىىلن لومىىا ل طىىالع عللىى  وبلىىان 30التىىدال   لبلىى  بىى  المىى من  ولمنكىى  ال

 مالكظات  بش ن   ولرئلس الدلوان األةا باا أو رفضاا.
لنشىىر الىىدلوان تمرلىىر الفكىى  الناىىائ  الىىاأ لقتبىىر مسىىتندا عامىىا  ولاىىب  -سادســا  

لىز صىورا منى   وتقىد أأ مقلومىا  أو أأ شة  الك  بىا طالع عللى  وط
ويىىىائ  أةىىىر  تةىىى  الفكىىى  المنصىىىو  عللىىى  فىىى  اىىىاه المىىىادا سىىىرلل  ول 
لجىىوز لىىرئلس الىىدلوان أو ألأ مىىن منتسىىبل  عرضىىاا أو ا فصىىا  عناىىا ألأ 

 شة  للس ل  عالال بقمللل الفك .
سىىىنل بتمرلىىىر علىى  المىىى من تزولىىىد الىىدلوان ابىىىب األوب مىىىن كزلىىىران مىىن اىىىب  -أوال  -38-المادة

مفصىىب عىىن أعمالىى  التىى  أجرااىىا فىى  القىىرا  ةىىالب السىىنل الماضىىلل متضىىمنا 
كسىىابات  السىىنولل الةتاملىىل وسىىائر البلانىىا  التفصىىلللل الضىىرورلل والمالكىى  
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المرفمىىل باىىا بمىىا فىى  الىى  الملزانلىىل السىىنولل وكسىىاب  األربىىا  والةسىىائر القىىاا 
 من . والتفصلل  لنوع الت ملن الاأ لمارس  ولاب فرع

لزود الم من الدلوان بنسةل من التمرلر السنوأ للمىدا  المسىتمب ابىب مىدا  -ثانيا  
   ياليلن لوما من انقماد اجتماع الئت  القامل السنوأ.30ل تمب عن ال

لزود الم من الدلوان اب ياليل أشار بتمرلر عن أعمال  الماللل ف  القرا   -ثالثا  
وب فىى  اللىىوا األوب مىىن نلسىىان واليىىان  فىى  لألشىىار الىىيالل السىىابمل  لمىىدا األ

اللىىوا األوب مىىن تمىىوز واليالىىل فىى  اللىىوا األوب مىىن تشىىرلن األوب والرابىىم فىى  
 اللوا األوب من اانون اليان  من اب سنل ماللل.

إاا تبلن أن الكسابا  والبلانا  المنصىو  عللاىا فى  البنىد أول مىن اىاه  -رابعا  
لمىانون واألنظمىل والتقللمىا  الصىادرا بموجبى  المادا ل تتف  مىم أكاىاا اىاا ا

لطلز الىدلوان مىن مجلىس إدارا المى من تصىكلكاا  ول لجىوز عرضىاا على  
 الالئل القامل للم من ابب الكصوب عل  موافمل رئلس الدلوان التكرلرلل.

لرئلس الدلوان ا اتفاء بالتمارلر الماللل والبلانىا  والويىائ  التى  لمىدماا  -خامسا  
من األجنبىى  الىى  مرااىىز التىى ملن فىى  بلىىده شىىرط التىىزاماا بمبىىادئ التىى ملن المىى  

 الدوللل.
ل لجىىوز للمىى من توزلىىم أربىىا  تزلىىد عمىىا تضىىمنت  الكسىىابا  والبلانىىا   -سادســا  

 المواف  عللاا بممتض  أكااا البند الرابقا  من ااه المادا.
إاا تقر  لةسائر  إاا تقر  الم من ألوضاع ماللل أو إدارلل سلئل أو -سابعا  

جسىىىلمل تىىى ير فىىى  كمىىىو  المىىى من لاىىىا أو المسىىىتفلدلن فقلىىى  رئىىىلس مجلىىىس 
 إدارت  أو مدلره المفو  تبلل  الدلوان فورا.

  سىىتلن لومىىا مىىن تىىارلخ تقللنىى  تقللمىىا  60لضىىم رئىىلس الىىدلوان ةىىالب ال -ثامنــا  
 تنظا إجراءا  تمدلا التمارلر والويائ  المنصو  عللاا ف  ااه المادا.

لزود الم من الدلوان بنمىااج ويىائ  التى ملن ومالكماىا المقتمىدا فى  أعمالى   -أوال  -39-لمادةا
والتىىى  لجىىىز أن تتضىىىمن شىىىروط التىىى ملن القامىىىل والةاصىىىل واألسىىىس الفنلىىىل 
القامىىىىل لاىىىىاه الويىىىىائ  ومقىىىىدل  األاسىىىىاط الملكمىىىىل باىىىىا  امىىىىا لىىىىزود المىىىى من 

  الكلىىاا ومقىىدل  األاسىىاط الىىدلوان بجىىدوب اسىىترداد أالىىاا ويىىائ  التىى ملن علىى
 الملكمل باا.
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إاا وجد رئلس الدلوان ةلب رئلس  ف  نمااج ويائ  التى ملن ومالكماىا أو  -ثانيا  
إاا تطلب  المصىلكل القامىل فقللى  أن لطلىز مىن المى من إجىراء تقىدلب على  

 ااه النمااج وةالب المدا الت  لكدداا.
لمسىتفلدلن إاا تمى  تسىملتاا صىراكل عل  الم من تزولىد المى من لاىا أو ا -ثالثا  

 ف  ويلمل الت ملن بنسةل من ااه الويائ  والبلانا  المتقلمل باا.
عل  الم من أن ليب  عل  اب ما لصدر من  من أورا  أو ويىائ  أو نشىرا  أو   -40-المادة

إعالنا  أو لوكا  أو مطبوعا  راا وتارلخ تسجلل  ف  سجب الم منلن مم 
سىىجب وةاضىىم ألكاىىاا اىىاا المىىانون مىىم بلىىان ممىىدار رأس ا شىىارا الىى  أنىى  م

 مال  المدفوع  عل  أن لاون مطابما لما مسجب لد  الدلوان من مقلوما .
لاىىب اأ مصىىلكل بموافمىىل رئىىلس الىىدلوان أن لطلىىم علىى  البلانىىا  المملىىدا بسىىجب   -41-المادة

  الم منلن وعل  ما أصىدره الىدلوان مىن اىرارا  بشى ن أأ مى من مسىجب لدلى 
وأن لكصب عل  نسخ من تل  البلانا  أو المرارا  بقىد دفىم الرسىا المىانون  
وعلىىى  المىىى من تماىىىلن كىىىامل  ويائمىىى  بنىىىاء علىىى  طلىىىباا مىىىن ا طىىىالع علىىى  
جملم البلانا  المتقلمل ب  أو بويائماا وأن لىزوداا بنسىةل مناىا لمىن لطلباىا 

 مناا.
 

 الفصل الخامس
 ماه ت العاملين لدى المامن

 
لشترط فلمن لاون عضوا ف  مجلىس إدارا المى من أو مىدلرا مفوضىا لى  أو  -أوال  -42-المادة

 -من منتسبل  الرئلسللن أن ل لاون:
اد صدر بكم  كاا با  با دانل والقموبل ف  جرلمل مةلل بالشر   -أ

 أو صدر كاا با  ب شاار إفالس .

مسىىى ول عىىىىن مةالفىىىل جسىىىىلمل وفىىى  تمىىىىدلر رئىىىلس الىىىىدلوان ألأ مىىىىن  -ز
اىىىىاا المىىىىانون أو اىىىىانون الشىىىىراا  بصىىىىفت  مىىىىدلرا مفوضىىىىا أو  أكاىىىىاا

عضىىىىوا فىىىى  مجلىىىىس إدارا اكىىىىد  المىىىى منلن بمىىىىا فىىىى  الىىىى  مسىىىى وللل 
 التسبز بتصفلل م من تصفلل إجبارلل.

ــا لكظىىر علىى  أعضىىاء مجلىىس إدارا المىى من ومىىدلره المفىىو  وأأ منتسىىز  -ثاني
 -رئلس  فل :
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لمىىىى من الىىىىاأ ا شىىىىترا  فىىىى  إدارا مىىىى من آةىىىىر منىىىىافس أو مشىىىىاب  ل -أ
 لنتسز إلل .

منافسىىىىل أعمىىىىاب المىىىى من أو الملىىىىاا بىىىى أ عمىىىىب أو نشىىىىاط لىىىىنجا عنىىىى   -ز
 تضارز مم مصلكل الم من الاأ لنتسز إلل .

 ممارسل أعماب والب أو وسلط. -ج

 تماض  عمولل عن أأ عمب من أعماب الت ملن. -د

 ل لجوز لرئلس وأعضاء مجلس إدارا الم من ول لمىدلره المفىو  ول ألأ -ثالثا 
 من منتسبل  أن لاون عضو مجلس إدارا لم من آةر.

عل  المى من إةبىار الىدلوان ب سىماء رئىلس مجلىس إدارتى  وأعضىاء مجلىس ا دارا   -43-المادة
ومىىدلره المفىىو  ومنتسىىبل  الرئلسىىللن  فىى اا شىىغر مراىىز أأ مىىناا فقلىى  المىى من 

م  الشىاغر    ياليلن لوما من تارلخ تك30إشقار الدلوان ةالب مدا ل تتجاوز ال
شىىقار 60وللتىىزا المىى من بمىىبء الشىىاغر ةىىالب ال   سىىتلن لومىىا مىىن الىى  التىىارلخ واد

 الدلوان بال .
إاا اسىتماب رئىىلس وأعضىىاء مجلىىس إدارا المىى من أو إاا فمىىد مجلىىس ا دارا نصىىاب    -44-المادة

المىىىانون  ألأ سىىىبز فقلىىى  رئىىىلس الىىىدلوان تشىىىالب لجنىىىل م اتىىىل مىىىن اوأ الةبىىىرا 
لن رئلسىىىا لاىىىا ونائبىىىا للىىىرئلس مىىىن بىىىلن أعضىىىائاا لتتىىىول  إدارا وا ةتصىىىا  وتقلىىى

  تسقلن لومىا 90الم من ودعوا الئت  القامل ل جتماع ةالب مدا ل تزلد عل  ال
مىن تىارلخ تشىىاللاا اابلىل للزلىادا لمىىدا ممايلىل لمىىرا واكىدا بمىرار مىىن رئىلس الىىدلوان 

اء اللجنىىل التىى  لتشىىالب مجلىىس إدارا جدلىىد للمىى من  ولتكمىىب المىى من أجىىور أعضىى
 لكدداا رئلس الدلوان.

