نظام رقم ) (١٠٧لسنة ٢٠٠٨
نظام االتحاد األردني لشركات التأمين وتعديالته
صادر بمقتضى الفقرة )ج( من المادة ) (٨٦والبند ) (٤من الفقرة )أ(
من المادة ) (١٠٨من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ) (٣٣لسنة ١٩٩٩
*

المادة ):(١
يس مى ھ ذا النظ ام )نظ ام االتح اد األردن ي لش ركات الت أمين لس نة  (٢٠٠٨ويعم ل ب ه م ن ت اريخ نش ره ف ي
الجريدة الرسمية.
المادة ):(٢
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ،ما لم ت دل القرين ة
على غير ذلك-:
القانون
 :قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.
إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
إدارة التأمين
 :أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
األمين العام
 :االتحاد األردني لشركات التأمين المؤسس بمقتضى أحكام القانون.
االتحاد
 :مجلس إدارة االتحاد.
مجلس اإلدارة
الرئيس
 :رئيس مجلس اإلدارة.
 :مدير االتحاد.
المدير
العضو
 :أي شركة تأمين أردني ة أو ف رع لش ركة ت أمين أجنبي ة ف ي المملك ة أو ش ركة إع ادة
تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة ت أمين أجنبي ة ف ي المملك ة حاص لة عل ى إج ازة
ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام القانون.
المادة ):(٣
يتولى إدارة شؤون االتحاد مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقا ً ألحكام ھذا النظام.
أ-
ب -يكون مقر االتحاد الرئيسي في عمان ،وله إنشاء فروع داخ ل المملك ة بق رار م ن مجل س اإلدارة عل ى
أن يتم إعالم األمين العام بذلك.
ج -يمثل الرئيس االتحاد لدى الغير.
المادة ):(٤
يھ دف االتح اد إل ى رعاي ة مص الح أعض ائه وتوثي ق التع اون فيم ا بي نھم وتنظ يم جھ ودھم للنھ وض بالعم ل
التأميني واالرتقاء به ،وله في سبيل ذلك القيام بالمھام والصالحيات التالية-:
ً
ً
ً
التع اون والتنس يق م ع إدارة الت أمين والجھ ات ذات العالق ة بقط اع الت أمين محلي ا وعربي ا ودولي ا ف ي
أ-
األمور المتعلقة بأھدافه.
ب -العمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بجمي ع الوس ائل المختلف ة بالتع اون م ع الجھ ات ذات
العالقة.
ج -عق د الن دوات والم ؤتمرات وال دورات التدريبي ة الت ي تھ دف إل ى تنش يط وتط وير أعم ال الت أمين أو
المشاركة في حضور أي منھا سواء كانت ھذه المشاركة داخل المملكة أو خارجھا.
*

نشر ھذا النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ  ٢تشرين الثاني سنة  ٢٠٠٨في العدد ) (٤٩٣٥على الص فحة ) ،(٥٠٥٤كم ا ع دل بموج ب النظ ام
رقم ) (١٢٧لس نة  ٢٠٠٩نظ ام مع دل لنظ ام اإلتح اد األردن ي لش ركات الت أمين المنش ور ف ي الجري دة الرس مية بت اريخ  ٢٠٠٩/١٢/١ف ي الع دد
) (٤٩٩٨عل ى الص فحة ) ،(٦٥٢٤كم ا ع دل بموج ب النظ ام رق م ) (١٦٠لس نة  ٢٠١٦نظ ام مع دل لنظ ام اإلتح اد األردن ي لش ركات الت أمين
المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  ٢٠١٦/١١/١في العدد ) (٥٤٣٠على الصفحة ).(٦٠٣٦

