
  م1992لسنة ) 37(قرار جمهوري بالقانون  رقم 
 بشأن األشراف والرقابة على شرآات ووسطاء التأمين

  م1997لسنة ) 9(وتعديالته بالقانون رقم 
   

  رئيس مجلس الرئاسة ، 
          بعد اإلطالع على اتفاق إعالن  الجمهورية اليمنية 

          وعلى دستور الجمهورية اليمنية 
  م بتشكيل مجلس الوزراء 1990لسنة ) 1(ى القرار الجمهوري رقم         وعـل

  .        وبعد موافقة مجلس الرئاسة 
  ـــرر ـق

  الفصل األول
  التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق

  .  يسمي هذا القانون قانون األشراف والرقابة على شرآات ووسطاء التأمين ) :1(مادة 
               

ا                    ي : (*)) 2(مادة    ة إزاء آل منه اني المبين انون المع كون لأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا الق
  .ما لم يقتض سياق النص معنى آخر

  
  .الجمهورية اليمنية  :ة ـالجمهوري                    
  .وزارة التموين والتجارة  :وزارة ــ                    أل

  .وزير التموين والتجارة  :الوزيــر                     
  .الالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون  :ة ــة                    الالئح

  .المدير العام المختص بالرقابة واإلشراف على التأمين  :ن ــنالتأميمراقب                     
اري يتوسط  :ن ـنالتأميوسطاء                     ي أو اعتب ل شخص طبيع أمين أو آ ات الت د عملي ي عق ف

  .                  إعادة التأمين بصفته وآيال أو سمسارًا  للتأمين 
  هي الشرآة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مرآزها الرئيسي فيها                    :رآة اليمنية ــالش                   
ص                     ي أو :رف ــالم صرف يمن يأي م ك    أجنب دى البن سجل ل ة م ي الجمهوري رع ف ه ف ل

  .                   المرآزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع 
ـى             :ند التأمي ــعق                      ه أو إل ؤمن ل ى الم ؤدي إل ضاه أن ي أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقت

ة           المستفيد من التأمين مبلغًا من المال أو إيرادًا م         الي في حال رتبا أو أي عوض م
ة  ة دفع سط أو أي ل ق ك مقاب د وذل ي العق ين ف وع الحادث أو تحقق الخطر المب وق
أمين آل مصلحة                   د الت مـالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محال لعق
اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، آما يجب أن               

رة                 تنص عقود التأمين على أن       ه لفت شرآة من مال ه ال ا تدفع رع بم ؤمن متب آل م
  .تعويضًا عن المخاطر وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر

أمين                       ادة الت د إع أمين األصلية     : عق ين شرآة الت د ب اق أو تعه ة(أي اتف شرآة المتنازل ) ال
أمين   (وشرآة أو شرآات أخرى      دي الت شرآة المتن   ) معي ة ال ل بموجب ى   تنق ة إل ازل

أمين                  د ت ر بموجب عق معيدي التأمين آل أو بعض األخطار التي التزمت بها للغي
ى            ة إل شرآة المتنازل ه ال ين تدفع غ مع ل مبل ك مقاب أخذته على عاتقها أصال ، وذل

  معيدي التأمين يعرف باسم قسط إعادة التأمين ، ويلتزم معيدو التأمين بموجب
  
-------------------------  

  م 1997لسنة ) 9(ت بموجب القانون رقم  عدل(*)



           
  

ر             هذا العقد                                  بتعويض الشرآة المتنازلة عما قد يلحقها من اإلضرار التي أمنت للغي
  .ضدها أصًال

سابات                       ب الح صو     :مراق ام المن شروط واألحك ب ال ول بموج انوني المقب ب الق ص المحاس
  .                   عليها في القانون المنظم لذلك 

أمين      :ائي  ـمحاسب أخص                       رار ت الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتماالت تك
واري( سابي   ) اآت اطي الح دات واالحتي ة التعه عار وقيم س األس اطر أس المخ