لشىترط تىىوفر الافىىاءا والةبىىرا فىى  أعمىىاب التى ملن فىى  اىىب مىىن مىىدلر المىى من  -أوال  -45-المادة
ومىىىىىدلر فرعىىىىى  ومنتسىىىىىبل  الرئلسىىىىىللن  ول لجىىىىىوز للمىىىىى من اسىىىىىتةداا أو تقلىىىىىلن أأ 
شة  ف  المناصز المااورا سب  الكاا علل  بجرلمل مةلل بالشر  أو صىدر 

ا  ب شىىىاار إفالسىىى   أو إاا اىىىان رئىىىلس أو عضىىىو مجلىىىس إدارا أو مىىىدلر كاىىىا بىىى
 مفو  أو منتسز رئلس  لد  م من ل مالءا ماللل ل .

لىىىزود المىىى من الىىىدلوان ببلىىىان مفصىىىب لتضىىىمن أسىىىماء ومىىى اال  وةبىىىرا   -ثانيـــا  
 المااورلن ف  البند الأول  من ااه المادا.

الافىىاءا أو الةبىىرا المطلوبىىل أو تةلىى   إاا تبىىلن لىىرئلس الىىدلوان عىىدا تىىوفر -ثالثــا  
أكد الشروط المنصو  عللاا ف  ااا المانون ف  المااورلن ف  البند الأول  من 
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  ياليىىلن لومىىا مىىن 30اىىاه المىىادا فقللىى  رفىى  تقللنىى  مىىم بلىىان األسىىباز ةىىالب ال
 تارلخ استالا الدلوان لاافل الويائ  والمقلوما  الالزمل.

ــا ولشىىقر  منتســبي المــامن الرئيســيين(الممصىىود بىىىال  لكىىدد رئىىلس الىىدلوان -رابع
 الم من بال  تكرلرلا الما اان ال  ضرورلا.

 
 الفصل السادس

 التزامات خاصة بالمامن االجنبي
 

لقىىىلن المىىى من الجنبىىى  مىىىدلرا مفوضىىىا لفرعىىى  ابىىىب كصىىىول  علىىى  الجىىىازا  -أوالا  -46-المادة
 اعمال . لممارسل أعماب الت ملن نلابل عن   ولاون مس ول عن

لةبر الم من الدلوان ب سىا مىدلر فرعى  المفىو  وعنوانى  وم االتى  ةىالب  -ثانيا
  ياليلن لوما من تارلخ تقللن   فىااا شىغر منصىب  فقلى  المى من تقلىلن 30ال

   ياليلن لوما من تارلخ شغور مرازه.30بدلال ل  ةالب ال
و  ويلمىل رسىملل عل  الم من الجنب  أن لرف  بمرار تقلىلن المىدلر المفى -ثالثا

تىىودع لىىد  الىىدلوان صىىورا مصىىدال مناىىا تةولىى  ممارسىىل جملىىم الصىىالكلا  
 الالزمل لدراا الفرع بما ف  ال :

 اصدار ويائ  الت ملن ومالكماا ودفم التقولضا  المترتبل عللاا. -أ
تميلىىىىب المىىىى من وفرعىىىى  لىىىىد  الىىىىدلوان وأمىىىىاا المكىىىىااا المةتصىىىى  وسىىىىائر  -ز

 ماب وادارا الفرع.الجاا  الةر  فلما لتقل  ب ع
التبلىى  بالنىىاارا  وسىىائر الشىىقارا  والمراسىىال  الموجاىىل للمىى من فلمىىا  -ج

 لتقل  ب عماب الفرع.
عل  فرع الم من الجنب  نشر الكسىابا  الةتاملىل الجماللىل عىن أعمالى   -رابعا

  مىىن اىىاا المىىانون  وللتىىزا 38فىى  القىىرا  للسىىنل الماللىىل وفمىىا لكاىىاا المىىادا ال
الدلوان بنسةل من الكسابا  الةتاملل الااملل للم من أو الشرال الا بتزولد 

 واافل فروعاا الةر  داةب القرا  وةارج .
 

 الباب الرابع
 رقابة رئيس الديوان عل  المامنين
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لرئلس الدلوان اتةاا أأ من الجراءا  المنصو  عللاىا فى  البنىد اليانلىا   -أوال -47 -المادة
 كال  التلل:من ااه المادا ف  ال

تةلىىىى  المىىىى من او عجىىىىزه عىىىىن الوفىىىىاء بالتزاماتىىىى  أو اكتمىىىىاب  -أ
تةلفىىىى  او عجىىىىزه عىىىىن الىىىى  او عىىىىدا ادرتىىىى  علىىىى  السىىىىتمرار 

 ب عمال .
ارتاىىىاز المىىى من مةالفىىىل لكاىىىاا اىىىاا المىىىانون أو النظمىىىل أو  -ز

 التقللما  الصادرا بموجب .

لىى  عىىدا اتةىىاا المىى من الجىىراءا  الالزمىىل لعىىادا التىى ملن ع -ج
 المةاطر الت  لتكملاا او عدا افالتاا.

ااا ةىىال  المىى من برنىىامب القمىىب الىىاأ ادمىى  للىىدلوان وكصىىب  -د
 عل  الجازا بموجب .

ااا زاد  مجمىىىوع ةسىىىائر المىىى من علىىى  ةمسىىىلن بالمئىىىل مىىىن  -اىىىى
 رأسمال  المدفوع.

تواىى  المىى من عىىن أعمالىى  مىىىدا ل تمىىب عىىن سىىنل دون سىىىبز  -و
 مبرر أو مشروع.

ااا ت اد لرئلس الدلوان تكم  اأ من الكال  المنصو  عللاا ف  البنىد  -ثانيا
الأول  مىىن اىىاه المىىادا فقللىى  أشىىقار المىى من تكرلرلىىا لتةىىاا اجىىراءا  مكىىددا 
لتصكلح أوضاع  ةالب المدا الت  لكدداا لال   وبةالف  ف ن ل  إتةىاا مىا 

 للزا بك  الم من بضمناا:
اضىىافلل أو منقىى  مىىن ممارسىىل فىىىرع  منىىم المىى من مىىن ابىىراا عمىىود تىى ملن -أ

 مقلن او أاير من فروع الت ملن.
الكتفىىاظ فىى  القىىرا  بموجىىودا  تقىىادب المتاىىا جملىىم التزامىىا  المىى من  -ز

 الصافلل الناشئل عن أعمال  أو بنسبل مقلنل من المتاا.

وضم كد أعل  لمجموع مبال  الاساط التى  لكصىب عللاىا المى من مىن  -ج
 صدراا.ويائ  التاملن الت  ل

منىىم المىى من مىىن ممارسىىل ألىىًا مىىن أنشىىطت  السىىتيمارلل المتقلمىىل بضىىمان  -د
اىىامش المىىالءا  أو الزامىى  بتصىىفلل اسىىتيمارات  فىى  أأ مىىن اىىاه النشىىطل 

 تكملما لتل  الغالل.
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الطلىىىىز مىىىن المىىىى من أو مىىىىن المراىىىز الىىىىرئلس للمىىى من الجنبىىىى  كسىىىىز  -اىىىى
الدارلىىل فلىى  بمىىا فىى  ممتضىى  الكىىاب اتةىىاا مىىا للىىزا لتصىىكلح الوضىىاع 

 ال  تنكل  المدلر المفو  أو اأ منتسز رئلس  لد  الم من.
كىىىب مجلىىىس ادارا المىىى من وتقلىىىلن لجنىىىل إدارلىىىل مكالىىىدا مىىىن اوأ الةبىىىرا  -و

تكب مكل  وتقللن رئلس لاا ونائبا للرئلس وتكدلىد مااماىا وصىالكلاتاا 
دا ل تتجىىاوز لدارا المىى من لمىىدا ل تتجىىاوز سىىتل أشىىار اابلىىل للتمدلىىد لمىى

السىىىنل فىىى  الكىىىال  التىىى  تسىىىتدع  الىىى   ولتكمىىىب المىىى من اجىىىور تلىىى  
اللجنىىىل التىىى  لكىىىدداا رئىىىلس الىىىدلوان  وعنىىىد انتاىىىاء أعمىىىاب اللجنىىىل لشىىىاب 

 الم من مجلس ادارا جدلدًا وفما لكااا المانون.
اعفىىىىىىىاء رئىىىىىىىلس مجلىىىىىىىس ادارا المىىىىىىى من أو أأ مىىىىىىىن اعضىىىىىىىائ  ااا يبتىىىىىىى   -ز

 ل.مس وللتاا عن المةالف
 دمب الم من ف  م من اةر بموافمل الم من الاأ سلدمب مق . - 
 تقلل  أو الغاء اجازا الم من. -ط
 اعادا ت الب الم من. -أ
 تصفلل الم من. - 

 الباب الخامس
 تحويل الوثائق وتملك واندماج وتصفية المامنين

 
 الفصل االول

 تحويل وثائق التأمين
 

ويىائ  التى ملن التى  لمارسىاا الى  مى من اةىر أو مى منلن للم من أن لكوب  -أوال -48 -المادة
 اةرلن مجازلن بممارسل فرع الت ملن اات .