١

د-
ھـ-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-

إجراء البحوث والدراسات وإعداد اإلحصائيات المتعلقة بأعم ال الت أمين الت ي م ن ش أنھا خدم ة قط اع
التأمين.
االشتراك والتعاون مع إدارة التأمين في تأسيس معھد متخصص في التأمين وفقا ً ألحكام القانون.
إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف األنشطة المتعلقة بالتأمين.
العمل على تسوية الذمم المالي ة ب ين أعض ائه م ن خ الل التق اص ،عل ى أن ت نظم اإلج راءات الخاص ة
بذلك بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية.
دعم التعاون الفني ب ين األعض اء م ن خ الل المس اھمة ف ي تب ادل المعلوم ات والخب رات فيم ا بي نھم أو
بينھم وبين االتحاد.
وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين األعضاء.
انشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة إدارة التأمين المسبقة.
توقيع االتفاقيات مع الجھات الرس مية والجھ ات ذات العالق ة بقط اع الت أمين المتعلق ة بأھداف ه المح ددة
في ھذه المادة.

المادة ):(٥
تتألف الجمعية العمومية لالتح اد م ن جمي ع األعض اء المنتس بين إلي ه حكم ا ً بموج ب الق انون ويك ون ال رئيس
رئيسا ً للجمعية العمومية.
المادة ):(٦
ً
ً
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عادي ا م رة ف ي الس نة وذل ك خ الل م دة ال تتج اوز أربع ة أش ھر م ن
أ-
تاريخ انتھاء السنة المالية لالتحاد.
تختص الجمعية العمومية في اجتماعھا العادي بالنظر في األمور التالية-:
ب-
إقرار وقائع االجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.
-١
مناقشة البرامج والخطط السنوية لالتحاد وإبداء الرأي بشأنھا والتأكد من تنفيذھا.
-٢
انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
-٣
انتخاب رئ يس وأعض اء مجل س المھن ة والعض و الب ديل ف ي ح ال ش غور منص ب أي م نھم
-٤
ووفقا ً ألحكام ھذا النظام.
تعيين المحاسب القانوني لتدقيق حسابات االتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
-٥
المصادقة على مشروع الموازنة السنوية لالتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له.
-٦
مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس اإلدارة وإبداء التوصيات الالزمة بشأنه.
-٧
مناقش ة تقري ر المحاس ب الق انوني ال ذي ق ام بت دقيق حس ابات االتح اد ع ن الس نة المالي ة
-٨
المنتھية واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه.
أي أمور أخرى مقدمة إليھا من مجلس اإلدارة أو مما ال يقل عن ) (%١٥من األعضاء.
-٩
المادة ):(٧
تعق د الجمعي ة العمومي ة اجتماع ا ً غي ر ع ادي ب دعوة م ن ال رئيس أو بن ا ًء عل ى طل ب خط ي مق دم إل ى
أ-
مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عن ) (%٤٠من أعض ائھا خ الل م دة ال تزي د عل ى خمس ة عش ر يوم ا ً
من تاريخ تسلمه الطلب.
ب -يتم تزويد األمين العام بنسخة من الطل ب المق دم وفق ا ً ألحك ام الفق رة )أ( م ن ھ ذه الم ادة وعلي ه توجي ه
الدعوة لعقد االجتماع في حال عدم قيام الرئيس بتوجيھھ ا خ الل الم دة المح ددة فيھ ا ،عل ى أن يت رأس
االجتماع في ھذه الحالة ال رئيس أو نائب ه ،وف ي ح ال غيابھم ا يت رأس االجتم اع أكب ر الحاض رين س نا ً
وذلك بحضور األمين العام أو من يكلفه من موظفي إدارة التأمين لھذه الغاية.
٢

ج-

تختص الجمعية العمومية في اجتماعھا غير العادي بالنظر في األمور التالية-:
إقالة الرئيس أو مجل س اإلدارة أو أي م ن أعض ائه قب ل انتھ اء م دة العض وية وانتخ اب ب ديل
-١
لھم.
إقالة أي من أعضاء المجلس التأديبي وانتخاب بديل ألي منھم.
-٢
انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وفقا ً ألحكام المادة ) (١٧من ھذا النظام.
-٣
اقتراح تعديل ھذا النظام ورفعه إلى األمين العام التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنه.
-٤
ً
ً
أي أمور أخرى طارئة شريطة تبليغھا خطي ا إل ى مجل س اإلدارة قب ل خمس ة عش ر يوم ا م ن
-٥
تاريخ عقد االجتماع.