ي   ة برياض ال المتعلق ع األعم ل وجمي ام   المقاب ًا للنظ ك وفق صاءاتها وذل اتها و إح
  .المتعارف عليه في نظام التأمين

  .السنة الشمسية  :نهـالس                    
داء أو حولت             : حامل وثيقة التأمين                        الشخص الذي اآتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابت

ة ال           ك المحول إلي شتمل ذل ة وال ي ى     إليه بصورة نهائي ة عل ه معلق ذي تكون حقوق
  .شرط يفيد عدم اآتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة

ادات التأمي                      ـاتح ي   :ن ـ أمين ف ال الت ام بأعم ازين للقي ضاء مج ين أع ع ب ات تجم منظم
  .الجمهورية وفقًا ألحكام هذا القانون

  
زاول آل أو بعض          تسري أحكام هذا القانون على جميع شرآات التأم         )  :3(مادة   ين وإعادة التأمين التي ت

ق                        ة سواء بصورة مباشرة أو عن طري ا في الجمهوري ى اختالف أنواعه عمليات التأمين عل
  .وسيط تأمين

 
  الفصل الثاني
  أنواع التأمين

   
   التأمين للحاجة واالدخار عند العجز والشيخوخة وماله عالقة بكليهما من مرض - 1  :(*)) 4(مادة 

  . ونحوه ولما بعد الوفاة                         
 التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على األخص األضرار       - 2   

ة واألضرار التي يحدثها سقوط الطائرات                 الناشئة عن االنفجارات والظواهر الطبيعي
  .د الحريق وآل ما يلحق بها وآل ما يعتبر داخًال عرفا وعادة في التأمين ض

 التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد األضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية        - 3   
سيارات ،                 ى ال أمين عل ة ،والت ة األمان سرقة ، وخيان والتأمين ضد حوادث العمل ، وال

ادة    -، وآل ما يعتبر داخال       والتأمين من المسئولية المدنية    أمين ضد    - عرفا وع  في الت
  .الحوادث

سفن      - 4    سام ال ى أج أمين عل شمل الت وي ، وي ري ، والج ري ، والبح ل الب أمين النق  ت
ولهم  ا وأم ى رآابه ا أو عل ا ومهماته ى آالته ري أو عل ل الب ائل النق ائرات ، ووس والط
وأمتعتهم أو البضائع  المنقولة عليها، و التأمين على أجور الشحن ، وآذا التأمين ضـد     

ا ، أو إصالحها              األخطار التي تنشأ عن بن     ائها ، أو صناعتها أو استخدمها ، أو تأجيره
سـتودعات           ار م ذا أخط ر وآ صيب الغي ي ت رار الت ك األض ي ذل ا ف وها بم ، أو رس

دخل                     ا ي ل وآل م ا   -التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النق  عرف
  .وعادة في التأمين البري والبحري والجوي

دة                   : موال ضمان رؤوس األ   - 5     غ أو ع دفع مبل ذي يقضي ب أمين ال ى الت د عل شمل التعاق  وي
ة واحدة أو              اء دفع ر مبالغ في المستقبل لشخص لق أمين          أآث شمل الت ؤمن وال ي دفع للم  ت

  .على الحياة وباألقساط 



ادة                :  أنواع التأمين األخرى   - 6     ذه الم ره في ه وتشمل التعاقد على التأمين غير ما سبق ذآ
  ).            التونتين(ك االتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة وال يشمل ذل

  
 ----------------------------  
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  الفصل الثالث
  شرآات التأمين وإعادة التأمين

شتر      ) ب( مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة       - أ   : *)() 5( مادة   ادة ي ذه الم ادة         من ه أمين وإع ط في شرآة الت
شرآـات         انون ال ام ق ا ألحك س وفق سة أو تؤس ة مؤس رآة يمني ون ش أمين أن تك الت

ساهمة       رآات الم كل ش ذ ش ى أن تتخ ذ عل ة الناف دد    التجاري ى لع د األدن ون الح ويك
ة   , المساهمين فيها عشرة أشخاص    ة اليمني وأن يكون مرآزها الرئيسي في الجمهوري

