
الصفحة الرئيسية                                                                                                                                              

                              ر. و1373لسنة  ) 3( قانون رقم 
   والرقابة على نشاط التأمنياإلشرافبشأن 

  
  
  

  .مؤمتر الشعب العام 
  
  

  ر . و1372 للعام  العام السنوينعقادهاا دور ـذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية فيـتنفي -

 .طالع على اإلعالن عن قيام سلطة الشعب وبعد اإل -

 .صر الجماهير وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في ع -

رى             1991لسنة   ) 5( وعلى القانون رقم     - ة الخضراء الكب ادئ الوثيق  إفرنجي بشأن تطبيق مب

 .لحقوق اإلنسان في عصر الجماهير 

 . تعزيز الحرية أن بش إفرنجي1991لسنة  ) 20( وعلى القانون رقم  -

 .وعلى القانون التجاري  -

 .تمرات الشعبية واللجان الشعبية ر بشأن المؤ. و1369لسنة  ) 1( وعلى القانون رقم  -

م  - انون رق ى الق سنة  ) 65( وعل ار 1970ل ة بالتج ام الخاص ض األحك ر بع ي بتقري  إفرنج

 .والشرآات واإلشراف عليها 

م    - انون رق ى الق سنة  ) 131( وعل رآات     1970ل ى ش ة عل راف والرقاب شأن اإلش ي ب  إفرنج

 .التأمين 

م  - انون رق ى الق سنة  ) 156( وعل أميم  إفرن1970ل ة بت ام الخاص ض األحك ر بع ي بتقري ج

 .الحصص األجنبية في شرآات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية 

ة  أ بتأميم شرآات الت إفرنجي1971لسنة  ) 80( وعلى القانون رقم   - مين في الجمهورية العربي

 .الليبية 

  .شطة االقتصادية وتعديالته  إفرنجي بشأن مزاولة األن1992لسنة  ) 9( وعلى القانون رقم  -
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الصفحة الرئيسية                                                                 : صاغ القانون اآلتي 

  الباب األول

  أحكـــام عامـــــة

   )1( املادة 

  أنــــواع التأميــــن

  
  :مين في تطبيق أحكام هذا القانون أيشمل الت

  

  :تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال وتشمل الفروع اآلتية : أوال 
  .تأمينات الحياة بجميع أنواعها  .1

  .وال ــــــعمليات تكوين األم .2

  .تأمينات المسؤولية الطبية  .3

  .تأمينات الحوادث الشخصية والعالج الطبي  .4

  

  -:المسؤوليات وتشمل الفروع اآلتية تأمينات الممتلكات و: ثانيا 
  .مين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة أالت .1

   .امين ضد أخطار النقل البرى والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بهأالت .2

  .ا ــــة بهــــمين على أجسام السفن وآالتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقأالت .3

  .ة بها ـــمين على أجسام الطائرات وآالتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقأالت .4

  .مين على السيارات وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها أالت .5

  .ا ــــة بهـــات المتعلقــمين الهندسي وتأمينات المسؤوليأالت .6

  .ا ــــة بهــــات المتعلقــــــتأمينات النفط وتأمينات المسؤولي .7

 .ة والمسؤوليات ــــوعـــــمين ضد أخطار الحوادث المتنأالت .8
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  الباب الثاني
   )2( املادة 

  اإلشراف والرقابة على نشاط التأمني

        يهدف نظام اإلشراف والرقابة على نشاط التأمني باجلماهرييـة العظمـى اىل حتقيـق 

  :األغراض التالية 

صادية واالج   .1 داف االقت ق األه مان تحقي ستوى    ض ن م ع م أميني والرف شاط الت ة للن تماعي

  .المدخرات الوطنية والحفاظ على موارد العمالت األجنبية من التسرب 

  .مين والعمل على تطويره أتدعيم سوق الت .2

  .مين والتنسيق بينها أ المراآز المالية لوحدات سوق التضمان سالمة .3

  .ر مين والمستفيدين منها والغيأحماية حقوق حملة وثائق الت .4

فريقي  واألتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة واإلشراف على المستوى العربي             .5

  .والعالمي 

   )3( املادة 
         ختتص اللجنة الشعبية العامـة لالقتـصاد والتجـارة باإلشـراف والرقابـة علـى نـشاط 

  :التأمني وهلا على وجه اخلصوص 
  .ن والعاملين بها ـــميأ التادةــــمين وإعــــأال التــــولة أعمى أدوات مزاـــاإلشراف والرقابة عل .1

 والمساهمة فى تطوير سوق      مين والقيام بالدراسات التأمينية   أراح السياسات المتعلقة بنشاط الت    اقت .2

  .مين أالت

  .اقتراح إضافة تأمينات أخرى  .3

ا                 .4 ا من عملياته شرآات بإعادة تأمينه زم ال ة       اقتراح تحديد الحصص التي تلت شرآات المحلي دى ال  ل

  .إلعادة التأمين ، ونسب العموالت التي تؤديها هذه الشرآات عن هذه الحصص 

أمين وإعادة           .5 ة     أ الت  تمثيل الجماهيرية العظمى في هيئات وشرآات الت رر األمان ة التي تق مين الدولي

  .المساهمة فيها 



  .ما يقترح من قرارات بشأنها  آل دراسة التشريعات المتعلقة بنشاط التأمين ، وإبداء الرأي في .6

 .مين الليبي ووحداته أشاط سوق التإعداد ونشر البيانات اإلحصائية والتقارير والدراسات عن ن .7

رارات الالزم  ارة الق صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ين اللجن صدر أم ـ وي ـة لتنفيــ ـذ أحكــــ ذه ـــ ام ه

  . المادة 

الصفحة الرئيسية  

                                      )4( املادة 
  

ً         يفرض على كل شركة مسجلة وفقا ألحكام هذا القانون حتصيل رسم سنوي ملواجهـة 

  :تكاليف اإلشراف وذلك على الوجه اآلتي 
اة وعق   –أ  أمين الحي ات ت ر عملي ي تباش شرآات الت سبة لل ين    بالن م اثن ون الرس وال يك وين األم ود تك

سنة    ي ال شرآة ف ائق لل ة الوث ى حمل ستحق عل ي ت ساط المباشرة الت ة األق ن جمل ي األلف م ونصف ف

  .السابقة 

ات الت    بالنسبة للشرآات التي   –ب   ة         أ تباشر عملي مين األخرى يكون الرسم خمسة في األلف من جمل

  .ق للشرآة في السنة السابقة األقساط المباشرة التي تستحق على حملة الوثائ

ائق أو من                          ة الوث ذه الرسوم من حمل       وال يجوز للشرآات بأي حال من األحوال أن تتقاضى قيمة ه

  .المؤمن لهم بما يجاوز النسب المحددة بالفقرتين السابقتين 

  

  الباب الثالث
   )5( املادة 

  منيأ التأدوات مزاولة نشاط التأمني وإعادة
  

  :مني هي أ نشاط التأمني وإعادة الت مزاولةأدوات
  
  .عادة التأمين إمين وأ شرآات الت–أ 

  .ي ـــن التعاونـــميأ جمعيات الت–ب 

  .ة ــــــن األهليـــميأ صناديق الت–ج 

  .ةــــامـــــن العـــميأ  صناديق الت-د 

  . العامة ادات واألجهزةــــ االتح-هـ 
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  الفصل األول
   )6( املادة 

  منيأ التمني وإعادةأشركات الت

  .مين شكل شرآة مساهمة أ التإعادةأومين أ تتخذ شرآة التيجب أن -

شرآة  - ال ال ل رأس م ه ( ويجب أن ال يق ال) المكتتب ب زاول أعم ي ت مين المباشر عن أ التالت

ة أعشار            ) 10,000,000( د التأسيس عن ثالث ه عن دفوع من ل الم ار وال يق ين دين عشرة مالي

ا        تم سداد ب شرآة                       على أن ي د ال اريخ قي دة ال تجاوز خمس سنين من ت ال خالل م قي رأس الم

  .بالسجل المعد لذلك 

د      أ الت وبالنسبة للشرآات التي تزاول نشاط إعادة      - دفوع عن ا الم ل رأس ماله مين فيجب أن ال يق

  .ثالثين مليون دينار ) 30,000,000(التأسيس عن 

هم - ون أس شرآة وتك شترط أن الأ ال ا ، وي مية ولحامله ن  س صادرة ع مية ال هم االس ل األس  تق

  تقل نسبة مساهمة الليبيين في      أالومن مجموع أسهمها    % 50الشرآة في جميع األحوال عن      

  .من رأس المال % 51مين المباشر عن أشرآة الت

صاد      - ة لالقت شعبية العام ة ال ة اللجن ة من أمان شرآة إال بموافق ال ال وال يجوز تخفيض رأس م

  .ل رأس المال عن الحد األدنى المشار إليه في هذه المادة  يقأالوالتجارة وبشرط 

ة             أ تجمع شرآة الت   ويجوز أن  - د موافق مين بين مزاولة فروع التأمين الواردة في هذا القانون بع

 .أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 
  

   )7( املادة 
  

ة        مين إال ب  أ الت  مين أو شرآة إعادة     أال يجوز تأسيس شرآة الت       - ى إذن من أمان د الحصول عل ع

