
 وزارة االقتصاد والتعاون الدولى
 ١٩٩٦ لسنه ٣٦٢قرار وزارى رقم 

 بإصدار الالئحة التنفيذية
 لقانون اإلشراف

 والرقابة على التأمين في مصر
 

 وزير االقتصاد والتعاون الدولى
 

بعد االطالع على قانون اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر          
 لسنه  ٩١دل بالقانون رقم     المع ١٩٨١ لسنه   ١٠والصادر بالقانون رقم    

١٩٩٥، 
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اإلشراف والرقابة على التـأمين         
في مصر والصادر بقرار نائب رئيس الـوزراء للشـئون االقتصـادية            

 ، ١٩٨١ لسنه ٣٢٢والمالية ووزير االقتصاد رقم 
 .وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

 
 :قـــرر

 )المادة األولى(
ام الالئحة التنفيذية لقانون اإلشراف والرقابـة علـى         يعمل بأحك 

 والمعـدل   ١٩٨١ لسـنه  ١٠التأمين في مصر الصادر بالقـانون رقـم         
 . المرفقة١٩٩٥ لسنه ٩١بالقانون رقم 

 
 )المادة الثانية(

تصدر النماذج المنصوص عليها في الالئحة المرفقة بقرار مـن          
 .وزير االقتصاد والتعاون الدولى

 
 )لثةالمادة الثا(

 :في تطبيق أحكام الالئحة المرفقة يقصد
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قانون الرقابة واإلشراف على التأمين فـي مصـر الصـادر           : بالقانون  
 .١٩٩٥ لسنه ٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنه ١٠بالقانون رقم 

 .وزير االقتصاد والتعاون الدولى: بالوزير
 .الهيئة المصرية للرقابة على التأمين: بالهيئة

 .ما وردت الالئحة المرفقةوذلك أين
 

 )المادة الرابعة(
يلغى قرار رئيس الوزراء للشئون االقتصادية والمالية ووزيـر         

 بإصدار الالئحـة التنفيذيـة لقـانون        ١٩٨١ لسنه   ٣٢٢االقتصاد رقم   
 .اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر

 
 )المادة الخامسة(

ه اعتبـارا مـن     ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل ب       
 .اليوم التالى لتاريخ نشره

 
 ٢٦/٥/١٩٩٦: صدر في 

 
  وزير االقتصاد والتعاون الدولى

 نوال عبد المنعم التطــاوى.                                          د
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  ١٩٩٨  لسنة ١٥٦قانون رقم 

 ببعض األحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين
 من شركات القطاع لعامالمعتبرة 

 وبتعديل بعض أحكام
 قانون اإلشراف والرقابة على التأمن فى مصر

 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 

 قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه ؛
 

 )المادة ألولى ( 
 

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً فى رؤوس أموال شركات          
لوكة بالكامل للدولة، وفـى هـذه الحالـة ال          التأمين وإعادة التأمين المم   

تسرى على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصـادر           
  .١٩٨٣ لسنة ٩٧بالقانون رقم 

 
 )المادة لثانية ( 

 
، ) ٢٧(والفقرة الثالثة من المادة     ) ١٨(يستبدل بنصوص المادة    

لرقابـة علـى    من قانون اإلشـراف وا    ) ٣١(والفقرة األولى من المادة     
 :التأمين وإعادة التأمين فى مصر المشار إليه، النصوص اآلتية 

 
تسرى على شركات التأمين وإعادة التـأمين التـى          " -١٨مادة  

يشارك القطاع الخاص فى رأس مالها، أحكام قانون شركات المسـاهمة           
وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصـادر     
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 وقانون سـوق رأس المـال الصـادر         ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  بالقانون  
 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خـاص          ١٩٩٢ لسنة   ٩٥بالقانون رقم   

فى هذا القانون، ويعين رئيس مجلس الوزراء بعـد أخـذ رأى وزيـر              
االقتصاد من يمثل حصة الدولة فى الجمعية العامة وفـى مجلـس إدارة             

 ". الشركة 
 

 : فقرة ثالثة – ٢٧مادة 
 ".ويشترط أن تكون أسهم الشركة أسمية " 
 

 : فقرة أولى – ٣١مادة 
يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة          " 

 ".فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم باإلدارة التنفيذية 
 

 )المادة الثالثة ( 
 

إلـى قـانون اإلشـراف      ) ١( مكرا   ٢٧تضاف مادة جديدة برقم     
 :ابة على التأمين فى مصر المشار إليه ، نصها اآلتى والرق

 
 على كل شخص طبيعى  اعتبارى يتملك        –) ١( مكررا   ٢٧مادة  " 

من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطـر            %) ٥(
 .الهيئة بذلك خالل أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة

 
 أو على –لميراث  بغير طريق ا–ويحظر على أ ى شخص طبيعى   

فأكثر مـن رأس مـال الشـركة    %) ١٠(أى شخص اعتبارى أن يتملك     
المصدر إال بعد موافقة رئيس مجلس لـوزراء بعـد أخـذ رأى وزيـر               

 .االقتصاد، ويقع باطالً أى تصرف يخالف ذلك
 

فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث مـا يزيـد علـى النسـبة           
ه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد      المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين علي     

التى تحددها الهيئة خالل مدة ال تجاوز سنتين من تاريخ أيلولـة هـذه              
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الزيادة، وال يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسـبة دون توفيـق      
أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فـى الجمعيـة             

 .و فى اختيار أعضاء المجلسالعامة للشركة أو عضوية مجلس اإلدارة أ
 

وال تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المسـاهمات           
التى تزيد على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرة تاريخ العمـل بهـذا              

وال يجوز زيادة مبالغ هذه المسـاهمات إال بموافقـة رئـيس            . القانون
 .مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير االقتصاد

 
 

 )لمادة الرابعة ا( 
 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بـه مـن اليـوم             
 .التالى لتاريخ نشره

 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

 
  هـ١٤١٩ صفر سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية ف 

 ).ن ١٩٩٨ يونية ١١الموافق                          ( 
 
 

 كحسنى مبار
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 الالئحة التنفيذية

 لقانون اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر
 
 

 الباب األول
 التأمين في نطاق القانون

 
 : يشمل التأمين في تطبيق أحكام القانون-١مادة 

تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األمـوال وتشـمل الفـروع           -أوالً
 :اآلتية

 
يقصد بها جميع عمليـات     و: تأمينات الحياة بجميع أنواعها    -١

التأمين التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلـق بحيـاة        
األشخاص ويكون الغرض منه دفـع مبـالغ بسـبب وفـاة        
شخص معين أو عجزة عجزاً كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتـاً            
أو بلوغه سناً معينـة أو ضـمان معـاش يـدفع لـه أو               

محددة كما تشمل   للمستفيدين منه مدى الحياة أو خالل فترة        
أيضاً تأمينات الحياة التى تـرتبط المزايـا الخاصـة بهـا            

 .باستثمارات في أوراق مالية
 
تأمينات الحوادث الشخصيات والعالج الطبى طويلة األجـل         -٢

 : وتشمل
 

 :تأمينات الحوادث الشخصية طويلة األجل -أ 
يقصد بها جميع عمليات التأمين التى تزيـد مـدتها       

ى يكون فيها الخطر المـؤمن ضـده        على سنة والت  
متعلقاً بالشخص وناتجاً عن حادث ويترتـب عليـة         

 .الوفاة أو العجز
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 :تأمينات العالج الطبى طويلة األجل -ب

ويقصد بها جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على          
سنه ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية لألشخاص       

ج عـن المـرض،   المؤمن عليهم في حاالت العجز النات    
 .وكذا تغطية تكاليف العالج الطبى

 
 :عمليات تكوين األموال - ٣ 

يقصد بها جميع العمليات التى يكون الغرض منها تكوين          
رأس مال يصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط          

 .دورية دون أن يرتبط ذلك باحتماالت الحياة أو الوفاة
 

 : ات وتشمل  الفروع اآلتيةتأمينات الممتلكات والمسئولي: ثانياً
 .التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة -١
التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهـرى والبحـرى والجـوى            -٢

 .وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها
التأمين على أجسـام السـفن وآالتهـا ومهماتهـا وتأمينـات             -٣

 .المسئوليات المتعلقة بها
ام الطـائرات وآالتهـا ومهماتهـا وتأمينـات         التأمين على أجس   -٤

 .المسئوليات المتعلقة بها
 .التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها -٥
التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به والتأمينـات         -٦

 .التى تلحق به عادة
 :تأمينات البترول وتشمل األنواع اآلتية -٧

 
 .ر الحفر والتنقيبالتأمين على أخطا -أ  
 .التأمين على أخطار تصنيع وتكرير البترول -ب 
 .التأمين على أخطار ضخ البترول في األنابيب -ج 
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التأمين ضد جميع األخطار على المنشات البتروليـة فـي           -د 
 .جميع المراحل

التأمين ضد أخطار فقد اإليراد علـى المنشـات           -هـ 
 .البترولية

 .المتعلقة باألخطار السابقةتأمينات المسئوليات  - و
 

التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعـة والمسـئوليات وتشـمل       -٨
 :األنواع اآلتية

 .تأمينات الحوادث الشخصية التى ال تزيد مدتها على سنة -أ  
 .تأمين العالج الطبى الذي ال تزيد مدته على سنة -ب 
 .تأمين الضمان وخيانة األمانة -ج 
 .يةتأمين نقل النقد -د  
 .تأمين السطو والسرقة -هـ
 .تأمين كسر الزجاج -و  
تأمينات المسئوليات التى لم تـرد فـي فـروع التـأمين             -ز  

 .األخرى
 

التأمينات األخرى وفروعها التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس          : ثالثاً
 .إدارة الهيئة
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 الباب الثانى
 

 قطــاع التــأمين
 
 

 :طاع التأمين من يتكون ق-٢مادة 
 

 .المجلس األعلى للتأمين -١
 .الهيئة المصرية للرقابة على التأمين -٢
 :المنشات التى تزاول التأمين وإعادة التأمين وهى -٣

 
 .شركات التأمين وإعادة التأمين -أ 
 .جمعيات التأمين التعاونى -ب
 .صناديق التأمين الخاصة  -ج
 .صناديق التأمين الحكومية -د 
 .أمينمجمعات الت -هـ

 
 .االتحادات واألجهزة المعاونة التى تنشأ وفقاً ألحكام هذا القانون -٤
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 الباب الثالث
 

 المجلس األعلى للتأمين
 
 

 يجتمع المجلس األعلى للتأمين مرة على األقل كل سنة          -٣مادة
بدعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات تـدخل فـي             

 إلى ذلك، ويكـون اجتمـاع المجلـس         اختصاصه أو كلما دعت الحاجة    
صحيحا بحضور عشرة أعضاء على األقل، وتصـدر قراراتـه بأغلبيـة      

 .أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي من الرئيس
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 الباب الرابع
 

 الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
 
 

 األقل كـل     يجتمع مجلس اإلدارة بمقر الهيئة مرة على       -٤مادة  
ثالثة اشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويجوز دعوة المجلس لالنعقـاد            
كلما اقتضى األمر ذلك، وفيما عدا األمور ذات الصفة العاجلة التى توجه            
الدعوة الجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على األقـل،         

موضوعات ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة، ومذكرات وافية عن ال        
التى تعرض فيها، ويجوز لدواعى السرية االحتفاظ بهذه المذكرات إلـى           
أن تعقد الجلسة على أن يثبت ملخص واف لها بمحضر الجلسة، ويكون            
اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية األعضـاء، وتصـدر قراراتـه           
بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانـب الـذي منـه            

 .الرئيس
 
 لرئيس مجلـس اإلدارة أو نائبـه أن يـدعو لحضـور      -٥دة  ما

الجلسات من يرى االستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو قطاع التأمين أو           
من ذوى الخبرة، ولكل من هؤالء االشتراك في المناقشة وإبداء الـرأى            
في الموضوعات التى دعى للحضور من اجلها دون أن يكون له صـوت             

 .معدود في التصويت
 
للمجلس أن يشكل لجاناً من بـين أعضـائه لدراسـة بعـض             و

 .الموضوعات وتقديم الرأى بشأنها إلى المجلس
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ويجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن ترى االستعانة بهم في هـذا            
الشأن من بين العاملين بالهيئة أو قطـاع التـأمين أو مـن بـين ذوى                

 .الخبرة
 

اره رئيس المجلس  يكون لمجلس اإلدارة أمين للسر يخت -٦مادة  
من بين العاملين بالهيئة، وتدون محاضر اجتماعات المجلس في سـجل           

 .خاص وتوقع من رئيس االجتماع وأمين السر
 

 يصدر مجلس اإلدارة النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين        -٧مادة  
فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدالت الخاصة وتحديـد         

في الداخل والخارج وذلك بما يتساوى مـع مـا يقـرر          فئات السفر لهم    
 .للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام

 
 تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئـة وعضـوية نائبـه           -٨مادة  

ورؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العـام إلجـراء           
 بالهيئة وشركات   التنسيق بين اللوائح والقرارات الخاصة بنظم العاملين      

التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطـاع العـام ومرتبـاتهم وأجـورهم            
والمكافآت والمزايا والبدالت الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهـم           

 .في الداخل والخارج
 

 تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئـة وعضـويه نائبـه           -٩مادة  
 :ا يأتىورؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين تختص بم

 
 .التنسيق ومنع التضارب فيما بين الشركات في كافة المجاالت  -١
 .تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره -٢
االرتقاء بالمهن التأمينية واإلسهام الفعال فـي تـوفير الخبـرات            -٣

 .والكوادر الفنية
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 تعد الهيئة كتاباً سنوياً لنشره عن نشاط التأمين فـي           -١٠مادة  
 .انون وعن حالة الجهات الخاضعة لهمصر وعن تطبيق الق

 
كما تقوم الهيئة بإعداد ونشر البيانـات اإلحصـائية والتقـارير           

 .والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته
 

وللهيئة فى سبيل ذلك أن تطلب ما تراه من بيانات أو إحصاءات            
 .من الجهات واألشخاص التى تختص باإلشراف والرقابة عليها

 
 تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السـنة الماليـة           -١١مادة  

وتعد الهيئة قبل بداية السنة المالية موازنـة        . للدولة وتنتهى بانتهائها  
تخطيطية توضح االعتمادات اإلجمالية ألبواب الموارد واالسـتخدامات        
وفقا للقواعد المعمول بها فى الشركات على أن تعتمـد مـن مجلـس              

 . السنة المالية بأربعة اشهراإلدارة قبل بداية
 

 تعد الهيئة خالل ثالثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة          -١٢مادة  
 :المالية ما ياتى

 
قائمة المركز المالى وحساب إيرادات ومصروفات الهيئة طبقـا          -١

للقواعد المعمول بها فى الشركات واللوائح المالية المعتمدة من         
 .الهيئة

 
ئة ونشاطها خالل السـنة الماليـة       تقرير عن المركز المالى للهي     -٢

المنقضية على أن يتناول بوجه خاص عرضا لنشاط الهيئة وما           
 .حققته في مجال اإلشراف والرقابة

 
ويعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة قائمة المركز المالى وحساب          

اإليرادات والمصروفات والتقرير على مجلـس اإلدارة لالعتمـاد خـالل      
 .تهاء السنة المالية أربعة اشهر من تاريخ ان
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تودع الهيئة المبالغ التى تحصلها نتيجة نشـاطها أو         -١٣مادة   

مقابل األعمال أو الخدمات التى تؤديها في حساب خاص بأحـد البنـوك             
المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يحدده مجلس اإلدارة، وال يجـوز          

ـ            راف الخصم على هذا الحساب إال بالمصروفات التـى يسـتلزمها اإلش
 .والرقابة على النشاط التأمينى

 
 الباب الخامس

 
 المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين

 شركات التأمين وإعادة التأمين
 
 

 يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعـادة   -)١(١٤مادة  
التأمين شكل شركة مساهمة مصرية ال يقل رأس مالها المصـدر عـن             

 يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصـف،         وال" ثالثين مليون جنيه  "
ويجوز سداد رأس المال كلياً أو جزئياً بما يعادله من العمـالت الحـرة،            
ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خالل مدة ال تجاوز             
خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئـة، ويجـوز للهيئـة أن             

قبل هذه المدة إذا رأت في ذلك ضـرورة         تطلب سداد رأس المال بالكامل      
لتدعيم المركز المالى للشركة في ضـوء نتـائج أعمالهـا وأوضـاعها             

 .المالية
 

ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية، وال يجوز تخفيض رأس          
 :مال الشركة أال بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبمراعاة ما ياتى

 

                                                           
 ١٩٩٨ لسنة ٣٥٦ معدلة بموجب قرار وزير االقتصاد رقم )١(
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المنصوص عليه فـي الفقـرة    أال يقل رأس المال عن الحد األدنى         )أ (  
 .األولى من هذه المادة

أال يؤدى تخفيض رأس المال إلى اإلخالل بالنسـب المنصـوص            )ب ( 
 .من القانون) ٣٩(عليها في المادة 

 
 يقدم مؤسسو شركة التأمين أو إعادة التـأمين إلـى           -١٥مادة  

الهيئة طلباً للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة علـى           
نموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمسـتندات           ال