المادة ):(٨
يتولى الرئيس الدعوة الجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وتبليغ األعضاء ب ه قب ل خمس ة
أ-
ً
عشر يوما على األقل من الموعد المقرر لعقد االجتماع.
ب -يج ب أن تتض من ال دعوة الجتم اع الجمعي ة العمومي ة الع ادي وغي ر الع ادي مك ان االجتم اع وزمان ه
وجدول أعمال االجتماع.
ج -على الرئيس وتحت طائلة بطالن اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي ،دع وة األم ين الع ام
لحض ور االجتم اع قب ل م دة ال تق ل ع ن خمس ة عش ر يوم ا ً م ن ت اريخ انعق اده ،ول ه أن يكل ف أي ا ً م ن
موظفي إدارة التأمين لحضور االجتماع.
د -يتولى موظف إدارة التأمين ال ذي يس ميه األم ين الع ام اإلش راف عل ى س ير اإلج راءات الخاص ة بعق د
اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
المادة ):(٩
يك ون النص اب قانوني ا ً الجتم اع الجمعي ة العمومي ة الع ادي بحض ور أغلبي ة أعض ائھا ،وإذا ل م يكتم ل
أ-
النصاب خالل ساعة من الوقت المحدد لالجتماع يتم تأجيله ،ويوجه الرئيس الدعوة لعق د اجتم اع ث ا ٍن
لھا خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ عقد االجتماع األول عل ى أن يعق د خ الل م دة ال تزي د
على خمسة عشر يوما ً من تاريخ توجيه الدعوة ويكون النصاب في االجتماع الثاني قانونيا ً مھم ا ك ان
عدد األعضاء الحاضرين.
ب -يكون النصاب قانونيا ً الجتماع الجمعية العمومية غير العادي بحضور ثلث ي أعض ائھا ،وإذا ل م يكتم ل
النصاب الق انوني في تم توجي ه ال دعوة لعق د اجتم اع آخ ر لھ ا خ الل م دة ال تزي د عل ى ثالث ة أي ام عل ى
األكثر من تاريخ االجتماع األول ،على أن يعقد االجتماع خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من ت اريخ
توجي ه ال دعوة ويعتب ر االجتم اع قانوني ا ً بحض ور م ا ال يق ل ع ن ) (%٥١م ن أعض اء الجمعي ة
العمومي ة ،وإذا ل م يكتم ل النص اب خ الل س اعة م ن الوق ت المح دد لالجتم اع يعتب ر االجتم اع ملغ ى
حكما ً.
ج -إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية الع ادي وغي ر الع ادي بت وافر النص اب الق انوني يس تمر قانوني ا ً مھم ا
كان عدد األعضاء الحاضرين بعد بدء االجتماع.
المادة ):(١٠
يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشيح والتص ويت،
أ-
على األعضاء الذين سددوا رسم االنتساب لالتحاد ورسم االشتراك السنوي وذلك قبل خمس ة عش ر
يوما ً على األقل من الموعد المحدد لالجتماع.
يمثل العضو في اجتم اع الجمعي ة العمومي ة الع ادي وغي ر الع ادي رئ يس مجل س إدارت ه أو نائب ه أو
ب-
مديره العام ،وفي حال كان العضو فرعا ً لشركة تأمين أجنبية فيمثله المدير المفوض لھذا الفرع ف ي
المملكة ،وال يجوز التوكيل لحضور أي من ھذه االجتماعات.
يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
ج-
٣

د-

تتخ ذ الجمعي ة العمومي ة قراراتھ ا ف ي اجتماعھ ا الع ادي بم ا ال يق ل ع ن أغلبي ة أص وات األعض اء
الحاضرين وفي اجتماعھا غير العادي بأغلبية ما ال يقل عن ثلثي األعضاء الحاضرين.

