نظام رقم ( )101لسنة 8002
نظام االتحاد األردني لشركات التأمين وتعديالته
صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة ( )28والبند ( )4من الفقرة (أ)
من المادة ( )102من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ( )33لسنة 1111
*

المادة (:)1
يسمى هذا النظام (نظام االتحاد األردني لشركات التأمين لسنة  )8002ويعمل به من تاريخ نشره فيي الررييدة
الرسمية.
المادة (:)8
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصية لايا أدنياها ميا ليم تيدل القرينية
على غير ذلك-:
 :قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.
القانون
 :هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
الايئة
 :مدير عام الايئة.
المدير العام
 :االتحاد األردني لشركات التأمين المؤسس بمقتضى أحكام القانون.
االتحاد
 :مرلس إدارة االتحاد.
مرلس اإلدارة
 :رئيس مرلس اإلدارة.
الرئيس
 :مدير االتحاد.
المدير
 :أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة عليى إجياةة
العضو
ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام القانون.
المادة (:)3
يتولى إدارة شؤون االتحاد مرلس إدارة تنتخبه الرمعية العمومية وفقا ً ألحكام هذا النظام.
أ-
ب -يكون مقر االتحاد الرئيسي في عمانا وله إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مرلس اإلدارة عليى أن
يتم إعالم المدير العام بذلك.
ج -يمثل الرئيس االتحاد لدى الغير.
المادة (:)4
ياييدا االتحيياد إلييى رعاييية مصييالت أعضييائه وتوفي ي التعيياون فيمييا بييينام وتنظيييم جاييودهم للناييو بالعمييل
التأميني واالرتقاء بها وله في سبيل ذلك القيام بالماام والصالحيات التالية-:
التعيياون والتنسييي مييئ الايئيية والراييات ذات العالقيية بقميياع التييأمين محلي يا ً وعربي يا ً ودولي يا ً فييي األمييور
أ-
المتعلقة بأهدافه.
ب -العمل على ةيادة اليوعي التيأميني ليدى الميوا نين برمييئ الوسيائل المختلفية بالتعياون ميئ الرايات ذات
العالقة.
ج -عقييد النييدوات والمييؤتمرات والييدورات التدريبييية التييي تاييدا إلييى تنشييي وتمييوير أعمييال التييأمين أو
المشاركة في حضور أي مناا سواء كانت هذه المشاركة داخل المملكة أو خارجاا.
د -إجراء البحوث والدراسات وإعيداد اإلحصيائيات المتعلقية بأعميال التيأمين التيي مين شيأناا خدمية قمياع
التأمين.
هـ -االشتراك والتعاون مئ هيئة التأمين في تأسيس معاد متخصص في التأمين وفقا ً ألحكام القانون.
و -إصدار النشرات والممبوعات الدورية التي تتعل بمختلف األنشمة المتعلقة بالتأمين.
*

نشر هذا النظام في الرريدة الرسمية بتاريخ  8تشرين الثاني سنة  8002في العدد ( )4134على الصفحة ()4044ا كما عدل بموجب النظام رقم
( )181لسنة  8001نظام معدل لنظام اإلتحاد األردني لشركات التأمين المنشيور فيي الررييدة الرسيمية بتياريخ  8001/18/1فيي العيدد ()4112
على الصفحة (.)8484
1

ة-
ح-
-

العمل على تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خالل التقاصا على أن تنظم اإلجراءات الخاصة بيذلك
بموجب قرار يصدر عن الرمعية العمومية.
دعم التعاون الفني بين األعضاء من خالل المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينام أو بينام
وبين االتحاد.
وضئ آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين األعضاء.