  .اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 

ة واالقت    - دوى الفني ة الج ى اإلذن دراس صول عل ب الح ق بطل ها ويرف شرآة وأغراض صادية لل

تم                    أوفروع الت  ات اإلضافية الالزمة لدراسة الطلب ، وي ا ، والبيان ام بمزاولته مين المزمع القي

  .راءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون البت في الطلب وفقًا لإلج

اً     - شرآة طبق راءات تأسيس ال اذ إج ى اإلذن باتخ صول عل د الح سون بع وم المؤس ام ويق  ألحك

 .القانون التجاري 

  

  

  



الصفحة الرئيسية  
  

  

  

   )8( املادة 
  منيأ التادةمني وإعأتسجيل شركات الت

  واإلذن هلا مبزاولة النشاط
  

ً    تقــدم الــشركة بعــد تأسيــسها طلبــا بتــسجيلها واإلذن هلــا مبزاولــة نــشاطها مــصحوبا  ً

  -:باملستندات اآلتية 
  ) .مستخرج من السجل التجاري (  المستند الدال على تأسيس الشرآة –أ 

  . هذا القانون  المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في–ب 

  . نسخة معتمدة من العقد االبتدائي للشرآة –ج 

  . نسخة معتمدة من النظام األساسي للشرآة –د 

حد المصارف المسجلة لدى مصرف ليبيا المرآزي تثبت أن الشرآة قد أودعت المبالغ             أ شهادة من    -هـ  

  .مين أفروع التالمالية المحددة في الالئحة لكل فرع من 

  .مين الذي ترغب الشرآة في مزاولته أيل المقرر عن آل فرع من فروع الت التسج سداد رسم–و 

روع الت          نماذج الوثائق التي تصدر    –ز   ه        أها الشرآة عن آل فرع من ف ا بمزاولت وب اإلذن له مين المطل

دى      رة إح شرآة مباش شاط ال ان ن إذا آ ائق ف ذه الوث عار الخاصة به شروط واألس ود وال ا والقي والمزاي

انون فيجب أن يرفق           ) 2 ، 1فقرة  : البند أوال ( ت المنصوص عليها في المادة األولى       العمليا ذا الق من ه

  :مع هذه المستندات ما يلي 

ذه   أيدين في السجل المعد لذلك تفيد بحد الخبراء االآتواريين المق   أشهادة من    - ن أسس أسعار ه

  .للتنفيذ العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة 

ة من                - ل وثيق جدول يحدد قيمة االسترداد أو التخفيض ، ويجب أن ينص على هذا الجدول في آ

  .الوثائق المذآورة 

  .مين وطبيعتها أترتيبات إعادة الت -

  . أية مستندات أخرى –ط   

   )9( املادة 
  

شعبية ال    - ة ال ين اللجن ن أم رار م شاطها ق ة ن ا بمزاول شرآة واإلذن له سجيل ال صدر بت ة ي عام

لالقتصاد والتجارة خالل شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار في مدونة              

  .اإلجراءات على نفقة الشرآة وتسجل الشرآة في السجل المعد لذلك 

شاط ،               - ة الن ا بمزاول سجيلها واإلذن له وال يجوز للشرآة أن تبــدأ في مزاولة أعمالـها إال بعد ت

  .مين غير الفرع أو الفروع المأذون لها بها أ فرع من فروع الت تزاول أيآما ال يجوز لها أن
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م                      - ى المؤمن له ويقع باطًال آل عقد تأمين يبرم على خالف ما تقدم ، وال يحتج بهذا البطالن عل

 .والمستفيدين إال إذا ثبت سوء نيتهم 
 

   )10( املادة 
  
  

شرآة عض        - ين المسئولين عن إدارة ال شترط أن يكون من ب رة في   ي  مجال وان من ذوى الخب

  .   يمتمتعًا بجنسية الجماهيرية العظمحدهما القائم باإلدارة التنفيذية وأمين على أن يكون أالت

اب والتعويضات وإعادة                   - ات االآتت ل عملي مين أ الت  آما يشترط أن يكون المدير المسئول عن آ

ي  رة والمؤهل العلمي ف ال التواالستثمار من ذوى الخب ادةمين وإأمج مين واالستثمار أ التع

  .حسب األحوال 

القرارات التي تصدر                    - ارة ب صاد والتج ة لالقت شعبية العام وتلتزم الشرآة بإبالغ أمانة اللجنة ال

م                   ة به ات المتعلق ع البيان ة وجمي اإلدارة التنفيذي بتسمية المسئولين عن اإلدارة بها والقائمين ب

ى النموذج          وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدور القرا        رات المشار إليها ، ويتم اإلخطار عل

  .المعد لهذا الغرض 

ي منهم خالل أاد والتجارة االعتراض على ترشيح ويجوز ألمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتص   -

ين من       ى األم تظلم إل شأن ال صاحب ال داء األسباب ، ول ا مع إب اريخ إبالغه ًا من ت ين يوم ثالث

  . تاريخ إبالغه به يومًا من) 15 (لى الترشيح خاللاالعتراض ع

رار                    - ارة بق صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ويعتبر انقضاء ثالثين يومًا على إبالغ أمانة اللجن

 .التسمية بمثابة إقرار بالموافقة عليه 

   )11( املادة 
  

ى        وأوراقهاعلى الشرآة ان تدون على محرراتها        - ة  بمزا اإلذن الرسمية ما يفيد حصولها عل  ول

سجيلها      في مين أ الت  إعادة أوعمليات التامين    اريخ ت م وت ة العظمى ورق سجل  في  الجماهيري  ال

  . اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة بأمانةالمخصص 

   )12( املادة 
  
  

ر  - شرآة ان تخط ى ال ةيجب عل ديل  أمان ل تع ارة بك صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال  أو اللجن

ه ،         أو بالمزاولة   واإلذنات طلب التسجيل     على بيان  يطرأتغيير   ة ل  الوثائق والمستندات المرافق

دم  ارويق شروط األخط اع بال ي واألوض ون    الت انون ، ويك ذا الق ة له ة التنفيذي ا الالئح  تقرره

  . التغيير أومصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل 

ائق الت       زا الم أومين  أمليات الت  ع أسس آان التعديل يتناول     وإذا - مين أيا والقيود والشروط فى وث

شرآـة  ـلى ال ت تباشر إذافيجب ع د آان ات التىإح ـادة أ عملي ى الم ـا ف صوص عليه مين المن

حد الخبراء أ شهادة من  خطاراإل تقدم مع    أنمن هذا القانون     ) 2 ، 1فقرة  ال ،البند أوال (  األولى



وز  - ديالت أنوال يج ذه التع ل به رات أو يعم ن إال التغيي ا م د اعتماده ة بع شعبية أمان ة ال  اللجن

  .العامة لالقتصاد والتجارة 

ى         - ًا عل الغ ويعتبر انقضاء ثالثين يوم ة  إب ارة دون        أمان صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال  اللجن

  . بمثابة قرار باالعتماد بشأنها إجراءدور ص

رخيص      - سجيل والت ات الت ة ببيان ديالت المتعلق شر التع يوتن ة ف راءات مدون ة  اإلج ى نفق  عل

  .الشرآة 

   )13( املادة 
  منيأمني وإعادة التأالتزامات شركات الت

دى        التى تعق   أمينليات الت مين ان تعيد التامين على جزء من عم       أعلى شرآات الت           داخل ل دها فى ال

سها  تم تأسي ى ي شرآات الت ادةال أميإلع ى الت ك عل ى وذل ة العظم ى الجماهيري اسن ف د  أس  القواع

ا شرآات         ى تؤديه دها والعموالت الت ادة والحصص التى يصدر بتحدي رار من      اإلع ات ق ذه العملي  عن ه

  . اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة أمين
  

   )14( املادة 
  . فى المادة السابقة إليه طبقا للقرار المشار إليها بقبول الحصة المسندة أمين التإعادةم شرآات    تلتز

  

   )15( املادة 
ائق والمستفيدين                    ة الوث ل حمل    تلتزم الشرآة بتكوين المخصصات الفنية الالزمة لمقابلة التزاماتها قب

   :منها وذلك على الوجه آالتي

   :األموال وعمليات تكوين شخاصاأل لتأميناتبالنسبة  : أوال

  . الفنية المتعارف عليهالألسس المخصص الحسابى ، ويتم تقديره بمعرفة خبير اآتواري وفقًا –أ 

ات     –ب  ة المطالب سديد بقيم ت الت ات تح صص المطالب ي مخ اريخ    الت ى ت سويتها حت تم ت م ي داد ل  إع

  .الميزانية 

  :ليات  املمتلكات واملسؤوأتمينبالنسبة لتا: ًثانيا 

 المصدرة قبل أمينتزامات الشرآة عن عمليات الت    يتم تكوينه لمقابلة ال   :  السارية   األخطار مخصص   –أ  

ة   سنة المالي اء ال ى    ،انته ا عل د انتهائه زال ساريًا بع ان سبب المخصص ال ي ى آ ل  مت  عن النسب األق

  :التالية من جملة اآتتابات الشرآة عن السنة المالية المنقضية 



ات       عن المسؤولية المدن   جبارياإل أمين عمليات الت  عن%) 47( -1 ية الناشئة عن حوادث المرآب