 :التالية
دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية للشركة وأغراضـها وفـروع          -١

 .التأمين المزمع القيام بمزاولتها
بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبـراتهم          -٢

 .السابقة
ألولـى مـن نشـاطها    خطة عمل الشركة خالل السنوات الخمس ا      -٣

توضح تقديرات تكاليف األصول الثابتـة والتجهيـزات الالزمـة          
وكذلك تقديرات األقساط والمصروفات وتكـاليف      . لمباشرة النشاط 

 .اإلنتاج واألسس الفنية التى بنيت عليها
البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على  -٤

 .اإلدارة فيها
 .لتى تراها الهيئة الزمة لدراسة الطلبالبيانات اإلضافية ا -٥

 
 تعد الهيئة سجال تدون به طلبـات الحصـول علـى            -١٦مادة  

الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام          
متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تـودع             

. تخذ مـن إجـراءات بشـأنه      فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما ا      
وتعطى الهيئة لمقدم الطلب إيصاال يفيد تقديم الطلـب وتاريخـه ورقـم             

 .تدوينه في السجل
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 تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنـة          -)١(١٧مادة  
للنظر في طلبات الحصول على الموافقة المبدئية إلنشاء شركات التأمين          

 :لتاليينأو إعادة التأمين في ضوء المعيارين ا
 

مدى تحقق الجدوى الفنية واالقتصادية للشركة الجديدة بـالنظر         : أوالً
 .إلى خطة عملها

 
مدى مساهمة الشركة الجديدة في زيادة حجم األقساط في السوق          : ثانياً

 .من خالل استحداث تغطيات جديدة وتطوير تغطيات قائمة
 

 تعرض نتيجة دراسة اللجنة المنصوص عليهـا فـي          -١٨مادة  
لمادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة التخاذ القرار الالزم خالل ثالثـة         ا

اشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبـة، ويجـب           
 .إخطار ذوى الشأن بالقرار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده

 
 يقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية        -١٩مادة  

إجراءات تأسيس الشركة طبقا ألحكام القوانين السارية في هـذا          باتخاذ  
الشأن وذلك خالل ستة اشهر من تاريخ اإلخطار بالموافقـة، ويجـوز            
لرئيس مجلس إدارة الهيئة منح مهلة إضافية ال تجاوز ثالثة اشهر وإال            

 .اعتبرت الموافقة المبدئية الغية
 

تبارى يمتلك  على كل شخص طبيعى أو اع      : )١( مكررا   ١٩مادة  
فأكثر من رأس المال المصدر ألى من شـركات التـأمين           %) ٥(نسبة  

وإعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خالل أسبوعين من تاريخ تملكـه            
 .تلك النسبة وفقاً لنموذج تعده الهيئة لهذا اإلخطار

 

                                                           
فـي  ) ١٢٨( العـدد - الوقائع المصـرية   -١٩٩٨ لسنه   ١٩٥ معدله بموجب القرار الوزارى رقم       – ١

١٠/٦/١٩٩٨. 
 ١٩٩٨ لسنة ٣٥٦ مضافة بقرار وزير االقتصاد رقم )١(
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 أو على   – بغير طريق الميراث     –ويحظر على أى شخص طبيعى      
فأكثر من رأس المـال المصـدر       ) ١٠(لك  أى شخص اعتبارى أن يتم    

إلحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين ما لم يحصل على موافقة بذلك            
من رئيس مجلس الوزراء، وعلى طالب التملك أن يقدم طلباً بذلك إلـى             

بهذه الالئحة، وتقـوم    ) ١(الهيئة يضمنه البيانات الواردة بالملحق رقم       
قتصاد خالل شـهرين مـن تـاريخ        الهيئة بعرض الطلب على وزير اال     

تقديمه إليها مشفوعاً برأيها، ويتولى الوزير خالل شهر عرض توصيته         
 .بشان الطلب على رئيس مجلس الوزراء للبت فيه

 
وال تسرى الفقرة السـابقة علـى المسـاهمات القائمـة قبـل             

، وال يجوز زيادة مبالغ هـذه المسـاهمات إال بموافقـة         ١٢/٦/١٩٩٨
اء وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها فـى الفقـرة         رئيس مجلس الوزر  

 .السابقة
 

فإذا تملك أحد األشخاص الطبيعيين بطريـق الميـراث النسـبة           
المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة ، تعين عليـه أن يخطـر              
الهيئة بذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليـه مـع              

، وتحدد له الهيئة مهلة ال تجاوز سنتين يقوم فيها          السند الدال على ذلك   
بتوفيق أوضاعه طبقاً لجدول زمنى نصف سنوى يبين الحدين األدنـى           
واألقصى النسبة التى يتعين عليه التصرف فيها من الزيادة التى آلـت            
إليه، وعليه أن يقدم للهيئة فى نهاية كل ستة أشهر ما يفيد تنفيذه لهذا              

 ".الجدول
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 الباب السادس
 

 تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
 والترخيص لها بمزاولة المهنة

 
 تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين بعد تأسيسها         -٢٠)١(مادة  

طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها علـى النمـوذج           
 :الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مصحوبا بالمستندات اآلتية

 
 .مستندات تأسيس الشركة) أ  ( 
المستندات الدالة على أن مجلس اإلدارة يضم عضوين مـن ذوى            )ب (

 الخبرة في مجال التأمين، إحداهما القائم باإلدارة التنفيذية، 
مـن  ) ٣١(ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الرابعة من المادة         

 القانون، ال يعتبر العضو من ذوى الخبـرة فـى تطبيـق الفقـرة             
السابقة إال إذا كان من خبراء التأمين االستشـاريين المسـجلين           
بالهيئة، أو ممن سبق لهم عضوية مجلس إدارة إحـدى هيئـات            
التأمين المصرية أو األجنبية الخاضعة لرقابـة رسـمية أو مـن            
أساتذة التأمين أو العلوم المتصلة به بإحدى الجامعات المصرية أو          

بقة مالئمة فى مجال التأمين ال تقل       األجنبية، أو ممن لهم خبرة سا     
 ".عن خمس عشرة سنة

                                                           
  ١٩٩٨  لسنة٣٥٦ معدلة بموجب قرار وزير االقتصاد رقم )١(
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المستندات الدالة على توافر الخبرة في مجال التأمين لدى المـدير      )ج ( 
المسئول عن كل من عمليات االكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين         
واالستثمار حسب األحوال على أال تقل مدة هذه الخبرة عن عشر           

 .سنوات
 .مدة من العقد االبتدائى للشركةنسخة معت )د ( 
 .نسخة معتمدة من النظام األساسى للشركة )هـ(
 .نسخة من الهيكل التنظيمى للشركة )و ( 
شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت          )ز ( 

أن الشركة أودعت لديه في مصر أمـواالً ال تقـل قيمتهـا عـن               
 فرع من فروع التأمين التـى       خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل     

ترغب في مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثالثة ماليين جنيه لجميع          
الفروع، وال يجوز للشركة التصرف في هذه األموال إال بموافقـة           

 .الهيئة
المستند الدال على سداد رسم تسجيل مقداره ألف جنيه عن كـل             )ح(

 .افرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة في مزاولته
نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فـرع مـن فـروع              )ط(

التأمين المطلوب الترخيص بمزاولتها والمزايا والقيود والشـروط        
 .واألسعار الخاصة بهذه الوثائق

 
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها         

نون فيجـب أن    مـن القـا   ) ١(في البند أوالً من الفقرة األولى من المادة       
 :يرفق بهذه الوثائق ما يلى

 
شهادة من أحد الخبراء االكتواريين المقيدين بالسجل المعـد          -١

لذلك بالهيئة بان أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود         
 .التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ

 
جدول يحدد قيمة االسترداد أو التخفيض، ويجـب أن يـنص            -٢

 .ل في كل وثيقة من الوثائق المذكورةعلى هذا الجدو
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ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها، ويجب أن تكون هذه الترتيبـات           )ى(

كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسالمة المركز المالى للشركة،         
ويجب أن تتضمن المستندات التى تقدم في هذا الشان بيان توزيع           

يشترط أن يكون معيد    حصص معيدى التأمين وملخصاً وافياً لها، و      
التأمين من بين المقيدين بالهيئة فـي قائمـة معيـدى التـأمين             
المرخص لشركات التأمين وإعادة التأمين فـي مصـر بالتعامـل           

 .معهم
 .أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة ) ك(
 

 ال يجوز للشركة مباشـرة أعمالهـا أال مـن خـالل             -٢١مادة  
تنشئها، ويتعين عليها إخطـار الهيئـة       مركزها الرئيسى والفروع التى     

بهذه الفروع فور إنشائها وبالمسئولين عن إدارتها والسلطات المخولـة          
 .لها

 
 يجب على الشركة إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير          -٢٢مادة  

يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بمزاولة المهنة والمستندات         
 :التاليةالمرافقة له وفقا للشروط واألوضاع 

 
يقدم اإلخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول موقعاً عليه من          -أ  

 .رئيس مجلس إدارة الشركة
يرفق باإلخطار بيان مفصل بالتعـديالت أو التغيـرات المطلوبـة            -ب

ومبرراتها والوثائق والمستندات الخاصة بها، وكـذا المسـتندات         
 .من القانون) ٣٣(المنصوص عليها في المادة 

تتولى الهيئة دراسة هذا اإلخطار وتصدر قرار في شـانه خـالل             -ج
ثالثين يوما من تاريخ تقديمه، وإال اعتبرت هـذه التعـديالت أو            

 .التغيرات معتمدة
تخطر الهيئة الشركة بالتعديالت المعتمدة بكتاب مسجل مصـحوب          -د

 .بعلم الوصول 
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 الباب السابع
 لتأمين والتزاماتهاأموال شركات التأمين وإعادة ا

 
 

 الفصل األول
 أحكام عامة في التزامات شركات التأمين

 وإعادة التأمين
 
 

 بناء على الدراسات التى     - يصدر مجلس إدارة الهيئة    -٢٣مادة   
 قرار بتحديد نسب وتاريخ بدء سـريان عمليـات إعـادة            -تعدها الهيئة 

لشركة المصرية  التأمين التى يتعين على شركات التأمين أن تعيدها لدى ا         
 .من القانون) ٣٤(إلعادة التأمين طبقا للمادة 
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ويحدد هذا القرار عموالت إعادة التأمين وعمولة األرباح التـى           
تؤديها الشركة المصرية إلعادة التأمين إلى شركات التـأمين المباشـر           

 .مقابل العمليات المسندة إليها طبقا للمادة المشار إليها
 

شوف والحسابات الخاصة بهـذه العمليـات       كما يحدد نماذج الك    
والمواعيد التى تقدم فيها وكافة األحكام األخرى المتعلقة بها بما يحقـق            

 .صالح االقتصاد القومى
 

 ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين إسـناد أي          -٢٤مادة   
عمليات إعادة تامين أال لمعيدى التأمين في األسواق العالمية المدرجـة           

 في القائمة المسجلة لدى الهيئة ، وال يجـوز إدراج معيـدى             أسماؤهم
تأمين جدد أو حذف أحد المدرجين في القائمة المشار إليها فـي ضـوء              

 .المستندات المبررة لذلك
 

من القانون يراعى ما يـاتى      ) ٣٧( في تطبيق المادة   -٢٥مادة  
عند تكوين المخصصات الفنيـة بالنسـبة لعمليـات تـامين الممتلكـات             

 :سئولياتوالم
 

 :بالنسبة لمخصص اإلخطار السارية )أ ( 
 من القانون فـي     ٣٧زيادة النسب المنصوص عليها في المادة        -

 :الحاالت التالية
إذا تبين من التوزيع النسبى لإلصدارات على مدى شهور السنة           -

 .زيادة اإلصدار نسبيا في الشهور األخيرة من السنة المالية
% ١٠٠ة عن السنة المالية علـى       زيادة معدالت الخسائر الفعلي    -

على أن يتم زيادة هذه النسب وفقا للقواعد التـى تحـددها            
 .الهيئة

 
ويجب أن يتضمن تقديرات هذا المخصص في نهاية كل سنة مالية           

 :ما يلى
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رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة األجل والخـاص بالسـنوات           -

التالية للسنة المالية المنقضية بعـد خصـم نصـيب تلـك            
من قيمة  % ٢٠سنوات من عمولة اإلنتاج وبما ال يجاوز        ال

رصيد هذه األقساط مع مراعاة إعـداد سـجالت منفصـلة           
للوثائق طويلة األجل يوضح بها قيمة هـذه األقسـاط فـي            
 .نهاية كل سنة مالية حتى يمكن تقدير المخصص الكافى لها

 .رصيد األقساط المدفوع مقدماً عن سنة مالية تالية -
اط الوثائق التى يبدأ تاريخ سريانها بعد انتهـاء     من أقس % ١٠٠ -

 .السنة المالية
 
بالنسبة لمخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التـى          )ب ( 

 :تم اإلبالغ عنها
 

أن يتم تقدير المخصص من واقع كشوف جـرد فعلـى            -
لملفات الحوادث التى تم اإلبالغ عنهـا بالقـدر الكـافى           

هذه الحـوادث وعلـى أن      لمواجه التزامات الشركة عن     
 .توافى الهيئة بصورة من هذه الكشوف لكافة الفروع

بالنسبة للحوادث الكبيرة التى تحـدد الهيئـة مبالغهـا           -
بالنسبة لكل شركة يجـب أن تؤيـد تقـديرات الشـركة       

 .بتقارير الخبراء المتخصصين
يجب أن تتضمن تقـديرات المخصـص تقـديراً كافيـاً            -

 .عويضاتللمصاريف الخاصة بتسوية الت
 
بالنسبة للمخصص عن الحوادث التى وقعت ولم يبلغ عنها حتى           ) ج(

تاريخ إعداد الميزانية يتم تكوينه وفقاً للقواعـد التـى تضـعها            
 .الهيئة في هذا الشان

 
 :بالنسبة لمخصص التقلبات العكسية )د( 
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يجنب من حساب إيرادات ومصروفات كل فرع من فـروع    -١
ي نهاية كل سنة ماليـة      تأمينات الممتلكات والمسئوليات ف   

 :ما يلى
 

من أقساط األخطار الطبيعية وأخطـار      %٧٥  ما يعادل     -
 .الشغب والتخريب

  نسبة من األقساط تعادل الفرق بين معدالت الخسـائر           -
المقدرة التى تم على أساسها احتساب أسعار تأمينـات         
كل فرع على حده وبـين معـدالت الخسـائر الفعليـة       

% ٥٠ة المالية وبما ال يجـاوز       المحققة في نهاية السن   
من فائض النشاط التأمينى للفرع قبل احتسـاب هـذا          
المخصص وتضع الهيئة األسـس الخاصـة بتحديـد         

ويجـوز إذا بلغـت     . معدالت الخسائر المقدرة لكل فرع    
من مخصص التعويضات تحت  % ١٠٠قيمة المخصص   

التسوية للفرع أن توقـف الشـركة التجنيـب لهـذا           
 .المخصص

 
تم تكوين هذا المخصص في الفروع خالل السنوات          ال ي   -

 %.١٠٠التى تزيد معدالت الخسائر الفعلية فيها عن 
 
يعتبر رصيد مخصص تقلبات معـدالت الخسـائر فـي           -

في حكم مخصص التقلبات العكسية     ١٩٩٥نهاية يونيو   
 .من القانون) ٣٧(المنصوص عليه في المادة 

 
 الخسـائر   يجوز استخدام هذا المخصـص إذا زاد معـدل         -٢

مـن معـدل الخسـائر      % ٢٠الفعلى عن العام بما قيمته      
مـن رصـيد المخصـص      % ٢٠المقدر وذلك بحد أقصى     

المكون في بداية السنة المالية، وفى جميع األحوال يتعين         
أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلـة حقـوق حملـة           
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الوثائق ويتعين على الهيئة اتخاذ كافة السـبل والتـدابير          
 . كفايتهاللتحقق من

 
 إذا أسفر فحص الهيئة عن عدم كفاية المخصصـات          -٢٦مادة  

من القانون لمقابلة حقـوق حملـة الوثـائق،         ) ٣٧(الواردة في المادة    
فيتعين على الشركة أن تجنب من األرباح القابلة للتوزيـع مـا يكفـى              
الستكمال هذا النقص باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً للقواعد  

 .تى تحددها الهيئة في هذا الشأنال
 

 يجب أن تكون األموال الخاصة بتأمينات األشـخاص         -٢٧مادة  
وعمليات تكوين األموال منفصلة تماما عن األموال الخاصة بتأمينـات          
الممتلكات والمسئوليات وذلك بالنسبة للقيـد فـي سـجالت الشـركة            

االمتيـاز  وحساباتها ولدى البنوك وعند التأشير الهامشى عليه بحـق          
 .من القانون) ٤١(المقرر للمستفيدين من الوثائق طبقا للمادة 

 
وال يجوز نقل األموال المخصصة لتأمينات األشخاص وعمليـات         
تكوين األموال إلى األموال المخصصة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات        
وبالعكس أال إذا كان هناك فائض يسمح بهذا النقل وبشـرط الحصـول             