المادة (:)4
ً
تتيألف الرمعيية العموميية لالتحيياد مين جمييئ األعضيياء المنتسيبين إلييه حكميا بموجييب القيانون ويكيون الييرئيس
رئيسا ً للرمعية العمومية.
المادة (:)8
تعقد الرمعيية العموميية اجتماعيا ً عادييا ً ميرة فيي السينة وذليك خيالل ميدة ال تترياوة أربعية أشيار مين
أ-
تاريخ انتااء السنة المالية لالتحاد.
تختص الرمعية العمومية في اجتماعاا العادي بالنظر في األمور التالية-:
ب-
إقرار وقائئ االجتماع العادي الساب للرمعية العمومية.
-1
مناقشة البرامج والخم السنوية لالتحاد وإبداء الرأي بشأناا والتأكد من تنفيذها.
-8
انتخاب الرئيس وأعضاء مرلس اإلدارة.
-3
انتخاب رئيس وأعضا ء المرلس التأديبي والعضو البيديل فيي حيال شيغور منصيب أي مينام
-4
ووفقا ً ألحكام هذا النظام.
تعيين المحاسب القانوني لتدقي حسابات االتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
-4
المصادقة على مشروع المواةنة السنوية لالتحاد وتصدي البيانات المالية الختامية له.
-8
مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مرلس اإلدارة وإبداء التوصيات الالةمة بشأنه.
-1
مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقي حسابات االتحاد عن السنة الماليية المنتايية
-2
واتخاذ القرارات الالةمة بشأنه.
أي أمور أخرى مقدمة إلياا من مرلس اإلدارة أو مما ال يقل عن ( )%14من األعضاء.
-1
المادة (:)1
تعقد الرمعية العمومية اجتماعا ً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بنا ًء على لب خمي مقدم إلى مرليس
أ-
ً
اإلدارة من عدد ال يقل عن ( )%40من أعضائاا خالل مدة ال تزيد على خمسية عشير يوميا مين تياريخ
تسلمه الملب.
ب -يتم تزويد الميدير العيام بنسيخة مين المليب المقيدم وفقيا ً ألحكيام الفقيرة (أ) مين هيذه الميادة وعلييه توجييه
الدعوة لعقد االجتماع في حيال عيدم قييام اليرئيس بتوجياايا خيالل الميدة المحيددة فياياا عليى أن يتيرأ
االجتماع فيي هيذه الحالية اليرئيس أو نائبيها وفيي حيال غياباميا يتيرأ االجتمياع أكبير الحاضيرين سينا ً
وذلك بحضور المدير العام أو من يكلفه من موظفي الايئة لاذه الغاية.
ج -تختص الرمعية العمومية في اجتماعاا غير العادي بالنظر في األمور التالية-:
إقالة الرئيس أو مرلس اإلدارة أو أي من أعضائه قبل انتااء مدة العضوية وانتخاب بديل لام.
-1
إقالة أي من أعضاء المرلس التأديبي وانتخاب بديل ألي منام.
-8
انتخاب الرئيس وأعضاء مرلس اإلدارة وفقا ً ألحكام المادة ( )11من هذا النظام.
-3
اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه إلى المدير العام التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنه.
-4
ً
ً
أي أمور أخرى ارئية شيريمة تبليغايا خمييا إليى مرليس اإلدارة قبيل خمسية عشير يوميا مين
-4
تاريخ عقد االجتماع.
المادة (:)2
8

أ-
ب-
ج-
د-

يتولى الرئيس الدعوة الجتماع الرمعية العمومية العادي وغير العيادي وتبلييا األعضياء بيه قبيل خمسية
عشر يوما ً على األقل من الموعد المقرر لعقد االجتماع.
يرييب أن تتضييمن الييدعوة الجتميياع الرمعييية العمومييية العييادي وغييير العييادي مكييان االجتميياع وةمانييه
وجدول أعمال االجتماع.
على الرئيس وتحت ائلة بمالن اجتماع الرمعية العموميية العيادي وغيير العياديا دعيوة الميدير العيام
لحضييور االجتميياع قبييل مييدة ال تقييل عيين خمسيية عشيير يوم يا ً ميين تيياريخ انعقييادها ولييه أن يكلييف أي يا ً ميين
موظفي الايئة لحضور االجتماع.
يت ولى موظف الايئية اليذي يسيميه الميدير العيام اإلشيراا عليى سيير اإلجيراءات الخاصية بعقيد اجتمياع
الرمعية العمومية العادي وغير العادي.