ــا لمىىدا طلىىز التكولىىب الىى  الىىدلوان مرفمىىا بىى  الويىىائ  والمسىىتندا  الةاصىىل  -ثاني
 بالتفا  عل  التكولب.

لنشىىىر الىىىدلوان اعالنىىىا عىىىن تمىىىدلا طلىىىز التكولىىىب فىىى  صىىىكلفتلن لىىىوملتلن  -ثالثـــا
النتشار ف  القرا  لمىرتلن متتىاللتلن على  نفمىل طالىز التكولىب لتضىمن واسقت  

الشىىىارا الىىى  كىىى  أأ مىىىن كملىىىل ويىىىائ  التىىى ملن وألىىىا مىىىن المسىىىتفلدلن واىىىب اأ 
  ةمسىل عشىر لومىا مىن 15مصلكل ف  تمىدلا تظلمى  الى  رئىلس الىدلوان ةىالب ال

 تند اللاا.تارلخ اةر اعالن  عل  أن لبلن فل  موضوع تظلم  والسباز الت  لس
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  ياليىلن لومىا مىن تىارلخ انتاىاء مىدا تمىدلا 30لنظر رئلس الدلوان ةالب ال -رابعا
العتراضىىىا  فىىى  الىىىتظلا او التظلمىىىا  الممدمىىىل بممتضىىى  البنىىىد الياليىىىا  مىىىن اىىىاه 
المادا بما لكم  مصالح كملىل ويىائ  التى ملن والمسىتفلدلن وسىو  التىاملن  ولاىب 

البىداءا المةتصىل على  المىرار الصىادر  اأ مصلكل ك  العتىرا  أمىاا مكامىل
   ألاا من تارلخ التبل  ب .7نتلجل التظلا ةالب سبقل ال

لستامب الدلوان الجراءا  المانونلل لتكولب ويائ  الت ملن بما فلاىا مىن  -خامسا
 كمو  والتزاما  ااا انتا  الجراءا  بالموافمل عل  التكولب.

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 تملك المامنين

 
لجىىوز للمىى من بموافمىىل الىىدلوان التكرلرلىىل تملىى  مىى من اةىىر اىىال أو جىىزءا   -أوال -49 -ادةالم

ولسىىم  المىى من المشىىترأ ال بىىالم من الا  ولسىىم  المىى من المشىىتر  ال بىىالم من 
التىابم   ولبمى  المى من التىابم اىائا وتسىتمر شةصىلت  المقنولىل  ولسىتمر ب عمىاب 

ون والنظمىىل والتقللمىىا  الصىىادرا بموجبىى  التىى ملن وللتىىزا بجملىىم أكاىىاا اىىاا المىىان
 والموانلن النافاه الةر .

لكظىىر علىى  المىى من التىىابم تملىى  أأ سىىاا أو كصىىل فىى  المىى من الا أو  -ثانيــا
 ف  م من منافس.

 لقلن الم من الا مميلل  ف  مجلس ادارا الم من التابم بنسبل مساامت . -ثالثا
اجراءاتىىى  بموجىىىز تقللمىىىا  لصىىىدراا تكىىىدد أسىىىس التملىىى  فىىى  المىىى منلن و  -رابعـــا

 رئلس الدلوان.
 

 الفصل الثالث
 اندماج المامنين
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لجوز اندماج م من أو مقلد ت ملن ف  م من أو مقلىد تى ملن اةىر بمىا فى   -أوال -50-المادة
 ال  الم منلن او مقلدأ الت ملن المملوالن للدولل.

لوان مرفىىى  بىىى  اافىىىل علىىى  المىىى منلن الىىىراغبلن بالنىىىدماج تمىىىدلا طلىىىز للىىىد -ثانيـــا
التمارلر والبلانا  الالزمل الت  لكدداا رئىلس الىدلوان بتقللمىا  لصىدراا 

 لااا الغر .
لدا  رئلس الدلوان التمارلر والبلانا  والويائ  الممدمل  ول  الموافمىل على   -ثالثا

 الندماج أو رفض  بمرار مسبز.
ــا ر أعالنىىا علىى  نفمىىا  ااا وافىى  رئىىلس الىىدلوان علىى  طلىىز النىىدماج فلنشىى -رابع

  5طالب  الندماج ف  صكلفل لوملل واسقل النتشار ف  القىرا  لمىدا ال
  30ةمسىىل ألىىاا متتاللىىل  ولاىىب اأ مصىىلكل الىىتظلا مىىن المىىرار ةىىالب ال
 ياليلن لوما من تارلخ اةر نشر لعالن الموافمل عل  الندماج.

ا البنىد الرابقىا  مىن لب  رئلس الدلوان ف  التظلما  الممدمل وفمىا لكاىا -خامسا
  ياليلن لوما من تارلخ انتااء مدا تمدلماا  ولاب 30ااه المادا ةالب ال

اأ مصىلكل العتىرا  على  المىرار الصىادر نتلجىل الىتظلا أمىاا مكامىىل 
   سبقل ألاا من تارلخ التبل  ب .7البداءا المةتصل ةالب ال

 
 الفصل الرابع
 اعادة التأهيل

 
ب مجلىس ادارا المى من واعفىاء مىدلره المفىو  أو اىب أو بقى  لرئلس الىدلوان كى -51-المادة

ابار منتسبل  من مناصباا ااا اان لمر ف  أكد الظرو  المنصو  عللاا فى  
  من ااا المانون  ول  أن لقلن المدلرا م اتا  لدارت  مىن اوأ الةبىرا 47المادا ال

 والافاءا لعادا تاالل .
علىى  نفمىىل المىى من فىى  صىىكلفتلن لىىوملتلن واسىىقت   لنشىىر المىىدلر الم اىى  اعالنىىا -52-المادة

  ةمسىىل الىىاا متتاللىىل لىىدعوا جملىىم الىىدائنلن لبلىىان 5النتشىىار فىى  القىىرا  ولمىىدا ال
  ياليىلن لومىا 30دلوناا بامل الم من مقززا بالدلل والويائ  الميبتىل لاىا ةىالب ال

لمىىىدا مىىىن تىىىارلخ آةىىىر إعىىىالن  ول تمبىىىب أأ بلانىىىا  عىىىن دلىىىون تمىىىدا بقىىىد انتاىىىاء ا
 المااورا.
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لمر المدلر الم ا  ةطل لعادا الت الىب تشىمب ادارا المى من وتنظىلا امىوره  -أوال -53-المادة
 الماللل والتفاو  مم جملم دائنل  لتكدلد مدلونلت  والفلل تسدلداا.

لقىىد المىىدلر الم اىى  تمرلىىره بةصىىو  ةطىىل اعىىادا التاالىىب ةىىالب مىىدا ل  -ثانيــا
تىىارلخ انتاىىاء المىىدا المنصىىو  عللاىىا فىى  تتجىىاوز ةمسىىل عشىىر لومىىا مىىن 

  مىىن اىىاا المىىانون  ولىىدعو الىىدائنلن لاراراىىا بىى عالن لنشىىر فىى  52المىىادا ال
  ةمسىىىل ألىىىاا 5صىىىكلفتلن لىىىوملتلن واسىىىقت  النتشىىىار فىىى  القىىىرا  لمىىىدا ال

 متتاللل.
ل تمىىىر الةطىىىل إل بموافمىىىل دائنىىىلن لكملىىىون مىىىا ل لمىىىب عىىىن ياليىىىل أربىىىاع  -ثالثـــا

 لممتازا وغلر المضمونل بران.الدلون غلر ا
لرفم المدلر الم ا  ةطل اعادا الت الب بقد اارارااا ال  الىدلوان  ولىرئلس  -رابعا

 الدلوان الموافمل عللاا أو رفضاا بمرار مسبز.
لاىىىب اأ مصىىىلكل ا عتىىىرا  علىىى  اىىىرار رئىىىلس الىىىدلوان بالموافمىىىل أو  -خامســـا

  30المةتصىىل ةىىالب الالىىرف  لةطىىل إعىىادا الت الىىب لىىد  مكامىىل البىىداءا 
ياليىىىلن لومىىىا مىىىن تىىىارلخ صىىىدروه  وللمكامىىىل تاللىىىد اىىىرار رئىىىلس الىىىدلوان أو 

 الغاءه والموافمل عل  ةطل اعادا الت الب أو رفضاا.
لتىىىول  المىىىدلر الم اىىى  ادارا المىىى من وتنظىىىلا امىىىوره الماللىىىل  ولىىى  السىىىتقانل  -أوال -54-المادة

عىىىادا ت اللىىى  والسىىىتمرار فىىى  مزاولىىىل بىىىالةبراء والمكىىىاملن والمكاسىىىبلن وغلىىىراا ل
 اعمال  بفقاللل وافاءا لستقادا مالءت  الماللل.

لرفىم المىدلر الم اىى  تمرلىرا شىارلا الى  الىىدلوان على  سىلر اجىراءا  اعىىادا  -ثانيـا
الت الىىب  وعللىى  تزولىىد رئىىلس الىىدلوان بىىاأ مقلومىىا  أو تمىىارلر بنىىاء علىى  

 طلب .
ـــا علىىى  سىىىنل واكىىىدا مىىىن تىىىارلخ تقلىىىلن المىىىدلر  ل تزلىىىد مىىىدا اعىىىادا الت الىىىب -ثالث

الم اىىى   ولتكمىىىب المىىىى من جملىىىم نفمىىىا  اعىىىىادا الت الىىىب بضىىىمناا اجىىىىرا 
 المدلر الم ا  الت  لكدداا رئلس الدلوان.

ـــا لشىىىاب المىىى من مجلىىىس ادارا جدلىىىد مكىىىب المجلىىىس الىىىاأ تىىىا كلىىى   كىىىاب  -رابع
 النتااء من اجراءا  اعادا الت الب.