المادة ):(١١
أ -تشكل لجن ة تس مى )لجن ة االنتخاب ات( برئاس ة ممث ل ع ن إدارة الت أمين وعض وية اثن ين م ن األعض اء
غير المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة تنتخبھما الجمعية العمومية في االجتماع ال ذي ي تم في ه انتخ اب
الرئيس ومجلس اإلدارة.
ب -تتولى اللجنة المشار إليھا في الفقرة )أ( من ھذه المادة تدقيق طلب ات الترش يح وج دول أس ماء الن اخبين
والتحق ق م ن قي ام األعض اء بتس ديد رس م االنتس اب ورس م االش تراك الس نوي واإلش راف عل ى إج راء
االنتخابات ومراقبة صندوق االقتراع وفرز األص وات والب ت ف ي جمي ع المس ائل المتعلق ة باالنتخاب ات
وتتخذ قراراتھا في ھذه الحالة بأغلبية أصوات أعضائھا.
ج -تنظم لجنة االنتخابات تقريراً يتضمن عدد األصوات التي حصل عليھا كل مرشح ويعلن رئ يس اللجن ة
فوز المرشحين الذين حصلوا على أكثر األصوات بالتسلسل ،وإذا تساوى أكثر من مرشح من الفائزين
في الحصول على أقل عدد من األصوات يعاد االنتخاب الختيار أح دھم ،وف ي ح ال تس اوي األص وات
مرة أخرى تجري القرعة فيما بينھم الختيار الفائز.
د -إذا كان عدد المرشحين مساويا ً لعدد أعضاء مجلس اإلدارة فتعلن لجنة االنتخابات فوزھم بالتزكية.
المادة ):(١٢
يت ولى إدارة االتح اد واإلش راف عل ى ش ؤونه مجل س إدارة برئاس ة ال رئيس وعض وية س تة أعض اء
أ-
تنتخبھم الجمعية العمومية باالقتراع السري لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس إدارة ش ركات الت أمين
والم دراء الع امين والم دراء المفوض ين لش ركات الت أمين األعض اء ،عل ى أن ال يق ل ع دد الم دراء
العامين أو المدراء المفوضين لشركات التأمين األعضاء في مجلس اإلدارة عن اثنين.
ب -ال يجوز لرئيس مجلس إدارة أي شركة تأمين ومديرھا العام الترشح ف ي ذات الوق ت لعض وية مجل س
اإلدارة.
ج -ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه نائبا ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
د -يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية وال يحق له ترشيح نفسه لرئاسة االتحاد بعد ذلك إال بانقضاء
دورة واحدة على األقل على انتھاء مدة دورته األخيرة.
المادة ):(١٣
يتولى مجلس اإلدارة المھام والصالحيات التالية-:
أ-
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتھا.
-١
إدارة شؤون االتحاد اإلدارية والمالية ووضع التعليمات الالزمة لھذه الغاية.
-٢
ً
دراسة المخالفات التي يرتكبھا أي من أعضاء االتحاد وإحال ة م ا ي راه ض روريا منھ ا إل ى
-٣
مجل س المھن ة والنظ ر ف ي أي اعت راض عل ى ق رارات مجل س المھن ة واتخ اذ الق رارات
الالزمة بشأنه.
ً
تحديد بدل الخدمات التي يقدمھا االتحاد ألعضائه وفقا ألحكام ھذا النظام.
-٤
تعيين المدير وتحديد راتبه وعالواته وإنھاء خدماته وسائر األمور المتعلقة به.
-٥
تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة م ن داخ ل مجل س اإلدارة أو خارج ه لمس اعدته عل ى قيام ه
-٦
بمھامه.
وضع التعليمات الداخلية الالزمة للتأكد من عدم تحقيق ال رئيس أو أي م ن أعض اء مجل س
-٧
اإلدارة أو المدير ألي منفعة شخصية على حساب مصالح االتحاد.