 الهيئة قبل إجرائه مع عدم المساس بالنسب المنصـوص          على موافقة 
 . من القانون٣٩عليها في المادة 

 
 توظف شركات التأمين وإعـادة التـأمين األمـوال          -٢٨مادة   

مـن القـانون فـي أوجـه        ) ٣٨(الواجب تخصيصها طبقا لحكم المادة      
 :االستثمار التالية وبالنسبة الموضحة قرين كل منها

 
 :خاص وتكوين األموالتأمينات األش )أ ( 

على األقل لشـراء أوراق حكوميـة أو شـهادات          % ٢٥ -١
 .مضمونة منها
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على األكثر في سندات وبشـرط أال تزيـد قيمـة           % ٢٠ -٢
% ٥المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة علـى          

مـن رأس   % ٢٠من جملة األموال الواجب تخصيصها أو       
مـن رأس المـال   % ١٠مال الجهة المصدرة للسندات أو     

 .لمدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما اقلا
على األكثر في أسهم أو وثائق صناديق االسـتثمار      % ٢٥ -٣

وبشرط أال تزيد قيمة المسـتثمر فـي أسـهم أو وثـائق           
مـن  % ٥صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على        

من رأس مال   % ٢٠جملة األموال الواجب تخصيصها أو      
و وثائق صناديق االسـتثمار أو      الجهة المصدرة لألسهم أ   

من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعـادة         % ١٠
 .التأمين أيهما اقل

أال يزيد مجموع قيمة االستثمار في السـندات واألسـهم           -٤
ووثائق صناديق االستثمار الصادرة عن جهة واحدة على        

من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعـادة         % ١٠
 .التأمين

ى األكثر في تملك عقارات موجودة داخل الـبالد         عل% ٢٠ -٥
مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط        

من جملة األموال الواجب    % ٥أال تزيد قيمة أي عقار عن       
من رأس المـال المـدفوع لشـركة        % ١٠تخصيصها أو   

 .التأمين أو إعادة التأمين أيهما اقل
مـن  % ٩٠دود  منح قروض بضمان وثائق التأمين في ح       -٦

قيمة استردادها والتى تحدد في نهاية السنة المالية وفقـا          
 .لشهادة الخبير االكتوارى للشركة

على األكثر في منح قروض بضمان رهون عقارية        % ٢٠ -٧
وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقـارى         

% ٥باسم المقترض وعلى أال تزيد قيمة أى قرض علـى           
من القيمة السوقية   % ٦٠صصة أو من جملة األموال المخ   
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من قيمة رأس المال المـدفوع لشـركة        % ١٠للعقار أو   
 .التأمين أو إعادة التأمين أيهما اقل

على األكثر في ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة % ٥٠ -٨
المحلية أو األجنبية مودعة لدى البنوك المسـجلة لـدى          
 البنك المركزى المصـرى وبشـرط أال تزيـد اإليـداعات          

من جملـة   % ٢٠وشهادات االدخار لدى أحد البنوك على       
 .األموال المخصصة

على األكثر في استثمارات أخرى توافـق عليهـا         % ١٠ -٩
الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه االسـتثمارات نسـبة مـن           
الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها        

 .الهيئة في هذا الشأن
 

ها في هذه المادة على توظيـف       ال تسرى النسب المنصوص علي    
األموال المقابلة اللتزامات الشركة عن العقود التى تصدرها وترتبط فيها          
المزايا الخاصة بهذه العقود باستثمارات في أوراق مالية ويجـب علـى            
الشركة تجنيب هذه األوراق في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها عـن           

 .العقود المشار إليها
 

 :لممتلكات والمسئولياتتأمينات ا )ب(
على األقل لشراء أوراق مالية حكوميـة أو شـهادات          % ٢٠ -١

 .مضمونة منها
على األكثر وبشرط أال تزيد قيمة المستثمر في سندات         % ١٥ -٢

من جملة األموال الواجـب  % ٥صادرة عن جهة واحدة على  
من رأس مال الجهة المصدرة للسندات      % ٢٠تخصيصها أو   

مدفوع لشركة التأمين أو إعـادة      من رأس المال ال   % ١٠أو  
 .التأمين أيهما اقل

على األكثر في أسهم أو وثائق صناديق االسـتثمار أو         % ٢٥ -٣
بشرط أال تزيد قيمة المستثمر في أسهم ووثـائق صـناديق           

مـن جملـة األمـوال      % ٥االستثمار عن جهة واحدة على      
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من رأس مال الجهة المصـدرة      % ٢٠الواجب تخصيصها أو    
من رأس المال % ١٠ئق صناديق االستثمار أو     لألسهم أو وثا  

 .المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما اقل
أال يزيد مجموع قيمة االستثمار في السندات واألسهم ووثائق          -٤

من % ١٠صناديق االستثمار الصادرة عن الجهة واحدة على        
 .رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين

ألكثر في تملك عقارات موجودة داخـل الـبالد         على ا % ١٠ -٥
مشهرة بالتسجيل أو القيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط أال         

من جملـة األمـوال الواجـب       % ٥تزيد قيمة أي عقار على      
من رأس المال المدفوع لشركة التأمين      % ١٠تخصيصها أو   

 .أو إعادة التأمين أيهما اقل
ات ادخار بالعملـة    على األكثر في ودائع نقدية و شهاد      % ٥٠ -٦

المحلية أو األجنبية مودعة لدى أحد البنوك المسـجلة لـدى           
البنك المركزى المصرى بشرط أال تزيد اإليداعات وشـهادات         

مـن جملـة األمـوال      % ٢٠االدخار لدى أحد البنوك علـى       
 .المخصصة

على األكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئـة        % ١٠ -٧
مارات نسـبة مـن الحسـابات    ويجوز أن تتضمن هذه االستث   

الجارية لدى البنوك وفقاً للضوابط التى تحددها الهيئة في هذا          
 .الشأن

 
 تودع األموال النقديـة واألوراق الماليـة ووثـائق          -٢٩مادة  

االستثمار التى تكون جزءاً من األموال المخصصة طبقاً لـنص المـادة            
مركـزى  من القانون في أحد البنوك المسـجلة لـدى البنـك ال           ) ٣٨(

المصرى، وتقدم الشركة إلى الهيئة ما يثبت ذلك مع تعهد من المـدير             
المسئول فيها بتخصيص القيمة للفروع المطلوب تخصيصها لها وبعدم         

 .التصرف في هذه القيمة إال بعد موافقة الهيئة
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ويسرى حكم الفقرة السابقة علـى مسـتندات القـروض التـى            
 لشراء العقارات التى تسجلها بعد      ترخص بها الهيئة والمستندات المؤيدة    

ألسباب خارجة عن إرادة الشركة بعدم التصرف في هذه العقارات أو في            
أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله إال بعـد     

 .الحصول من الهيئة بذلك
 

 يجوز لرئيس الهيئة منح مهلة  للشـركة ال تجـاوز            -٣٠مادة  
خ اإلخطار الذي ترسـله الهيئـة لتوفيـق نسـب           ستة شهور من تاري   

من هذه الالئحة ويجوز تجديد هذه      ) ٢٨(استثماراتها طبقا ألحكام المادة     
 .المهلة لمدة ستة اشهر أخرى

 
 على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم شـهادة     -٣١مادة  

مـن  ) ٢٨(من البنك المودعة به أموالها المخصصة طبقا لحكم المـادة           
 :الالئحة بما يفيد تعهده باآلتىهذه 

 
أن يقدم إلى الهيئة متى طلبت ذلك منه أية بيانـات عـن هـذه                )أ ( 

 .األموال
أال يسمح للشركة بسحب أي جزء من األموال المشار إليهـا أو             ) ب (

اإلفراج عنها أو التصـرف فيهـا أو تحميلهـا بـأى رهـن أو               
ـ        ا مـن  استخدمها كضمان ألى قرض من أي نوع كـان أو نقله
 .الفروع المخصصة لها وذلك بغير موافقة كتابية من الهيئة

أن تخطر الهيئة بدون تأخير عن كل تعديل يطرأ علـى تكـوين              ) ج (
 .األموال المشار إليها

أن يقدم للهيئة في نهاية كل سنة مالية بياناً معتمداً منه بما لديه              )د   (
 .من األموال المشار إليها في نهاية هذه السنة

 
 على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تحصل على          -٣٢مادة  

ترخيص من الهيئة إذا أرادت السحب أو اإلفراج أو التصـرف فـي أي              
) ٣٨(جزء من األموال المخصصة المودعة لدى البنك طبقاً لحكم المادة           

 .من القانون
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وفى حالة اإلفراج عن أية أمـوال مخصصـة لحلـول ميعـاد             

الشركة بتخصيص أموال أخرى بمـا يسـاوى قيمـة          استحقاقها تلتزم   
 .األموال المفرج عنها فوراً مع إخطار الهيئة بذلك

 
) ٣٨(وبالنسبة للقروض التى يتم تخصيصها طبقا لحكم المـادة          

من القانون فانه يتعين على الشركة أن تخصص أمواال أخـرى تعـادل             
 .بذلكقيمة المسدد من هذه القروض فور سدادها مع إخطار الهيئة 

 
مـن  ) ٣٨( يتم تقييم األموال المخصصة طبقا للمادة        -٣٣مادة  

 :القانون طبقا للقواعد التالية
 

تقدر قيمة العقارات المخصصة على أساس القيمة الدفتريـة بعـد       )١(
 :خصم البنود التالية

 .مجمع الهالك -
 .رصد حساب دائنى العقارات المشتراة -
 يتم تكوينه فـي حالـة         مخصص هبوط أسعار العقارات الذي      -

انخفاض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية نتيجـة ظـروف          
خاصة بالمنطقة المقامة فيها هذه العقـارات أو أليـة أسـباب        

 .أخرى
 

وفى حالة ارتفاع القيمة السوقية للعقارات عن قيمتها الدفترية ال      
يـام  يجرى تعديل للقيمة الدفترية ومع ذلك يجوز للهيئة الموافقة على ق          

الشركة بإعادة التقييم للعقارات المخصصة إذا زادت القيمـة السـوقية           
للعقار زيادة كبيرة على قيمتها الدفترية حسب تقييم خبيرين متخصصين          
توافق عليهما الهيئة وعلى أال يتم ذلك قبل انقضاء خمس سنوات مـن             

 .تاريخ البناء أو الشراء أو التقييم السابق
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ما يلزم من إجراءات للتحقق من القيمة       ويجوز للهيئة أن تتخذ     
الحقيقية للعقارات المخصصة وفى جميع األحوال تتحمل الشركة بأتعاب         

 .خبراء التقدير
 
يتم تقييم قيمة القروض طبقا للعقود الخاصة بهـا والضـمانات             )٢( 

 .المقدمة عنها بعد خصم ما أدى منها
 :الىيتم تقييم األوراق المالية  على النحو الت  )٣( 
 

األوراق المالية الحكومية أو الشهادات المضـمونة منهـا          -١
 : وتشمل

 .صكوك وسندات حكومية - أ 
يتم تقيمها بالقيمة السوقية أو التكلفة الدفترية أيهما        

 .اقل
 .أذون على الخزانة العامة -ب 

 ).ثمن الشراء(يتم تقيمها بالتكلفة الدفترية 
 :شهادات االستثمار -ج 
 

في نهاية السنة المالية من كل      ) أ(ستثمار المجموعة   شهادات اال 
الفائـدة المعلنـة    + أي القيمة االسمية    (عام بالقيمة األستردادية لألصل     

وفقاً للجداول الخاصة بالقيمة األستردادية والواردة من البنـك االهلـى           
 ).المصرى في نهاية السنة المالية

 
 :السندات -٢

د التى تحددها الهيئة في هذا      يتم تقييم السندات وفقا للقواع    
 .الشأن

 
 : األسهم -٣

يتم تقييم األسهم وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة في هـذا           
 الشأن 
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  ال تدرج قيمة أسهم ضمان العضوية في مجالس إدارات           -
 .الشركات المساهمة ضمن األوراق المالية المخصصة

 
 : الودائع -٤

االدخـار، التـى وردت   تقدر قيمة الودائع النقدية وشهادات    
بها شهادات البنوك الدالة على التخصـيص، طبقـا لهـذه           

 .الشهادات في تاريخ أعداد الميزانية
  

 على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم للهيئـة           -٣٤مادة  
في موعد غايته أربعة شهور من تاريخ انتهاء السـنة الماليـة بيانـاً              

مليات التـأمين علـى األشـخاص       مفصالً يوضح قيمة التزاماتها عن ع     
وتكوين األموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات كل على حـده طبقـاً           

من القانون، وكذا بيانات تفصـيلية بقيمـة أمـوال          ) ٣٧(ألحكام المادة   
الشركة المخصصة في جمهورية مصر العربية لمقابلة االلتزامات مقدرة         

ذلك بيانات تفصـيلية عـن      من هذه الالئحة، وك   ) ٣٣(طبقاً لحكم المادة    
أموالها الحرة وذلك وفقاً للمالحق التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة            

 .الهيئة
ويجب أن تكون جميع هذه البيانات موقعة من رئـيس مجلـس             

 .إدارة الشركة ومديرها المالى
 

وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليـات تأمينـات األشـخاص           
 .قع عليها أيضاً الخبير االكتوارى للشركةوتكوين األموال فيجب أن يو

 
وتخطر الهيئة بأية تعديالت تطرأ على هذه البيانات بعد العرض           

على الجمعية العامة وذلك خالل شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامـة            
 .لميزانية الشركة وحساباتها الختامية

 
 إذا تبين أن األموال المخصصة في جمهورية مصـر          -٣٥مادة   

من القانون غير كافية لمقابلة التزامات      ) ٣٨(عربية طبقاً ألحكام المادة     ال
الشركة قبل حملة الوثائق والمستفيدين منهـا عـن عمليـات التـأمين             
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المبرمة والمنفذة في جمهورية مصر العربيـة وجـب علـى الشـركة             
 .استكمال هذا النقص فوراً من األموال الحرة المتاحة لديها

 
اية األموال الحرة تمنح الشركة مهلـة سـتة         وفى حالة عدم كف    

اشهر من تاريخ اإلخطار الذي ترسله الهيئة إلى الشركة فإذا تكرر فـي             
نهاية السنة المالية التالية عدم كفايـة األمـوال المخصصـة لمقابلـة             
التزامات الشركة يعرض األمر على مجلس إدارة الهيئة التخاذ ما يلـزم            

 .من قرارات في هذا الشأن
 

 على المنشآت المرخص لها بمزولة عمليات التأمين        -٣٦ادة  م 
وإعادة التأمين إخطار الهيئة ببيانات األوراق المالية والقروض والودائع         

 .من القانون) ٤٢(المنصوص عليها في المادة 
  

 يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التـأمين أو إعـادة           -٣٧مادة  
 تـأمين الممتلكـات     التأمين على مجمـوع التزاماتهـا عـن عمليـات         

من % ٢٥من صافى األقساط أو % ٢٠والمسئوليات في أي وقت بنسبة     
صافى التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهمـا اكبـر،           
على أال تزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين اإلصدار عند حسـاب هـذه              

 .من إجمالى العمليات% ٥٠النسب على 
 

شركة على مجموع التزاماتها الخاصـة      ويجب أن تزيد أصول ال     
بعمليات تأمينات األشخاص وتكوين األموال في أي وقت بإجمـالى مـا            

 :ياتى
ما يعادل ثالثة في آالف من إجمالى رؤوس األموال لعقود التأمين            )أ ( 

السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين ثم تخفض بما ال           
 .مقابل إعادة التأمين% ٥٠يزيد عن 

ما يعادل أربعة في المائة من االحتياطيات الحسابية بمـا يشـمل             )ب(
مقابـل إعـادة    % ١٥إعادة التأمين، ثم تخفض بما ال يزيد عـن          

 .التأمين
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وفى جميع األحوال يجب إال تقل الزيادة المطلوبـة فـي قيمـة             
األصول على االلتزامات المشـار إليهـا عـن رأس المـال المـدفوع              

 .من القانون) ٢٧(مادة المنصوص عليه في ال
 

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بأسس تحديد عناصر أصـول          
والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليهـا          

 .في هذه المادة
 

و إذا لم يكتمل للشركة الزيادة في قيمة األصول عن االلتزامـات          
رباح القابلـة للتوزيـع    من القانون، يجنب من األ    ) ٣٩(طبقا لحكم المادة  

وفقا للخطة التى تضعها الشركة وفى ضـوء المبـررات التـى تبـديها           
وتعتمدها الهيئة ما يكفى الستكمال النقص أو تطالب الشركة بزيادة رأس 

 .المال
 

 الفصل الثانى
 

 سجالت وحسابات شركات التأمين
 وإعادة التأمين

 
 

 التالية لكل    على كل شركة تامين أن تمسك السجالت       -٣٨مادة   
 :فرع من فروع التأمين

 
سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة ويشمل           )أ ( 

 :البيانات التالية
 .اسم وعنوان المؤمن له -١
 .رقم الوثيقة -٢
 . تاريخ إصدار الوثيقة -٣
 .مدة التأمين ومبلغه -٤
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 .التعديالت التى تطرأ على الوثيقة -٥
 .ضافتهاأية بيانات أخرى ترى الشركة أ -٦

 
سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقـدم للشـركة            )ب(