باطاًل أأ كجز ألمواب الم من أو موجودات  سىواء اىان اكتلاطلىًا أو  رلقتب -أوالا  -55-المادة
تنفلىىالًا  وأأ تصىىر  لجىىرأ علىى  تلىى  األمىىواب أو الموجىىودا  مىىن تىىارلخ صىىدور 

 ارار إعادا ت الل  إل  كلن تكم  أأ من الكال  اآلتلل: 
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أ ى انتاىىاء مىىدا إعىىادا الت الىىب البالغىىل سىىنل واكىىدا مىىن تىىارلخ تقلىىلن المىىدلر 
 م ا  ف  كالل الموافمل عل  الةطل. ال

 ز ى  رف  ةطل إعادا الت الب من رئلس الدلوان أو الدائنلن. 
 ج ى صدور ارار من رئلس الدلوان بتقلل  إجراءا  إعادا الت الب. 

تواىى  مواعلىىد التمىىادا ةىىالب المىىدا المنصىىو  عللاىىا فىى  البنىىد الأوًل  مىىن  -ثانيــاا 
 ااه المادا. 

لىىدلوان واىى  السىىلر فىى  ةطىىل إعىىادا الت الىىب إاا تبىىلن لىى  تقيىىر أوضىىاع لىىرئلس ا -56-المادة
الم من رغا تطبل  الةطل أو عدا جدوااا  ول  اتةاا التىدابلر الضىرورلل لكمالىل 

 مصالح كملل ويائ  الت ملن والمستفلدلن والدائنلن. 
 
 

 الفصل الخامس
 التصفية

 
 نون. لصف  الم من وف  أكااا ااا الما  -أوالا  -57-المادة

 لةت  رئلس الدلوان ب صدار أوامر تصفلل الم منلن.  -ثانياا 
إاا ارر رئىلس الىدلوان عىدا المىالءا الماللىل للمى من وأشىقره تكرلرلىًا بىال    -ثالثاا 

 فلالئت  القامل تصفلل أعمال  اةتلارلًا بموافمل رئلس الدلوان التكرلرلل. 
لزاملىًا متى  مىا تبىلن لى  أن ةطىل لرئلس الدلوان أن ل مر بتصىفلل المى من ا -رابعاا 

 إعادا الت الب غلر مجدلل أو غلر م يرا. 
لفمىىىد مجلىىىس إدارا المىىى من ومىىىدلره المفىىىو  والئتىىى  القامىىىل وأأ لجنىىىل  -خامســـاا 

مشىىىىالل  دارتىىىى  مىىىىن تىىىىارلخ صىىىىدور أمىىىىر التصىىىىفلل جملىىىىم الصىىىىالكلا  
والماىاا المناطىىل باىىا بموجىىز أكاىاا المىىوانلن أو عمىىد ت سىىلس المىى من أو 

 أنظمت  الداةللل. 
لنشىىىىر الىىىىدلوان اعالنىىىىًا بىىىى مر التصىىىىفلل الةتلارلىىىىل أو اللزاملىىىىل علىىىى  نفمىىىىل  -أوالا  -58-المادة

  عشرا ألاا من 10الم من ف  صكلفل لوملل واسقل النتشار ف  القرا  ةالب ال
 إصدار األمر ولمرتلن ف  األاب ةالب أسبوع واكد. 

ـــاا  ر التصىىىفلل أمىىىاا مكامىىىل البىىىداءا لاىىىب اأ مصىىىلكل العتىىىرا  علىىى  أمىىى -ثاني
   ياليلن لومًا من تارلخ آةر نشر ألمر التصفلل. 30المةتصل ةالب ال
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العتىىرا  المنصىىو  عللىى  فىى  البنىىد اليانلىىًا  مىىن اىىاه المىىىادا  ل لواىى  -ثالثــاا 
 إجراءا  التصفلل. 

إاا ألغ  المكامل أمر التصفلل فقلى  المى من ابىب اسىتئنا  أعمالى  التملىد  -رابعاا 
  أ متطلبا  أو شروط لمرراا الدلوان. ب

 لترتز عل  صدور ارار التصفلل:  -59-المادة
 وجوز إضافل عبارا التك  التصفلل  النما لرد اسا الم من.  -أوالا 
إنتااء أأ تةولب أو صالكلل للتوالم عن الم من ألعضاء مجلس إدارت   -ثانياا 

مطل  ممارسل ألل ولابار منتسبل  ومدلره المفو  ولةوب المصف  بشاب 
 صالكلا  أو اتةاا ألل إجراءا  أو ارارا  لنجاز التصفلل. 

وا  اكتساز مرور الزمان المانم من سماع الدعو  بشى ن أأ كمىو  أو  -ثالثاا 
مطالبىىىا  مسىىىتكمل أو اائمىىىل لصىىىالح المىىى من لمىىىدا سىىىنل واكىىىدا مىىىن تىىىارلخ 

 صدور ارار التصفلل. 
راءا  المضىىائلل الممامىىل مىىن المىى من أو واىى  السىىلر فىى  الىىدعاو  وا جىى -رابعــاا 

ضىىىىده لمىىىىىدا سىىىىتل أشىىىىىار مىىىىن تىىىىىارلخ صىىىىدور اىىىىىرار التصىىىىفلل إل إاا اىىىىىرر 
المصف  متابقل السلر فلاا ابب إنتااء ااه المدا مم مراعاا البند الةامسىًا  

 من ااه المادا. 
المىىا  السىىلر فىى  أأ مقىىامال  إجرائلىىل أو تنفلالىىل ضىىد المىى من إل إاا  -خامســاا 

بنىىاء علىى  طلىىز دائىىن مىىرتان ومتقلمىىل بالمىىاب المراىىون  فتواىى  فىى  اانىى  
اىىىىاه الكالىىىىل أو لمنىىىىم ابولاىىىىا لمىىىىدا سىىىىتل أشىىىىار مىىىىن تىىىىارلخ صىىىىدور اىىىىرار 

 التصفلل. 
بىىىىراا التصىىىىرفا  المانونلىىىىل  -60-المادة للمصىىىىف  اتةىىىىاا اافىىىىل المىىىىرارا  والملىىىىاا بىىىىا جراءا  واد

 الضرورلل لنجاز التصفلل بضمناا: 
 عماب الم من تك  التصفلل ف  كدود إجراءا  التصفلل. إدارا أ  -أوالا 
 جرد موجودا  ودلون الم من تك  التصفلل.  -ثانياا 
 انتداز الةبراء والستقانل بغلراا لتماا إجراءا  التصفلل.  -ثالثاا 
توالىىىب مكىىىاا أو أايىىىر لتميلىىىب المىىى من تكىىى  التصىىىفلل فىىى  أأ دعىىىو  أو  -رابعـــاا 

 إجراءا  اضائلل تةص . 
لتىىول  المصىىىف  اتةىىىاا اافىىل ا جىىىراءا  الضىىىرورلل لكمالىىل كمىىىو  المىىى من  -أوالا  -61-دةالما

 تك  التصفلل وموجودات   دون العتداد ب أ اتفا  لةال  ال   ولك  ل : 
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إلغاء أأ تصر  أو فسخ أأ عمد أبرمى  المى من أو اسىترداد أأ مبلى   –أ  
صىفلل إاا اىان فلى  دفق  ةالب األشار الياليل التى  سىبم  صىدور اىرار الت

تفضىىلب لشىىة  مقىىلن علىى  دائنىى  المىى من وتاىىون المىىدا سىىنل واكىىدا إاا 
اىىىىان للمىىىى من عالاىىىىل ملالىىىىل أو ارتبىىىىاط بىىىىال  الشىىىىة  ولقتبىىىىر التفضىىىىلب 
متكممًا إاا اان التصر  أو ا جراء دون عو  أو بقو  جزئ  أو اان 

ت  السائدا منطولًا عل  تمدلر ماب أو ك  بغلر المت  الكململل أو بغلر الم
 ف  السو . 

إلغاء أأ تصر  أو فسخ أأ عمد أبرم  المى من مىم أأ شىة  لى   –ز  
عالال ملالل أو ارتباط ب  أو استرداد أأ مبل  دفق  الم من إل  ألًا منامىا 

 ةالب األشار الياليل السابمل لصدور ارار التصفلل. 
ط أأ التفىىىا  مىىىم أأ مىىىن مىىىدلن  المىىى من علىىى  الفلىىىل دفىىىم أو تمسىىىل –ج 

 مبال  أو التزاما  بامتاا للم من تك  التصفلل. 
 إنااء استةداا أأ من القامللن لد  الم من ودفم مستكاات .  –د 

 اى إنااء أأ عمد أبرم  الم من ابب إنتااء مدت  وفمًا ألكااا المانون. 
لبلىىى  المصىىىف  تكرلرلىىىًا األشىىىةا  اوأ القالاىىىل بىىى أ مىىىن المىىىرارا  التىىى   -ثانيـــاا 

طبمىىىىىًا للبنىىىىىد الأوًل  مىىىىىن اىىىىىاه المىىىىىادا  ولجىىىىىوز لاىىىىىب اأ مصىىىىىلكل لتةىىىىىااا 
  ياليىلن 30العترا  عل  المرار أمىاا مكامىل البىداءا المةتصىل ةىالب ال

 لومًا من تارلخ التبل  ب . 
تقىىىد جملىىىم الت ملنىىىا  والراونىىىىا  والضىىىمانا  الموضىىىوعل علىىى  أمىىىىواب أو  -أوالا  -62-المادة

  التسىىىقلن لومىىىىًا السىىىابمل علىىىى  90ال كمىىىو  المىىىى من تكىىى  التصىىىىفلل ضىىىمن فتىىىىرا
 صدور ارار التصفلل باطلل. 