  .ليةآلا

  . والجوى والبرى البحري النقل أخطارمين من أعن عمليات الت%) 25( -2

 .  العمليات ، ما عدا التأمينات الهندسية باقيعن %) 40( -3

ا بالنسبة لعمليات التأمينات الهندسية بمختلف         -4 ى      أنواعه رة       ساس أ تحسب عل سبى عن الفت  ن

شاء المحددة   ة    أ(  المشروع    إلن ساط ى قيم ة    أق ة  التغطي سنة           التأميني اء ال د انته ا بع سارية م  ال

  ) .المالية المكون لها المخصص 

  . عنها اإلبالغ تم التي مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث –ب 

اريخ –ج  ى ت ا حت غ عنه م يبل ة حوادث وقعت ول داد مخصص لمقابل د إع ًا للقواع ة وفق ي الميزاني  الت

  . اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة فى هذا الشأن أمانةتضعها 

انون   –د  ذا الق ة له ة التنفيذي دد الالئح سية ، تح ات العك االت أسس مخصص للتقلب ديره والح ي تق  الت

  . الممتلكات والمسؤوليات تأميناتتستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع 

ا            ) ب.أ( ثانيًا  ) ب.أ ( أوالفى       ويتم تكوين آافة المخصصات الواردة           د استبعاد م ادة بع ذه الم من ه

   .أنواعهايناظر العمليات المعاد التأمين عليها بكافة 

ائق                   األحوال      وفى جميع          ة الوث ة حقوق حمل ة لمقابل ذه المخصصات آافي ا   وإذا يتعين ان تكون ه  م

ين            اللجنة ال  أمانة رأت ا يتع ذه المخصصات عدم آفايته شعبية العامة لالقتصاد والتجارة خالل فحص ه

اذ  شرآة اتخ ى ال راءاتعل ددها  اإلج ى تح د الت ًا للقواع تكمالها وفق ة الس ة الالزم شعبية أمان ة ال  اللجن

  .العامة لالقتصاد والتجارة فى هذا الشأن 
  

   )16( املادة 
  

 تعادل قيمتها أمواال الجماهيرية العظمى في تخصص  أنمين  أت إعادةمين وشرآة   أ      على آل شرآة ت         

 في  تبرمها وتنفذها    التي المادة السابقة ، وذلك عن العمليات        في قيمة المخصصات المذآورة     األقلعلى  

  .الجماهيرية العظمى 

ة        في  سواء آانت مودعة     األموال       وال يجوز الحجز على تلك               مستثمرة  أو حسابات مصرفية جاري

  . يحتفظ بها آضمان لسداد التزامات حملة الوثائق أو

وال  تكون    أن       ويجب          ات  المخصصة    األم وين      األشخاص  لتأمين ات تك وال  وعملي  منفصلة عن     األم

   .األخرى للتأمينات المخصصة األموال

  .يمها  وآذلك طرق تقياألموال       وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب وتوظيف هذه 

ودع  وال      وت ة األم ة واألوراق النقدي ي المالي ك  الت ن تل زءًا م ون ج وال تك ي األم صارف أ ف د الم ح

دم  أ للمصرف المختص ب  باألذن الجماهيرية العظمى ، وتلتزم الشرآة       فيالعاملة   ى ن يق ة  إل ة  أمان  اللجن

   . األموال تطلبها عن هذه التيالشعبية العامة لالقتصاد والتجارة جميع البيانات 



ات عن       أمانة إلى تقدم   أن        وعلى آل شرآة             ارة بيان ا  اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتج  أمواله

  . تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانونالتي المواعيد في هذه المادة ألحكامالمخصصة وفقًا 

ارة        وألمانة         بًا          ت أن اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتج راه مناس ا ت ى وقت للتحقق     أ في تخذ م

  . هذه المادة أحكام الشرآة بتنفيذ قياممن 

شرآة   ى ال ر أن         وعل ة تخط صرفات    أمان ل الت ارة بك صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال  أو اللجن

ى      التي النهائية   األحكام رد عل وال  ت صها      األم شاء إ من شانها      والتي  الواجب تخصي  حق من الحقوق       ن

  . القيد أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو نقله أوالعينية العقارية 
      

   )17( املادة 
  
  

ة      أن بحكم المادة السابقة يجب      اإلخالل         مع عدم             د قيم  إعادة  شرآة  أومين أ شرآة الت  أصول  تزي

ى مج   أالت ات ت         مين عل ا الخاصة بعملي سبة     أ في ات والمسئوليات    مين الممتلك  أموع التزاماته ى وقت بن

من صافى التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية       %) 25 (أو ،   األقساطمن صافى   %) 20(

صادر عن حسا      أ الت  إعادة  يزيد ما يخصم مقابل      أالآبر على   أ أيهما ى        مين ال سبة عل ذه الن %) 50(ب ه

  . العمليات جماليإمن 

د أن         ويجب  ات   الأصول تزي ا الخاصة بعملي وع التزاماته ى مجم اتشرآة عل  األشخاص تأمين

   :يأتي على ما األموالوتكوين 

الى رؤوس   األلف في ما يعادل ثالثة   –أ   وال  من اجم ا       األم سارية المعرضة للخطر بم أمين ال ود الت  لعق

  . التامين إعادةمقابل % 50 التامين ، تخفض بما ال يزيد على إعادةيشمل 

شمل            في أربعةل   ما يعاد  –ب   ا ي د          إعادة  المائة من االحتياطات الحسابية بم ا ال يزي امين تخفض بم  الت

  . التامين إعادةمقابل % 15على 

ا  عن االلتزامات المشار  األصول قيمة في تقل الزيادة المطلوبة أال يجب األحوال         وفى جميع             إليه

  . المال المدفوع رأسعن 

د    اللأمانة         وتتولى            ارة تحدي  والتزامات  أصول  عناصر  أسس جنة الشعبية العامة لالقتصاد والتج

  . هذه المادة في إليها التأمين لحساب النسب المشار وإعادةشرآات التأمين 

   )18( املادة 
  

انون المساهمة    ألحكاممين المسجلة وفقًا أ       ال يجوز لشرآة الت        ذا الق أمين    أ رفي  ه ال شرآة ت س م

  . الجماهيرية العظمى في  عاملةأخرى

  

  

  



الصفحة الرئيسية  
  
  

   )19( املادة 
  

ى         في تصدرها الشرآة وتنفذها     التييكون للمستفيدين من الوثائق            از عل ة العظمى امتي  الجماهيري

انون    ال من هذا ) 16(،  ) 15( المخصصة طبقًا للمادتين     األموال أ ق ا      في  تيي د االمتي ة بع رر  ز المرتب  المق

ذا    المدنيمن القانون ) 1145(من المادة ) أ  (  الفقرة   في شهر والتوثيق به  وتؤشر الجهة المختصة بال

ة  تخطر    أن على   األموال قيد خاص بهذه     أواالمتياز على هامش آل تسجيل       ة       أمان شعبية العام ة ال  اللجن

   .لالقتصاد والتجارة بذلك

   )20 ( املادة
  

مين أ الت  إعادة مين وشرآات    أ تمنحها شرآات الت    التي المالية والقروض    األوراق إيرادات          ُتعفى            

ادتين        األموال والناتجة عن توظيف     أنواعهاوالودائع واالستثمارات بجميع     م الم ا لحك  المخصصة ، طبق

  . حكمهما فيمن ضرائب الدخل والدمغة وما ) 16(، ) 15(رقم 
  

   )21( ة املاد
  

دخل     التيُتعفى التعويضات المالية              يتم سدادها من قبل شرآات التأمين للمؤمن لهم من ضريبة ال
  . حكمهما فيوالدمغة وما 

  
   )22( املادة 

  سجالت وحسابات شركات التأمني وإعادة التأمني
  :مني أ لكل فرع من فروع التمني أن متسك السجالت اآلتيةأعلى كل شركة ت 

ة   – أ اوين حمل ان أسماء وعن ع بي شرآة ، م صدرها ال ي ت ائق الت ع الوث ه جمي د ب ائق وتقي  سجل الوث

  .الوثائق وتاريخ إبرام آل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديالت والتغييرات التي تطرأ عليها 

ل                    –ب   ديم آ اريخ تق ان ت شرآة مع بي دم لل ات التي تق ة   سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالب  مطالب

واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ االحتياطي المقدر للحادث وتاريخ أداء التعويض وفى              

  .حالة الرفض يذآر تاريخه وأسبابه 

ات     –ج  د عملي ي عق ن يتوسطون ف يط مم ل وس وان آ م وعن شرآة اس ه ال ت في طاء وتثب  سجل الوس

  .التأمين لحسابها 

  .مين أل التالشرآة اسم وعنوان آل وآيل يقوم بأعمال وآي سجل الوآالء وتثبت فيه –د 
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ـ  ا -ه ي تبرمه ات الت ع االتفاقي ه جمي د ب ة وتقي ة واالختياري ات االتفاقي شمل العملي ات وي  سجل االتفاقي

ا                       اريخ انتهائه ة وت ل اتفاقي رام آ اريخ إب ا وت الشرآة مع بيان أسماء وعناوين الجهات التي أبرمت معه

  .طرأ عليها وأية بيانات أخرى ترى الشرآة أنها ذات أهمية بالنسبة لالتفاقية والتغييرات التي ت

صـاد       –و  ـة لالقت شعبيـة العام ـة ال ـة اللجن ـن أمانـ ـه مـــ ـؤشر علي صــة ويــ وال المخص ـل األم  سجـ