ا ل رأس ماله ن وأن ال يق صدر ع    الم
غ ) 100 000 000(  ذا المبل ه عن نصف ه دفوع من ل الم ال وأال يق ون ري ة ملي مائ

ع   ون جمي شترط أن تك سبة   وي ة بن مية ومملوآ شرآة أس هم ال ل )%75(أس ى األق عل
ين أو   خاص طبيعي اريينألش ون    اعتب شترط أن يك ا ي ة آم سية اليمني ين بالجن  متمتع

سية           أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشرآة والمس      ين بالجن ا من المنتفع ئولين عن إدارته
   0اليمنية 

ادة      -           ب  ة إع ة عملي ي مزاول ة عل ي الجمهوري ة ف أمين األجنبي رآات الت ل ش صر عم  يقت
  .التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وآالة لها

                 
  :يلي  المادة السابقة ما  يشترط فيمن يدير إحدى الشرآات المنصوص عليها في )  :6(مادة 

  . أال يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره- 1                
  . أال يكون قد سبق الحكم عليه باإلفالس ما لم يرد إليه اعتباره- 2                

  .دارة أمواله طول مدة المنع أال يكون محكوما عليه بمنعة من إ- 3                
  . أال يقوم به عارض من عوارض األهلية- 4                

   
د استكمال             )  :7(مادة   أمين إال بع ال الت ة أعم ة إجازة لمزاول   ال تمنح شرآة التأمين أو إعادة التأمين اليمني

      .          إجراءات التسجيل والشهر وفقًا ألحكام قانون الشرآات التجارية
                

 على جميع شرآات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغًا من النقود أو ما يعادله من أسهم            :)*(*) 8(مادة  
ة          % 10وسندات بحدود   د موافق اري بع رهن العق ول ال دفوع ويجوز قب ال الم من رأس الم

  .الوزير
وزير            وتـوضع الوديعة في المصرف                                   د باسم ال اري فيعق ألمر الوزير أما الرهن العق

ل من                       ة أق ل آوديع شرآة وال تقب ار عاتق ال در العق ة     %70بحكم وظيفته بعد أن يق من قيم
وزير     ا ال ي يقرره ة الت راء وبالطريق ة خب ن ثالث ددهم ع ل ع راء ال يق طة خب ار بواس العق

انون        وتكون نفقات التقدير على المقدرة ، وال يجوز التصرف في             الوديعة إال في حدود الق
ا                         ك فيم ة مباشرة وذل ة المختصة األمر بحجز الوديع وزير ، وللمحكم ابي من ال وبأذن آت
ا مباشرة                    شرآة وال يجوز حجزه ا ال يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم به

  .اقتضاء لديون أخرى
                

ادة             على الشرآة تكملة الودي    ) :9(مـادة   ام الم ى بعضها بموجب أحك عة أن قلت بسبب الحجز عليها أو عل
  .من هذا القانون أو ألي سبب أخر ويقع على عاتق مراقب التأمين مطالبة الشرآة بذلك) 8(

                



 على مراقب التأمين أن يطالب الشرآة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون                ) :10(مادة  
ة حدوث أضرار                      بسبب ار أو ألي سبب آخر وفي حال  هبوط قيمة األسهم والسندات أو العق

  جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشرآة وتكلف بتسديد الفرق وفقا 
  

------------------------  
    م 1997لسنة ) 9( ُعدلتا بموجب القانون رقم  **) ( (*)

ا من             ألحكام هذا القانو                    دة أقصاها ستون يوم ة خالل م ة الوديع وفي قيم شرآة أن ت ن وعلى ال
واع                )  11(مادة  .تأريخ تبليغها بالطلب   وع من أن أي ن ا أو بعضها ب يجوز استبدال الوديعة آله

ة وقت  ة الوديع انوني لقيم د الق ا عن الح ل قيمته وزير شريطة أن ال تق ة ال د موافق ع بع الودائ
  .االستبدال