٤

ب-

إقرار مشروع الموازنة الس نوية لالتح اد والبيان ات المالي ة الختامي ة وبرن امج العم ل للس نة
-٨
التالي ة والتقري ر الس نوي ع ن أعم ال االتح اد ورفعھ ا إل ى الجمعي ة العمومي ة خ الل م دة ال
تزيد على ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالية.
إقرار الھيكل التنظيمي لالتحاد.
-٩
إقرار التعليمات الداخلية لالتحاد بما في ذلك األمور المتعلقة بالموظفين.
-١٠
تقديم االقتراحات والتوصيات إلى الجمعية العمومية إلقرارھا المصادقة عليھا.
-١١
أي مھام أو صالحيات أخرى تتعلق بأھداف االتحاد أو تكلفه بھا الجمعية العمومية.
-١٢
يحظ ر عل ى ال رئيس أو أي عض و م ن أعض اء مجل س اإلدارة تقاض ي أي رات ب أو ع الوة أو مكاف أة
مقابل عضويته في المجلس.

المادة ):(١٤
يشكل مجلس اإلدارة لجنة تدقيق من ثالثة من أعض اء مجل س اإلدارة يس ميھم ال رئيس عل ى أن يك ون
أ-
ألحدھم على األقل خبرة في مجال التدقيق أو المحاسبة أو األمور المالي ة أو أن يك ون محاس با ً قانوني ا ً
وفقا ً للتشريعات ذات العالقة النافذة ويسمى من بينھم رئيسا ً لھا.
ً
ب -إذا لم تتوافر المؤھالت العلمية والعملية المطلوبة في أي من األعضاء وفقا ألحكام الفقرة )أ( من ھ ذه
المادة فيجوز للجنة االستعانة بأي شخص من غير أعضائھا.
ج -تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثالثة أشھر على األقل أو كلما دعت الحاجة.
د -يتولى مجلس اإلدارة تحديد صالحيات لجنة التدقيق ومھامھا لتمكينھا من القيام بأعمالھا.
ھـ  -على مجلس اإلدارة اإلفصاح في التقرير السنوي لالتحاد عن أسماء أعضاء لجن ة الت دقيق وأنش طتھا
وعدد االجتماعات التي عقدتھا خالل السنة.
المادة ):(١٥
يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة م ن ال رئيس م رة ف ي الش ھر عل ى األق ل أو كلم ا دع ت الحاج ة ل ذلك ،أو
أ-
ً
بناء على طلب خطي يقدمه ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل.
ب -يتك ون النص اب الق انوني الجتم اع مجل س اإلدارة بحض ور أربع ة م ن أعض ائه عل ى األق ل عل ى أن
يكون الرئيس أو نائبه من بينھم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاض رين عل ى األق ل وإذا
تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت مع ه رئ يس االجتم اع ،ويتوج ب عل ى العض و المخ الف
تسجيل مخالفته في محضر االجتماع وبيان سببھا.
ج -يحظر على الرئيس أو عضو مجلس اإلدارة االش تراك ف ي التص ويت عل ى أي موض وع يط رح عل ى
مجلس اإلدارة يكون له أو للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة.
د -عل ى مجل س اإلدارة تبلي غ أعض اء الجمعي ة العمومي ة ب القرارات الص ادرة عن ه خ الل م دة ال تتج اوز
عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
المادة ):(١٦
يفقد الرئيس وعضو مجلس اإلدارة عضويته في أي من الحاالت التالية-:
فقدان األھلية.
أ-
ب -االستقالة.
ج -إذا تغيب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس اإلدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
د -إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات غير متتالية لمجلس اإلدارة خالل السنة الواحدة ولو ك ان ھ ذا
التغيب بعذر مشروع.
ھـ -إذا صدر قرار من إدارة التأمين بوقف أو إلغاء إجازة الشركة التي يمثلھا في جميع فروع التأمين التي
تمارسھا.
و -إذا زالت صفته ك رئيس مجل س إدارة أو م دير ع ام أو م دير مف وض لش ركة الت أمين الت ي ك ان يمثلھ ا
حين انتخابه.
٥