 :ويشمل البيانات التالية 
 .اسم وعنوان المؤمن عليه -١
 .رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها -٢
 .تاريخ تقديم المطالبة وقيمتها -٣
 .المخصص المكون للحادث والتعديالت التى تطرأ عليه -٤
 .قيمة التعويض المسدد وتاريخ السداد -٥
 ).أن وجد(تاريخ واسباب رفض المطالبة  -٦
 .أية بيانات أخرى ترى الشركة أضافتها -٧
 

سجل الوسطاء وتقيد بـه البيانـات التاليـة للوسـطاء الـذين              ) ج(
 :يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها

 .اسم الوسيط وعنوانه -١
 .رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين بالهيئة -٢
 .تاريخ أخر تجديد -٣

 . بيانات أخرى ترى الشركة أضافتهاأية -٤
 

وعلى الشركة أن تسلم كالً منهم تذكرة إثبات شخصية يدون فيها   
رقم قيده بالهيئة وعلى الوسيط أن يرد هذه التذكرة إلى الشـركة متـى              

 .طلبت منه ذلك
 

سجل االتفاقيات وتقيد به جميع عمليات إعادة التـأمين الـواردة            )د ( 
لخارج سواء كانـت اتفاقيـة أو اختياريـة         للشركة محلياًُ أو من ا    
 :ويشمل البيانات التالية

 .اسم وعنوان الهيئة المسندة -١
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 ).أن وجد(اسم الوسيط الذي توسط في عقد العملية  -٢
 .تاريخ بدء السريان ومدته -٣
 .الشروط األساسية للتعاقد -٤
التبادل الذي يتم مقابل العملية أو االتفاقية من عمليـات           -٥

 .رةإعادة التأمين الصاد
احتفاظ الشركة من الحصة المقبولة وبيان إعادة التأمين         -٦

 .على الباقى
 .أية بيانات أخرى ترى الشركة أضافتها -٧
 

سجالت األموال المخصصة ويقيـد بهـا األمـوال المخصصـة            )هـ(
والتعديالت التى تطرأ على تكوين هذه األموال أوال بأول ويجـب           

صـة لعمليـات   أن تعد سجالت مستقلة لكل من األمـوال المخص     
تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال وسـجالت أخـرى         
مستقلة لألمـوال المخصصـة لعمليـات تأمينـات الممتلكـات           

 .والمسئوليات
 

 على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من          -٣٩مادة  
فروع التأمين على حدة تقيد بها البيانات التحليلية التى توضح اإليرادات           

لمباشرة ثم اإليرادات والمصروفات غير المباشـرة مـع         والمصروفات ا 
 .بيان األسس التى تم التوزيع على أساسها

 
ويجوز مجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة عالوة علـى ذلـك            
بمسك حساب خاص لنوع واحد أو اكثر من عمليات التأمين التى تـدخل             

 .تحت فرع واحد
 

نـات والحسـابات     على الشركة أن تقدم للهيئـة البيا       -٤٠مادة  
الموضحة فيما يلى طبقاً للمالحق والنماذج التى يصدر بها قـرار مـن             
الوزير وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة في موعد غايته أربعة اشهر من  
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تاريخ انتهاء السنة المالية على أن تكون جميع البيانات واألوراق موقعة    
 .من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالى

 
 :الميزانية  )أ( 

تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة عن كل سنة مالية            
ميزانيتها معتمدة من مجلس أدارتها مرفقا بهـا تقريـر مجلـس            

 .اإلدارة
 

  بالنسبة للشركات التى تجمع بين نشـاط تأمينـات األشـخاص             -
وتأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليها أن تقدم باإلضافة        

لى الميزانية المجمعة للشركة ميـزانيتين مسـتقلتين إحـداهما      إ
لتأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال واألخرى لتأمينـات        

 .الممتلكات والمسئوليات
 

ويتعين ان تتضمن كل ميزانية منهما كافة األرصـدة التـى           
تخصها وبالنسبة لحقوق المساهمين تدرج ضمن الميزانية المجمعة        

 .للشركة
 

 .حساب األرباح والخسائر )ب( 
 .حساب توزيع األرباح ) ج (
حساب اإليرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين علـى           )د ( 

 .حده
البيانات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ألغراض تحليل  المركز           )هـ(

 .المالى ونتائج أعمال الشركة
 

لتقـدم إلـى     على شركات التأمين وإعادة التأمين ا      -)١(٤١مادة  
الهيئة تقارير ربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضـمن            

                                                           
فـي  ) ٧٧( العـدد - الوقـائع المصـرية  -١٩٩٨ لسـنه  ٩٧ معدله بموجب القرار الوزارى رقم   – ١
٤/٤/١٩٩٨. 
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هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصـحيح للشـركة            
وحسابات النتيجة عن الفترة التى تعد عنها والبيانات التحليلية األخـرى           

 .لوزيروذلك في المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من ا
 

 على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم سـنوياً          -٤٢مادة  
إلى الهيئة خالل شهرين من تاريخ تجديـد اتفاقيـات إعـادة التـأمين              
الصادرة كافة البيانات المتعلقة بهذه االتفاقيات متضـمنة علـى وجـه            

 :الخصوص ما يلى
 صور من االتفاقيات الصادرة أو ملخص الشروط األساسية لهـذه          -١

االتفاقيات على النحو المبين بالملحق الذي يصدر به قـرار مـن            
 .الوزير

تقرير واف عن االتفاقيات الصادرة موضحاً به التعـديالت التـى            -٢
 .طرأت على كل اتفاقية واألسباب استدعت 

بيان باسماء معيدى التأمين المشتركين في االتفاقيـات الصـادرة           -٣
 .طريق سماسرةوحصة كل منهم بما في ذلك المشتركين عن 

صورة من البيانات واإلحصائيات التى أعدتها الشركة عـن كـل            -٤
 .اتفاقية

 
 مع عدم اإلخالل بأحكام قـانون الجهـاز المركـزى           -٤٣مادة  

للمحاسبات يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقـب حسـابات تختـاره           
الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين في سجل يعد لهـذا الغـرض             

 .لتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسباتبالهيئة با
 

وتشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تتولى فحص          
طلبات القيد في السجل المذكور في ضوء الضوابط التى يصدر بها قرار            
من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التشـاور مـع الجهـاز المركـزى              

 رئيس مجلس إدارة الهيئـة،     للمحاسبات ويتم القيد في السجل بقرار من      
وكذلك الشطب من السجل في حالة فقد أحد الشروط التى تم القيد علـى              
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أساسها أو في حالة عدم االلتزام بالقواعد واألصول المهنية المتعـارف           
 .عليها أو االلتزامات المنصوص عليها في القانون والالئحة التنفيذية

 
من شركتين في وقت    وال يجوز للمراقب أن يراجع حسابات اكثر        

 .واحد
 

وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بتعيين مراقب الحسـابات خـالل        
 .ثالثين يوما من تاريخ تعيينه

 
ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر          

 .والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته
 

ى مراقـب   ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم األمر أن يعهد إل         
 .حسابات أخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه

 
 على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم للهيئـة          -٤٤مادة  

تقريراً سنوياً صادراً من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانيـة وحسـاب            
األرباح والخسائر وحساب اإليرادات والمصروفات والمخصصات الفنيـة        

ى تقابل التزامات الشركة في مصر قد أعدت على   واألموال المخصصة الت  
الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة تمثيالً صحيحاً من واقع دفاترها           

 .والبيانات األخرى التى وضعت تحت تصرفه
 

وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة كتابة بأى نقص أو خطا           
 .أو بأية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه

 
ابات أن يوضح في التقرير أيضاً ما إذا كانت         وعلى مراقب الحس  

العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم مـن أحكـام القـانون أو              
اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وعليه أن يرسل إلى الهيئـة قبـل             
انعقاد الجمعية العامة بشهرين على األقل صـورة مـن هـذا التقريـر              

 :لية مع إبداء الرأى فيما يلىمصحوبة بنسخة من القوائم الما
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 .مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة -١
مدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم األصول، وكذا           -٢

أية التزامات تقع على عاتق الشركة، مع تحديد قدر العجز فـي            
 .المخصصات أن وجد

   
ويتعين على الشركة عدم توزيع أرباح على المسـاهمين قبـل           

 .ستكمال النقص في المخصصات أن وجدا
 

 يتعين على الشركة أن تقدم تقريراً من خبير اكتوارى          -٤٥مادة  
من بين المقيدين في سـجالت الهيئـة يرفـق بالميزانيـة يثبـت أن               
المخصصات الفنية لعمليات تأمينات األشخاص ونسب األرباح المعلنـة         

وتحديـدها وفقـاً    والمزمع توزيعها على حملة الوثائق قد تم تقديرها         
 .لألسس الفنية المعتمدة

 
وعلى الخبير االكتوارى أن يخطر الهيئة كتابة بأى نقص أو خطا         

 .يكتشفه من خالل عمله
 

ويجب على الشركة أن تخطـر الهيئـة بـالخبير أو الخبـراء             
االكتواريين المسئولين عن أعمال الشركة خالل ثالثين يوماً من تاريخ          

 .تعيينهم
 

يئة حق االطالع في أى وقت على دفاتر وسجالت          لله -٤٦مادة  
شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة ألحكام هذا القانون بما يكفـل           
الحصول على البيانات واإليضاحات الالزمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا          

 .القانون
 

ويتم هذا االطالع في مقر كل منها ويقوم بـه مفتشـو الهيئـة              
 لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقـا لـنص          ومعاونهم الذين تتقرر  
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من القانون، ويجوز لهم الحصول علـى مسـتخرجات مـن     ) ٩٥(المادة
األوراق موضوع االطالع وذلك بعد إخطار الشركة بذلك كتابة من رئيس           

 .مجلس إدارة الهيئة أو نائبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 الأحكام خاصة بتأمينات األشخاص وتكوين األمو
 
 

 يجرى فحص المركز المـالى لتأمينـات األشـخاص          -٤٧مادة   
) ٥٣(وتكوين األموال لتقدير قيمة التعهدات القائمة لكل منها طبقا للمادة 

 .من القانون
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ويقدم تقرير الخبير االكتوارى بنتيجة هذا الفحص طبقا للنماذج          
 .التى يصدر بها قرار من الوزير

 
) ٥٢(لمنصوص عليها في المادة      ال يجوز للشركات ا    -٤٨مادة   

من القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشـرة أي جـزء مـن               
أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح          
على المساهمين أو حملة الوثائق أو ألداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها            

 .بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها
 

يقتصر توزيع األرباح على مقدار المال الزائـد الـذي يحـدده           و 
الخبير االكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المـادة            

 :من القانون، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التالية) ٥٣(
 
أن تكون الشركة قد حققت فائضا في نشاط تأمينات األشـخاص            -١

فات عن السـنة الماليـة      ظهر في حسابات اإليرادات والمصرو    
المزمع توزيع أرباح عنها وقبـل أي معالجـة لتحديـد نسـب             
التوزيع، على انه يجوز للهيئة الموافقة على التوزيع في حالـة           
عدم تحقيق فائض ألسباب موضوعية تقدمها الشـركة وتقبلهـا     

 .الهيئة
يتم التوزيع للوثائق المشتركة في األرباح طبقاً لما نصت عليـه            -٢

 .لعامة لتلك الوثائقالشروط ا
يقتصر التوزيع على الوثائق التى مر على سريانها سنة كاملـة            -٣

 .على األقل من نهاية السنة المالية
تخضع الوثائق المخفضة أو المصفاة فيما يتعلق بتوزيع األرباح          -٤

 .لذات القواعد التى اتبعت عند تحديد قيم تخفيضها أو تصفيتها
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 ب الثامنالبا
 

 فحص أعمال الشركات
 
 

 يتعين على الهيئة إجـراء فحـص دورى لشـركات           -٤٩مادة  
التأمين وإعادة التأمين للتأكـد مـن اسـتمرار قـدرتها علـى الوفـاء          
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بالتزاماتها، وكذا مراعاة أحكام القانون واألسس الفنية لمزاولة عمليات         
 : يلىالتأمين ويجب أن تتضمن برامح الفحص على وجه الخصوص ما

 
فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات واألسـعار لفـروع          -١

التأمين المختلفة المطبقة بمعرفة الشركات للتحقق مـن التـزام          
الشركات بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات واألسـعار التـى     
اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها، وذلك للتحقق من كفايـة            

عمل الشركة ال يضر الشـركة أو       األسعار وعدالتها وان أسلوب     
 .سوق التأمين

 
فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسوية التعويضات وفقـا          -٢

لشروط الوثائق، وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق        
 .من أسباب عدم سدادها

 
 
فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبـات إعـادة التـأمين            -٣

كز المالى للشركة وكذلك كفايـة      للتحقق من كفايتها لحماية المر    
 .الضمانات الخاصة بمعيدى التأمين

 
فحص عمليات االستثمار الخاصة بالشركة للتحقق مـن التـزام           -٤

الشركة بأحكام القانون والالئحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بكفاية         
األموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول        

 .على موافقة الهيئة
 
 
ناصر المركز المالى للشركة والتحقـق مـن اسـتيفاء          فحص ع  -٥

الشركة لنسبة الزيادة في األصول عن االلتزامات في أي وقـت           
 .من القانون) ٣٩(والمنصوص عليها فى المادة 
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الفحص السنوى الذي تجريـه الهيئـة للميزانيـة والحسـابات            -٦
الختامية بهدف التحقق من سـالمة المركـز المـالى للشـركة            

 .رتها على الوفاء بالتزاماتهاواستمرار قد
 

وعلى الشركة أن تقدم للهيئـة أيـة معلومـات أو بيانـات أو              
 .مستندات أو سجالت  تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص

 
 تخطر الهيئة الشركة بما يسفر عنه الفحـص مـن           -٥٠مادة  

مالحظات ويتعين على الشركة الرد على مالحظات الهيئة فـي موعـد            
ما من تاريخ اإلخطار وفى حالة عدم رد الشركة خـالل           أقصاه ثالثين يو  

المهلة المحددة تتخذ الهيئة اإلجراءات الالزمة في ضوء أحكام القـانون           
 .وهذه الالئحة

 
 يجوز للهيئة أن تفحص أعمـال الشـركة فحصـا           -)١(٥١مادة  

شامال إذا قام لديها من األسباب ما يحملها على االعتقـاد بـان حقـوق      
عرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة علـى          حملة الوثائق م  

الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو          
 .أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون

 
وتعتبر الحاالت التالية من األسباب التى تستوجب فحص أعمـال          

 :الشركة فحصا شامال إذا توافرت في شأن أي من الشركات
 

 .توالى خسائر الشركة عن سنتين ماليتين متتاليتين -١
استمرار تحقيق عجز في النتائج الفنية للشركة على مدى ثـالث            -٢

 .سنوات متتالية
النقص المتوالى في حجم أقساط الشركة بالرغم من زيادة حجـم            -٣

 .األقساط في السوق

                                                           
  ١٩٩٨ لسنة ٣٥٦ معدلة بقرار وزير االقتصاد رقم )١(
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الزيادة في نسب المصروفات وتكاليف وعموالت اإلنتـاج دون أن           -٤
 .ا زيادة ملحوظة في حجم األقساطتقابله

التغيرات الكبيرة فـي المخصصـات الفنيـة خاصـة مخصـص             -٥
 .التعويضات تحت التسوية

تبديد ملموس في أصول الشـركة أو إيراداتهـا بسـب مخالفـة              -٦
القوانين أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة          

ين إعـادة التـامين     ال تتفق واألسس الفنية السليمة لعمليات التأم      
 .واالستثمار

اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط الشركة خاصة بالنسـبة            -٧
لعمليات االكتتاب وإعادة التأمين واالستثمار يترتب عليها المساس        

 .بحقوق حملة الوثائق
ارتفاع معدل التغير في الخبرات والكوادر الفنية بالشركة مما يؤثر         -٨

 .ي مزاولة نشاطهافي قدرتها على استمرارها ف
 تعدد حاالت إمتناع الشركة عن تسوية مسـتحقات عمالئهـا أو            -٩

المستفيدين من وثائق التأمين برغم عدم توافر أسباب جدية تبرر          
 .ذلك

 
 :ويتم الفحص وفقا لألوضاع واإلجراءات التالية

 
تخطر الهيئة الشركة باألسباب والمبررات التـى تـوافرت          )أ ( 

 الفحص الشامل وذلك بخطاب تحدد      لديها وتستوجب إجراء  
 .الهيئة فيه مهلة قدرها ثالثين يوما للرد

 
تعرض الهيئة على مجلس إدارتها األسباب التـى تـوافرت           )ب( 

لديها إلجراء فحص أعمال الشركة وردها عليها وأية بيانات      
تكون قد أوضحتها الشركة في ردها، ويصدر مجلس اإلدارة         

 .قراراً في ضوء ذلك
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 يجوز إجراء الفحص المنصوص عليه فـي المـادة          -٥٢مادة  
من القانون إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المـال            ) ٥٩(

على األقل أو عدد ال يقل عن خمسمائة مـن حملـة وثـائق تأمينـات                
األشخاص وعمليات تكوين األموال يكون قد مضى على إصدارها مدة ال           