  
م قضائي                        ) :12(مادة   ى حك اءًا عل ال يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إال بن

يس                      ه ل ع بأن نهائي أو بأذن آتابي من الوزير وال يجوز للوزير أن يصدر هذا األذن إال إذا اقتن
ي     ذا الغرض إعالن ف شر له د أن ين أمين وبع ال الت ق بأعم ة تتعل ه مالي شرآة أي تبع ى ال عل

ين اإلعالن وصدور                     الجريدة الرس  دة ب ل الم ة ويجب أن ال تق مية وفي إحدى الصحف اليومي
أمين                ) 3(األذن بالصرف عن     ود الت ة عق ثالثة أشهر على أن يتضمن هذا اإلعالن دعوة حمل

أمين            سم الت ى ق اتهم إل اتهم واعتراض دموا بطلب ى أن يتق ة عل حاب العالق ن أص رهم م وغي
  .الن بالوزارة خالل المدة المحددة في اإلع

                
  . يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشرآة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشرآة) :13(مادة 

                
ق                        ) :14(مادة    ا يتعل ة وخاصة فيم شعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديع  على الشرآة والمصرف أن ي

ن حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي         بقيمة األسهم والسندات وذلك خالل سبعة أيام م       
  .وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف االستجابة لذلك

                
ادة   ديها عن  ) :15(م ة ل اطر المؤمن ى المخ أمين عل د الت ة أن تعي ي الجمهوري ة ف أمين العامل شرآات الت  ل

 أو مؤسسة تأمين أخرى تقوم بعملية       طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر إلى شرآة        
ادة         دورها بإع وم ب ديها أن تق أمين ل اد الت شرآة أو المؤسسة المع ا يجوز لل أمين آم ادة الت إع
ة                ة المبرم التأمين لدى هيئة تأمين أخرى وذلك وفقًا للشروط واألوضاع التي تحددها االتفاقي

  .بين الطرفين
                

ه   -ن يلزم     للوزير أ   : (*)) 16( مادة   رار من أمين                 -بق د ت أن تعي ة ب ة في الجمهوري أمين العامل  شرآات الت
دى إحدى شرآات    ة ل ي الجمهوري دها مباشرة ف ي تعق أمين الت ات الت ددة من عملي سبة مح ن
سبتها في                           وزير ن د أو عموالت يحدد ال اء فوائ ا ولق ة وجوده ة وفي حال أمين اليمني إعادة الت

  .ضاها وإعادة التأمين في الخارجقراره على ضوء النسب التي تتقا
                

ادة     و - 1 : )*(*) 17(م د     زال يج ي يوج ة أو الت ي الجمهوري سة ف أمين المؤس رآات الت ارس ش  أن تم
ى     د الحصول عل أمين إال بع ادة الت ال إع ة أعم ي الجمهوري سي ف ا الرئي مرآزه

د واإل        شروط والقواع ة ال ين الالئح وزير وتب ن ال اص م ـرخيص خ راءات ت ج
  .المقررة لذلك

ام          -ب                         د واألحك أمين القواع ادة الت ال إع ارس أعم ي تم شرآات الت ى ال سري عل  ت
  .المطبقة على شرآات التأمين فيما يتعلق بنسب الحتياطي واالستثمار المحلي

  



ى           :)*(**مكرر) 17(مادة     ادة       يجوز للوزير إلزام شرآات التأمين بعدم اللجوء إل ة إلع  األسواق الدولي
شارك          أمين الم ال الت ي مج ة ف سوق المحلي تيعابية لل ة االس اذ الطاق د نف أمين إال بع الت

              . واالختياري بناء على دراسة تقدم من مراقب التأمين 
  
  

-----------------------------  
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  الفصل الرابع
  وسطاء التأمين

  
  :يشترط في وسيط التأمين ما يلي   :(*)) 18(مادة  
  

  .أن يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية  -  أ                
  . أن يكون حسن السيرة والسلوك -ب                
  .سنة ميالدية ) 21( يقل سنة عن  أن ال-  ج              
   أال يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إلية-  د               