المادة ):(١٧
إذا شغر مركز الرئيس ألي س بب م ن األس باب ال واردة ف ي الم ادة ) (١٦م ن ھ ذا النظ ام فيح ل نائ ب
أ-
الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته.
ب -إذا شغر مركز أي من أعضاء مجلس اإلدارة ألي من األسباب المنصوص عليھا في المادة ) (١٦من
ھ ذا النظ ام فيس مي مجل س اإلدارة م ن ب ين أعض اء الجمعي ة العمومي ة ب ديالً عن ه للم دة المتبقي ة م ن
عضويته خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما ً من تاريخ شغور المركز.
ج -لغايات تطبيق األحكام الواردة في الفقرتين )أ( و)ب( من ھذه الم ادة يش ترط موافق ة الجمعي ة العمومي ة
في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على تسمية الرئيس أو عضو مجلس االدارة وفي حال عدم
موافقة الجمعية العمومية يتم اجراء انتخابات جديدة لملء المركز .
المادة ):(١٨
يعتبر مجلس اإلدارة منحالً حكما ً في أي من الحالتين التاليتين-:
أ-
 -١إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة.
ً
 -٢إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة عضويتھم وفقا ألحكام المادة ) (١٦م ن
ھذا النظام.
ب -إذا حل مجلس اإلدارة وفقا ألحكام الفقرة )أ( م ن ھ ذه المادة،فيش كل األم ين الع ام لجن ة مؤقت ة ال تق ل
عن ثالث ة أعض اء م ن رؤس اء مج الس إدارة ش ركات الت أمين والم دراء الع امين والم دراء المفوض ين
لشركات التأمين األعضاء ،ويعين لھا رئيسا ً ونائبا ً له من بين أعضائھا لتتولى اإلش راف عل ى ش ؤون
االتحاد لحين انتخاب مجلس اإلدارة.
ج -تتولى اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا ً ألحكام الفقرتين )أ( و )ب( من ھذه المادة الدعوة الجتماع الجمعي ة
العمومي ة غي ر الع ادي النتخ اب مجل س اإلدارة وفق ا ً ألحك ام ھ ذا النظ ام وذل ك خ الل م دة ال تتج اوز
شھراً من تاريخ تشكيلھا ،وبخالف ذلك يتولى األمين الع ام ال دعوة لالجتم اع عل ى أن يت رأس الجلس ة
في ھذه الحالة رئيس اللجنة المؤقتة أو نائب ه ،وف ي ح ال ع دم حض ور أي م ن أعض اء اللجن ة المؤقت ة
يت رأس االجتم اع أكب ر الحاض رين س نا ً وذل ك بحض ور األم ين الع ام أو م ن يكلف ه م ن م وظفي إدارة
التأمين لھذه الغاية.
المادة ):(١٩
يتولى المدير المھام والصالحيات التالية-:
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ومتابعتھا.
أ-
اإلشراف على أجھزة االتحاد اإلدارية والمالية بالتعاون مع مجلس اإلدارة.
ب-
اإلشراف على تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ومجلس المھن ة وتنفي ذ الق رارات
ج-
الصادرة عن كل منھا.
اإلش راف عل ى تنظ يم اجتماع ات أي لجن ة دائم ة أو مؤقت ة ،ورف ع التوص يات الص ادرة عنھ ا إل ى
د-
مجلس اإلدارة.
اإلش راف عل ى إع داد مش اريع األنظم ة والتعليم ات الداخلي ة لالتح اد ،بم ا ف ي ذل ك النظ ام ال داخلي
ھـ-
لموظفي االتحاد وعرضھا على مجلس اإلدارة إلقرارھا.
إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد على تحقيق أھداف االتحاد وتقديم التوصيات بھذا الشأن إل ى
و-
مجلس اإلدارة.
أي أمور مالية أو إدارية أخرى يكلفه بھا مجلس اإلدارة.
ز-