 .تقل عن ثالث سنوات
 

 :ا لألوضاع واإلجراءات التاليةويتم الفحص وفق
يقدم طلب إلجراء الفحص إلى الهيئة مشتمالً ما يثبت أن لـدى             -١

الطالبين من األسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا اإلجراء مع بيان           
 .تلك األسباب

تخطر الهيئة الشركة بصورة من طلب الفحص ومبرراته بخطاب          -٢
عد أقصـاه   مسجل مصحوب بعلم الوصول لإلفادة بالرأى في مو       

 .ثالثين يوما
تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم أليها ومبرراته في ضوء مـا            -٣

ورد من الشركة من بيانات وايضاحات وفى ضوء مـا يتـوافر            
لديها من بيانات ومعلومات، وكذا في ضوء أحكام القانون وهذه          

 .الالئحة
تعرض الهيئة على مجلس إدارتها نتيجة الدراسة التى قامت بها           -٤

 .در مجلس اإلدارة قراره في ضوء ما تقدمويص
 

 تقوم الهيئة في حالة موافقة مجلـس اإلدارة علـى           -٥٣مادة  
القيام بالفحص بإعداد برنامج للفحص المطلوب لكل أو بعـض أعمـال            
الشركة ودفاترها وسجالتها وكل ما تراه الهيئة الزمـا إلتمـام عمليـة             

 .الفحص
 

أو اكثر إذا استدعت عملية     وللهيئة أن تندب لهذا الغرض خبيراً       
 .الفحص ذلك على نفقة الشركة
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 الباب التاسع
 

 تحويل الوثائق ووقف العمل وإلغاء الترخيص
 وشطب التسجيل

 
 

 الفصل األول
 

 تحويل الوثائق
 
 

 على شركة التأمين أو إعادة التأمين إذا رأت تحويل -٥٤مادة 
من ) ٦٠(قا للمادة وثائقها مع الحقوق وااللتزامات المترتبة عليها طب

 :القانون أن تقدم للهيئة طلبا بذلك مرفقا به المستندات التالية
 

صورة رسمية من عقد التحويل موقعا عليه من ممثلى أطـراف            -١
 .العقد

 
صورة من التقارير التى بنى على أساسها العقد على أن تتضمن            -٢

تقريرا من أحد الخبراء االكتواريين المقيدين في السجل المعـد          
لك في حالة تحويل االلتزامات الخاصة بالشركات التى تباشـر          لذ

 .تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال
 
بيان بأصول وخصوم كل شركة مرفق به إقرار موقع عليه مـن             -٣

رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب حساباتها بـان المفـردات          
 .الواردة في البيانات صحيحة 
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نات أو إيضاحات يقتضيها فحص     ويجوز للهيئة أن تطلب أية بيا     
 .الطلب

 
وينشر الطلب في الوقائع المصـرية وفـى صـحيفتين يـوميتين       
محليتين على األقل في مكان ظاهر ثالث مرات بين كل منها خمسة عشر   

 :يوما ويجب أن يتضمن البنود التالية
 

أن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب لتحويل وثائقها مع الحقوق            -١
 .المترتبة عليهاوااللتزامات 

 .اسم الشركة المحول إليها الوثائق وااللتزامات -٢
دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من أصحاب الشأن  -٣

إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة في موعد غايته ثالث اشهر من 
 .تاريخ النشر بطلب التحويل

 .أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إيضاحها للجمهور -٤
 

 تقوم الهيئة ببحث أي اعتراض يقـدم خـالل المـدة        -٥٥دة  ما
المبينة في المادة السابقة في حضور مقدمى االعتراض أو مـن ينـوب             
عنهم وممثلى الشركة المعنية وتعرض نتيجة البحث على مجلـس إدارة           
الهيئة الذي يصدر قرارة بالموافقة على التحويل إذا تبين أنـه ال يضـر         

 .المستفيدين منهابمصلحة حملة الوثائق و
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 الفصل الثانى
 

 وقـف العمــل
 
 

 مع عدم اإلخالل بالبيانات المنصـوص عليهـا فـي           -٥٦مادة  
من القانون، يجب أن يكون اإلعالن الذي ينشر في مكـان           ) ٦١(المادة  

ظاهر بالصحف، عن وقف الشركة لكل أو بعض عملياتها متضـمنا مـا             
 :يأتي

 
 .وقف عملياتهااسم الشركة التى قررت  -١
 .فرع أو فروع التأمين التى تقرر وقف العمل بها -٢
 .التاريخ المقترح لوقف العمليات -٣
 .أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إيضاحها للجمهور -٤
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 شطب التسجيل وإلغاء الترخيص
 

 يشطب التسجيل ويلغى الترخيص في األحوال المبينة        -٥٧مادة  
ن القانون كذلك إذا خالفت الشركة شرطا من شـروط          م) ٦٢(في المادة   

الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة علـى           
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الرغم من مطالبتها بذلك خالل فترة ال تزيد على ستة اشهر من تـاريخ              
 .مطالبتها بذلك

 
 
 
 

 الباب العاشر
 

 جمعيات التأمين التعاونى
 

 الفصل األول
 
 مال والعضويةاألغراض ورأس ال

 
 

 تهدف جمعية التأمين التعاوني إلى مباشـرة أعمـال          -٥٨مادة  
من القـانون   ) ١(التأمين في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة         

وذلك لحساب أعضائها بما يحقق تكافل المؤمن لهم وتعاونهم في تحمل           
األضرار التى تلحق بأي منهم نتيجة تحقق األخطار المؤمن عليها فـي            

 .ظل المبادئ التعاونية
 

ويجوز للجمعية أن تجمع بين ممارسة تأمينات األشخاص علـى          
أعضائها وممارسة تأمينات الممتلكات والمسئوليات الخاصة بهم على أن      
تلتزم الجمعية في هذه الحالة بالفصل بينهما فصالً تامـاً فـي األمـوال              

 .ستقالً بذاتهوالسجالت والحسابات وغيرها باعتبار كل منهما نشاطاً م
 

 يتكون رأس مال الجمعية مـن حصـص أو أسـهم            -٥٩مادة  
متساوية القيمة وغير محددة العدد بحيث ال تقل قيمة السهم الواحد عن            

 .عشرة جنيهات تؤدى بالكامل عند االكتتاب 
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وال يجوز بأي حال من األحوال أن يقل رأس المال المدفوع عن            

 .عشرة ماليين جنيه
 

لحصص أو األسهم مملوكة دائمـاً لمصـريين        ويجب أن تكون ا   
سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريـة، وأال تزيـد قيمـة           

من إجمالي رأس مال الجمعية وال      % ١٠مساهمة الشخص الواحد على     
 .من رأس المال% ١٠تزيد الحصص العينية عن 

 
 تتألف الجمعية من أشـخاص ال يقـل عـددهم عـن             -٦٠مادة

وز لها أن تقل في عضويتها الجمعيات التعاونية األخـرى،          خمسين، ويج 
وكذا الهيئات التى ال ترمى إلى الكسب، ويجوز لكل شخص مصرى لـه             
مصلحة في االستفادة من خدمات الجمعية االنضمام إلى عضويتها بعـد           
استيفاء البيانات الالزمة وسداد قيمة الحصة أو األسهم ورسم العضوية          

ه النظام األساسي للجمعية، وال يجـوز للجمعيـة         على النحو الذي يحدد   
 .مباشرة عمليات التأمين لغير أعضائها

 
 يجوز للعضو المتنازل عن حصته أو أسهمه ما لـم           -٦١مادة  

يكن من حملة الوثائق التى تصدرها الجمعية، ويجب أن يكون التنـازل            
لشخص مصرى يقبل االنضمام الجمعية ويسـتوفى البيانـات الالزمـة           

 رسم العضوية، ويترتب على التنازل زوال صفة العضـوية عـن       ويسدد
 .المتنازل وثبوتها للمتنازل إليه

 
 تزول صـفة العضـوية فـي الحـاالت وبالشـروط            -٦٢مادة  

 .وباألحكام التى يحددها النظام األساسى للجمعية
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 الفصل الثانى
 

 التأسيس والتسجيل والترخيص
 
 

مؤسسى الجمعيـة عـن خمسـين     يجب أال يقل عدد -٦٣مادة  
 .شخصاً

ويجتمع المؤسسون الذى تتوافر فيهم شروط العضوية في هيئة         
جمعية تأسيسية، وال يكون هذا االجتماع صحيحا أال بحضور األغلبيـة           
المطلقة، وكذلك مندوب الهيئة، ويختار الحاضـرون رئيسـاً لالجتمـاع           

  -:وأميناً للسر، وذلك للنظر فيما يلى
 
ى تأسيس الجمعية وتحديد أسمها وغرضها والحـد        الموافقة عل  -١

األدنى لرأس المال المدفوع وأية شروط أخرى بعـد عـروض           
 .دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية

اختيار لجنة مؤقتة من ثالثة على األكثر تتـولى إعـداد عقـد              -٢
التأسيس والنظام األساسي للجمعية والتوقيـع علـى الوثـائق          

ودعوة األعضاء إلى المساهمة فـي      ومتابعة إجراءات التأسيس    
 .رأس المال

تحديد مصروفات التأسيس التى يتحملها كـل عضـو بحيـث ال             -٣
 .من رأس المال% ٣تجاوز 

 .اختيار مراقب للحسابات -٤
 .اختيار مجلس اإلدارة األول -٥



 - ٥٤/٢ -

 
 يجب أن يتضمن عقد تأسـيس الجمعيـة ونظامهـا           -٦٤مادة  

 : األساسي البيانات التالية
 .دتاريخ تحرير العق -١
 .مكان تحرير العقد -٢
 .اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها -٣
 .منطقة عمل الجمعية -٤
 .غرض الجمعية وفروع التأمين التى ستزاولها -٥
قيمة رأس المال المدفوع وقيمة الحصـة أو األسـهم وكيفيـة             -٦

 .التنازل عنها والتصرف فيها
 .أسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم -٧

 
ضمن النظام األساسي للجمعية البيانات الواردة فـي        ويجب أن يت  

 :عقد التأسيس باإلضافة إلى البيانات التالية
الحد األقصى لقيمة الحصة أو لعدد األسهم التى يجوز أن يمتلكها          -١

 .العضو
 .شروط العضوية وواجبات األعضاء وحاالت زوال العضوية -٢
تماعه عدد أعضاء مجلس اإلدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اج        -٣

وطريقة انتخاب أعضائه ونظم مكافآتهم وتشكيل لجانه ومكافـأة         
 .أعضائها

 .تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأسس توزيعها -٤
 .توزيع األرباح وتسوية الخسائر  -٥
 .بداية ونهاية السنة المالية للجمعية -٦
 .من يمثل الجمعية أمام الغير -٧
ـ       -٨ ة وإجـراءات   اختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادي

دعوتها ومواعيـد اجتماعاتهـا والنصـاب القـانونى لصـحة           
 .اجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها

 .السجالت التى تمسكها الجمعية -٩
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قواعد تعديل النظام األساسي للجمعية وقواعد إدماجهـا وحلهـا           -١٠
 .وتصفية أموالها

 
من وتعد الهيئة نموذجا للنظام األساسي للجمعية يصدر به قرار          

 .الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
 

 يقدم مؤسسو الجمعية من خالل اللجنـة المختـارة          -٦٥مادة  
لتولى إجراءات التأسيس، طلباً إلى الهيئـة للحصـول علـى الموافقـة          

 .المبدئية على تأسيسها
 

 :ويرفق بالطلب المستندات التالية
لجمعيـة  محضر اجتماع الجمعية التأسيسية، وعقـد تأسـيس ا         -١

 .ومشروع نظامها األساسي
 .من هذه الالئحة) ١٥(المستندات المنصوص عليها في المادة  -٢

مـن هـذه    ) ١٦(وتقيد الطلبات في سجل يعد لذلك طبقا للمادة         
 .الالئحة

 
مـن  ) ١٧( تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة        -٦٦مادة  

 والدراسات هذه الالئحة بنظر الطلب في ضوء الحاجة إلى انشاء الجمعية    
 .الخاصة بها ومؤسسيها

 
) ١٨(ويتم البت في الطلب وإخطار ذوى الشان به طبقا للمـادة            

 .من هذه الالئحة
 

وال يجوز للمؤسسين تحصيل قيمة الحصص أو األسهم إال بعـد           
 .صدور قرار الهيئة بالموافقة المبدئية

 
 يقدم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية        -٦٧مادة  

 .ا إلى الهيئة، بتسجيل الجمعية والترخيص لها في مزاولة نشاطهاطلب
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ويجب أن يقدم الطلب خالل الميعاد أو المهلة المنصوص عليهـا       

 .من هذه الالئحة وإال اعتبرت الموافقة المبدئية الغية) ١٩(في المادة 
 

 :ويرفق بالطلب المستندات التالية
ها األساسي  والتـرخيص     القرار الصادر بتأسيس الجمعية ونظام     -أ  

 .لها بمزاولة نشاطها
ما يفيد إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنـوك المسـجلة بالبنـك              -ب 

 .المركزى المصرى وعدم جواز الصرف منه إال بعد التسجيل
شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت          -ج 

يمتها عن خمسـمائة    أن الجمعية أودعت أمواالً في مصر ال تقل ق        
الف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التـأمين التـى ترغـب       

مـن  ) ١(الجمعية في مزاولتها والمنصوص عليها فـي المـادة          
القانون وبحد أقصى مقداره ثالثة ماليين جنيه مصـرى لجميـع           

 .الفروع المطلوب مزاولتها
مادة المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في ال         -د  

 .من القانون) ٣١(
سداد رسوم التسجيل ومقداره ألف جنيه عن كل فرع من فروع            -هـ

 .التأمين التى ترغب الجمعية في مزاولتها
نماذج الوثائق التى تصدرها الجمعية عن كل فـرع مـن فـروع              -و  

التأمين المطلوب الترخيص لهـا بمزاولتهـا والمزايـا والقيـود           
 .ذه الوثائقوالشروط واألسعار الخاصة به

 
فإذا كان نشاط الجمعية مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها        

من القـانون فيجـب أن      ) ١(في البند أوال في الفقرة األولى من المادة         
 :يرفق بهذه الوثائق ما يلى

 
شهادة من أحد الخبراء االكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك      -١

ت والمزايـا والقيـود التـى       بالهيئة بان أسس أسعار هذه العمليا     
 .تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ
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جدول يحدد قيمة االسترداد أو التخفيض، ويجب أن يـنص علـى             -٢
 .هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة

 .ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها -٣
 .أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة -٤

 
لجمعية والتـرخيص لهـا بمزاولـة        يصدر بتسجيل ا   -٦٨مادة  

نشاطها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة خالل شـهر مـن تـاريخ              
وتقيد الجمعية في السجل المعـد لـذلك فـي          . استيفاء شروط التسجيل    

 .الهيئة
 

وتكتسب الجمعية الشخصية االعتبارية الخاصة بمجرد قيدها في        
 .هذا السجل
 

 . على نفقه الجمعيةوينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
 

وال يجوز للجمعية أن تبدأ في مزاولة أعمالها أال بعد تسـجيلها            
كما ال يجوز أن تزاول أي فـرع مـن          . والترخيص لها بمزاولة النشاط   

 .فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها
 

ويقع باطال كل عقد يبرم على خالف ما تقدم وال يحـتج بهـذا              
 . والمستفيدين إال إذا ثبت سوء نيتهمالبطالن على المؤمن لهم

 
 على الجمعية أن تثبت فيما يصدر عنها مـن أوراق           -٦٩مادة  

انه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين التعـاوني فـي مصـر ورقـم      
 .وتاريخ تسجيلها في السجل المعد لذلك في الهيئة

 
 يجب على الجمعية إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير          -٧٠مادة  

على بيانات التسجيل والترخيص أو علـى الوثـائق والمسـتندات           يطرأ  
المرفقة به، وال يجوز العمل بالتعديل أو التغير قبل اعتماده من الهيئـة،        
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مـن  ) ٢٢(وذلك وفقا للشروط واألوضاع المنصوص عليها في المـادة          
 .هذه الالئحة

 
 
 
 
 

 
 الفصل الثالث

 
 اإلدارة

 
دير شئونها ويتألف من    يكون للجمعية مجلس إدارة ي    -٧١مادة  

عدد من األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على أحد عشر مـن بـين                
أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس اإلدارة، كما يكـون          
لها جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها، ويحدد النظام األساسـي           

د األحكام المنظمة ألعمالها وخاصـة االختصاصـات والـدعوة لالنعقـا          
والنصاب الالزم لصحة االجتماع وإلصدار القـرارات ومـدة عضـوية           
مجلس اإلدارة وكيفية انتخاب أعضائه وإنهاء عضـويتهم ومكافـآتهم،          

 .ويمثل رئيس مجلس اإلدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء
 

 : يشترط في كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة-٧٢مادة 
 

نائية أو بعقوبة مقيدة للحريـة      أال يكون قد حكم عليه بعقوبة ج       -١
 .في جريمة تمس األمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره

 .أال يكون قد حكم بإفالسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره -٢
 .إال يكون به عارض من عوارض األهلية  -٣
أال يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم أي عمل من            -٤