المادة (:)1
ً
يكييون النصيياب قانوني يا الجتميياع الرمعييية العمومييية العييادي بحضييور أغلبييية أعضييائااا وإذا لييم يكتمييل
أ-
النصاب خالل ساعة من الوقت المحدد لالجتماع يتم تأجيليها ويوجيه اليرئيس اليدعوة لعقيد اجتمياع فيان
لاا خالل مدة ال تزيد على سبعة أييام مين تياريخ عقيد االجتمياع األول عليى أن يعقيد خيالل ميدة ال تزييد
على خمسة عشر يوما ً من تاريخ توجيه الدعوة ويكون النصاب فيي االجتمياع الثياني قانونييا ً ماميا كيان
عدد األعضاء الحاضرين.
ب -يكون النصاب قانونيا ً الجتماع الرمعية العمومية غيير العيادي بحضيور فلثيي أعضيائااا وإذا ليم يكتميل
النصاب القانوني يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع فان لاا خالل مدة ال تزييد عليى فالفية أييام عليى األكثير
من تاريخ االجتماع األولا على أن يعقد خالل ميدة ال تزييد عليى سيبعة أييام مين تياريخ توجييه اليدعوةا
وإذا لم يكتمل النصاب خالل ساعة من الوقت المحدد لالجتماع يعتبر االجتماع ملغى حكماً.
ج -إذا بدأ اجتماع الرمعية العمومية العادي وغير العادي بتوافر النصاب القانوني يستمر قانونيا ً ماميا كيان
عدد األعضاء الحاضرين بعد بدء االجتماع.
المادة (:)10
يقتصر حضور اجتماع الرمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسية حي الترشييت والتصيويتا
أ-
على األعضاء الذين سددوا رسم االنتساب لالتحاد ورسم االشيتراك السينوي وذليك قبيل خمسية عشير
يوما ً على األقل من الموعد المحدد لالجتماع.
يمثل العضيو فيي اجتمياع الرمعيية العموميية العيادي وغيير العيادي رئييس مرليس إدارتيه أو نائبيه أو
ب-
مديره العاما وفي حال كان العضو فرعا ً لشركة تأمين أجنبية فيمثله الميدير المفيو لايذا الفيرع فيي
المملكةا وال يروة التوكيل لحضور أي من هذه االجتماعات.
يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الرمعية العمومية العادي وغير العادي.
ج-
تتخييذ الرمعييية العمومييية قراراتاييا فييي اجتماعاييا العييادي بمييا ال يقييل عيين أغلبييية أصييوات األعضيياء
د-
الحاضرين وفي اجتماعاا غير العادي بأغلبية ما ال يقل عن فلثي األعضاء الحاضرين.
المادة (:)11
أ -تشييكل لرنيية تسييمى (لرنيية االنتخابييات) برئاسيية ممثييل عيين الايئيية وعضييوية افنييين ميين األعضيياء غييير
المرشييحين لعضييوية مرلييس اإلدارة تنتخبامييا الرمعييية العمومييية فييي االجتميياع الييذي يييتم فيييه انتخيياب
الرئيس ومرلس اإلدارة.
ب -تتولى اللرنة المشار إلياا في الفقيرة (أ) مين هيذه الميادة تيدقي لبيات الترشييت وجيدول أسيماء النياخبين
والتحق ي ميين قيييام األعضيياء بتسييديد رسييم االنتسيياب ورسييم االشييتراك السيينوي واإلشييراا علييى إجييراء
االنتخابات ومراقبة صندوق االقتيراع وفيرة األصيوات والبيت فيي جمييئ المسيائل المتعلقية باالنتخابيات
وتتخذ قراراتاا في هذه الحالة بأغلبية أصوات أعضائاا.
ج -تنظم لرنة االنتخابات تقريراً يتضمن عدد األصوات التي حصل عليايا كيل مرشيت ويعلين رئييس اللرنية
فوة المرشحين الذين حصلوا على أكثر األصوات بالتسلسلا وإذا تساوى أكثر مين مرشيت مين الفيائزين
3

د-

في الحصول على أقل عدد من األصوات يعياد االنتخياب الختييار أحيدهما وفيي حيال تسياوي األصيوات
مرة أخرى ترري القرعة فيما بينام الختيار الفائز.
إذا كان عدد المرشحين مساويا ً لعدد أعضاء مرلس اإلدارة فتعلن لرنة االنتخابات فوةهم بالتزكية.