   .عتباره      ا              
  . أال يكون قد سبق الحكم عليه باإلفالس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - هـ              
  . أال يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع -و                
  . أال يقوم به عارض من عوارض األهلية - ز               
  . أن يكون لدية مؤهل دراسي مناسب أو خبرة مناسبة وفقًا لما تحدده الالئحة -  ح              

                 
  يات إعادة التأمين شرآة يمنية على أن تتوفر في أعضاء  يجوز أن يكون الوسيط في عمل) :19(مادة 

  .مجلس إدارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقا ألحكام المادة السابقة                  
  

د                       - أ    ) :20( مادة   ال الوساطة إال بع وا أعم ين أن يزاول أمين من األشخاص الطبيعي  ال يجوز لوسطاء الت
ذا الغرض                   الحصول على إجازة      د له سجل المع وزارة في ال دى ال د أسمائهم ل ذلك وقي ب

ويقدم طلب القيد وتجديد اإلجازة وفقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة وتكون             
  .مدة اإلجازة هي سنة قابلة للتجديد

ماء - ب            ضمن أس ة تت أمين بقائم ب الت اة مراق أمين مواف ادة الت أمين وإع رآات الت ى ش  عل
الغ المراقب بكل                      عناوينو ا إب ا يجب عليه ون لحسابها آم ذين يعمل أمين ال  وسطاء الت

  .تغيير يطرأ على القوائم المرسلة
  
  وآآالتهم يجب على وسطاء التأمين الذين يزاولون أعمالهم آوآالء أن يتضمن عقد ) :21(مادة  

  :تفويضا لهم بما يلي                   
  

  .شرآة التأمين أمام الغير   تمثيل - 1           
  .  تسلم اإلنذارات واإلخطارات الموجهة لشرآات التأمين - 2           
ود          - 3            ب عق ا بموج ؤمن عليه ار الم دوث األخط ن ح ة ع ضات الناجم ع التعوي لطة دف    س

  .التأمين التجارية 
  

  



  
    :(**))22( مادة 

------------------------  
  م1997لسنة ) 9(ب القانون رقم  ُعدلت بموج(*)

 م1997لسنة ) 9( بموجب القانون رقم حدفت (**)
 
 
 

  الفصل الخامس
   إجازة التأمين

  
   ال يجوز لشرآات التأمين وإعادة التأمين مزاولة أعمال التأمين في الجمهورية بأي صفة) :23( مادة 

ذلك من                            ا         من الصفات إال بعد الحصول على إجازة ب ررة وفق ع الرسوم المق د دف وزير وبع  ال
  .ألحكام هذا الالئحة 

                
  : يقدم طلب الحصول على اإلجازة إلى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية :(*))24( مادة 

  
ادة              - 1 ا في الم انو   من   ) 5( المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليه ذا الق   نه

  .للشرآات اليمنية بالنسبة 
  . نسخة مصادق عليها من العقد االبتدائي والنظام األساسي للشرآة- 2
  . شهادة مصادق عليها تبين مقدار رأس المال المدفوع - 3
ًا                 - 4  وثيقة  تبين أنواع التأمين التي ترغب الشرآة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبين

  .واألسعار الخاصة بكل وثيقة فيها المزايا والقيود والشروط 
  ) .8( شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص علية في المادة - 5
  . ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها- 6
  . دراسة جدوى فينة واقتصادية للشرآة المزمع تأسيسها  - 7
  .أية مستندات أخرى ضرورية تبينها الالئحة - 8

   
ى الطلب بدراسة                يقوم المراقب بعد إحالة    ) :25(مادة   ررة عل  الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المق

ع       اريخ دف ن ت ا م ين يوم الل ثالث ك  خ ة وذل شروط القانوني تيفاء ال ن اس ق م ب والتحق الطل
  .الرسم