 .اض الجمعية ويتعارض مع مصالحهااألعمال التى تدخل في أغر
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 .أال يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية أخرى -٥
 
 

 على رئيس الجمعية إبالغ الهيئة بكل تغييـر يطـرأ           -٧٣مادة  
على عضوية مجلس اإلدارة وتشكيله علـى أن يشـمل بيانـاً بأسـماء              

 .األشخاص الذين شملهم التغيير وكافة البيانات المتعلقة بهم
 
 

  الرابعالفصل
 

 األسـس الفنـية
 

 تسرى على الجمعية األحكام المتعلقة باألسس الفنية        -٧٤مادة  
في شركات التأمين ومن بينها أسس حساب القسط وتقدير المخصصات          

 .وإعادة التأمين واستثمار األموال
 
 
 

 الفصل الخامس
 

 النظـام المالــى
 

اليـة   تحدد الهيئة موعد بدايـة ونهايـة السـنة الم          -٧٥مادة  
 .للجمعية

 
 تمسك الجمعية السجالت المنصـوص عليهـا فـي          -٧٦مادة  

 :من القانون باإلضافة إلى السجالت اآلتية) ٤٤(المادة
 . سجل العضوية  -١
 .سجل حسابات األعضاء -٢
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السجالت التى يقرر مجلـس إدارة الهيئـة إمسـاكها بمعرفـة             -٣
 .الجمعية

 
ـ         -٧٧مادة   أمين  على الجمعية أن تمسك حسابات لعمليـات الت

مستقلة عن حسابات استثمار أموال أعضاء الجمعية، وحسابات مستقلة         
لكل من تأمينات األشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وحسابات        

 .خاصة لكل فرع من فروع التأمين المرخص بمزاولتها
 

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تكليف الجمعيـة بإمسـاك حسـاب           
 .لتأمين بالفرع الواحدخاص لكل نوع يحدده من أنواع ا

 
وتعد الجمعية في نهاية كل سنة مالية باإلضافة إلـى الحسـاب            
اإلجمالي إليرادات ومصروفات كل من تأمينـات األشـخاص وتأمينـات           
الممتلكات والمسئوليات، حساب إيرادات ومصروفات لكل فــرع مـن          

ويتضمن هذا الحساب جميع مـا      . فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها    
علق بالفرع من إيرادات ومصروفات وصافى الفائض أو العجز حسـب           يت

ويضاف إلى ذلك ما يخص الفرع في عائد اسـتثمار األمـوال            . األحوال
 .من القانون) ٣٧(المقابلة لحقوق حملة الوثائق طبقا للمادة 

ويتم توزيع صافى حساب اإليرادات والمصروفات علـى حملـة          
 .دارة وتقره الجمعية العامةالوثائق وفقا لما يقرره مجلس اإل

 
ويحدد مجلس اإلدارة طريقة توزيع العجز على أن يعتمـد هـذا            

 .القرار من الجمعية العامة
 

وتعد الجمعية في نهاية كل سنة مالية حساباً مستقالً السـتثمار           
األموال التى تقابل حقوق األعضاء وتخصم منه المصـروفات المتعلقـة           

قيق فائض في هذا الحساب يـوزع علـى         وفى حالة تح  . بهذا االستثمار 
 :األعضاء على الوجه اآلتي
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احتياطى نظامى ويجوز للجمعية وقف هذا الخصم متـى بلـغ           % ١٠ -
 .االحتياطى المذكور مثل رأس المال

لتكوين أية احتياطيات أخرى يراها مجلس إدارة الجمعية ويوقف         % ٥ -
 .المالمن رأس % ٢٥هذا الخصم متى بلغ االحتياطى المذكور 

 .من رأس المال كدفعة أولى لألعضاء% ٥ -
من الباقى مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقـا لمـا تقـرره            % ١٠ -

 الجمعية العامة 
 يوزع الباقى على األعضاء كحصة إضافية وبشرط أال يزيد إجمـالي            -

من رأس المال أو يرحل إلى االحتياطى كفائض        % ٦التوزيعات على   
 .للعام القادم

 
ز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح علـى          ويجو

% ١٠العاملين وبما ال يجاوز مجموع أجورهم السنوية وال تزيد على           
 .من صافى الفائض

 
وفى حالة تحقق عجز في النشاط االستثمارى ألموال األعضاء         
يتم تحميل كل عضو بنسبة من العجز تتناسب مع حصـته فـي رأس              

 . إدارة الجمعية تعتمده الجمعية العامةالمال بقرار من مجلس
 

 على الجمعية أن تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضـحة فيمـا            -٧٨مادة  
يلى طبقا للمالحق والنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير وأية بيانات            
أخرى تطلبها الهيئة في موعد غايته أربعة اشهر مـن تـاريخ انتهـاء              

كون جميع البيانات واألوراق موقعة من رئـيس        السنة المالية على أن ت    
 :مجلس إدارة الجمعية ومديرها المالى

 
 :  الميزانية-أ 

تقدم الجمعية عن كل سنة مالية ميزانيتها معتمدة من مجلس            -
إدارتها مرفقا بها تقرير مجلس اإلدارة، وذلك وفقا للنمـوذج          

 .الذي يصدر به قرار من الوزير
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التى تجمع بين نشاط تأمينات األشـخاص       بالنسبة للجمعيات     -
وتأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعـين عليهـا أن تقـدم          
باإلضافة إلى الميزانية المجمعة للجمعية ميزانيتين مستقلتين       
إحداهما لتأمينات األشخاص واألخـرى لتـأمين الممتلكـات         

ويتعين أن تتضمن كل ميزانية منهمـا كافـة         . والمسئوليات
 . لتى تخصهااألرصدة  ا

 
حسابات اإليرادات والمصروفات لفروع التـأمين التـى تزاولهـا           -ب

 .الجمعية
 .حساب استثمار أموال حقوق األعضاء بالجمعية -ج
 .البيانات الخاصة بتوزيع فائض النشاط التأمينى -د 
البيانات الخاصة بتوزيع فائض حساب اسـتثمار أمـوال حقـوق            -هـ

 .األعضاء
 .ة بحركة العضوية خالل السنة المالية المنقضيةالبيانات الخاص -و
البيانات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ألغراض تحليل المركـز           -ز

 .المالى ونتائج أعمال الجمعية
 

 تسرى على الجمعيـات التعاونيـة أحكـام المـواد           -٧٩مادة  
 .من هذه الالئحة) ٤٥(،)٤٤(،)٤٣(،)٤٢(،)٤١(
 

 الفصل السادس
 
 وتصفيتـهاحـل الجمعيـة 

 
 يجوز بموافقة الجمعيـة العموميـة بأغلبيـة ثلثـى           -٨٠مادة   

األعضاء واعتماد الهيئة حل الجمعية وفى هذه الحالة تجرى التصـفية            
 .من القانون) ٦٢(طبقا للفقرة األخيرة من المادة 
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 الفصل السابع
 

 أحكـام عامـة
 
 

ية لسـائر    بمراعاة النصوص المتقدمة، تخضع الجمع     -٨١مادة  

األحكام الواردة في القانون أو في هذه الالئحة بشان شركات التـأمين،            

وخاصة األحكام المتعلقة باإلشراف والرقابة والنظام المـالى واالطـالع          

والفحص وتحويل الوثائق ووقف العمل بها وإلغاء الترخيص والشـطب          

 .السارية على الشركات

 

ات والتيسيرات المقررة    تتمتع الجمعية بكافة اإلعفاء    -٨٢مادة  

 .للجمعيات فى قوانين التعاون
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 الباب الحادى عشر
 

 صناديق التأمين الحكومية
 
 

 تهدف صناديق التأمين الحكومية إلى تغطية اإلخطار        -٨٣مادة  
التى ال تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتهـا   

 .بنفسها
 

ديق أن تباشر عمليات تأمين أخرى غيـر        وال يجوز لهذه الصنا   
 .المنصوص عليها في قرار إنشائها

 
 يجب على الصندوق التقدم بطلب لتسجيله في السجل         -٨٤مادة  

 :المعد لذلك في الهيئة يرفق به المستندات والبيانات التالية
 

 .قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق -أ   
 . تحققهاأغراض الصندوق ووسائل -ب  
 .نظام العمل بالصندوق وكيفية إدارته -ج  
 .نطاق التأمين والحد األقصى للتعويض من الصندوق -د   
 .الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها -هـ
 

 .وينشر قرار التسجيل بالوقائع المصرية على نفقه الصندوق
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بيانات ويرفق  ويجب إخطار الهيئة بأية تعديالت تطرأ على هذه ال        

 .باإلخطار بيان مفصل بالتعديالت ومبرراتها
 

 على الصندوق أن يقدم كل سنة للهيئة خالل األربعة          -٨٥مادة  
أشهر التالية إلنتـهاء السنة الماليـة البيانات والحسـابات الموضـحة          

 :فيما يلى
 .الميزانية -أ  
 .حساب اإليرادات والمصروفات  -ب
 .لتأمين والمخصصات الفنية والمصروفاتبيان بتوزيع أقساط ا   -ج
 .بيان باالستثمارات الخاصة بالصندوق   - د
تقرير عن المركز المالى ونشاط الصـندوق موقعـا عليـه مـن               -هـ

 .المسئول عن إدارته
 

 .وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التى يضعها مجلس إدارة الهيئة
 

اً عـن الجهـاز    يقدم الصندوق تقريراً سـنوياً صـادر      -٨٦مادة  
المركزى للمحاسبات يثبت أن ميزانية الصـندوق وحسـاب اإليـرادات           
والمصروفات والمخصصات الفنية قد أعدت على الوجه الصحيح وتمثل         

 .حالة الصندوق تمثيالً صحيحاً
 

على الصندوق أن يمسـك السـجالت التاليـة وذلـك           -٨٧مادة  
 :شاطهباإلضافة إلى السجالت التى يراها الزمة لمزاولة ن

 
 .سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى يصدرها الصندوق ) أ  (
سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للصندوق          ) ب (

 .وتواريخ أداء التعويضات
سجل االستثمارات تقيد به األموال المستثمرة وقنوات االستثمار         ) ج (

 .والعائد المحقق لكل منها
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لهيئة حق االطالع فـي أي وقـت علـى سـجالت             ل -٨٨مادة  

وحسابات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات واإليضاحات الالزمة         
ألغراض اإلشراف والرقابة، وذلك وفقاً لألوضاع المنصوص عليها فـي          

 .من القانون) ٥١(المادة 
 

 يتعين على الهيئة إجـراء فحـص دورى للصـناديق           -٨٩مادة  
كزها المالية ومراعاة أحكـام القـرارات الخاصـة         للتأكد من سالمة مرا   

بإنشائها واألسس الفنية لمزاولة نشاطها بمـا يضـمن قـدرتها علـى             
 .االستمرار في تحقيق أهدافها

 
وعلى الصندوق أن يقـدم للهيئـة كافـة البيانـات والسـجالت             

 .والمستندات الالزمة لعملية الفحص
 

حفـاظ علـى سـالمة       تتخذ الهيئة التدابير المناسبة لل     -٩٠مادة  
المراكز المالية للصناديق واستمرار قدرتها على تحقيق األهداف التـى          
أنشئت من اجلها، وذلك باالتفاق مع الجهات التـى تتـولى إدارة هـذه              

 .الصناديق
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 الباب الثانى عشر
 

 مجمعات التأمين وإعادة التأمين
 

لتـأمين وجمعيـات     يجوز لشركات التأمين وإعادة ا     -٩١مادة  
التأمين التعاوني أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو اكثر إلدارة فـرع مـن              
فروع التأمين أو عملية بذاتها لحسابها وفقـاً للنظـام األساسـي لكـل              

 .مجمعة
 

 يضع األعضاء المؤسسون للمجمعة النظام األساسي       -٩٢مادة  
رئـيس  ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار مـن          . بها

وتسجل المجمعة في سجل خـاص لـدى الهيئـة،          . مجلس إدارة الهيئة  
 .وتكتسب الشخصية االعتبارية الخاصة من تاريخ هذا التسجيل

 
ويجب إخطار الهيئة بأية تعديالت تطرأ على النظـام األساسـى           

 .وبمبررات هذا التعديل
 

 تبدأ السنة المالية المجمعة مع بداية السنة الماليـة          -٩٣مادة  
 .ركات التأمين وتنتهى بانتهائهالش
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 تقدم المجمعة للهيئة خالل األربعـة اشـهر التاليـة           -٩٤مادة  
لنهاية السنة المالية على األكثر الحساب المشترك بنتائج أعمالها وفقـا           
للنماذج التى يحددها النظام األساسي للمجمعة باإلضافة إلى أية بيانـات           

 .لمسئول عن إدارة المجمعةأخرى تطلبها الهيئة موقعا عليها من ا
 

 تقدم المجمعة للهيئة خالل األربعـة اشـهر التاليـة           -٩٥مادة  
لنهاية السنة المالية على األكثر تقريراً سـنوياً صـادراً مـن مراقـب              
حساباتها يثبت أن كال من الحساب المشترك للمجمعـة والمخصصـات           

تمثـيالً  الفنية اعد على الوجه الصحيح ويمثل حالة المجمعـة الماليـة            
 .صحيحاً

 
 للهيئة حق االطالع فـي أي وقـت علـى سـجالت             -٩٦مادة  

وحسابات المجمعة بما يكفل الحصول على البيانات واإليضاحات الالزمة         
وذلك وفقا لألوضاع المنصوص عليهـا      . للتحقق من تنفيذ أحكام القانون    

 .من القانون) ٥١(في المادة 
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 عشرالباب الثالث 
 

 االتحادات واألجهزة المعاونة
 
 

 الفصل األول
 االتحـــادات

 
 يجوز لشركات التأمين وإعـادة التـأمين الخاضـعة          -٩٧مادة  

ألحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو اكثر بغـرض تحقيـق              
 :األهداف التالية

جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصـرى          -١
 .لتأمين العالميةوأسواق ا

المشاركة في أعمال منع وتقلل الخسائر فـي فـروع التـأمين             -٢
المختلفة والتعاون مع األجهـزة المختصـة وأسـواق التـأمين         

 .المختلفة في هذا المجال
 .تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج -٣
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العمل على رفع مستوى المهن التأمينيـة وتحـديثها وترسـيخ            -٤
مل التأمينى والتشاور في المسائل المشتركة      مفاهيم وأعراف الع  

 .لتنظيم المنافسة بين األعضاء
دراسة األسس الفنية والتعريفات واألسعار والشـروط الخاصـة          -٥

بفروع التأمين المختلفة في ضوء نتـائج وإحصـائيات سـوق           
التأمين المصرى لمعاونة األعضاء في تقدير اإلخطار وتسعيرها        

 .وتسوية التعويضات
 .اض أخرى تهم األعضاء في مجال النشاط التأمينىأية أغر -٦

 
ويتعين ان  .  يضع مؤسسو االتحاد النظام األساسى له      -٩٨مادة  

يتضمن هذا النظام تنظيم العالقة بين أعضائه والتزامـاتهم والجـزاءات           
ويصدر الوزير بناء على توصيه مجلـس       . المترتبة على مخالفه أحكامه   
وينشر القـرار   . حاد والتصديق على نظامه   إدارة الهيئة قرار بإنشاء االت    

في الوقائع المصرية على نفقة االتحاد، وتكون له الشخصية االعتبارية          
 . الخاصة من تاريخ هذا النشر

 
 يتم تسجيل االتحاد في سجل خاص لدى الهيئة بقرار          -٩٩مادة  

 .من رئيس مجلس إدارتها بعد أداء رسم مقداره خمسة آالف جنيه
 

ون لكل شركة تأمين أو إعادة تـامين خاضـعة           يك -١٠٠مادة  
ألحكام هذا القانون حق االنضمام إلى االتحاد على أن تلتـزم بمراعـاة             

 .نظامه األساسى
 

 يلتزم االتحاد بموافاة الهيئة بالمنشورات والقرارات       -١٠١مادة  
الصادرة عنه ومحاضر اجتماعات لجانه وكذا التقريـر السـنوى عـن            

 . االتحادنشاطه فور إقرارها من
 

 يشطب االتحاد من سـجالت الهيئـة إذا ثبـت أن            -١٠٢مادة  
أسلوب عمله اضر بسوق التأمين أو انه دأب علـى مخالفـه أحكــام              
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القانون والالئحة التنفيذية، وفى هذه الحالة يصفى االتحاد وفقاً لألوضاع          
 .المنصوص عليها في نظامه األساسى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثانى
 
 معاونـةاألجهـزة ال

 
 

 يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضـعة         -١٠٣مادة   
ألحكام القانون أن تنشئ فيما بينها جهازا معاوناً أو اكثر بغرض تحقيق            

 :هدف أو اكثر من األهداف اآلتية
 .القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر -١
تنفيذ األعمال المتعلقة بالنشاط التـأمينى باسـتخدام الحاسـبات          -٢

 .اآللية لتوفير البيانات والمعلومات لقطاع التأمين
العمل على تنمية مهارات العاملين وتوفير الخبـرات والكـوادر           -٣

الفنية في مجاالت النشاط التأمينى واألنشطة المتصلة بـه مـن           
خالل إنشاء مراكز تدريب ومعاهد تأمينيـة متخصصـة بهـدف           