المادة (:)18
يتييولى إدارة االتحيياد واإلشييراا علييى شييؤونه مرلييس إدارة برئاسيية الييرئيس وعضييوية سييتة أعضيياء
أ-
تنتخبام الرمعية العمومية باالقتراع السري لمدة سنتين مين بيين رؤسياء مريالس إدارة شيركات التيأمين
والمدراء العامين والمدراء المفوضين لشركات التأمين األعضاءا على أن ال يقل عدد الميدراء العيامين
أو المدراء المفوضين لشركات التأمين األعضاء في مرلس اإلدارة عن افنين.
ب -ال يروة لرئيس مرلس إدارة أي شركة تأمين وميديرها العيام الترشيت فيي ذات الوقيت لعضيوية مرليس
اإلدارة.
ً
ج -ينتخب مرلس اإلدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
د -يروة إعادة انتخاب الرئيس لدورة فانية وال يح له ترشيت نفسه لرئاسية االتحياد بعيد ذليك إال بانقضياء
دورة واحدة على األقل على انتااء مدة دورته األخيرة.
المادة (:)13
يتولى مرلس اإلدارة الماام والصالحيات التالية-:
أ-
تنفيذ قرارات الرمعية العمومية ومتابعتاا.
-1
إدارة شؤون االتحاد اإلدارية والمالية ووضئ التعليمات الالةمة لاذه الغاية.
-8
دراسة المخالفات التي يرتكباا أي مين أعضياء االتحياد وإحالية ميا ييراه ضيروريا ً منايا إليى
-3
المرلس التأديبي والنظر في أي اعترا على قيرارات المرليس التيأديبي واتخياذ القيرارات
الالةمة بشأنه.
ً
تحديد بدل الخدمات التي يقدماا االتحاد ألعضائه وفقا ألحكام هذا النظام.
-4
تعيين المدير وتحديد راتبه وعالواته وإنااء خدماته وسائر األمور المتعلقة به.
-4
تشكيل أي لرنة دائمية أو مؤقتية مين داخيل مرليس اإلدارة أو خارجيه لمسياعدته عليى قياميه
-8
بماامه.
وضئ التعليمات الداخلية الالةمة للتأكيد مين عيدم تحقيي اليرئيس أو أي مين أعضياء مرليس
-1
اإلدارة أو المدير ألي منفعة شخصية على حساب مصالت االتحاد.
إعيداد مشييروع المواةنيية السيينوية لالتحياد والبيانييات المالييية الختامييية وبرنييامج العمييل للسيينة
-2
التالية والتقرير السنوي عن أعمال االتحاد ورفعاا إلى الرمعية العمومية خالل ميدة ال تزييد
على فالفة أشار من انتااء السنة المالية.
إقرار الايكل التنظيمي لالتحاد.
-1
إقرار التعليمات الداخلية لالتحاد بما في ذلك األمور المتعلقة بالموظفين.
-10
تقديم االقتراحات والتوصيات إلى الرمعية العمومية إلقرارها المصادقة علياا.
-11
أي ماام أو صالحيات أخرى تتعل بأهداا االتحاد أو تكلفه باا الرمعية العمومية.
-18
ب -يحظيير علييى الييرئيس أو أي عضييو ميين أعضيياء مرلييس اإلدارة تقاضييي أي راتييب أو عييالوة أو مكافييأة
مقابل عضويته في المرلس.
المادة (:)14
يشكل مرلس اإلدارة لرنة تدقي مين فالفية مين أعضياء مرليس اإلدارة يسيميام اليرئيس عليى أن يكيون
أ-
ألحدهم على األقل خبرة في مريال التيدقي أو المحاسيبة أو األميور الماليية أو أن يكيون محاسيبا ً قانونييا ً
وفقا ً للتشريعات ذات العالقة النافذة ويسمى من بينام رئيسا ً لاا.
ب -إذا لم تتوافر المؤهالت العلمية والعملية المملوبة في أي من األعضاء وفقيا ً ألحكيام الفقيرة (أ) مين هيذه
المادة فيروة للرنة االستعانة بأي شخص من غير أعضائاا.
4