  
ادة  ز أو       : )*(* )26(م وزير أن يجي ب ولل ته للطل ة دراس ن نتيج وزير ع ى ال رًا إل ب تقري دم المراق  يق

ة في الطلب             يرفض الطلب أو يعلق      أمين المبين واع الت ة من أن واع معين منح اإلجازة على أن
ة            في ضوء نشاط الشرآة      صادية للدول سياسة االقت ك خالل شهر      , المتوقع وفي إطار ال وذل

  . من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب اإلجازة مسببا 
               

  يمنح الوزير اإلجازة باسم مقدم الطلب وتبين الالئحة شكل اإلجازة وبياناتها   - أ : )*(**) 27(مادة 
  .ومقدار الرسـوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها                                 

   ًا من تاريخ منحها  يجب أن تنشر اإلجازة في الجريدة الرسمية خالل ثالثين يوم-  ب                        
  .على نفقة من صدرت باسمه                                

       
ادة  ين     ) :28(م ا وتب اريخ انتهائه ن ت ا م ين يوم ك خالل ثالث نوات وذل ل خمس س أمين آ ازة الت دد إج  تج

  .الالئحة قواعد وإجراءات التجديد



                
   ن تنظيم وآاالت وفروع الشرآات والبيوت األجنبية النافذ يجب مع مراعاة أحكام قانو - أ ) :29(مادة 

  على آل شرآة إعادة التأمين األجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها عن طريق فتح                      
  

-------------------  
  م 1997لسنة ) 9( بموجب القانون رقم ا ُعدلت (**)(*)
  م 1997لسنة ) 9( ُعدلت بموجب القانون رقم )*(**

ه                                     فرع لها أو وآالة في الجمهورية أن تتقدم إلى الوزير بطلب للحصول على إجازة مرفقا ب
سابقة  نوات ال ثالث س ي ال شرآة ف ا ال ي قامت به أمين الت ال الت ا مصدقا لحسابات أعم بيان

  .باإلضافة إلى ميزانية السنة السابقة على طلب اإلجازة
ا               -ب                  دم طلب ا أن تق  إذا أرادت شرآة إعادة التأمين فتح فرع أخر لها في الجمهورية وجب عليه

رة                  ا في الفق م المعلومات اإلضافية المنصوص عليه بذلك إلى الوزير دون حاجة إلى تقد ي
  .السابقة 

لط   - ج              ا س ديرا مفوض ة م أمين األجنبي ادة الت رآة إع رع ش دير ف صريف  يجب أن ي ة إدارة وت
  .شئون الفرع ويجب أعالم المراقب في حالة إبدال المدير بغيرة 

  
ا أو            ) :30(مادة   ر  يجوز لشرآات التامين وإعادة التأمين اليمنية أن تفتح لها فرع ذلك    أآث شعر ب ى أن ت  عل

  .مراقب التأمين خالل شهر من تاريخ فتح الفرع 
 

  الفصل السادس
  وإلغاء اإلجازةتحويل الوثائق ووقف النشاط 

  
ادة  ة - أ ) :31( م ات المترتب وق وااللتزام ع الحق ا م ل وثائقه أمين إذا أرادت تحوي ى شرآات الت  يجب عل

ر                      ى شرآة أخرى أو أآث ة إل عليها عن آل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهوري
شر الطلب    أن تقدم طلبًا إلى الوزير وذلك بالشروط و األوضاع التي تحددها الالئحة وي                ن

ة          ا              . في الجريدة الرسمية  وفي صحيفة يومي شروط األوضاع التي تقره ًا لل ر وفق أو  أآث
ذا ويجب أن يتضمن . الالئحة  رهم من أصحاب ه ائق وغي ة آل الوث الطلب دعوة حمل

أمين في موعد             ى مراقب الت ل إل ى التحوي الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم و مالحظاتهم عل
  .تاريخ النشر في الجريدة الرسميةغايته ستون يومًا من 

  
ه أن              -  ب               ين ل وزير إذا تب رار من ال ا بق ة عليه  يتم تحويل وثائق الشرآة مع االلتزامات المترتب