ة  ي الجماهيري صه ف ال الواجب تخصي ا الم شتمل عليه ي ي ة الت وال الموظف ه األم ين في ارة ، وتب والتج

ات الت  عظمى والتعديالت التي تطرأ على تكوين هذه األموال ويجب أن تقيد األموال          ال مين أ الخاصة بعملي

  .على الحياة وتكوين األموال وعمليات التأمين األخرى آًال على حدة 

دين                          ا بالبن سجلين المشار إليهم زم بمسك ال أمين فتلت ـ ، و   (      على انه بالنسبة لشرآات إعادة الت ) ه

  .ه المادة من هذ

تم     ي ي سجالت الت ذلك ال ة وآ ة العادي سجالت الورقي ادة ال ذه الم ي ه ا ف شار إليه سجالت الم شمل ال وت

  .إعدادها آليا بواسطة الحاسب اآللي 

   )23( املادة 
  

  . تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين أن التامين وإعادة    على آل شرآة تأمين 

ارة         اللجنة ألمانة     ويجوز        صاد والتج ك بمسك        تكلف    أن الشعبية العامة لالقت ى ذل شرآة عالوة عل ال

  . تدخل تحت فرع واحد التي من عمليات التأمين أآثر أوخاص لنوع واحد  حساب

   )24( املادة 
  

أمين   رآة الت ى ش ادة      عل أمين وإع نة  أن الت ل س دم آ ة تق صاد   ألمان ة لالقت شعبية العام ة ال  اللجن

اد    في والتجارة   ذي الميع ات والح              ال انون البيان ذا الق ة له ا      تحدده الالئحة التنفيذي سابات الموضحة فيم

  :يلي

  . الميزانية –أ 

   .احاإلربع ـــــوزيـــــات تـــــابــــــ حس–ب 

  . والمصروفات العامة اإليرادات حسابات –ج 

  .مين أفات لكل فرع من فروع التو والمصراإليرادات حسابات –د 

  .مين أ التإعادةات ـــــاقيـــــص اتفـــــــلخ م-هـ 

ان –و  أموال بي ا ب شرآة الواجب وجوده ي ال ًا ف ى وفق ة العظم ام الجماهيري دًا إلحك انون مؤي ذا الق  ه

ر عن          أنبالمستندات المطلوبة على     ات تقري ذه البيان ال  يرفق به شرآة  أعم ة العظمى   في  ال  الجماهيري

  .على تلك السنة 

ذه  د ه اذج          وتع ا للنم ات طبق ي البيان ع      الت شمل جمي انون وت ذا الق ة له ة التنفيذي ددها الالئح  تح

  . الداخل والخارج في تقوم بها الشرآة التيالعمليات 



ب  ات  أن       ويج ذه البيان ون ه ن   واألوراق تك التوقيع ع ول ب ن المخ ة م ن  إدارة موقع شرآة وم  ال

   .الماليمديرها 

وال ات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين        وفيما يتعلق بالبيان     ع  أن فيجب  األم ضا  يوق  أي

  .الخبير االآتوارى عليها 

  

   )25( املادة 
  

شرآة مراجع                   اإلخالل    مع عدم        ة حسابات ال ولى مراجع ة يت ة والمالي ة الفني از الرقاب  باختصاص جه

دين            قانوني ين المقي ذا الغرض          في  تختاره الجمعية العمومية للشرآة من ب د له ة  سجل يع ة   بأمان  اللجن

  .الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 

  . من شرآتين أآثر يفحص حسابات أن     وال يجوز للمراجع الواحد 
دفاتر والمستندات                أن ويجب على الشرآة      ع ال ا ضرورية     التي  تضع تحت تصرف المراجع جمي  يراه

  .للقيام بوظيفته 

ارة        اللجنة الشعب  وألمانة       صاد والتج زم    إذاية العامة لالقت د  أن األمر  ل ى  تعه انوني  مراجع  إل  أخر  ق

   .أتعابهمهمته الفحص وتحمل الشرآة 

  
   )26( املادة 

  

أمين              دم       وإعادة على آل شرآة ت امين ان تق ة  الت ارة           ألمان صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال  اللجن

اح  المختص يثبت ان الميزانية وحساب       يالقانونتقريرًا سنويًا صادرًا من المراجع       ر ـــــــ والخسائ  األرب

ساب (  راداتح ة  اإلي صروفات العام ساب )  والم راداتوح أمين   اإلي روع الت صروفات لف  والم

 أعدت تقابل التزامات الشرآة فى الجماهيرية العظمى قد      التي المخصصة   واألموالوالمخصصات الفنية   

 األخرىة الشرآة المالية تمثيال صحيحًا من واقع دفاترها والبيانات  تمثل حالوإنهاعلى الوجه الصحيح 

  . وضعت تحت تصرفه التي

ًا           القانوني       وعلى المراجع           ة  أو ان يخطر الشرآة آتابة باى نقص او خط شفها   أي ة يكت اء  مخالف  أثن

  .تجارة بذلك  اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والأمانة بإخطارفحصه مع التزامه فى ذات الوقت 

ات                              ة لعملي ا يثبت ان المخصصات الفني واري بم ر اآت رًا من خبي      ويتعين على الشرآة ان تقدم تقري

   . الفنية المتعارف عليهالألسس قد تم تقديرها وفقًا األشخاصتأمين 

   )27( املادة 
  

امين        ل شرآة ت ى آ امين وإعادة عل ة تخطر أن الت ة أمان شعبية العام ة ال ارة  اللجن صاد والتج  لالقت

 األقل قبل ميعاد االنعقاد بخمسة عشر يومًا على أعمالهابموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول      



ًا من      أن     وعليها آذلك       ين يوم اد ثالث  تقدم صورة من محضر آل جمعية عمومية للمساهمين فى ميع

  .تاريخ انعقاد الجمعية 

  
   )28( املادة 

  

ون  وظفي     يك ة لم صاد والتج    أمان ة لالقت شعبية العام ة ال فة    اللجن م ص ذين له اونيهم ال  ارة او مع

أ ضبط موريم ضائي ال ا الق ام طبق الع  ألحك انون حق االط ذا الق ي ه اتر وسجالت  ف ى دف ت عل  اى وق

أمين  رآات الت ادةش عة وإع امين الخاض ام الت ات إلحك ى البيان صول عل ل الح ا يكف انون بم ذا الق  ه

   .أحكامه الالزمة للتحقق من تنفيذ واإليضاحات

  
   )29( املادة 

  األموال وتكوين األشخاصمني أت
     

ا  التي        ال يجوز للشرآات      ادة  في  تزاول عمليات التامين المنصوص عليه ى  الم د   ( األول  ، أوالالبن

ك        التي من الوثائق    وأخرى تميز بين وثيقة     أنمن هذا القانون    ) 2 ،   1فقرة   وع واحد ، وذل  تكون من ن

ق  ا يتعل عارفيم امين بأس دار أو الت اح بمق ي األرب ة االت ى حمل وزع عل ائق  ت ن أولوث ك م ر ذل  بغي

  .االشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختالف احتماالت الحياة 

  -:ويستثىن من ذلك ما ياتى 

اة         .1 راد وثائق التامين بشروط خاصة على حي ة واحدة      أف راد  مجموعة من      أو عائل ربطهم   األف  ت

   .أخرى صلة اجتماعية أية أو عمل واحد أومهنة 

دة من         والتي آبيرة   وثائق التامين بمبالغ   .2 ة  تتمتع بتخفيضات معتم ة       أمان شعبية العام ة ال  اللجن

  .لالقتصاد والتجارة 

ارة        ألمانة          ويجوز             شرآة   أن اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتج ائق  إصدار  في  ترخص لل  وث

  . تبرر ذلك أسبابا قدمت إذا العادية األسعاربتخفيضات عن 

   )30( املادة 
ز      األموال وتكوين   األشخاص تأمينات   عمالأ تزاول   التيآات  على الشر  الي  ان تفحص المرآ  لفرعي  الم

ى        إليهماالتأمين المشار    رة عل ا م ل منهم ة لك ل  اللذين تزاولهما وان تقدر قيمة التعهدات القائم ل  األق  آ

  .ثالث سنوات بواسطة احد الخبراء االآتواريين 

   الداخل وفى الخارج آال على حدة الشرآة فىأبرمتهامينات التى تناول هذا التقدير جميع عمليات التأيو



ى ـــــــ فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب االرباح الت الشرآة أرادت هذا التقدير آلما إجراءويجب 

  .توزع على المساهمين او حملة الوتائق 

ارة اذا رأت ضرو              صاد والتج ة لالقت ذلك ، أن تطلب        ويجوز ألمانة اللجنة الشعبية العام ذا   إجراء رة ل  ه

  .التقرير في اى وقت قبل مضي الثالث سنوات 

ى        ة وترسل صورة من التقرير ال ارة خالل ستة اشهر من                  أمان صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال  اللجن

ات          أجرى الذيالتاريخ   ة البيان أن آاف شرآة ب  عنه الفحص مصحوبة بإقرار من المسئولين عن إدارة ال

  .ت الالزمة للوصول الى تقدير صحيح عن تعهدات الشرآة قد وضعت تحت تصرف الخبير والمعلوما