 .مسايرة التطور العلمى في صناعة التأمين
 .مال أخرى تهم األعضاء في مجاالت النشاط التأمينىأية أع -٤
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ويصـدر  . يضع مؤسسو الجهاز النظام األساسى له     -١٠٤مادة  

الوزير المختص قراراً باعتماد إنشاء الجهاز والتصديق على نظامه بناء          
وينشر القرار بالوقائع المصرية علـى      . على توصية مجلس إدارة الهيئة    

ية االعتبارية الخاصة من تـاريخ هـذا        وتكون له الشخص  . نفقة الجهاز 
 .النشر

 
 يتم تسجيل الجهاز في سجل خاص لـدى الهيئـة           -١٠٥مادة  

 .بقرار من رئيس مجلس إدارتها بعد أداء رسم مقداره خمسة آالف جنيه
 

 يكون لكل شركة تأمين أو إعادة التأمين خاضـعة          -١٠٦مادة  
 تلتـزم بمراعـاة     ألحكام هذا القانون حق االنضمام إلى الجهاز علـى أن         

 .نظامه األساسى 
 

 يقدم الجهاز للهيئة خالل الثالثة اشهر التالية لنهاية    -١٠٧مادة  
السنة المالية على األكثر الميزانية وحساب اإليرادات والمصروفات وكذا         
تقرير عن نشاطه خالل السنة باإلضافة إلى أية بيانات أخـرى تطلبهـا             

 .تهالهيئة معتمدة من المسئول عن إدارا
 

 يشطب الجهاز من سـجالت الهيئـة إذا ثبـت أن            -١٠٨مادة  
أسلوب عمله أضر بسوق التأمين أو انه دأب على مخالفة أحكام القانون            
والالئحة التنفيذية، وفى هذه الحالة يصـفى الجهـاز وفقـا لألوضـاع             

 .المنصوص عليها في نظامه األساسى
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 الباب الرابع عشر
 
 سطاء التأمينخبراء وو

 
 

 الفصل األول
 

 الخبراء االكتواريون
 
 

 تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنـة          -١٠٩مادة   
برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من الخبراء االكتواريين مـن           
بين المقيدين بسجالت الهيئة يختارهم رئيس الهيئة العتماد المـؤهالت          

 .من القانون) ٦٣(المادة من ) ب(المنصوص عليها بالبند 
 

 : ويراعى عند اعتماد المؤهل المشار إليه ما يأتى 
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 .أن تكون الجهة مانحة المؤهل معترفا بها رسميا في بلدها -أ  
أن تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمى للـدرجات           -ب 

 .من القانون) ٦٣(من المادة ) أ(العلمية المذكورة بالبند 
 .كون عدد سنوات الدراسة مالئما للمستوى العلمى للمؤهلأن ي -ج 

 
ويصدق رئيس مجلس إدارة الهيئة على قـرار اللجنـة باعتمـاد            

 .المؤهل
 

 يقدم طلـب القيـد بسـجل الخبـراء االكتـواريين            -١١٠مادة  
 :من القانون مشفوعا بالمستندات التالية) ٦٣(المنصوص عليه بالمادة 

 
مـن  ) ٦٣(ستيفاء الشروط الواردة بالمادة     المستندات التى تثبت ا    -أ  

 .القانون
 .المستند الدال على سداد القيد المقرر قانونا -ب 
بالنسبة للخبراء االكتواريين غير المصريين يجب أن يقـدم مـع            -ج 

 :طلب القيد المستندات التالية
 

شهادة معتمدة تفيد قيده في سـجالت اإلشـراف والرقابـة            -١
مهنة في الخارج، أو تفيد إقامته مدة والترخيص له بمزاولة ال  

 .ال تقل عن خمس سنوات متصلة في مصر
ما يثبت انه حاصل على إحدى الدرجات العلمية المنصـوص           -٢

 .من القانون) ٦٣(من المادة ) أ(عليها في الفقرة 
 .شهادة توضح خبراته السابقة في مجال الخبرة االكتوارية -٣
 والتـرخيص لـه     مستند يفيد التصريح له باإلقامة في مصر       -٤

 .بالعمل فيها
 

 على الخبير أن يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ علـى           -١١١مادة  
 .البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد
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 ال يجوز لشركات التـأمين أو إعـادة التـأمين أن            -١١٢مادة  
تستعين بخبراء اكتواريين من غير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض          

 .بالهيئة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الثانى
 

 خبراء التأمين االستشاريون
 
 

 يعتبر من خبراء التأمين االستشـاريين كـل مـن           -١١٣مادة  
يمارس أعمال الخبرة االستشارية فى مجال التأمين وعلى األخص فـى           

 :األمور التالية
 
 .إدارة وتقييم األخطار -١
 .المشاركة في تقييم أصول والتزامات هيئات التأمين -٢
 حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهـم كأسـاس         تقييم -٣

 .للتحكيم في المنازعات الخاصة
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 تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنـة          -١١٤مادة  
مـن  ) ج(العتماد الدرجات العلمية المناظرة المنصـوص عليهـا فـي           

من القانون تضم أحد أساتذة التأمين بالجامعات ) ٦٥(من المادة ) ١(البند
 .يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئةالمصرية 

 
 :ويراعى عند اعتماد هذه الدرجات العلمية المناظرة االعتبارات التالية

 
 .أن تكون الجهة المانحة هذه الدرجات العلمية معترفا بها -أ  
 .ن يكون عدد سنوات الدراسة مالئما للمستوى العلمى للدرجة -ب 
المستوى العلمى للـدرجات    أن تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع        -ج 

من القـانون ويصـدق رئـيس       ) ٦٥(العلمية المذكورة في المادة   
 .مجلس إدارة الهيئة على قرار اللجنة باعتماد المؤهل

 
 يقدم طلب القيد بسجل خبراء التأمين االستشاريين        -١١٥مادة  

من القـانون مشـفوعا بالمسـتندات       ) ٦٥(المنصوص عليه في المادة     
 :التالية

 
مـن  ) ٦٥(لمستندات التى تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة      ا -أ  

 .القانون
 
 .المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا -ب

 .ويجوز للهيئة طلب أية بيانات أخرى يقتضيها فحص الطلب
 

 وبالنسبة للخبراء غير المصريين يجب أن يقدم مع طلـب القيـد             -ج
من ) ١١٠(من المادة ) ج( الفقرة المستندات المنصوص عليها في

هذه الالئحة باإلضافة إلى شهادة توضح خبرته السابقة في مجال          
 .الخبرة االستشارية

 
في حالة مزاولة أعمال الخبـرة االستشـارية بواسـطة شـخص            .    د

اعتبارى يقدم طلب قيـد هـذا الشـخص االعتبـارى مشـفوعا             
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ه المـادة مـع     بالمستندات المنصوص عليها بالبندين أ،ب من هذ      
ضرورة توافر شروط قيد االسم في الممثل القانونى له وكذا فـي            

 .كل من يزاول أعمال الخبرة االستشارية من خالله
 

 .ويجوز للهيئة طلب أية بيانات أخرى يقتضيها فحص الطلب
 
 على الخبير أن يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ علـى           -١١٦مادة   

 . عند طلب القيدالبيانات والمستندات المقدمة منه
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 خبراء المعاينة وتقدير األضرار
 
 

 تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئـة          -١١٧مادة  
تتولى فحص طلبات القيد في سجل خبراء المعاينـة وتقـدير األضـرار             

من القانون وتحديد أنواع التخصصات     ) ٦٨(المنصوص عليه في المادة     
 أن تندرج تحت أي فرع من فروع التـأمين المشـار            الدقيقة التى يمكن  

من القانون والتى يتم قيـد الطالـب        ) ١(إليها في الفقرة ثانيا من المادة     
 .على أساسها بما يتناسب مع مؤهالته وخبراته العلمية

 
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بنـاء           

 من مجلس إدارة الهيئة فـي  على توصية هذه اللجنة، كما الشطب بقرار  
 .من القانون) ٦٩(الحاالت التى نصت عليها المادة 
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 يقدم طلب القيد في السجل المنصوص عليـه فـي           -١١٨مادة   
 :المادة السابقة مشفوعا بالمستندات والبيانات اآلتية

 
من ) ٦٩(المستندات التى تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة          -أ  

 .القانون
مستندات التى تثبت حصول الطالب على مؤهل عال مع خبـرة           ال -ب 

 .علمية في مجال تخصصه المهنى ال تقل عن خمس سنوات
إقرار من الطالب بأنه ليس وكيال عن إحدى شركات التـأمين أو             -ج 

 .عامال بها أو له مصلحة خاصة فيها
 .المستند الدال على سداد رسوم القيد المقرر قانونا -د  

 
يئة طلب أية بيانات أو إيضـاحات أخـرى يقتضـيها           ويجوز لله 

 .فحص الطلب
 

وبالنسبة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعـات والمعاهـد العليـا          
والعاملين بالحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال العام         

 م  ٦ إلى   ٢يكتفى بتقديم إقرار بدال من المستندات الموضحة بالبنود من          
  من القانون )٦٣(المادة 

  
على أن يقدم الطالب مستندا رسميا من الرئيس األعلـى لجهـة            
عمله بالموافقة على مزاولته ألعمال المعاينة وتقدير األضرار مشـفوعا        

 .بالبيانات الوظيفية األساسية والخبرات الخاصة
 

وبالنسبة لطالب القيد الذي ترك الخدمة في الحكومة والهيئـات           
لعام أو قطاع األعمال العام بسبب اإلحالـة للمعـاش          العامة أو القطاع ا   

يكتفى بتقديم إقرار بدال من المستندات المنصوص عليها في البنود مـن            
من القانون بشرط أن يقدم طالـب القيـد         ) ٦٣(من المادة   ) ٦(إلى) ٢(

 .خالل الثالثة اشهر التالية لتركه الخدمة
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طلـب القيـد    وبالنسبة للخبراء غير المصريين يجب أن يقـدم          
من هذه  ) ١١٠(من المادة   ) ج(بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة      

الالئحة وذلك باإلضافة إلى المستند الدال على حصوله على مؤهل عـال            
في مجال التخصص المطلوب مزاولته وكذا شهادة توضح خبرته السابقة   

 .في المجال المطلوب قيده به
 

اينة وتقـدير األضـرار بواسـطة       وفى حالة مزاولة أعمال المع     -هـ  
شخص اعتبارى يقدم طلب القيد للشخص االعتبـارى مشـفوعا          
بالمستندات المنصوص عليها بالبندين أ،ب من هذه المادة مـع          
ضرورة توافر شروط قيد االسم فـي الممثـل القـانونى لهـذا             
الشخص، وكذا في كل من يزاول أعمال المعاينة وتقدير األضرار          

 .من خالل الشخص
 

 على طالب القيد أن يحدد فرعين على األكثر مـن           -١١٩مادة   
فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات التى نصت عليها الفقرة ثانيا من          

من القانون لممارسة تخصصه المهنى في أعمـال المعاينـة          ) ١(المادة  
وتقدير األضرار على أن يوضح التخصصات الدقيقة التى تندرج تحت كل         

 .ين والتى يرغب في قيد اسمه على أساسهامن هذين الفرع
 

 يقدم طلب تجديد القيد في سجل خبـراء المعاينـة           -١٢٠مادة   
وتقدير األضرار إلى الهيئة خالل ثالثة اشهر السابقة على انقضاء مدته           

 :مشفوعا بما ياتى
 
المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضـحة فـي           -١

 .من القانون) ٦٣(مادة من ال) ٦(إلى )٢(البنود من 
 .المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقرر قانونا -٢

 
ويجوز للهيئة طلب أية بيانات أو إيضـاحات أخـرى يقتضـيها            

 .فحص الطلب
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 يشطب من السجل اسم الخبير الذي يفقد أحد شروط -١٢١مادة 

ـ               ات أو  القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت انه قام بتقديم تقـارير معاين
تقدير أضرار تنطوى على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو            

 .إذا ثبت عدم التزامه باألسس الفنية لمزاولة  هذه المهنة
 

ويجوز للخبير أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل مرفـق بـه             
المستندات المشار إليها بالمادة السابقة مع سداد رسـم القيـد المقـرر             

 .قانونا
 

 يتم تجديد قيد اسم الخبير أو إعادة قيـده بالسـجل            -١٢٢مادة  
 .المذكور بقرار يصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة

 
 على الخبير أن يثبت رقم قيده بالسجل في كل مـا            -١٢٣مادة  

يصدره من أوراق ومستندات ونشرات وغير ذلك مما يصل إلـى علـم             
ت والمسـتندات   الجمهور، وان يخطر الهيئة بأى تعديل يطرأ على البيانا        

المقدمة منه عند القيد أو التجديد أو إعادة القيد وان يقدم للهيئـة مـا               
 .تطلبه من بيانات أو مستندات

 
 ال يجوز لشركات التأمين إسناد أية عمليات ألحـد          -١٢٤مادة  

خبراء المعاينة وتقدير األضرار إذا تعارض ذلك مع طبيعة عمله أو كان            
 .له فيها مصلحة خاصة

يجوز أن يكون خبيرا مثمنا فـي بيـع مـا عاينـه مـن      كما ال  
 .المخلفات والمستنفذات التى ترى شركة التأمين التصرف فيها

 
 يتعين على الشركة في حالة وقوع مخالفـات مـن           -١٢٥مادة  

الخبير إخطار الهيئة بها، وعلى الهيئة إخطار الخبير بالمخالفات بكتـاب           
 دفاعه خالل شهر من تاريخ موصى عليه بعلم الوصول وللخبير أن يبدى  

من هذه الالئحة   ) ١١٧(اإلخطار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة        
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وتقوم اللجنة بتحقيق هذه المخالفات وتقدم توصياتها إلى رئيس مجلس          
 .إدارة الهيئة إلصدار قرار في شأنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع
 

 وسطـاء التأميـن
 

مين كل من يتوسط بأية صـورة        يقصد بوسيط التأ   -١٢٦مادة  
في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لحساب شركة التأمين أو إعـادة             

 .تأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة
 

) ٧١( يشترط في الوسيط المشار إليه في المـادة          -١٢٧مادة   
 :من القانون أن يكون حاصال على أحد المؤهالت أو الخبرات اآلتية

 .مؤهل عال -١
 . فوق المتوسط تخصص تأمينمؤهل -٢
مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية في مجال التأمين أو إعادة            -٣

 .التأمين ال تقل عن سنة
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شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو الثانويـة الفنيـة أو مـا              -٤
يعادلها مع خبرة عملية فى مجال التأمين أو إعادة التأمين ال تقل      

 .عن سنتين
انوية العامة أو الثانويـة الفنيـة أو مـا          شهادة إتمام دراسة الث    -٥

يعادلها مع اجتياز االختبارات التى تعقدها أو تعتمدها الهيئة للقيد    
 في سجل الوسطاء

 
ويستثنى مما تقدم من سبق تسجيله كوسيط تأمين طبقا ألحكـام           

 .القوانين السابقة
 

 يقدم للهيئة طلب القيد في سجل وسطاء التأمين أو          -١٢٨مادة  
مـن القـانون علـى      ) ٧٢(لتأمين المنصوص عليه في المـادة       إعادة ا 

 :النموذج المعد لهذا الغرض الهيئة مرفقا به البيانات والمستندات التالية
 

المستندات التى تثبت استيفاء الطالب لشروط المؤهل والخبـرة          -أ  
 .المنصوص عليها فى المادة السابقة

لشروط المبينة في البنود    المستندات التى تثبتت استيفاء الطالب ل      -ب 
 .من القانون) ٦٣(من المادة ) ٦(إلى ) ٢(من 

إقرار بااللتزام بالقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بتنظيم          -ج 
 .ممارسة المهنة

 .المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا -د  
 .ويجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى من الطالب

 
النسبة لطالب القيد الذي ترك الخدمة بالحكومـة أو الهيئـات           وب

العامة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام بسبب اإلحالـة للمعـاش          
يكتفى بتقديم إقرار بدال من المستندات المنصوص عليها فـي البنـود            

من القانون بشرط أن يقدم طلب القيد       ) ٦٣(من المادة   ) ٦(إلى) ٢(من
 اشهر التالية لتركة الخدمة خالل الثالثة 
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وبالنسبة للوسطاء غير المصريين يجب أن يقدم مع طلب القيـد           
 :المستندات التالية

 
شهادة معتمدة تفيد قيده في سجالت جهـة اإلشـراف والرقابـة             -١

 .والترخيص له بمزاولة المهنة في الخارج
شهادة معتمدة توضح المؤهالت التـى حصـل عليهـا وخبراتـه           -٢

 .جال الوساطةالسابقة فى م
مستند يفيد التصريح له باإلقامة بمصر والترخيص لـه بالعمـل            -٣

 .فيها
 

 يقدم للهيئة طلب تجديد القيد خالل الثالثـة اشـهر           -١٢٩مادة  
 :السابقة على انقضاء مدته مشفوعة بما ياتى

 
المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضحة بـالبنود          -أ  

 .من القانون) ٦٣(مادة من ال) ٦(إلى ) ٢(من 
 .المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقر قانونا -ب 

 
 على الوسيط أن يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ علـى           -١٣٠مادة  