ــاا  تقىىد جملىىم الت ملنىىا  والراونىىا  والضىىمانا  الموضىىوعل لصىىالح شىىة   -ثاني
للمىىى من عالاىىىل ملالىىىل أو ارتبىىىاط بىىى  علىىى  أمىىىواب أو كمىىىو  المىىى من تكىىى  

 التصفلل ةالب السنل السابمل عل  صدور ارار التصفلل باطلل. 
أ كجىىز أواىىم علىى  أأ مىىاب أو كىى  عائىىد للمىى من تكىى  التصىىفلل لرفىىم أ -ثالثــاا 

ابىىب صىىدور اىىرار التصىىفلل  إل إاا اىىان اىىىد وضىىم بنىىاء علىى  طلىىز دائىىىن 
 مرتان ومتقلمًا بالماب المراون. 

  62  و ال61لقتبر الشة  مرتبطًا بالم من ألغىرا  تطبلى  أكاىاا المىادتلن ال -63-المادة
 د الشروط اآلتلل:من ااا المانون اب من لتوفر فل  أك
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أن لاون إدارلًا لد  الم من أو لى  مصىلكل عمىب مشىترال مىم إدارأ لقمىب  -أوالا 
 لدل . 

أن لاون زوجًا  دارأ لد  الم من أو ارلبًا لال  ا دارأ أو لزوجى  كتى   -ثانياا 
 الدرجل الياليل أو اان  ل  مصلكل عمب مشترال مم أأ مناا. 

فمىىىل رئىىىلس الىىىدلوان الاتىىىرا  باسىىىا المىىى من تكىىى  التصىىىفلل للمصىىىف  بموا -أوالا  -64-المادة
لسىىتاماب إجىىراءا  التصىىفلل ولىى  راىىن أمىىواب المىى من تكىى  التصىىفلل أو كمواىى  

 لضمان ال  المر . 
 تاون شروط المر  ملزمل للمصف  ضمن صالكلات  الرسملل.  -ثانياا 

ب أسىبوع واكىد بمسىاكل لدعو المصف   باعالن لنشر مرتلن ف  األاب ةال -أوالا  -65-المادة
  ياليىىلن 30بىىارزا فىى  صىىكلفتلن لىىوملتلن واسىىقت  النتشىىار فىى  القىىرا   ةىىالب ال

لومىىًا مىىن تىىارلخ صىىدور أمىىر التصىىفلل  دائنىى  المىى من تكىى  التصىىفلل واىىب مىىدع 
 بك  علل  لتمدلا مطالباتاا سواء اان  مستكمل أو غلر مستكمل. 

اسىىبوعلن مىىن تىىارلخ نشىىر آةىىر  لقىىاد نشىىر العىىالن وبىىاا  األسىىلوز بقىىد -ثانيــاا 
 إعالن. 

  60عل  الدائنلن المململن ف  القرا  تمدلا طلباتاا إل  المصف  ةالب ال -ثالثاا 
سىىىتلن لومىىىًا مىىىن تىىىارلخ آةىىىر نشىىىر لالعىىىالن المنصىىىو  عللاىىىا فىىى  البنىىىد 
اليانلًا  من ااه المادا  وعل  الدائنلن المململن ةارج القرا  تمدلا طلبىاتاا 

 لومًا من تارلخ آةر نشر لالعالن المااور.    تسقلن90ةالب ال
  90للمصف  ابىوب طلبىا  الىدائنلن المتى ةرلن فى  تمىدلا طلبىاتاا ةىالب ال -رابعاا 

تسقلن لومًا من تارلخ انتااء المدا المنصو  عللاا فى  البنىد الياليىًا  مىن 
اىىاه المىىادا إاا اىىان للىىدائن المتىى ةر فىى  تمىىدلا طلباتىى  سىىبز مشىىروع لبىىرر 

 ت ةره. 
ل تكتسز المدا مىن تىارلخ صىدور اىرار التصىفلل إلى  تىارلخ نشىر آةىر  -خامساا 

إعالن وفمًا إل  أكااا البند اليانلًا  من ااه المادا من ضىمن المىدا الممىررا 
لقىىدا سىىماع الىىدعو  بشىى ن أأ كمىىو  أو مطالبىىا  للىىدائنلن تجىىاه المىى من 

 تك  التصفلل.
سقلن لومًا من تارلخ صدور ارار التصفلل بما   ت90لموا المصف  ةالب ال -أوالا  -66-المادة

 ل ت : 
 إشقار اب م من ل  أو مستفلد بممدار كموااا والتزاماتاا.   –أ 
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إشىىىقار اىىىب دائىىىن واىىىب مىىىدلن للمىىى من تكىىى  التصىىىفلل بمبلىىى  الىىىدلن  –ز 
 المستك . 

للمىى من لىى  والمسىىتفلد والىىدائن والمىىدلن الىىتظلا لىىد  المصىىف  مىىن مضىىمون  -ثانيــاا 
  ياليىىلن لومىىًا مىىن تىىارلخ تسىىمل  الىىاه  وبةالفىى  لقتبىىر 30ةىىالب الالشىىقار 

 موافمًا عل  ما تضمن  الشقار. 
ــاا  تنمطىىم المىىدا الممىىررا لقىىدا سىىماع الىىدعو  بىىالتظلا الممىىدا بممتضىى  البنىىد  -ثالث

 اليانلًا  من ااه المادا. 
  إا لىىا لىىتظلا المىىدلن مىىن إشىىقاره بالىىدلن المسىىتك  بامتىى  فقلىى  المصىىف –رابعــاا 

 مطالبت  بتسدلده واتةاا ا جراءا  المانونلل الالزمل إاا امتنم. 
لصىىىىدر المصىىىىف  اىىىىراره بشىىىى ن المطالبىىىىا  أو العتراضىىىىا  الممدمىىىىل وفمىىىىًا  -أوالا  -67-المادة

  من ااا المانون ةالب ستل أشار من تارلخ آةر 66  و ال65 كااا المادتلن ال
 موعد لتمدلا المطالبا  أو العتراضا . 

إاا لا لصدر المصف  اراره ةالب المدا المنصو  عللاا فى  البنىد الأوًل   -اا ثاني
 من ااه المادا فتقتبر المطالبا  والعتراضا  مرفوضل. 

لاب اأ مصلكل ك  العترا  أماا مكامل البداءا المةتصل عل  اىرار  -ثالثاا 
  30رفىىىىى  المطالبىىىىىا  أو العتراضىىىىىا  الصىىىىىرلح أو الضىىىىىمن  ةىىىىىالب ال

مًا من تارلخ تبلغ  بالمرار أو مىن تىارلخ إنتاىاء المىدا المنصىو  ياليلن لو 
 عللاا ف  البند الأوًل  من ااه المادا. 

للمصىىف  طلىىز وضىىم الكجىىز الكتلىىاط  علىى  أمىىواب مىىدلن المىى من تكىى   -أوالا  -68-المادة
التصفلل دون أن لاون ملزمًا بتمدلا افالل أو ت ملن لضمان الضرر الاأ لصلز 

 المدلن. 
عل  المصف  تمدلا إشقار مطالبل  المدلن بالدلن مم أوللا  طلز وضم  -نياا ثا

  يمانلىىىل ألىىىاا مىىىن تىىىارلخ تمىىىدلا طلىىىز وضىىىم 8الكجىىىز  أو تمدلمىىى  ةىىىالب ال
   يمانلل ألاا من تارلخ إصدار األمر بوضم الكجز. 8الكجز  أو ةالب ال

أو مسىىتفلد أو دائىىن أو ل لجىىوز بقىىد صىىدور اىىرار التصىىفلل  ألأ مىى من لىى   -أوالا  -69-المادة
مىىدلن رفىىم دعىىو  ضىىد المىى من تكىى  التصىىفلل مىىا لىىا لىىن  المىىانون علىى  ةىىال  

 ال . 
اسىىىتيناء مىىىن أكاىىىاا البنىىىد الأوًل  مىىىن اىىىاه المىىىادا لكىىى  لاىىىب متضىىىرر مىىىن  -ثانيـــاا 

إجىىراءا  التصىىفلل أن لقتىىر  لىىد  مكامىىل البىىداءا المةتصىىل  وللمكامىىل 
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  المصىف  أو اراراتى  أو تقىدللاا الك  ف  رد العترا  أو إبطاب إجىراءا
إن اان  مةالفل للمانون أو ل تةدا مصالح كملل ويائ  الت ملن أو دائن  

 الم من تك  التصفلل. 
 للمصف  بموافمل رئلس الدلوان التكرلرلل اتةاا أأ من ا جراءا  اآلتلل:  -70-المادة

 صفلل. بلم اب أو بق  أمواب وممتلاا  وكمو  الم من تك  الت -أوالا 
بلم اب أو بق  أمواب أو ممتلاا  أو كمو  الم من تكى  التصىفلل فى   -ثانياا 

 مزاد علن  وف  إجراءا  لضقاا المصف  ولواف  عللاا رئلس الدلوان. 
ل لجىىىوز العتىىىرا  علىىى  تفقلىىىب شىىىرط الةتىىىرا  مىىىن ابىىىب المىىى من لىىى  أو  -أوالا  -71-المادة

 المستفلد من ويلمل الت ملن. 
د بشىىرط الةتىىرا  لغىىرا  اىىاه المىىادا الشىىرط الىىاأ تتضىىمن  عمىىود لمصىى -ثانيــاا 

إعادا الت ملن بى ن تىنا  مسى وللل مقلىد التى ملن عىن كصىت  مىن الةسىارا 
المقىىىىاد ت ملناىىىىا لدلىىىى  فىىىى  كالىىىىل تصىىىىفلل المىىىى من أمىىىىاا المىىىى من لىىىى  ولىىىىلس 
المصىىىف   فتنشىىى  عالاىىىل مباشىىىرا بىىىلن المىىى من لىىى  أو المسىىىتفلد مىىىن ويلمىىىل 

التى ملن  بةىال  األصىب فى  الماعىدا القامىل الىاأ تنصىر   الت ملن ومقلد
 فل  القالال بلن الم من ومقلد الت ملن. 