دائنين     ا وال ستفيدين منه ائق والم ة الوث ن حمل وق م صلحة أصحاب الحق ضر م ك ال ي ذل
ل     ه قب تج ب مية ويح دة الرس ي الجري رار ف ذا الق شر ه ن  وين سـتفيدين م م والم ؤمن له الم

ا           ل دائنيه ذلك قب ة وآ ل     . الوثائق التي أبرمتها الشرآة في الجمهوري ة تنتق ذه الحال وفي ه
ة  ي الجمهوري شرآة ف ي لل وال الت شرآاألم ى ال ع  ة إل ك م ائق وذل ا الوث ت إليه ي حول  الت

  .مراعاة األحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقا للقوانين النافذة 
                 

 وقف عملياتها في نوع أو      تإذا قرر  على آل شرآات التأمين المجازة وفقا ألحكام هذه القانون           ) :32(مادة  
دم                       ا أو بعضها أن تق ا آله ر أمواله ى  أآثر من أنواع التأمين التي تزاولها وترغب في تحري إل

  : طلبا بذلك مشفوعا به ما يلي رالوزي
  

وع        ما يثبت أنها   - 1                ة عن ن ائق القائم ع الوث أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جمي
شرآة أخرى                     ا ل ا حولت وثائقه ا أو أنه أو أنواع التأمينات التي قررت وقف عملياتها عنه

  .وفقا ألحكام المادة السابقة 



شروط التي                - 2                 ا لل ر وفق ا        ما يثبت أنها نشرت في صحفية يومية أو أآث  تحددها الالئحة إعالن
يظهر في الصحيفة ثالث مرات على األقل بين المرة و األخرى عشرة أيام عن اعتزامها               
ة               التقدم إلى الوزير  بطلب بعد شهرين من تاريخ أخر إعالن لتحديد أموالها في الجمهوري
رهم من أصحاب                    ائق وغي ة الوث ك اإلعالن دعوة حمل ى أن يتضمن ذل أو جزءا منها عل

ديم         الش وم تق ه ي أمين في موعد غايت أن إلى تقديم اعتراضاتهم ومالحظاتهم إلى مراقب الت
االعتراض                       دم أحد ب م  يتق ا إذا ل ى طلبه شرآة إل الطلب المشار إليه ويقدر الوزير إجابة ال

دة فال يفصل       ا أما إذ.عليه  في المدة المبينة في هذه المادة    ذه الم راض خالل ه  قدم االعت
سويت   في الطلب إال   أذن                     هبعد ت وزير أن ي أنه ويجوز لل ائي في ش م نه ا أو صدور حك  ودي

راض                     ل أصحاب االعت ا قب ادل التزاماته غ يع ا شريطة تجنيب مبل للشرآة بتحرير أمواله
  .بما في ذلك المصروفات  التي قد يستلزمها االحتفاظ بأي أصل من أصول الشرآة 

                
دة ال تتجاوز                 يجوز بقرار   -أ : (*)) 33(مادة   أمين لم ادة الت  من الوزير وقف نشاط شرآات التأمين أو إع

  :سنة في الحاالت التالية 
  

دم            - 1                 ستحقة التي تق ات الم  إذا ثبت نهائيًا أن الشرآة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالب
  .إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية

                  
---------------------  

  م1997لسنة ) 9( ُعدلت  بموجب القانون رقم (*)
   إذا طرأ على االعتبار المالي للشرآة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط- 2                           

  .من هذا القانون) 10(مادة قيمتها ولم تقم باستكمالها خالل المدة المحددة في ال                                
وم                 - 3                 ذي تق ة والفحص ال ستنداتها للمراجع  إذا امتـنعت الشرآة عن تقديم دفاترها وم

ات الواجب              به الوزارة أو مراقبوا الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيان
ى          تقديمها طبقًا  ألحكام هذا الق      انون رغم مطالبتها آتابة أآثر من مرة بتقديمها عل