ستة               د انقضاء ال ارة ، بع صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ة اللجن ة   األشهر ويجوز ألمان  ، إعطاء مهل

ى اال         ر عل ى ان تحدد الالئحة التنفي             إضافية للشرآة لتقديم هذا التقري ة أشهر أخرى عل ة  يجاوز ثالث ذي

  .لهذا القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير 

  )31(املادة 

ر ال                    ر الخبي ارة أن تقري صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ة اللجن ة         إذا تبين ألمان ة الحال ى حقيق دل عل ي

أقوال ممثلي   أسس خاطئة في التقدير ال يبررها الواقع جاز لها ، بعد سماع              إتباعالمالية للشرآة بسبب    

  .الشرآة ، أن تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على نفقة الشرآة 

  )32(املادة 

ر             ) 29(يجوز للشرآات المنصوص عليها في المادة        ال من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غي

ى                        ح عل ه بصفة رب أمين لتوزيع ائق الت داتها الناشئة عن وث ة لتعه مباشرة أى جزء من أموالها المقابل

أمين         ائق الت ب وث ا بموج ن التزاماته رج ع غ يخ ائق أو ألداء اى مبل ة الوث ساهمين أو حمل ي الم  الت

  .أصدرتها 

د           ال الزائ ذي ويقتصر توزيع األرباح على مقدار الم وارى        ال ر االآت د إجراء       في  يحدده الخبي ره بع  تقري

 تحددها الالئحة     التيمن هذا القانون ، ويتم التوزيع وفقًا للقواعد         ) 30( المادة   في إليهالفحص المشار   

  .التنفيذية لهذا القانون 

ادة مع                ويجوز اعتبار أموال الشرآة      ذه الم ام ه فى الداخل والخارج وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بأحك

  .من هذا القانون ) 15(عدم اإلخالل بالمادة 

  )33(املادة 

ا         ادة    في يحظر على الشرآات المنصوص عليه ا           ) 29( الم ا أو موظفيه إقراض المسئولين عن إدارته

ا      سواء بضمان رهن عقاري أو بضمان شخصي ما لم يكن لدى الش          وال حرة من صافي أرباحه رآة أم

  .من هذا القانون ) 16(، ) 15(تزيد على األموال الواجب وجودها طبقًا ألحكام المادتين 

  .يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة  ويستثني من هذا الحظر اإلقراض على وثائق التأمين بحيث ال



  )34(املادة 

صاد           ة لالقت شعبية العام ة ال ة اللجن ا في              يجوز ألمان أمين المنصوص عليه شرآات الت ارة اإلذن ل  والتج

  .بطريقة االقتراع ) جوائز(من هذا القانون القيام بسحب ) 29(المادة 

الغ        وال رر أداؤه فى                     التي يجوز أن تجاوز المب ال المق ائق الرابحة رأس الم ة من الوث ل وثيق ؤدى لك  ت

ة  يالوثيق سحب   ف ري ال تحقاق ، ويج اريخ االس ي ت د ف ضور من ة    ح شعبية العام ة ال ة اللجن وب أمان

  .لالقتصاد والتجارة

وتتولي أمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة تحديد شروط السحب وآيفية إعالن نتائجه في                 

  .حدود القوانيين المعمول بها 

  )35(املادة 

ي شرآات ف دى ال الس إح ة إف صو حال ادة صالمن ي الم ا ف د) 29( عليه صفيتها تق الغ ، أو ت ر المب

المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل المخصص الحسابي الخاص بها يوم الحكم باإلفالس 

ة           ساط أو بالتصفية محسوبًا على أساس القواعد الفنية لتعريف وين            األق ة ، وأسس تك رام الوثيق  وقت إب

  .االحتياطي الفني 

  )36(املادة 
  فحص أعمال الشركات

آات التأمين وإعادة  والتجارة إجراء فحص دوري لشرلالقتصاد اللجنة الشعبية العامة يتعين علي أمانة

أمين انون    الت ام الق اة أحك الي ومراع ز الم المة المرآ ن س د م ات  واألسس للتأآ ة عملي ة لمزاول  الفني

ا في      سجالت المنصوص    اإلطالع التأمين وإعادة التأمين وذلك  مع عدم اإلخالل بحقه دفاتر وال ى ال   عل

  .من هذا القانون ) 22(عليها في المادة 

ام                   ويجوز ألمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة أن تفحص أعمال الشرآة فحصًا شامًال إذا ق

د ن  ل ا م بابيه ااألس شرآة    م ضياع أو ال ائق معرضة لل ة الوث وق حمل أن حق اد ب ى االعتق ا عل يحمله

ا      أسلوباته او ان    معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزام      أمين أو انه  عملها قد ثبت إضراره بسوق الت

  .خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون 

ل أو عدد                           ى االق ال عل ل عشر رأس الم آما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمث

د م                  ) 50(اليقل عن    وال ق وين األم ات تك ات األشخاص وعملي ائق تأمين ى   خمسين من حملة وث ضي عل

  .إصدارها مدة التقل عن ثالث سنوات 

ات أو     ات أو بيان ة معلوم ارة أي صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ة اللجن دم ألمان شرآة ان تق ى ال وعل

  .مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص

  .ويتم الفحص وفقًا لألوضاع واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 



شرآة عن وجود مؤشرات                وأل ال ال مانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة أذا أسفر فحص أعم

اء                          ى الوف درة عل دم الق شرآة معرضة لع ضياع أو أن ال ائق معرضة لل ة الوث ى أن حقوق حمل جدية عل

م من أحك                       ا خالفت أي حك أمين أو أنه ذا   بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق الت ام ه

ارة في حق                         صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ين اللجن القانون أن تقترح استصدار قرار أو أآثر من أم

  -:الشرآة المخالفة وذلك على النحو األتي 

  .  إنذار الشرآة -أ

 تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المأذون                -ب  

  .بمزاولتها لها 

  .  إلزام الشرآة بإعداد مرآز مالي وحسابات ختامية على فترات اقل من سنة -ج 

و     – د  الزم نح اذ ال ا واتخ سوبة إليه ات المن ر المخالف ي أم ر ف اد للنظ ى االنعق شرآة إل وة إدارة ال  دع

ة           ة اللجن ر عن امان ل أو اآث ة   ازالتها ، ويحضر اجتماع ادارة الشرآة في هذه الحالة ممث شعبية العام ال

  .لالقتصاد والتجارة 

 تعيين مراقب فى ادارة الشرآة للمدة التى تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة ،  -هـ  

ا يعرض من موضوعات             رأي فيم داء ال شرآة وإب ويكون له المشارآة فى مناقشات اجتماعات إدارة ال

  .دون أن يكون له صوت معدود 

  .الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافي أصول الشرآة  تجنيب –و 

  . تعديل سياسات االستثمار وترتيبات إعادة التأمين بالشرآة –ز 

  . إبعاد واحد أو اآثر من القائمين على اإلدارة التنفيذية بالشرآة –ح 

  .تيار إدارة جديدة لها  حل إدارة الشرآة وتعيين مفوض إلدارتها مؤقتًا إلي حين اخ–ط 

  )37(املادة 

  حتويل الوثائق

ل أو بعض                       ا عن آ ة عليه ا مع الحقوق وااللتزامات المترتب ل وثائقه شرآة إذا رأت تحوي يجب على ال

ة       ي الجماهيري سة ف ر مؤس رى أو اآث رآة أخ ى ش ي إل ة العظم ي الجماهيري ا ف ي تزاوله ات الت العملي

ة اللج ى أمان ًا إل دم طلب ي أن تق اع  العظم شروط واألوض ارة بال صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ن

  .المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

ى  شروط الت ًا لل ل وفق ى األق ين عل وميتين محليت ة اإلجراءات وفي صفحتين ي شر الطلب في مدون وين

  .تقررها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

ى                ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعو      اتهم عل ديم مالحظ شأن لتق ة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب ال

اريخ                            ة أشهر من ت اد أقصاه ثالث ارة في ميع صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال التحويل إلى أمانة اللجن

  .النشر 



ة   شعبية العام ة ال ين اللجن رار من أم ا بق ة عليه ات المترتب ع االلتزام شرآة م ائق ال ل وث ون تحوي ويك

صا ا       لالقت ى أبرمته ائق الت ة الوث ن حمل وق م حاب الحق صلحة أص ضر بم ه الي ين ان ارة إذا تب د والتج

  .الشرآة في الجماهيرية العظمي والمستفيدين منها والدائنين 

ائق التي                              م والمستفيدين من الوث ل المؤمن له ه قب ة اإلجراءات ويحتج ب رار في مدون ذا الق وينشر ه

  .ظمي وآذلك قبل دائنيها أبرمتها الشرآة في الجماهيرية الع

ام                          ك مع مرعاة األحك ائق وذل ا الوث شرآة التي حولت إليه ى ال شرآة إل وفي هذه الحالة تنتقل أموال ال

ة ورسوم                   ة من رسوم الدمغ وال المحول ى أن تعفي األم وال عل المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن األم

  .قل الملكية والتنازل عن األموال التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضي القوانين على ن

  

  )38(املادة 

  وقف العمل

روع                            ر من ف رع أو اآث ا عن ف ررت وقف عملياته علي آل شرآة مسجلة وفقًا ألحكام هذا القانون إذا ق