٦

المادة ):(٢٠
يستوفي االتحاد من العضو الرسوم التالية-:
رسم انتساب مقداره ) (١٠٠٠ألف دينار يدفع مرة واحدة عند االنتساب إلى االتحاد.
أ-
ً
رسم اشتراك سنوي مقداره ) (٥٠٠خمسمائة دينار يدفع خالل ثالث ين يوم ا عل ى األكث ر م ن ت اريخ
ب-
بدء السنة المالية لالتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لھذه الغاية.
المادة ):(٢١
يشكل في االتحاد مجلس المھنة يتألف من ثالثة أعضاء من غير أعض اء المجل س ي تم انتخ ابھم م ن
أ-
قبل الجمعي ة العمومي ة لم دة س نتين م ن ب ين رؤس اء مج الس اإلدارة أو الم دراء الع امين أو الم دراء
المفوضين لشركات التأمين األعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات المتعلقة بأعضاء االتحاد.
ينتخب مجلس المھنة من بين أعضائه نائبا ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ب-
يجتم ع مجل س المھن ة ب دعوة م ن رئيس ه أو نائب ه ويتك ون النص اب الق انوني الجتماعات ه بحض ور
ج-
أغلبية أعضائه عل ى األق ل وتص در قرارات ه بم ا ال يق ل ع ن أغلبي ة أص وات أعض ائه وإذا تس اوت
األصوات يرجح الجانب ال ذي ص وت مع ه ال رئيس وف ي ح ال مخالف ة أح د األعض اء علي ه تس جيل
مخالفته خطيا ً في محضر االجتماع وبيان سببھا.
تكون جلسات مجلس المھنة سرية.
د-
إذا كانت المخالفة تتعلق بأي من أعضاء االتحاد الممثل في مجلس المھنة ،فيمتنع عل ى ھ ذا العض و
ھـ-
االشتراك في نظر ھذه المخالفة ،ويحل محله لھذه الغاية عض و م ن أعض اء مجل س اإلدارة كعض و
بديل لھذه الحالة.
ً
يكون المدير مقررا لمجلس المھنة ويتولى الدعوة الجتماعاته وحف ظ قي وده وس جالته ومتابع ة تنفي ذ
و-
قراراته.
المادة ):(٢٢
إذا تم ت إحال ة أي عض و إل ى مجل س المھن ة يت ولى ال رئيس تبليغ ه نس خة م ن ق رار اإلحال ة متض منا ً
أ-
طبيعة المخالفة التي أسندت إليه وموعد الجلسة ،وذلك قبل خمسة عش ر يوم ا ً عل ى األق ل م ن الموع د
المحدد لھا.
ب -إذا تخلف العضو عن حضور جلسة مجلس المھنة في الموع د المق رر لھ ا في تم تبليغ ه خطي ا ً لحض ور
جلسة أخرى قبل سبعة أيام على األقل من موعدھا ،وفي حال غيابه عن الجلسة التالي ة ي تم الس ير ف ي
إجراءات مجلس المھنة حسب األصول.
ج -للعضو المحال إلى مجلس المھنة حق الدفاع عن نفسه بتفويض أي من موظفي ه الرئيس يين أو بتوكي ل
محام عنه لھذه الغاية.
ٍ
المادة ):(٢٣
إذا ثبت ارتكاب أي عضو مخالفة ألحكام ھذا النظام أو قواعد ممارس ة المھن ة وآدابھ ا الص ادرة ع ن االتح اد،
لمجلس المھنة اتخاذ أي من اإلجراءات التأديبية التالية-:
التنبيه.
أ-
ب -اإلنذار.
ج -حرمان العضو من التصويت على قرارات الجمعية العمومية لمدة ال تزيد على دورة واحدة.
المادة ):(٢٤
على الرئيس تبليغ العض و ب القرار الص ادر بحق ه م ن مجل س المھن ة ،وللعض و ح ق االعت راض علي ه
أ-
خطيا ً إلى مجلس اإلدارة خالل م دة ال تزي د عل ى خمس ة عش ر يوم ا ً م ن ت اريخ تبلغ ه ل ه عل ى أن ي تم
البت في االعت راض خ الل م دة ال تتج اوز ثالث ين يوم ا ً م ن ت اريخ تقديم ه ،ويعتب ر ھ ذا الق رار نھائي ا ً
٧