ج -ترتمئ لرنة التدقي مرة كل فالفة أشار على األقل أو كلما دعت الحاجة.
د -يتولى مرلس اإلدارة تحديد صالحيات لرنة التدقي ومااماا لتمكيناا من القيام بأعمالاا.
هـ  -على مرلس اإلدارة اإلفصاح في التقرير السينوي لالتحياد عين أسيماء أعضياء لرنية التيدقي وأنشيمتاا
وعدد االجتماعات التي عقدتاا خالل السنة.
المادة (:)14
يرتمئ مرلس اإلدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشار على األقل أو كلما دعيت الحاجية ليذلكا أو بنيا ًء
أ-
على لب خمي يقدمه فالفة أعضاء من مرلس اإلدارة على األقل.
ب -يتكون النصاب القانوني الجتماع مرلس اإلدارة بحضور أربعة من أعضائه على األقيل عليى أن يكيون
الرئيس أو نائبه من بينام ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين عليى األقيل وإذا تسياوت
األصوات يرجت الرانيب اليذي صيوت معيه رئييس االجتمياعا ويتوجيب عليى العضيو المخيالف تسيريل
مخالفته في محضر االجتماع وبيان سبباا.
ج -يحظر على اليرئيس أو عضيو مرليس اإلدارة االشيتراك فيي التصيويت عليى أي موضيوع يميرح عليى
مرلس اإلدارة يكون له أو للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة.
د -علييى مرلييس اإلدارة تبليييا أعضيياء الرمعييية العمومييية بييالقرارات الصييادرة عنييه خييالل مييدة ال تتريياوة
عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
المادة (:)18
يفقد الرئيس وعضو مرلس اإلدارة عضويته في أي من الحاالت التالية-:
فقدان األهلية.
أ-
ب -االستقالة.
ج -إذا تغيب عن حضور فالفة اجتماعات متتالية لمرلس اإلدارة دون عذر مشروع يقبله المرلس.
د -إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات غير متتالية لمرلس اإلدارة خيالل السينة الواحيدة وليو كيان هيذا
التغيب بعذر مشروع.
هييـ -إذا صييدر قييرار ميين الايئيية بوقييف أو إلغيياء إجيياةة الشييركة التييي يمثلاييا فييي جميييئ فييروع التييأمين التييي
تمارساا.
و -إذا ةالت صفته كرئيس مرلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفو لشركة التأمين التي كان يمثلايا حيين
انتخابه.
المادة (:)11
إذا شييغر مركييز الييرئيس ألي سييبب ميين األسييباب الييواردة فييي المييادة ( )18ميين هييذا النظييام فيحييل نائييب
أ-
الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته.
ب -إذا شغر مركز أي من أعضاء مرلس اإلدارة ألي من األسباب المنصوص عليايا فيي الميادة ( )18مين
هييذا النظييام فيسييمي مرلييس اإلدارة ميين بييين أعضيياء الرمعييية العمومييية بييديالً عنييه للمييدة المتبقييية ميين
عضويته خالل مدة ال تزيد على فالفين يوما ً من تاريخ شغور المركز.
ج -1-لغايات تمبي األحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يشيتر موافقية الرمعيية العموميية
في أول اجتماع عادي تعقده على الرئيس أو عضو مرلس اإلدارة المسمى إذا عقد هذا االجتمياع خيالل
مدة ال تزيد على ستة أشار من تاريخ شغور المركز وفي حال عدم الموافقة يتم إجراء انتخابات جدييدة
لملء المركز الشاغر.
 -8إذا ةادت المييدة المقييررة لعقييد اجتميياع الرمعييية العمومييية علييى سييتة أشييار ميين تيياريخ شييغور مركييز
الرئيس أو عضو مرلس اإلدارة تتم الدعوة لعقد اجتماع غير عادي النتخياب اليرئيس أو عضيو مرليس
اإلدارة لمدة المرلس المتبقية.
المادة (:)12
يعتبر مرلس اإلدارة منحالً حكما ً في أي من الحالتين التاليتين-:
أ-
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ب-

ج-

إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضاء مرلس اإلدارة.
-1
إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضاء مرلس اإلدارة عضيويتام وفقيا ً ألحكيام الميادة ()18
-8
من هذا النظام.
إذا حل مرلس اإلدارة وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادةافيشكل المدير العام لرنية مؤقتية ال تقيل عين
فالفة أعضاء من رؤساء مرالس إدارة شركات التأمين والمدراء العامين والمدراء المفوضين لشيركات
التأمين األعضاءا ويعين لاا رئيسا ً ونائبيا ً ليه مين بيين أعضيائاا لتتيولى اإلشيراا عليى شيؤون االتحياد
لحين انتخاب مرلس اإلدارة.
ً
تتولى اللرنة المؤقتة المشكلة وفقا ألحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هيذه الميادة اليدعوة الجتمياع الرمعيية
العمومية غير العادي النتخاب مرلس اإلدارة وفقا ً ألحكام هذا النظام وذلك خالل مدة ال تتراوة شياراً
من تاريخ تشكيلااا وبخالا ذلك يتولى المدير العام الدعوة لالجتمياع عليى أن يتيرأ الرلسية فيي هيذه
الحالية رئييس اللرنية المؤقتية أو نائبييها وفيي حيال عيدم حضيور أي ميين أعضياء اللرنية المؤقتية يتييرأ
االجتماع أكبر الحاضرين سنا ً وذلك بحضور المدير العام أو من يكلفه من موظفي الايئة لاذه الغاية.