صاد                         ة لالقت شعبية العام ة ال ة اللجن ى أمان دم إل التأمين وترغب في تحرير أموالها آلها أو بعضها أن تق

  -:وعًا بما يلي والتجارة طلبًا مشف

ة                 -1 ائق القائم ع الوث ا عن جمي ما يثبت أنها قد أبرأت ذمتها تمامًا ونهائيًا من التزاماته

شرآة                ا ل ا حولت وثائقه ا أو انه عن الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها عنه

 .أخرى على الوجه المقرر في المادة السابقة 

وميتين محليت          أنهات  بيث ما -2 ى     نشرت في صحيفتين ي ل ين عل شروط      األق ًا لل  التي  وفق

 األقلتحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون إعالنًا يظهر في آل منها ثالث مرات على              

 اللجنة  أمانة إلى فترة خمسة عشر يومًا عن اعتزامها تقديم طلب          واألخرىبين المرة   

ارة   صاد والتج ة لالقت شعبية العام ر إعالن ال اريخ أخ ن ت ة أشهر م د ثالث ر بع  لتحري

ة     وة حمل الن دع ك اإلع ضمن ذل ا ويت زء منه ي أو ج ة العظم ي الجماهيري ا ف أمواله

ة    ة اللجن ى امان دموا اعتراضاتهم إل ى أن يق شأن إل ن أصحاب ال رهم م ائق وغي الوث

  .إليهيوم تقديم الطلب المشار الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة  

صاد         ة لالقت شعبية العام ة ال دم أحد         وتقوم أمانة اللجن م يتق شرآة إذا ل ى طلب ال ة عل ارة بالموافق  والتج

  .باعتراض عليه في المدة المبينة في هذا البند 

أما إذا قدم اعتراض خالل هذه المدة فال يفصل في الطلب إال بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في 

 والتجارة أن تأذن في تحرير  شأن هذا االعتراض ومع ذلك يجوز ألمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد          

ك المصروفات                         ا في ذل راض بم ل صاحب االعت ا قب ادل التزاماته غ يع أموال الشرآة بشرط استيفاء مبل

  الحتفاظ بأى أصل من أصول الشرآة التي قد يستلزمها ا



  )39(املادة 

  إلغاء اإلذن وشطب التسجيل

ًيلغي اإلذن مبزاولة النشاط كليا أو جزئيا يف األحوال     :تيةاآلً

  .إذا تبين انه صدر دون وجه حق  -1

 .إذا تكرر من الشرآة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له  -2

اء                         -3 ى الوف ادرة عل ر ق شرآة غي ارة أن ال صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال إذا ثبت ألمانة اللجن

 .بالتزاماتها 

شرآة تهمل   إذا ثبت ألمانة اللجنة الشعبية العامة لال      -4 ذ   باستمرار قتصاد والتجارة أن ال  في تنفي

ة       المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنا         زعة دون وجه حق في مطالبات جدي
 

م      ) 6( المقرر في المادة   األدنىإذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد         -5 م تق انون ول ذا الق من ه

 . رغم مطالبتها بذلك باستكمالهالشرآة 

من هذا القانون أو ) 16(إذا لم تحتفظ الشرآة في ليبيا باألموال الواجب تخصيصها طبقًا للمادة     -6

 .اذا لم تقم باستكمالها خالل سنة من تاريخ مطالبتها بذلك 

اء     -7 ضت إعط ة أو الفحص أو رف ستنداتها للمراجع ا وم ديم دفاتره ن تق شرآة ع ت ال إذا امتنع

ديمها ط ات الواجب تق ديمها الكشوف والبيان ة بتق ا آتاب انون رغم مطالبته ذا الق ام ه ًا ألحك بق

 .وبعد مضي ثالثة أشهر على هذه المطالبة 

ى شرآة                    -8 ا ال ة عليه إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشرآة مع االلتزامات المترتب

 .من هذا القانون ) 37(أخرى عن آل العمليات التى زاولتها في ليبيا طبقًا لحكم المادة 

 .من هذا القانون ) 38(إذا توقفت الشرآة عن مزاولة نشاطها وحررت أموالها طبقًا للمادة  -9

 .إذا صدر حكم بإشهار إفالس الشرآة  -10

إذا خالفت شرطًا من شروط اإلذن الصادر لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة رغم                 -11

 .مطالبتها بذلك 

  .لي  ويشطب تسجيل الشرآة في حالة اإللغاء الك

صد اب مسجل مصحوب روال ي شرآة بكت ار ال د إخط ا إال بع شطب أو آالهم اء اإلذن أو ال رار إلغ  ق

ة   شعبية العام ة ال ين اللجن رار من أم ًا بق ًا أو جزئي شطب آلي اء اإلذن وال تم إلغ م الوصول ، وي بعل

  .لالقتصاد والتجارة ، وينشر في مدونة اإلجراءات 

 التي صدر في شأنها قرار اإللغاء الكلي أن تتصرف في أموالها  اليجوز للشرآة  األحوالوفي جميع   

ادة      ي الم ا ف صوص عليه راءات المن اع اإلج د إتب ا إال بع ة منه ضمانات المقدم ذا ) 38(وال ن ه م



ات                  شرآة في مباشرة العملي سمح لل ارة أن ت صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ويجوز ألمانة اللجن

ة               شعبية العام ة ال ين اللجن ا يجوز ألم القائمة وقت اإللغاء أو الشطب بالشروط التي تعنيها لذلك آم

  .لالقتصاد والتجارة أن يأمر بتصفية الشرآة 

شرآة            وتجرى التصفية طبقًا للقواعد ال     محددة في القرار الصادر بها بما يضمن الوفاء بالتزامات ال

ة       شعبية العام ة ال ين اللجن ل أم ن قب سميتهم م تم ت ضاء ي ة أع ن ثالث ة م راف لجن ك تحت إش وذل

  .لالقتصاد والتجارة 

  )40(املادة 
  )خرباء رياضيات التأمني ( اخلرباء االكتواريون 

ذلك              اليجوز للخبراء االآتواريون أن يزاولوا     د ل سجل المع دة في ال  أعمالهم مالم تكن أسماؤهم مقي

  .بأمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 

  :ويشرتط فيمن يقيد امسه يف هذا السجل 

د التي تحددها                     -أ-1  أن يكون حاصًال علي مؤهل علمي عالي في رياضيات التأمين من أحد المعاه

  . لهذا القانون التنفيذيةالالئحة 

ات أو                     -ب ة من إحدى الجامع وم اإلآتواري  أو درجة عملية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية فى العل

د       ي البن واردة ف شهادات ال ة لل واريين ، معادل راء اإلآت ات الخب ة أو جمعي د العملي ، أو ) أ(المعاه

شروط         ى   شهادة أخرى تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة وفقًا لل  والقواعد الت

  . لهذا القانون التنفيذيةتنص عليها الالئحة 

ة أو       -2 ة تمس األمان ي جريم ة ف دة للحري ة مقي ة أو بعقوب ة جناي ه بعقوب م علي د حك ون ق  أال يك

  .الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره 

  . أال يكون قد حكم بإفالسه مالم يرد إليه اعتباره -3

  .ض األهلية  به عارض من عوارنأال يكو -4

رار بشطب اسمه من سجل               نأال يكو  -5 ائي أو صدر ق  قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبي نه

يإحدى المهن  ى  الت الم تمض عل شرف م ة أو ال ور تمس بأالمان وائح ألم وانيين والل ا الق  تنظمه

  .صدور الحكم أو القرار ثالثة سنوات على األقل 

ة في الخارج ،          ويشترط للقيد في السجل بالنسبة ل      -6 ة المهن ه بمزاول ألجنبي أن يكون مرخصًا ل

  . لهذا القانون التنفيذيةعلى أن يقدم المستندات التي تحددها الالئحة 

  

  



  )41(املادة 
ة          ا الالئح ي تبينه اع الت شروط واألوض ًا لل واريين وفق راء األآت جل الخب ي س د ف ب القي دم طل  يق

  . لهذا القانون التنفيذية

  . لهذا القانون التنفيذية القيد رسمًا تحدده الالئحة ويؤدي مقدم طلب

دم          ه ق د ، أو ثبت ان واليتم القيد إال بعد أداء الرسم المقرر وإذا فقد الخبير المسجل أحد شروط القي

ه                  بيانات غير صحيحة أو تكرر عدم التزامه باألسس الفنية الالزمة لمزاولة العمل أو بناء على طلب

ة       يتم شطبه من سجل الخب     شعبية العام ة ال ين اللجن راء ، ويتم القيد والتجديد والشطب بقرار من أم

  .لالقتصاد والتجارة 

  )42(املادة 
  خرباء التأمني االستشاريون

ن     الم تك أمين م شارية للت رة االست ال الخب وا أعم شاريين أن يمارس أمين االست راء الت وز لخب اليج

  .لجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بأمانة ال

  :ويشرتط فيمن يقيد امسه يف هذا السجل 

   يكون ليبي الجنسية أن -1

 تحددها الالئحة التي الدرجات العلمية او الخبرات العملية إحدى يكون حاصًال على أن -2

 .التنفيذية لهذا القانون 

ن     -3 ود م ي البن ة ف شروط المعني ه ال وفر في ى2(أن تت ن ا) 5إل ادة م ذا  ) 40(لم ن ه م