 لسدد المصف  دلون الم من تك  التصفلل وف  الترتلز اآلت :  -72-المادة
 نفما  التصفلل.  -أوالا 
 المبال  المستكمل للقامللن لد  الم من.  -ثانياا 
 لل. المبال  المستكمل للدو  -ثالثاا 
الكمو  الواجبل الىدفم للمى من لاىا والمسىتفلدلن فى  مواجاىل المى من تكى   -رابعا

 التصفلل. 
 أأ ماب أو كمو  مستكمل لكملل أساا الم من تك  التصفلل.  -خامساا 

علىىىى  المصىىىىف  رفىىىىم تمىىىىارلر  شىىىىارلل للىىىىدلوان عىىىىن سىىىىلر أعمىىىىاب التصىىىىفلل  -أوالا  -73-المادة
جراءاتاىىىا ونتائجاىىىا ولىىىرئلس الىىىدل وان طلىىىز ألىىىل بلانىىىا  أو مقلومىىىا  أو ويىىىائ  واد

 تتقل  بالتصفلل. 
تنجز إجراءا  التصفلل ةالب مدا ل تزلىد على  سىنتلن مىن تىارلخ صىدور  -ثانياا 

 أمر التصفلل ولرئلس الدلوان تمدلد المدا الما اان ال  ضرورلًا. 
ةتاملىل  لمدا المصف  عنىد إنتاىاء أعمىاب التصىفلل تمرلىرًا ةتاملىًا وكسىابا  -ثالثاا 

 إل  الدلوان. 
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لصىىىدر رئىىلس الىىىدلوان أمىىرًاً  ناائلىىىًا بكىىب المىىى من كىىاب ااتمىىىاب إجىىىراءا   -رابعــاا 
التصفلل  ولقتبر الم من منكاًل بالتارلخ الىاأ لنشىر فلى  أمىر كىب المى من 

 ف  الجرلدا الرسملل. 
بواسىىىطل  لجىىىرأ المصىىىف  تبللغاتىىى  وفمىىىًا ألكاىىىاا اىىىانون المرافقىىىا  المدنلىىىل النافىىىا -74-المادة

مكامل البىداءا المةتصىل  فى اا اسىتكاب عللى  إجراءاىا طبمىًا ألكاىاا الى  المىانون 
فلمىىىوا بنشىىىر إعىىىالن باىىىا فىىى  صىىىكلفتلن لىىىوملتلن واسىىىقت  النتشىىىار فىىى  القىىىرا  
 ولمرتلن ةالب أسبوع واكد  عل  أن لتكمب الممصود با عالن تاالل  النشر. 

 
 الباب السادس

 ينوك ء ووسطاء وخبراء التأم
 ومنازعات 

 
 الفصل األول

 وك ء ووسطاء وخبراء التأمين
 

تىىىىىىنظا أعمىىىىىىاب والىىىىىىب التىىىىىى ملن ومتطلبىىىىىىا  اجازتىىىىىى  والمىىىىىى اال  المطلوبىىىىىىل  -أوالا  -75-المادة
 والمس وللا  المترتبل علل  بممتض  تقللما  لصدراا رئلس الدلوان. 

جازتىى  مىىن ل لجىىوز لأ شىىة  أن لمىوا ب عمىىاب والىب التىى ملن إل بقىد إ -ثانيـاا 
الىدلوان وبقىد تزولىىده بالتفىا  المبىرا بلنىى  وبىلن المى من والىىاأ لىن  علىى  

 اعتماده والاًل لاا  ولجوز أن لقمب والب الت ملن مم أاير من م من. 
ل لجوز ألأ شة  أن لمارس أعماب وسلط ت ملن أو وسىلط إعىادا التى ملن إل  -76-المادة

لشىىىىروط التىىىى  لكىىىىدداا رئلسىىىى  بقىىىىد كصىىىىول  علىىىى  تىىىىرةل  مىىىىن الىىىىدلوان وفىىىى  ا
جىراءا   بتقللما  لصدراا لااه الغالل تتضمن تنظىلا أعمالى  وتكدلىد مسى وللت  واد

 ومتطلبا  ترةلص  والم اال  المطلوبل. 
ل لجوز مزاولل أعماب ةبلىر الاشى  وتمىدلر األضىرار إل ممىن لسىجب فى   -أوالا  -77-المادة

  ولصىىىىدر رئىىىىلس الىىىىدلوان سىىىىجب ةبىىىىراء الاشىىىى  وتمىىىىدلر األضىىىىرار لىىىىد  الىىىىدلوان
تقللمىىىا  بالفلىىىل مسىىى  اىىىاا السىىىجب وتنظىىىلا التسىىىجلب فلىىى  وتكدلىىىد الشىىىروط التىىى  

 لجز توفراا ف  الةبلر. 
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لجىىوز للمىى منلن فى  الكىىال  التى  تمتضىى  ةبىىرا فنلىل ةاصىىل أن لسىىتقلن  -ثانيـاا 
بةبىىىىراء مىىىىن غلىىىىر المسىىىىجللن لىىىىد  الىىىىدلوان وعلىىىى  المىىىى من فىىىى  ميىىىىب اىىىىاه 

 افمل الدلوان تكرلرلًا. الكال  استكصاب مو 
ل لجىىىىىىىىىوز ألأ شىىىىىىىىىة  ممارسىىىىىىىىىل أعمىىىىىىىىىاب ةبىىىىىىىىىراء رلاضىىىىىىىىىلا  التىىىىىىىىى ملن  -أوالا  -78-المادة

الالاتوارللن  إل بقد الكصوب عل  تىرةل  مىن الىدلوان وفى  األسىس والشىروط 
 الت  لكدداا رئلس الدلوان بممتض  تقللما  لصدراا لااا الغر . 

عمىىىاب التىىىى ملن علىىى  الكلىىىاا أو أعمىىىىاب علىىى  المىىىى من المجىىىاز بممارسىىىل أ  -ثانيـــاا 
الت ملنا  القامل الت  تمتىد التزاماتاىا تجىاه كملىل ويىائ  التى ملن ألايىر مىن 
سنل أن لقلن أو لقتمد ةبلر برلاضلا  الت ملن مرة  ةالب ستلن لومًا 
مىىن تىىارلخ منكىى  الجىىازا  علىى  أن لشىىقر الىىدلوان ةىىالب شىىار مىىن تىىارلخ 

 سم  وعنوان عمل  وم االت  المانلل. تقللن  أو اعتماده مم بلان ا
للتىزا الم منىون القىاملون فى  القىىرا  ابىب نفىاا أكاىاا اىاا المىانون بتاللىى   -ثالثـاا 

أوضىاعاا طبمىًا لمىىا لتطلبى  البنىىد اليانلىًا  مىن اىىاه المىادا ةىىالب سىتل أشىىار 
 من تارلخ نفاا ااا المانون.
 

 الفصل الثاني
 الحلول البديلة لمنازعات التأمين

 
لضم رئلس الدلوان اواعد تنظلملل تطب  اكب بدلب لمنازعا  كملل  -أوالا  -79-ادةالم

ويائ  الت ملن والمنازعا  الت ملنلل األةر   بضمناا التوسىط والتكاىلا بمىا 
 ل تتقار  مم أكااا المانون.

لمسى  الىدلوان سىجاًل ةاصىىًا بوسىطاء منازعىا  التى ملن والمكامىىلن  -ثانيـاا 
ل باىىىا فىىى  كىىىب تلىىى  المنازعىىىا   ولكىىىدد فىىى  المواعىىىد المقتمىىىدلن لالسىىىتقان

التنظلملل الت  ستوضم وفمًا للبند الأوًل  من ااه المىادا المى اال  الواجىز 
جراءا  تسجللاا.   توفراا لتسجلب وسطاء منازعا  الت ملن والمكاملن واد

تقتبىىر جملىىم إجىىراءا  وسىىطاء نزاعىىا  التىى ملن والمكامىىلن وجملىىم  -ثالثــاا 
لمىىاارا  والتمىىارلر والبلانىىا  اا  القالاىىل بىى جراءا  التوسىىط المسىىتندا  وا

أو التكاىىلا سىىىرلل  ول لجىىوز اشىىىفاا أللىىل جاىىىل غلىىر رئىىىلس الىىىدلوان  دون 
 موافمل ةطلل مسبمل من الطر  الاأ لراد الكتجاج باا علل .
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 الباب السابع
 أحكام متفرقة

 
 الفصل األول
 أحكام عامة

 
ملن بالىىدلنار القرااىىى  أو ب لىىل عملىىىل أجنبلىىل اابلىىىل للتكولىىىب  لجىىوز ابىىىراا عمىىد التىىى  -80-المادة

ولجىىوز للمىى من اىىب  أاسىىاط التىى ملن بالىىدلنار القرااىى  أو ب لىىل عملىىل أجنبلىىل  أو 
بقمال  متقددا أو مةتلفىل  ولجىوز لى  مسى  كسىابات  بالىدلنار القرااى  أو بقملىل 

 أجنبلل وفمًا لمبادئ وأصوب المكاسبل الدوللل. 
ألأ شىىة  طبلقىى  أو مقنىىوأ عىىاا أو ةىىا  الكىى  فىى  الةتلىىار بشىىراء  -أوالا  -81-المادة

منتجىىا  التىى ملن أو ةدماتىى  مىىن أأ مىى من أو مقلىىد تىى ملن مىىا لىىا لىىن  المىىانون 
 عل  ةال  ال . 