المادة (:)11
يتولى المدير الماام والصالحيات التالية-:
تنفيذ قرارات مرلس اإلدارة ومتابعتاا.
أ-
اإلشراا على أجازة االتحاد اإلدارية والمالية بالتعاون مئ مرلس اإلدارة.
ب-
اإلشيييراا عليييى تنظييييم اجتماعيييات مرليييس اإلدارة والرمعيييية العموميييية والمرليييس التيييأديبي وتنفييييذ
ج-
القرارات الصادرة عن كل مناا.
اإلشراا على تنظيم اجتماعات أي لرنة دائمة أو مؤقتةا ورفئ التوصيات الصادرة عناا إلى مرليس
د-
اإلدارة.
اإلشييراا علييى إعييداد مشيياريئ األنظميية والتعليمييات الداخلييية لالتحييادا بمييا فييي ذلييك النظييام الييداخلي
هـ-
لموظفي االتحاد وعرضاا على مرلس اإلدارة إلقرارها.
إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد على تحقي أهداا االتحياد وتقيديم التوصييات بايذا الشيأن إليى
و-
مرلس اإلدارة.
أي أمور مالية أو إدارية أخرى يكلفه باا مرلس اإلدارة.
ة-
المادة (:)80
يستوفي االتحاد من العضو الرسوم التالية-:
رسم انتساب مقداره ( )1000ألف دينار يدفئ مرة واحدة عند االنتساب إلى االتحاد.
أ-
ً
رسم اشتراك سنوي مقداره ( )400خمسمائة دينيار ييدفئ خيالل فالفيين يوميا عليى األكثير مين تياريخ
ب-
بدء السنة المالية لالتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لاذه الغاية.
المادة (:)81
يشكل في االتحاد مرلس تأديبي يتألف من فالفة أعضياء مين غيير أعضياء المرليس ييتم انتخيابام مين
أ-
قبييل الرمعييية العمومييية لمييدة سيينتين ميين بييين رؤسيياء مرييالس اإلدارة أو المييدراء العييامين أو المييدراء
المفوضين لشركات التأمين األعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات المتعلقة بأعضاء االتحاد.
ينتخب المرلس التأديبي من بين أعضائه نائبا ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ب-
يرتمئ المرليس التيأديبي بيدعوة مين رئيسيه أو نائبيه ويتكيون النصياب القيانوني الجتماعاتيه بحضيور
ج-
أغلبييية أعضييائه علييى األقييل وتصييدر قراراتييه بمييا ال يقييل عيين أغلبييية أصييوات أعضييائه وإذا تسيياوت
األصيوات يييرجت الرانييب اليذي صييوت معييه الييرئيس وفيي حييال مخالفيية أحيد األعضيياء عليييه تسييريل
مخالفته خميا ً في محضر االجتماع وبيان سبباا.
تكون جلسات المرلس التأديبي سرية.
د-
8

هـ-
و-

إذا كانييت المخالفيية تتعل ي بييأي ميين أعضيياء االتحيياد الممثييل فييي المرلييس التييأديبيا فيمتنييئ علييى هييذا
العضو االشتراك في نظر هذه المخالفةا ويحيل محليه لايذه الغايية عضيو مين أعضياء مرليس اإلدارة
كعضو بديل لاذه الحالة.
يكون المدير مقرراً للمرلس التأديبي ويتولى الدعوة الجتماعاته وحفظ قيوده وسيرالته ومتابعية تنفييذ
قراراته.