 .القانون 
شروط في                       ذه ال وافر ه ين ت اري يتع وفي حالة مزاولة أعمال الخبرة االستشارية بواسطة شخص اعتب

  .الممثل القانوني لهذا الشخص االعتباري 

  )43(املادة 

ة  واألوضاع يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين االستشاريين وفقا للشروط        الالئحة  في  المبين

دم الطلب الرسم              فيذيةالتن ؤدى مق انون ، وي ذي  لهذا الق د            ال تم القي ك الالئحة والي  دإال بع   تحدده تل

  .سداد هذا الرسم 

دم  وإذا رر ع ر صحيحة أو تك ات غي دم بيان ه ق ت ان د ، أو ثب د شروط القي ر المسجل أح د الخبي  فق

تم شطبه        باألسسالتزامه   ه ي ى طلب اء عل تم      الفنية الالزمة لمزاولة العمل بن راء وي من سجل الخب

  . اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة أمينالقيد والتجديد والشطب بقرار من 

  

  



  )44(املادة 

ا        يم أو غيره اليجوز التكليف بأعمال الخبرة االستشارية للتأمين أمام المحاآم أو في مجاالت التحك

  .من هذا القانون ) 42(مادة إال لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه في ال

  )45(املادة 
  األضرارخرباء املعاينة وتقدير 

دير          ة وتق ال المعاين ة أعم د       األضرار اليجوز ألشخاص مزاول سجل المع دين في ال وا مقي الم يكون  م

  .لذلك بأمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 

شروط   د بال د أو التجدي ب القي دم طل اعويق ة اصوص عليه المنواألوض ى الالئح ة ف ذا التنفيذي  له

ة                      القانون   د رسما تحدده الالئحة التنفيذي ؤدي طالب القي ويسري هذا القيد لمدة ثالث سنوات ، وي

  .لهذا القانون 

  )46(املادة 
 يف املنصوص عليهم األضرار سجل خرباء املعاينة وتقدير يفيشرتط فيمن يقيد امسه 

  :املادة السابقة 
  . لهذا القانون التنفيذيةالمؤهل والخبرة وفقًا للقواعد التي تضمنها الالئحة  يكون لديه أن -1

 .من هذا القانون ) 40(من المادة ) 5الى1( تتوفر فيه الشروط المبينة في البنود من أن -2
ة   ة مزاول ى حال الوف دير أعم ة وتق رار المعاين د   األض روط القي سري ش اري ت طة شخص اعتب  بواس

  . لهذا الشخص القانونيالممثل والتجديد والشطب على 

د          ارير        أوثبت فإذا فقد الخبير أحد شروط القي ديم تق ام بتق ه ق دير    وات أ  معاين   ان ى   تنطوي ضرار   أتق  عل

ه    أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية    أوغش   ة ،     باألسس  ثبت عدم التزام ذه المهن ة ه ة لمزاول  الفني

دير              ة وتق راء المعين رار من             األضرار يتم شطبه من سجل خب شطب بق د وال د والتجدي تم القي ين  ، وي  أم

  .اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 

  )47(املادة 
أمين  شرآات الت دير أناليجوز ل ة وتق راء للمعاين ستعين بخب ا األضرار ت املين به ر الع  من أو من غي

ة خاصة   فيما عدا الحاالت ا ) 45( المادة   في إليهالخبراء المقيدين بالسجل المشار      لتي تقتضي خبرة فني

  . اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة أمانة تحددها التي، وذلك بالشروط 

  

  

  

  



  )48(املادة 
  وسطاء التأمني

أمين      أمين    إعادة  وسطاء    أواليجوز لوسطاء الت وا    أن الت الهم  يزاول الم تكن      أعم دة    أسماؤهم  م  في  مقي

  . الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة

ويسرى القيد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ويؤدى مقدم الطلب رسمًا تحدده      

  . لهذا القانون التنفيذيةالالئحة 

م بتج  أو الرسم المقرر ، فإذا فقد الوسيط احد شروط القيد        أداءبعد  إال   التجديد   أوواليتم القيد    م يق ده   ل دي

  . ثبت انه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون يتم شطبه من سجل وسطاء التأمين أو

  . اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة أمينويكون القيد والتجديد والشطب بقرار من 

  )49(املادة

  : وسيط التأمني يفيشرتط 
  .الئحة التنفيذية لهذا القانون  تبينها الالتي يكون لديه المؤهل او الخبرة وفقًا للقواعد أن -1

 . يكون ليبي الجنسية أن -2

 .من هذا القانون ) 40(من المادة ) 5 (إلى) 2( من البنودأن تتوفر فيه الشروط المبينة فى  -3

  )50(املادة 
دين فى           وا مقي الم يكون أمين م ة من وسطاء الت أمين محلي ات ت ل عملي أمين أن تقب شرآات الت اليجوز ل

  .بأمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة السجل المعد لذلك 

  )51(املادة 
  وكالء التأمني

ًا             واألشخاص نالليبيياليجوز لغير    أمين وفق  االعتبارية المملوآة بالكامل لليبيين القيام بنشاط وآالء الت

  .ألحكام هذا القانون 

شروط        ًا لل ا  واإلجراءات ويمارس وآيل التأمين نشاطه وفق ررة بق ه     المق ة والئحت االت التجاري نون الوآ

ًا                        أمين وفق رة فى مجال الت وافر شروط المؤهل والخب التنفيذية ويشترط فى وآيل التأمين ومساعديه ت

  .ضمنها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ت تالتيللقواعد 

وال التجارة ، على ان يقتصر قيد اسمه فى سجل وآالء التأمين بأمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد و         

أم            زيجو أمين التعامل مع وآالء الت شرآات الت ر     ل ذآور       الين الغي سجل الم دين بال ل   زوال يجو  ،مقي  لوآي

  . من شرآة عاملة فى الجماهيرية العظمي أآثرالتأمين التعاون مع 

  

الصفحة الرئيسية  
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  الفصل الثاني
  تأمني األخرىأدوات ال

  )52(املادة 
  مجعيات التأمني التعاوني 

ة                   التي  هي التعاونيجمعيات التأمين    نهم وتحدد الالئحة التنفيذي ا بي ًا فيم ًا تأميني ل ألعضائها نظام  تكف

دمًا،وإجراءات      األدنىلهذا القانون الحد     ه مق ا يجب دفع  لرأس مال الجمعية وقيمة السهم او الحصة وم

  . المنظمة لعملها األخرى واألحكاميدها اإلذن بتأسيسها وق

  )53(املادة     
  األهليةصناديق التأمني 

راد  هى آل هيئة او نقابة او جمعية تتكون من        األهليةصناديق التأمين    ة او عمل واحد     أف ربطهم مهن  ت

 ألعضائها من التبرعات وترتب       أو أعضائها ، وتمول باشتراآات     رأسمال اجتماعية تكون بغير     أوصلة

  .مستفيدين منها حقوقًا تأمينية فى شكل تعويضات او معاشات دورية او مزايا مالية محددة ال

  )54(املادة 
  صناديق التأمني العامة

ة  أمين العام ناديق الت يص ي ه أمين ضد  الت ات الت ولى عملي ار تت ي األخط رآات   الالت ادة ش ا ع تقبله

  . ترى الدولة مزاولتها بنفسها التيتلك  أوالتأمين 

شاءيكون و  رار من إن ام بق أمين الع ة صندوق الت د شروط أمان ة ويصدر بتحدي شعبية العام ة ال  اللجن

ا  عمليات التأمين المشار     وأسعار رار من          في  إليه ادة ق ذه الم ة  ه صاد         أمان ة لالقت شعبية العام ة ال  اللجن

  .والتجارة 

  . على هذه الصناديق واإلشرافبة  المنظمة ألوجه الرقااألحكاموتتضمن الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

  )55(املادة 

   املعاونةواألجهزةاالحتادات 

ادًا       تنشئ أن هذا القانون    إلحكام التأمين الخاضعة    وإعادةيجوز لشرآات التأمين     ا اتح ر  أو فيما بينه  أآث

أميني               او  وذلك للمساهمة في تطوير التأمين الوطني ورفع مستوى الخدمات التأمينية وتنمية الوعي الت

   .األعضاء تهم التي األعمالذلك من   غيرأوتقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج 

  . االتحاد والقواعد التنظيمية له إنشاء أسس لهذا القانون التنفيذيةوتحدد الالئحة 
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  الباب الرابع
  تالعقوبا

  )56(املادة 

 ألفخمسين ) 50,000(تزيد عن   دينار والأالفعشرة ) 10,000(يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن 

  -: بإحدى هاتين العقوبتين آل من أودينار 

  . التأمين فى الجماهيرية العظمي دون أذن إعادة أو فرع من فروع التأمين أيزاول  -1

ذلك من    أو أجنبية شرآات تأمين أوقام بتمثيل هيئات     -2 ة ب ة  توسط لديها دون موافق ة  أمان  اللجن

 .الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 

ع  -3 دفاتر  أوامتن ديم ال ن تق أخر ع ات أو ت ديمها  أو األوراق أو البيان ب تق ستندات الواج  الم

دم  أو اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة الذين لهم حق االطالع عليها ،       أمانةلمندوبي    ق