ب-

سواء ص در بالمص ادقة عل ى ق رار مجل س المھن ة أو بفس خه وإعادت ه إلي ه للنظ ر ف ي المخالف ة مج دداً
ووفقا ً ألسباب الفسخ.
على الرئيس تبليغ العض و ب أي م ن الق رارات الص ادرة وفق ا ً ألحك ام الفق رة )أ( م ن ھ ذه الم ادة خ الل
سبعة أيام على األكثر من تاريخ صدورھا.

المادة ):(٢٥
تطبق على عضو مجلس المھنة األحكام الواردة في المادتين ) (١٦و ) (١٧من ھذا النظام.
المادة ):(٢٦
يلتزم األعضاء بالتقيد بقواعد ممارسة المھنة وآدابھا التي يضعھا االتح اد بموج ب تعليم ات داخلي ة يص درھا
مجلس اإلدارة لھذه الغاية وفقا ً ألحكام الق انون واألنظم ة والتعليم ات والق رارات الص ادرة بمقتض ى أي منھ ا
بما في ذلك تعليمات قواعد ممارسة المھنة وآدابھا الخاصة بشركات التأمين الصادرة عن إدارة التأمين.
المادة ):(٢٧
تبدأ السنة المالية لالتحاد في اليوم األول من شھر كانون الثاني من الس نة وتنتھ ي ف ي الح ادي والثالث ين م ن
شھر كانون األول من السنة ذاتھا.
المادة ):(٢٨
يلتزم مجلس إدارة االتحاد بما يلي-:
تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبھا األمين العام ،وذلك خالل المدة التي يحددھا
أ-
لذلك.
ب -تزوي د األم ين الع ام بتقري ر مفص ل ع ن أعم ال االتح اد متض منا ً البيان ات المالي ة الس نوية الختامي ة،
وتقرير المحاسب القانوني الم زاول ألعم ال الت دقيق ،وذل ك خ الل م دة ال تزي د عل ى ثالث ة أش ھر م ن
تاريخ انتھاء السنة المالية وفي جميع األحوال قبل الموعد المح دد الجتم اع الجمعي ة العمومي ة بم دة ال
تقل عن خمسة عشر يوما ً.
ج -تزويد األمين العام بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
د -االحتفاظ بحسابات منظمة وفق األصول المحاسبية المتعارف عليھا ،على أن تدقق من قب ل المحاس ب
القانوني المزاول ألعمال التدقيق.
المادة ):(٢٩
يفق د عض و االتح اد عض ويته حكم ا ً ف ي االتح اد إذا ص در ق رار بتص فيته اختياري ا ً أو إجباري اً ،وذل ك وفق ا ً
ألحكام القانون.
المادة ):(٣٠
ً
إذا حل االتحاد ألي سبب من األسباب ،فتجري تصفيته وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بھذا الشأن بن اء عل ى
تنسيب مجلس إدارة الھيئة.
المادة ):(٣١
يلغ ى )نظ ام االتح اد األردن ي لش ركات الت أمين( رق م ) (٣٠لس نة  ١٩٨٩عل ى أن يس تمر مجل س اإلدارة
المنتخب بموجبه في القيام بعمله إلى ح ين انتھ اء م دة العض وية وفق ا ً ألحكام ه عل ى أن ي تم انتخ اب المجل س
الجديد وفقا ً ألحكام ھذا النظام.
٨

٩