ـــاا  ل لجىىىوز اجبىىىار شىىىة  طبلقىىى  أو مقنىىىوأ عىىىاا أو ةىىىا  علىىى  شىىىراء  -ثاني
لىب أو وسىلط أو منتجا  ةىدما  التى ملن مىن مى من أو مقلىد تى ملن أو وا

  ممدا ةدما  ت ملن مكدد  ما لا لن  المانون عل  ةال  ال .
لجىىىرأ التىىى ملن علىىى  األمىىىواب القامىىىل والةطىىىار التىىى  ترغىىىز الىىىوزارا  أو  -ثالثـــاا 

دوائىىر الدولىىل فىى  التىى ملن ضىىداا بالمنااصىىل القلنلىىل وفمىىًا ألكاىىاا المىىانون  
 فلاا.  ولجملم الم منلن المجازلن ف  القرا  ك  الشترا 

ــادة إاا نظمىى  ويلمىىل التىى ملن بلغىىا  متقىىددا فىىالقبرا فىى  كالىىل الةىىتال  فىى  تفسىىلراا  -82-الم
 بن  الويلمل الت  اتب  بلغل الم من ل . 

لرئلس الدلوان إنشاء صندو  لتقول  المتضررلن من كوادل المرابا  فى   -أوالا  -83-المادة
ز المىىوانلن النافىىاا  الكىىال  التىى  لىىا لىىرد نىى  علىى  التقىىول  عناىىا بموجىى

ول  ت سلس صندو  لتقول  الم من لاىا أو المسىتفلدلن فى  كالىل افىالس 
شراا  الت ملن أو عدا الفائاىا باللتزامىا  المرتبتىل عللاىا  ولى  إنشىاء ألىل 
صىىىنادل  أةىىىر   وتتمتىىىم اىىىاه الصىىىنادل  مىىىن تىىىارلخ انشىىىائاا بالشةصىىىلل 

 المقنولل. 
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اا ف  البند الأوًل  مىن اىاه المىادا بنظىاا ت سس الصنادل  المنصو  علل -ثانياا 
داةل  لصدره رئلس الدلوان تكدد فل  أادافاا وموارداا الماللل ومس وللتاا 

دارتاا.   وعالاتاا بالدلوان وا جراءا  المتقلمل ب عمالاا واد
ت سىىس بممتضىى  أكاىىاا اىىاا المىىانون جمقلىىل مانلىىل تسىىم  الجمقلىىل المىى منلن  -أوالا  -84-المــادة

التىىى ملن القراالىىىل  تاىىىون المسىىى وللل فلاىىىا تضىىىامنلل  ولقىىىد جملىىىم ومقلىىىدأ 
الم منلن ومقلدو الت ملن المجازون ف  القرا  أعضاء فلاا كىلن نفىاا اىاا 

 المانون  وتتمتم بالشةصلل المقنولل. 
تاىىىد  الجمقلىىىل لرعالىىىل مصىىىالح أعضىىىائاا والقمىىىب علىىى  تطبلىىى  المىىىانون  -ثانيـــاا 

الح الجماعلىىل للمىى منلن ومقلىىدأ التىى ملن وأةالالىىا  التىى ملن وتميلىىب المصىى
 أماا الدلوان وغلراا من األمور المتقلمل ب عماب الت ملن. 

لتشاور رئلس الدلوان مىم الجمقلىل كسىز متطلبىا  المىانون ول تاىون آراء  -ثالثاا 
الجمقلىىل أو طلباتاىىا ملزمىىل لىى   ول لاىىون للجمقلىىل أأ دور أو مسىى وللا  

 تنظلملل. 
ابا  الجمقلل للتدال  من ابىب مىدا  مةىت   لىنظا بى  تمرلىرًا تةضم كس -رابعاا 

لودع  للجمقلل ولرفم نسةل من  إل  مجلس الوزراء ونسةل أةر  للدلوان 
   ستلن لومًا من تارلخ ناالل السنل الماللل للجمقلل. 60لطالعاا ةالب ال

تزود الجمقلل أأ شة  ل  عالال بناء عل  طلب  بصورا مصدال مىن  -خامساا 
 مرلر مدا  الكسابا . ت
تكدد مااا الجمقلل ومس وللتاا وعالاتاا بالدلوان واألكااا وا جىراءا   -سادساا 

الةاصىىل ب دارتاىىا وتشىىاللاا والقضىىولل فلاىىا واجتماعاتاىىا ورسىىوا ا نتسىىاز 
إللاا والشترا  السىنوأ وا جىراءا  النضىباطلل وغلىر الى  بموجىز نظىاا 

 داةل  لصدره رئلس الدلوان. 
لجوز استةداا البلانا  اللاترونلل أو البلانا  الصادرا مىن أجاىزا الكاسىوز  -أوالا  -85-مادةال

أو مراسىىال  الىىتلاس أو الفىىااس أو البرلىىد اللاترونىى  فىى  ايبىىا  مىىا تقلىى  
 بالت ملن وفمًا لتمدلر المكامل أو الجال المةتصل بتطبل  المانون. 

ــاا  روفلا  أو غلىىره مىىن أجاىىزا التمنلىىل لجىىوز الكتفىىاظ  بصىىورا مصىىغرا الملاىى -ثاني
الكدليىىىىل للمىىىىدا الممىىىىررا فىىىى  المىىىىانون بىىىىدًل مىىىىن أصىىىىب الىىىىدفاتر والسىىىىجال  
والاشوفا  والويىائ  والمراسىال  والبرالىا  وا شىقارا  وغلاىا مىن األورا  



 أوامر 

 3/3/2005                                    3995راقية ـ العدد الوقائع الع
 

(35) 

المتصىىلل ب عمىىاب المىى منلن الماللىىل  وتاىىون لتلىى  الصىىور المصىىغرا كجلىىل 
   ال . األصب ف  اليبا  ما لا ليب  ةال

لجوز استةداا الكاسز اآللى  وغلىره مىن أجاىزا التمنلىل الكدليىل فى  تنظىلا  -ثالثاا 
القمللىىىىىىا  الماللىىىىىىل للتىىىىىى ملن وتقتبىىىىىىر المقلومىىىىىىا  المسىىىىىىتماا مناىىىىىىا بميابىىىىىىل 
المقلومىىىىىا  المسىىىىىتماا مىىىىىن الىىىىىدفاتر التجارلىىىىىل الممىىىىىررا اانونىىىىىًا وتقفىىىىى  مىىىىىن 

 تنظلماا. 
الدولىل والم سسىا  والشىراا  القامىل التى  تسىتفلد مىن على  جملىم الىوزارا  ودوائىر  -86-المـادة

أعماب الت ملن تمدلا أأ بلانا  أو مقلوما  بترتلبا  الت ملن الكاصلل عللاىا أو 
 الت  ستكصب عللاا لطلباا الدلوان ةالب المدا الت  لكدداا. 

لتى ملن واافىل للتىزا اافىل واىالء التى ملن أو واىالء إعىادا التى ملن والوسىطاء وةبىراء ا -87-المادة
ممدم  ةدما  التى ملن وفمىًا ألكاىاا اىاا المىانون بتمىدلا ألىل بلانىا  أو مقلومىا  

 أو ويائ  لطلباا الدلوان ةالب المدا الت  لكدداا. 
ما لا لن  ااا المانون عل  ةال  ال   لاب اأ مصلكل التظلا مىن أأ أمىر أو  -88-المادة

اء المرارا  الت  لتةااا بموجز المادا ارار أو إجراء لتةاه رئلس الدلوان  باستين
  ياليل ألاا من تارلخ التلب  ب   وعلى  رئىلس 3  من ااا المانون  ةالب ال101ال

الدلوان الب  ف  التظلا بقد الستماع ألاواب ودفوع الطرفلن فى  جلسىل علنلىل أو 
أايىىىىر امىىىىا بىىىىرد الىىىىتظلا أو تقىىىىدلب األمىىىىر أو المىىىىرار أو ا جىىىىراء المطقىىىىون فلىىىى  أو 

غائىى   وألأ مىىن الطىىرفلن الطقىىن فىى  المىىرار الصىىادر نتلجىىل الىىتظلا أمىىاا مكامىىل إل
   سبقل ألاا من تارلخ التبل  ب . 7البداءا المةتصل ةالب ال

ـــادة لجىىىوز إجىىىراء التبللغىىىا  المنصىىىو  عللاىىىا فىىى  اىىىاا المىىىانون بواسىىىطل الفىىىااس أو  -89-الم
  ولقتبىىر التبللى  باىىاه الىتلاس أو البرلىد اللاترونىى  إاا أماىن التسىىلا بشىاب مويىو 

 الطرلمل وااقًا ف  لوا القمب التال  لتارلخ ا رساب. 
لىىىرئلس الىىىدلوان توالىىىب أأ مىىىن مىىىوظف  الىىىدلوان المىىىانونللن لتميللىىى  أمىىىاا المكىىىااا  -90-المـــادة

 وغلراا  ول  توالب مكاا لتميلب الدلوان أماا الجاا  المااورا. 
ان أو ألأ مىىىن موظفلىىى  أو أكىىىد المتقااىىىدلن مقىىى  ل لجىىىوز أن لاىىىون لىىىرئلس الىىىدلو  -91-المـــادة

مصىىلكل ماللىىل أو غلىىر ماللىىل مباشىىرا أو غلىىر مباشىىرا فىى  أأ جاىىل تكىى  وللىىل 
 الدلوان. 

 
 الفصل الثاني
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 أحكام عقابية
 

  أو 14  أو البنىد الأوًل  مىن المىادا ال13لقااز اب من ةال  أكااا المىادا ال -أوالا  -92-المادة
  مىىىىىىن اىىىىىىاا المىىىىىىانون بغرامىىىىىىل ل تمىىىىىىب عىىىىىىن 42ال  أو المىىىىىىادا 24المىىىىىىادا ال

  250000000  ةمسىىىىلن مللىىىىون دلنىىىىار ول تزلىىىىد علىىىى  ال50000000ال
 مائتلن وةمسلن مللون دلنار. 