المادة (:)88
إذا تمت إحالة أي عضو إليى المرليس التيأديبي يتيولى اليرئيس تبليغيه نسيخة مين قيرار اإلحالية متضيمنا ً
أ-
بيعة المخالفة التي أسندت إليه وموعد الرلسيةا وذليك قبيل خمسية عشير يوميا ً عليى األقيل مين الموعيد
المحدد لاا.
ً
ب -إذا تخلف العضو عن حضور جلسة المرلس التأديبي في الموعد المقرر لاا فييتم تبليغيه خمييا لحضيور
جلسة أخرى قبل سبعة أيام على األقل من موعدهاا وفي حيال غيابيه عين الرلسية التاليية ييتم السيير فيي
إجراءات المرلس التأديبي حسب األصول.
ج -للعضييو المحييال إلييى المرلييس التييأديبي ح ي الييدفاع عيين نفسييه بتفييويس أي ميين موظفيييه الرئيسيييين أو
بتوكيل محام عنه لاذه الغاية.
المادة (:)83
إذا فبت ارتكاب أي عضو مخالفة ألحكيام هيذا النظيام أو قواعيد ممارسية المانية وآدابايا الصيادرة عين االتحيادا
للمرلس التأديبي اتخاذ أي من اإلجراءات التأديبية التالية-:
التنبيه.
أ-
ب -اإلنذار.
ج -حرمان العضو من التصويت على قرارات الرمعية العمومية لمدة ال تزيد على دورة واحدة.
المادة (:)84
على الرئيس تبليا العضو بالقرار الصادر بحقه مين المرليس التيأديبيا وللعضيو حي االعتيرا علييه
أ-
ً
ً
خميا إلى مرلس اإلدارة خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له عليى أن ييتم البيت
في االعتيرا خيالل ميدة ال تترياوة فالفيين يوميا ً مين تياريخ تقديميها ويعتبير هيذا القيرار ناائييا ً سيواء
صدر بالمصادقة على قرار المرلس التأديبي أو بفسيخه وإعادتيه إلييه للنظير فيي المخالفية مريدداً ووفقيا ً
ألسباب الفسخ.
ً
ب -على الرئيس تبليا العضو بأي من القرارات الصادرة وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خالل سيبعة
أيام على األكثر من تاريخ صدورها.
المادة (:)84
تمب على عضو المرلس التأديبي األحكام الواردة في المادتين ( )18و ( )11من هذا النظام.
المادة (:)88
يلتزم األعضاء بالتقيد بقواعد ممارسة المانة وآدابايا التيي يضيعاا االتحياد بموجيب تعليميات داخليية يصيدرها
مرلس اإلدارة لاذه الغاية وفقا ً ألحكام القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي مناا بميا
في ذلك تعليمات قواعد ممارسة المانة وآداباا الخاصة بشركات التأمين الصادرة عن الايئة.
المادة (:)81
تبدأ السنة المالية لالتحاد في اليوم األول من شيار كيانون الثياني مين السينة وتنتايي فيي الحيادي والثالفيين مين
شار كانون األول من السنة ذاتاا.
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المادة (:)82
يلتزم مرلس إدارة االتحاد بما يلي-:
تقديم أي بيانات أو معلومات تتعل بأعمال التأمين يملباا المدير العاما وذلك خيالل الميدة التيي يحيددها
أ-
لذلك.
ب -تزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمال االتحاد متضمنا ً البيانات المالية السنوية الختامييةا وتقريير
المحاسب القانوني المزاول ألعمال التدقي ا وذلك خالل مدة ال تزيد على فالفة أشار من تياريخ انتاياء
السنة المالية وفي جميئ األحوال قبل الموعد المحدد الجتماع الرمعية العمومية بمدة ال تقيل عين خمسية
عشر يوما ً.
ج -تزويد المدير العام بمحاضر اجتماع الرمعية العمومية العادي وغير العادي.
د -االحتفاظ بحسابات منظمة وف األصول المحاسبية المتعارا علياياا عليى أن تيدق مين قبيل المحاسيب
القانوني المزاول ألعمال التدقي .
المادة (:)81
ً
ً
ً
ً
يفقد عضو االتحاد عضويته حكما في االتحاد إذا صدر قرار بتصفيته اختياريا أو إجباريياا وذليك وفقيا ألحكيام
القانون.
المادة (:)30
ً
إذا حل االتحاد ألي سبب من األسبابا فترري تصفيته وفقا لما يقيرره مرليس اليوةراء بايذا الشيأن بنياء عليى
تنسيب مرلس إدارة الايئة.
المادة (:)31
يلغى (نظام االتحاد األردني لشركات التأمين) رقم ( )30لسنة  1121على أن يسيتمر مرليس اإلدارة المنتخيب
بموجبه في القيام بعمله إلى حين انتااء مدة العضوية وفقيا ً ألحكاميه عليى أن ييتم انتخياب المرليس الردييد وفقيا ً
ألحكام هذا النظام.
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