 .البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد أو التجديد
 

 يتم القيد في السجل المذكور والشطب منه بقرار من          -١٣١مادة  
 .مجلس إدارة الهيئةرئيس 

 
ويستثنى من القيد في السجل المذكور العاملون باإلنتـاج بركـات         
التأمين المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بالهيئة لحين انتهاء خدمـة           

 .كل منهم بالشركة ألي سبب من األسباب
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 يجب أن يذكر في وثيقـة التـأمين االسـم الثالثـي             -١٣٢مادة  
عن طريقة، وكذا رقم قيد اسمه في سـجالت         للوسيط الذي تمت العملية     

 .الهيئة
 

 ال يجوز للوسيط أن يصدر وثائق تـأمين أو يقـوم            -١٣٣مادة  
بتسوية أية تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية واإلعالن  
المتعلقة به ما يخالف ذلك، كما يتعين عليه عدم االحتفاظ بأية مستندات            

 .العميلتتعلق بعقد التأمين وتخص 
 

وعلى شركة التأمين أو إعادة التأمين إخطار الهيئة بكل مخالفـة           
 .تنسب إلى الوسيط، وكذا كل دعوى ترفع ضده تتعلق بممارسة نشاطه

 
 يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة        -١٣٤مادة  

أعمال الوساطة والتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق واآلثار         
 .رتبة على مخالفة ذلكالمت

 
 
 
 
 
 

 الباب الخامس عشر
 

 أحكـــام عامــة
 
 

 تقدم إلى الوزير الطلبات الخاصة بنظر المنازعـات         -١٣٥مادة   
من القانون علـى ان     ) ٨٤(من المادة   ) أ(المنصوص عليها في الفقرة     
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يوضح الطلب وفى موضع ظاهر منه أن النزاع المطلوب نظـره طبقـا             
 :ادة المشار إليها ويرفق بالطلبلهذه الفقرة من الم

 
 .مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع عدد كاف من الصور  -
 .طلبات مقدم النزاع وأسانيده ومستنداته أن وجدت  -
 .اسم ممثله في نظر النزاع وصفته وعنوانه  -

 
 يصدر الوزير وبعد الرجوع للجهة المتنـازع معهـا          -١٣٦مادة  

لجنة لنظر النزاع واسم رئيسها علـى ان        لتحديد ممثل لها قرار بتشكيل      
 .يكون عددهم مفرداً ويكون مقر اجتماع اللجنة بالهيئة

 
وتتولى اللجنة النظر في المنازعة علـى وجـه السـرعة طبقـا             

 :لإلجراءات التالية
 

يكون إعالن جميع األوراق المتعلقة بموضـوع النـزاع بأسـماء            -أ  
 .قار أعمالهمرؤساء مجالس إدارة الجهات المتنازعة بم

 .تكون رئاسة الجلسات لرئيس اللجنة -ب 
يكون سكرتير الجلسة هو المختص بحفظ األوراق المتعلقة بالنزاع          -ج 

وتدوين أقوال أطراف النزاع ومناقشتهم أو ملخص لها موقع منه          
 .بعد توقيع أعضاء اللجنة

عند ال تتقيد اللجنة بقواعد قانون المرافعات أو أى إجراءات أخرى           -د    
 .نظر النزاع

تصدر قرارات اللجنة فيما يتعلق بسير إجراءات النـزاع وفـى            -هـ 
موضوعه بأغلبية األصوات لألعضـاء وال يجـوز ألى عضـو           

 .االمتناع عن التصويت
 

ويحدد الوزير المختص األتعاب والمصروفات ألعضـاء اللجنـة         
 .والجهة التى تتحملها
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لتى تنشأ بين شـركات      تقدم طلبات نظر المنازعات ا     -١٣٧مادة  
مـن القـانون    ) ٨٤(من المادة   ) ب(التأمين وإعادة التأمين طبقا للفقرة      

 .لرئيس مجلس إدارة الهيئة
 

ويوضح في الطلب وفى موضع ظاهر منه أن النزاع المطلـوب           
 .نظره طبقا لهذه الفقرة من المادة المشار إليها

 
ف من  ويرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع عدد كا        

الصور وطلبات مقدمه وأسانيده والمستندات أن وجدت واسم ممثل مقدم          
 .الطلب الذي يختاره وصفته وعنوانه

 
 يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئـة قـرار بانعقـاد           -١٣٨مادة  

جلسة غير عادية لمجلس إدارة الهيئة لنظر النزاع، وتخطر الجهـة أو            
لمقدم لنظـر النـزاع     الجهات الموجه ضدها النزاع بصورة من الطلب ا       

واألوراق المرفقة به، وعلى كل منها تحديد ممثل لها خالل أسـبوعين            
 .على األكثر من تاريخ إخطارها

 
وينعقد مجلس إدارة الهيئة بجلسة غير عاديـة لنظـر النـزاع            
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة وطبقا لإلجراءات المشار إليها في المـادة           

 .من هذه الالئحة) ١٣٦(
 

 يعد بالهيئة سجل خاص تسـجل بـه المنازعـات           -١٣٩مادة  
وتحفـظ  . المشار إليها في المواد السابقة والقرارات الصـادرة بشـأنها      

جميع األوراق المتعلقة بهذه المنازعات بالهيئة بعـد إخطـار الجهـات            
وينشر ملخص للنزاع والقرار الصادر     . المتنازعة بالقرار الصادر لتنفيذه   

من القـانون إال إذا     ) ١٦( المشار إليه بالمادة     بشأنه في الكتاب السنوى   
 .قررت الجهة التى أصدرت القرار عدم نشره

 
 يتم سداد رسم اإلشراف والرقابة المنصوص عليه        -١٤٠مادة  

 :من القانون على الوجه االتى) ٨٥(في المادة 
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اثنان ونصف في األف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها   -١

 .من هذه الالئحة) ١(الفقرة األولى من المادة في البند أوال من 
ستة في األف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في  -٢

 .البند ثانيا من الفقرة األولى من المادة سالفة الذكر
 

ويتم سداد هذه الرسوم بذات العملـة المسـددة بهـا األقسـاط             
 في هـذا    المباشرة التى تستحق عنها الرسوم وفقا للملحق الذي يصدر        

 .الشأن
 

وال يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم مـن حملـة الوثـائق أو             
 .المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين

 
 ال يجوز ألى شخص طبيعـى أو اعتبـارى أن           -)١(١٤١مادة  

يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أي نشاط يتصـل            
حصول على ترخيص بذلك من الهيئة      بالتأمين أو إعادة التأمين أال بعد ال      

 .وتسجيله بها
 
 

 .ويكون الترخيص بالمزاولة وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة
 

ويقتصر عمل مكاتب تمثيل الهيئات والشـركات التـى تـزاول           
أنشطة تتصل بالتأمين أو إعادة التأمين على دراسـة سـوق التـأمين             

حلقة اتصال مـع المراكـز      والعالقات العامة واالتصاالت، والقيام بدور      
الرئيسية لها في الخارج والمساهمة في تـذليل المشـاكل والصـعوبات        

 .وتقديم التسهيالت لشركات السوق المحلى
 

                                                           
فـي  ) ٥( الوقـائع المصـرية العـدد      -١٩٩٨لسـنه   ) ٤(مستبدلة  بموجب القرار الوزارى رقم       ) ١(

١٦/١/١٩٩٨ 
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 يقدم طلب فتح مكتب تمثيل الهيئات والشـركات         -١٤٢)١(مادة  
التى تزاول أنشطة تتصل بالتأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة للحصـول      

مبدئية تمهيدا التخاذ اإلجراءات المقررة وفقـا ألحكـام         على الموافقة ال  
قانون شركات المساهمة المشار إليه والئحته التنفيذية علـى ان يرفـق     

 :بالطلب المستندات التالية
اسم المكتب وعنوانه واسم الشـركة أو الهيئـة التـى يمثلهـا              -١

 .وعنوانها
لمكتب صورة من النظام األساسى للهيئة أو الشركة التى يمثلها ا          -٢

مصدقا عليه من السلطة المختصة بالدولة التى تقع فيها الهيئـة      
 .أو الشركة التابع لها مكتب التمثيل

 .ترجمة باللغة العربية لملخص النظام األساسى  -٣
الموافقة الصادرة من المركز الرئيسى للشركة أو الهيئة بافتتاح          -٤

 .مكتب تمثيل في مصر
 المسئول عـن المكتـب      كتاب من المركز الرئيسى للشركة باسم      -٥

 .وجنسيته
صورة من ميزانية المركز المالى للشركة التـابع لهـا مكتـب             -٦

 .التمثيل عن أخر سنتين ماليتين
تعهد من المركز الرئيسى بإخطار الهيئة المصرية للرقابة علـى           -٧

 .التأمين بأية تعديالت تتم على البيانات المسجلة
 

 
لى النموذج المعد    يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل ع      -١٤٣مادة  

لذلك وال يجوز للمكتب مباشرة نشاطه في مصر إال بعد إخطاره بـالقرار       
الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإضافته إلى السجل المعد لـذلك            

 .بالهيئة
 

 : يعد بالهيئة السجالت اآلتية-١٤٤مادة 

                                                           
  ١٩٩٨ لسنة ٤ وزير االقتصاد رقم معدلة بموجب قرار )١(
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سجل لقيد طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسـيس           -أ  

 .تامين أو إعادة تأمين أو جمعية تأمين تعاونيشركة 
سجل شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة    -ب 

من القانون وتفرد فيه صحائف كافية لكل شـركة يتقـرر          ) ١٧(
 :قبول تسجيلها وتقيد به البيانات اآلتية

 
 .رقم التسجيل المتتابع وتاريخه -١
 ).الجمعية(اسم الشركة أو  -٢
 .يخ التأسيستار -٣
 .فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها -٤
 .تاريخ مباشرة النشاط -٥
 .مدة الشركة األصلية والمجددة -٦
رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التى نشـر فيهـا قـرار            -٧

 .رئيس مجلس إدارة الهيئة بتسجيل الشركة
 :رأس المال -٨

 المرخص به
 المصدر
 المدفوع

 .عنوان المركز الرئيسى للشركة -٩
 .لشركةفروع ا -١٠

 
سجل جمعيات التأمين التعاوني المنصوص عليهـا فـي المـادة           -ج 

من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل جمعية يتقرر قبول          ) ٢٢(
تسجيلها تقيد به البيانات الخاصة بكل جمعية أو أي تعديل يطـرأ            

 .عليها
 .سجل صناديق التأمين الحكومية -د  
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مـن  ) هـ/٣(ليها في البند  سجل لمجمعات التأمين المنصوص ع     -هـ 
من القانون تقيد به البيانات الخاصة بكل مجمعـة أو          ) ٢(المادة  

 .أي تعديل يطرأ عليها
 

مـن  ) ٢٥( سجل اتحادات التأمين المنصوص عليها في المـادة        -و  
القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل اتحاد يتقرر قبول تسـجيله           

 .ي تعديل يطرأ عليهاتقيد به البيانات الخاصة بكل اتحاد أو أ
 

مـن  ) ٢٥(سجل األجهزة المعاونة المنصوص عليها فى المادة         -ز  
القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل جهاز يتقرر قبول تسـجيله           

 .تقيد به البيانات الخاصة بكل جهاز أو أي تعديل يطرأ عليها
 

من ) ٦٣(سجل الخبراء االكتواريين المنصوص عليه في المادة         -ح 
ون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيد اسمه بهذا           القان

السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل خبير أو أى تعـديل يطـرأ             
 .عليها

 
سجل خبراء التأمين االستشاريين المنصوص علية فـي المـادة           -ط 

من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيـد           ) ٦٥(
انات الخاصة بكـل خبيـر أو أي        اسمه بهذا السجل تقيد به البي     

 .تعديل يطرأ عليها
 

سجل خبراء المعاينة وتقدير األضرار المنصوص عليه في المادة        -ى 
من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيـد           ) ٦٨(

اسمه بهذا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكـل خبيـر أو أي             
 .تعديل يطرأ عليها

 
مـن  ) ٧٢(ن المنصوص عليه فـي المـادة   سجل وسطاء التأمي   -ك 

القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل وسيط يتقرر قيد اسمه بهذا           
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السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل وسيط أو أي تعـديل يطـرأ    
 .عليها

 
سجل العاملين باإلنتاج بشركات التأمين وقت صدور القانون تقيد          -ل 

 . يطرأ عليهابه البيانات الخاصة بكل منهم أو أي تعديل
 
من هـذه   ) ١٣٩(سجل المنازعات المنصوص عليها في المادة        -م 

الالئحة تفرد فيه صحيفة خاصة بكل نزاع تدرج بهـا البيانـات            
 .المتعلقة به

 
سجل نماذج وثائق التأمين التى تصدرها كل شركة عن كل فرع            -ن 

 .من فروع التأمين والتعديالت التى تطرأ عليها
 

 .من القانون) ٣٨( المخصصة طبقا للمادة سجل األموال -س 
 

 .سجل الشكاوى  -ع 
 

سجل المخالفات الخاصة بشـركات التـأمين وإعـادة التـأمين            -ف 
 .وجمعيات التأمين التعاوني

 
 .سجل مكاتب تمثيل هيئات أو شركات التأمين أو إعادة التأمين -ص
 

سجل قيد مراقبى الحسابات المرخص لهم بمراجعـة حسـابات           -ق 
 .ركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونيش

 
 )١(ملحق رقم 

 
 ١٩٨١ لسنة ١٠المرفق بالالئحة التنفيذية رقم 

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين فى مصر
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 ٣٦٢والصادرة بقرار وزير االقتصاد والتعاون الدولى رقم 
 ١٩٩٦لسنة 

  من رأس المال المصدرفأكثر%) ١٠(بيانات طلب تملك نسبة 
 إلحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين

 
 

 :بالنسبة للشخص الطبيعى 
 
 .األسم الثالثى - ١
 .لجنسية وتاريخ اكتسابها إن لم تكن بالميالد - ٢
 .العنوان - ٣
 .تاريخ ومحل الميالد - ٤
 .رقم بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر - ٥
 .برةالمؤهالت العلمية والخ - ٦
المهنة الحالية والمهن التى مارسها الطالب فى السنوات العشـر           - ٧

 .األخيرة
 .الدخل السنوى - ٨
 .ملخص أصول وخصوم الطالب خالل السنوات الخمس األخيرة - ٩
بيان عن األحكام الصادرة ضد الطالـب فـى السـنوات الخمـس              -١٠

 .األخيرة
يكون الطالـب طرفـاً     الدعاوى القضائية ومنازعات التحكيم التى       -١١

 .فيها
حاالت شهر اإلفالس أو اإلعسار التى تعرض لهـا الطالـب فـى              -١٢

 .السنوات العشر األخيرة
ما إذا كانت أى شركة ساهم فيها الطالب قد أفلست أو توقفت عن              -١٣

العمل خالل السنوات العشر األخيرة، مع بيان نسـبة مسـاهمته           
 .فيها

 .صلة بهوسيلة التملك والشروط المت -١٤
 .مصدر األموال المخصصة للتملك -١٥
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 .الهدف من تملك اسهم -١٦
 .السياسة المقترحة إلدارة الشركة فى حالة المساهمة فى ذلك -١٧
ما إذا كانت توجد روابط مشاركة أو اتفاقيات أو نية للسيطرة على          -١٨

 .الشركة بين الطالب وبين غيره من المساهمين فى الشركة
 

 : االعتبارى بالنسبة للشخص
 
 .أسم الطالب - ١
 .جنسية الطالب - ٢
 .عنوان المركز الرئيسى - ٣
 .أسم مقدم الطلب وسند تمثيله للطالب - ٤
تاريخ وسند كسب الطالب الشخصية االعتبارية والنظام القـانونى          - ٥

 .الخاضع له
 .رأس مال الطالب المصدر والمدفوع منه والمرخص به - ٦
س إدارة الطالب والمسـاهمين الـذين تبلـغ         أسماء أعضاء مجل   - ٧

فـأكثر أو الـذين يقومـون       %) ١٠(مساهمتهم فى رأس مالـه      
 .بالسيطرة عليه

ملخص حسابات الطالب وقوائمه المالية عن السـنوات الخمـس           - ٨
 .األخيرة

بيان عن األحكام الصادرة ضد الطالـب فـى السـنوات الخمـس              - ٩
 .األخيرة

عات التحكيم التى يكون الطالـب طرفـاً        الدعاوى القضائية ومناز   -١٠
 .فيها

حاالت شهر اإلفالس أو التوقف عن الدفع التى تعرض لها الطالب            -١١
 .فى السنوات العشر األخيرة

 .أسم وصفة ومقر من يمثل الطالب األجنبى فى مصر -١٢
أسم جهة الرقابة الرسمية الخاضع لها الطالب إذا كـان مؤسسـة      -١٣

 .مالية أجنبية
 .وسيلة التملك والشروط المتصلة به -١٤
 .مصدر األموال المخصصة للتملك -١٥
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 .الهدف من تملك األسهم -١٦
 .السياسة المقترحة إلدارة الشركة فى حالة المشاركة فى ذلك -١٧
ما إذا كانت توجد روابط مشاركة أو اتفاقيات أو نية للسيطرة على          -١٨

 .ن فى الشركةالشركة بين الطالب وبين غيره من المساهمي
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