تاىىىىىون القموبىىىىىل بغرامىىىىىل ل تزلىىىىىد علىىىىى  ضىىىىىق  الكىىىىىد األعلىىىىى  للغرامىىىىىل  -ثانيـــــاا 
المنصو  عللاا ف  البند الأوًل  من ااه المادا ول تمب عن ضق  كداا 

   كالل القوداألدن  ف
  مىىن اىىاا المىىانون 29لقااىىز اىىب مىىن ةىىال  أكاىىاا البنىىد الأوًل  مىىن المىىادا ال -أوالا  -93-المــادة

  ةمسىل وعشىرلن مللىون دلنىار ول تزلىد 25000000بغرامل ل تمب عىن ال
   ةمسلن مللون دلنار. 50000000عل  ال

ل تاىىىىىون القموبىىىىىل بغرامىىىىىل ل تزلىىىىىد علىىىىى  ضىىىىىق  الكىىىىىد األعلىىىىى  للغرامىىىىى -ثانيـــــاا 
المنصو  عللاا ف  البند الأوًل  من ااه المادا ول تمب عن ضق  كداا 

  األدن  ف  كالل القود.
  أو 45  والبنىد اليانلىًا  مىن المىادا ال37لقااىز اىب مىن ةىال  أكاىاا المىادا ال -أوالا  -94-المادة

  أو البنىىىىد 77  أو المىىىادا ال76  أو المىىىادا ال75البنىىىد اليانلىىىًا  مىىىن المىىىىادا ال
  مىىىىىىىىىىن اىىىىىىىىىىاا المىىىىىىىىىىانون بغرامىىىىىىىىىىل ل تمىىىىىىىىىىب عىىىىىىىىىىن 78المىىىىىىىىىىادا ال الأوًل  مىىىىىىىىىىن

  25000000  ةمسل عشر مللىون دلنىار ول تزلىد على  ال15000000ال
 ةمسل وعشرلن مللون دلنار. 

تاىىىىىون القموبىىىىىل بغرامىىىىىل ل تزلىىىىىد علىىىىى  ضىىىىىق  الكىىىىىد األعلىىىىى  للغرامىىىىىل  -ثانيـــــاا 
المنصو  عللاا ف  البند الأوًل  من ااه المادا ول تمب عن ضق  كداا 

 األدن  ف  كالل القود. 
  46  أو المىىادا ال43  أو المىىادا ال32لقااىىز اىىب مىىن ةىىال  أكاىىاا المىىادا ال -أوالا  -95-المــادة

  ةمسىىل عشىىر مللىىون 15000000مىىن اىىاا المىىانون بغرامىىل ل تمىىب عىىن ال
   ةمسل وعشرلن مللون دلنار. 25000000دلار ول تزلد عل  ال

ضىق  الكىد األدنى  للغرامىل المنصىو   تاون القموبل بغرامل ل تمب عىن -ثانياا 
عللاىىا فىى  البنىىد الأوًل  مىىن اىىاه المىىادا ول تزلىىد علىى  ضىىق  كىىداا األعلىى  

 ف  كالل القود. 
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  5000000  بغرامىل ل تمىب عىن ال39لقااز اب مىن ةىال  أكاىاا المىادا ال -أوالا  -96-المادة
  ةمسل وعشرلن مللىون 25000000ةمسل مالللن دلنار ول تزلد عل  ال

 لنار. د
تاىىىىىون القموبىىىىىل بغرامىىىىىل ل تزلىىىىىد علىىىىى  ضىىىىىق  الكىىىىىد األعلىىىىى  للغرامىىىىىل  -ثانيـــــاا 

المنصو  عللاا ف  البند الأوًل  من ااه المادا ول تمب عن ضق  كداا 
 األدن  ف  كالل القود. 

  مىىن اىىاا المىىانون بغرامىىل ل تمىىب عىىن 35لقااىىز المةىىال  ألكاىىاا المىىادا ال -أوالا  -97-المــادة
  ةمسىىل ماللىىلن 5000000ألىى  دلنىىار ول تزلىىد عىىن ال  مائىىل 100000ال

 دلنار  دون الةالب بفر  ألل عموبا  أةر  لكدداا المانون. 
  ةمسل عشر مللون دلنار ول تزلد 15000000لقااز بغرامل ل تمب عن ال -أوالا  -98-المادة

  ةمسىىىل وعشىىىرلن مللىىىون دلنىىىار اىىىب مىىىن أمتنىىىم عىىىن 25000000علىىى  ال
ائ  أو التمارلر أو البلانىا  أو المقلومىا  التى  لطلباىا  تزولد الدلوان بالوي

واىىىب مىىىن أعىىىا  أو منىىىم رئىىىلس الىىىدلوان أو مىىىن لةولىىى  مىىىن تنفلىىىا واجباتىىى  
ومسىى وللات   واىىىب مىىىن لتىىىدةب أو لمنىىىم رئىىلس الىىىدلوان أو مىىىن لةولىىى  مىىىن 
الملىىىىاا بواجبىىىىا  وظلفتىىىى   واىىىىب مىىىىن امتنىىىىم أو أامىىىىب فىىىى  تزولىىىىد الىىىىدلوان 

 باا ةالب الفترا الزمنلل المكددا. بالمقلوما  الت  لطل
تاون القموبل بغرامل ل تمب عن ضىق  الكىد األدنى  للقموبىل المنصىو   -ثانياا 

عللاىىا فىى  البنىىد الأوًل  مىىن اىىاه المىىادا ول تزلىىد علىى  ضىىق  كىىداا األعلىى  
 ف  كالل القود. 

  ةمسل 25000000لقااز المصف  أو المدلر الم ا  بغرامل ل تمب عن ال -أوالا  -99-المادة
  مائىىل مللىىون دلنىىار 100000000وعشىىرلن مللىىون دلنىىار ول تزلىىد علىى  ال

 إاا امتنم عن أداء واجبات  ومس وللات  بدون عار مشروع. 
تاون القموبل بغرامل ل تمب عن ضىق  الكىد األدنى  للقموبىل المنصىو   -ثانياا 

ألعلىى  عللاىىا فىى  البنىىد الأوًل  مىىن اىىاه المىىادا ول تزلىىد علىى  ضىىق  كىىداا ا
 ف  كالل القود. 

  عشىىىرا ماللىىىلن دلنىىىار ول تزلىىىد علىىى  10000000لقااىىىز بغرامىىىل ل تمىىىب عىىىن ال -100-المـــادة
  ةمسىىلن مللىىون دلنىىار اىىب مىىن ارتاىىز مةالفىىل ألأ كاىىا مىىن 50000000ال

 أكااا ااا المانون لا تكدد لاا عموبل ةاصل. 
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ر  القموبىىىا  المنصىىىو  لىىىرئلس الىىىدلوان صىىىالكلل ااضىىى  الجىىىنح فىىى  فىىى -أوالا  -101-المـــادة
 عللاا ف  ااا المانون. 

تةضم ارارا  رئلس الدلوان المتةاا وفمًا لصىالكلات  بموجىز البنىد الأوًل   -ثانياا 
من ااه المادا للطقن بى  تمللىزًا أمىاا مكامىل السىتئنا  بصىفتاا التمللزلىل 

  ياليلن لومًا 30الت  لمم مراز إدارت  الرئلس ضمن اةتصاصاا ةالب ال
 تارلخ صدور المرار. من 

ــاا  تجبىى  الغرامىىا  المقااىىز باىىا وفمىىًا ألكاىىاا اىىاا المىىانون تنفلىىالًا وفمىىًا إلىى   -ثالث
  المقىىدب 1977  لسىىنل 56أكاىىاا اىىانون تكصىىلب الىىدلون الكاوملىىل راىىا ال

 أو أأ اانون آةر لكب مكل   وتملد الرادًا ناائلًا إل  الةزلنل القامل. 
ألل عموبل دون إعطاء المتاا فرصىل مقمولىل وفمىًا  ل لفر  رئلس الدلوان -رابعاا 

 للظرو  من أجب المتياب للمانون. 
 

 الفصل الثالث
 أحكام ختامية

 
تلتزا جملىم الشىراا  والجاىا  المائمىل القاملىل فى  ملىدان التى ملن بتاللى   -أوالا  -102-المادة 

و فى  أوضاعاا وفمًا ألكااا ااا المانون ةالب مىدا سىنل مىن تىارلخ نفىااه أ
 المواعلد الت  كدداا المانون. 

للتىىزا اىىب شىىة  لقمىىب فىى  ملىىدان التىى ملن بتاللىى  أوضىىاع  طبمىىًا لمىىا  -ثانيــاا 
لتطلب  ااا المانون ةالب سنل واكدا من تارلخ نفىااه أو فى  المواعلىد التى  

 كدداا المانون. 
ةا  بالتى ملن ضىد لرئلس الدلوان بموافمل الوزلر إصدار أنظمل داةللل تلزا األش -103-المادة

 أةطار مقلنل. 
عىىىادا التاافىىىب  -104-المـــادة لصىىىدر رئىىىلس الىىىدلوان أنظمىىىل داةللىىىل لتنظىىىلا م سسىىىا  التاافىىىب واد

عادا الت ملن السالمللن.   وترتلبا  الت ملن واد
 تةضم كسابا  الدلوان لراابل وتدال  دلوان الراابل الماللل.  -105-المادة
  تسىقلن لومىًا 90الجرلدا الرسملل  ولقد نافىاًا بقىد مضى  ال لنشر ااا المانون ف  -106-المادة

 من تارلخ نشره. 
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 هجرية  1425كتب ببغداد في اليوم الث ثين من شهر ذو الحجة لسنة 
 مي دية.  2005الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 

 
 

 الدكتور. اياد هاشم ع وو
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 

 األسباب الموجبة
 

تنظلا اطاع الت ملن والشرا  علل  بما لافب تطولره وتى ملن سىو  مفتىو  وشىفا   باد 
وآمن ماللًا وتقزلز دور صناعل الت ملن ف  ضىمان األشىةا  والممتلاىا  ضىد المةىاطر لكمالىل 

 الاتصاد الوطن . 
 فمد شرع ااا المانون.

 
 
 