 . مستندات غير صحيحة فضًال عن الحكم بتقديمها أو معلومات أو أوراق أونات بيا

 . حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله أسرارًا أفشى -4

  )57(املادة 

ات        شروط    أو األسعار  أويعاقب آل من يخالف التعريف انون             أو ال ذا الق ام ه ًا ألحك دة وفق اذج المعتم  النم

  . دينار أالفخمسة ) 5000(تجاوز  والينار دخمسمائة ) 500(تقل عن  بغرامة ال

ة   سبة للحال أمين بالن وازى ضعف رسوم الت ة ت ة غرام ون العقوب أمين فتك الف شرآة ت ان المخ إذا آ ف

ل عن       ال أنموضوع المخالفة على     ار وال   ألف ) 1000(تق د عن       دين ة   ) 100,000(تزي ار   ألف مائ  دين

ابي من               بالنسبة لكل حالة ، ويتم تحريك الدعوى الجنائي        ى طلب آت اء عل ات بن ذه المخالف ة ة عن ه  أمان

ات                        م ب ى صدور حك ا في اى وقت حت دعوى   في اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة ويجوز له  ال

   .إليهاالجنائية ان تتصالح مع المخالف مقابل سداد الغرامة المشار 

  .ويرتتب علي هذا التصاحل أنقضاء الدعوي اجلنائية 

  )58(املادة 

ل عن       بغرامة ال   أوتقل عن ستة اشهر        يعاقب بالحبس مدة ال    ار وال   أالفخمسة   ) 5000(تق د    دين تزي

ل من توسط          ألفخمسين  ) 50,000(على   ار آ أمين     في  دين ات ت د عملي أمين ،  إعادة  أو عق  باشر  أو ت

 وآالء   أو ضرار األ خبراء المعاينة وتقدير     أو خبراء التأمين االستشاريين     أومهنة الخبراء االآتواريين    

  .التأمين دون ان يكون مقيدًا فى السجالت المنصوص عليها في هذا القانون 
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ام لي شرآات التأمين عن مخالفة      ئووتطبق ذات العقوبة على مس     واد    أحك من  ) 51,48,46,43,40( الم

  .هذا القانون 

  )59(املادة 

ة ر آل من ارتكب     دينا) 5000(تزيد على    دينار وال ) 1000(تقل عن    يعاقب بغرامة ال   ة    أي أخري   مخالف

  . هذا القانون ألحكام

  الباب اخلامس
   عامةأحكام
  )60(املادة 

اتهم   لألشخاصاليجوز   ق بممتلك أمين مباشرة تتعل ات ت ى عملي د عل اريين التعاق ين واالعتب  أو الطبيعي

  .حكامه لياتهم إال لدى أدوات التأمين المنصوص عليها فى هذا القانون والمؤسسة وفقًا ألئوبمس

ر             ألمانةومع ذلك يجوز      اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة منح الموافقة بإجراء التأمين لدى غي

   .األدواتتلك 

  )61(املادة 

 أدوات اى من  إدارة في يشترآوا أن اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة   أمانةيحظر على موظفي    

  .التأمين الخاضعة لهذا القانون 

  )62(ملادة ا

تظلم من    ي اإلجراءاتيكون ال ة تتخذها  الت ارة   أمان صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ام اللجن ة أم  لجن

   :التالي اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة على النحو أمينتشكل بقرار من 

        رئيسًا اللجنة الشعبية العامة للعدل                              أمين قاض يرشحه -

                                               ون ـــــانــــ القإدارةن ـــ مستشار م-

   النزاعأطراف ممثل عن آل طرف من -

  ن ـــــأميــــــــراء التــــــد خبــــــ اح-

   مندوب عن اتحاد شرآات التأمين -

ة          ى    أعضائها من   وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور رئيسها وثالث ل  عل ـ  وتصدر قراراته   األق ا ـ

  .وتكون قراراتها نهائية, منه الرئيس الذي الجانب جح يرالتساويبأغلبية آراء الحاضرين ، وفى حالة 

أن ــ تتبعها اللجنة فى مباشرة عملها ، ولذوى الش        التيوتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات       

  .لمنازعات بينهم ، سواء قبل وقوع النزاع ولو بعد العرض على اللجنة أن يتفقوا على التحكيم لفض ا

ا   أمانة إلىوللمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء    ارة لعرض م شأ    اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتج ين

  .بينهم وبين الشرآات المؤمنة من نزاع دون إخالل بحقهم فى اللجوء الى القضاء 



  

  ) 63(املادة 

إبالغ               اتأدوتلتزم   انون ب ذا الق ا فى ه ة  التأمين المنصوص عليه صاد      أمان ة لالقت شعبية العام ة ال  اللجن

ة         والتجارة بكل ما   ات العام ات التأمين ائق      وأسعار يصدر من تعريف اذج وث اة وشروط ونم ات الحي  تأمين

سعر  وآذلك آل تعديل يطرأ عليها ، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات الالزمة بما , التأمين   يحقق ال

  .العادل 

ات   أمانةوتقوم   ة التعريف دى    واألسعار  اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة بمراجع ا ل  المعمول به

 ضوء النتائج الفعلية بما يضمن  في التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بصفة دورية        أدواتآافة  

شعبية    أمانة تراها   التي بالتعديالت   دواتاألتوافر الشروط الخاصة بالسعر العادل ، وتلتزم تلك           اللجنة ال

  .العامة لالقتصاد والتجارة 

صاد       ة لالقت شعبية العام أما بالنسبة لعمليات التأمين األخرى فال يشترط للعمل بها اعتماد أمين اللجنة ال

  . والتجارة 

وز  وال ات  أنيج ل بالتعريف عار أو يعم شروط أو األس ة بتأم أو ال اذج الخاص وين   النم اة وتك ات الحي ين

  . اللجنة الشعبية لالقتصاد والتجارة أمين والتأمينات اإللزامية إال بعد اعتمادها من األموال

  )64(املادة 

ة    إذا إالاليجوز للشرآة نشر اى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقًا ألحكام هذا القانون                آانت مطابق

  .ية العامة لالقتصاد والتجارة  اللجنة الشعبألمانة قدمت التيللبيانات 

  )65(املادة 

انون ،        التي والبيانات   األوراق مصلحة االطالع على     ذييجوز لكل    ى     أو تقدم طبقًا لهذا الق  الحصول عل

ور  هادات أوص ا  أو ش ستخرجات منه ن   أو م صادرة ع رارات ال ن الق ين م ة  أم شعبية العام ة ال  اللجن

ارة  صاد والتج ص أولالقت سجالت المن ن ال عار     م ة ألس دا األسس الفني انون ع ذا الق ي ه ا ف وص عليه

  .التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر 

أمين  ى شرآات الت ع أنويجب عل املي تطل ائقهم ح ة بوث ات المتعلق ى البيان ا عل سلمهم أن أو وثائقه  ت

  .نسخة منها ، بناء على طلبهم ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر 

  . تؤدى طبقًا لنص هذه المادة التيهذا القانون جدوًال يبين قيمة الرسوم وتضع الالئحة التنفيذية ل
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  الباب السادس
  أحكام ختامية

  )66(املادة 
ق     أمين الح ادة الت أمين وإع شرآات الت يل ار   ف داخل والخ ي بال د األجنب سابات بالنق تح ح ة  ف ج لمقابل

  .التزاماتها 

العمالت    أمين ب ائق ت دار وث رة إص أمين المباش شرآات الت وز ل ةويج شعبية  األجنبي ة ال ين اللجن  ،والم

  . يراها مالئمة لذلك التيالعامة لالقتصاد والتجارة ان يصدر قرارًا بالقواعد 

  )67(املادة 

ذلك وقت العمل          د ل سجل المع أمين المسجلة فى ال ر شرآات الت ة    تعتب ا بمزاول ًا له انون مأذون ذا الق به

ذا        أقصاها خالل مدة    أوضاعهاالنشاط طبقًا ألحكامه وعليها ان تسوي         سنتين من تاريخ العمل بأحكام ه

  .القانون 

  )68(املادة 

ة يكون لموظفي     ين            أمان رار من ام نهم ق ذين يصدر بتعيي ارة ال صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال  اللجن

شعبية الع ة ال رائم  اللجن ات الج ى ضبط واثب ضائي ف ضبط الق أموري ال ارة صفة م صاد والتج ة لالقت ام

  . ترتكب بالمخالفة إلحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهاالتيوالمخالفات 

  )69(املادة 

م    انون رق ي الق سنة ) 131(يلغ أن   1970ل ي ش ي ف رافإفرنج أمين    اإلش رآات الت ى ش ة عل  والرقاب

أمين المؤسسة في           1970لسنة  ) 156(ون رقم   والقان ة في شرآات الت  افرنجى في شأن مشارآة الدول

  .يلغيها او يعادلها   يصدر ماأن إلىالجماهيرية العظمي على ان يستمر العمل باللوائح النافدة 

  )70(املادة 

ى  اء عل ة بن شعبية العام ة ال رار من اللجن انون بق ذا الق ة له صدر الالئحة التنفيذي ة ت عرض من اللجن

  .الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 

  )71(املادة 
 األعـالم مدونـة التـشريعات ويف وسـائل يفوينشر , يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره 

  .املختلفة 
  مؤمتر الشعب العام 

  . سرت-:صدر فى 

  .ذى الحجة /2 -:بتاريخ 
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