  .مدى ثالثة أشهر
انون رغم مضي ستة أشهر           - 4                  إذا لم تقم الشرآة بتجديد اإلجازة وفقًا ألحكام هذا الق

  .    على تاريخ انتهاء العمل باإلجازة 
شرآة شرطا- 5                 سئولون عن إدارة ال د الم ي  إذا فق ا ف شروط المنصوص عليه  من ال

  .   من هذا القانون ) 6(المادة 
  . إذا امتنعت الشرآة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ - 6                

  
ل صدور                      -           ب شرآة قب املين مع ال ة مع المتع  ال يسري قرار التوقيف على العقود المبرم

  .قرار التوقيف 
ى       إ-          ج  وء إل شرآة اللج ق لل سفيا يح ان تع التوقيف آ وزير ب رار ال شرآة أن ق ذا رأت ال

  . القضاء 
     

  :  يجوز بقرار من الوزير إلغاء اإلجازة الممنوحة لشرآة التأمين في الحاالت التالية) :34(مادة 
  

ه أو        إذا دأبت الشرآة على مخالفة أحكام هذا القانون والالئحة وسائر             - 1               ذة ل رارات المنف الق
  .               نظامها األساسي

ة    - 2               درت المحكم ة أو أص صفيتها االختياري رارا بت درت ق د أص شرآة ق ين أن ال  إذا تب
ة        د المراجع وزير بع ين  لل ها أو تب هار إفالس صفيتها أو إش ضائيا بت ا ق صة حكم المخت

رأسمالها أو اضطربت أعمالها بصورة     والفحص أن الشرآة قد خسرت أآثر من نصف         



ادرة                      ر ق شرآة أصبحت غي ضياع أو أن ال أمين معرضة لل ائق الت تجعل حقوق حملة وث
  .على الوفاء بالتزاماتها 

ي           - 3               ا ف ي زاولته ات الت ل العملي ن آ أمين ع ائق الت ع وث ل جمي شرآة بتحوي ت ال  إذا قام
  .ا إلى شرآة أخرى طبقا ألحكام هذا القانون الجمهورية وااللتزامات المترتبة عليه

نص      - 4                   ا ل ا طبق ررت أمواله ة وح ي الجمهوري شاطها ف ة ن ن مزاول شرآة ع ت ال  إذا توقف
  .من هذا القانون ) 32(المادة 

شروط       - 5               ن ال رط م شرآة ش دت ال دة أو فق رآة واح ي ش ر ف رآتان أو أآث دمجت ش  إذا ان
ا دون وجه حق أو                   المن د منحت له ين أن اإلجازة ق انون أو تب ذا الق صوص عليها في ه

  .بناء على بيانات غير صحيحة 
وم            - 6                   سابقة دون أن تق ادة ال ي الم ددة ف باب المح د األس شرآة ألح شاط ال ف ن م وق  إذا ت

  .بتصحيح ما نسب إليها خالل مدة الوقف
  

م الوصول                    قرا رال يصد   ) :35(مادة   اب مسجل مصحوب بعل شرآة بكت ر إلغاء اإلجازة إال بعد أخطار ال
ة خالل         بالوقائع المبررة و النصوص المؤيدة لإللغاء وتكليف الشرآة بتقديم أوجه دفاعها آتاب

  .ثالثين يومٌا من تأريخ األخطار 
  في أموالها والضماناتال يجوز للشرآة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف   : (*)) 36(مادة 

  من هذا القانون) 32(المقدمة منها إال بعد إتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المادة                 
  

----------------------------  
 م 1997لسنة ) 9( ُعدلت  بموجب القانون رقم (*)

  
شرآة ع                           اء توقف ال وزير أن          ويترتب على القرار الصادر باإللغ شاطها ويجوز لل ن مباشرة ن

  ,يرخص للشرآة االستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت اإللغاء بالشروط التي يعينها لذلك
ا يجوز                ات    آم اء بالتزام ل الوف ا يكف صفية بم شرآة وتجري الت ال ال صفية أعم رر ت ه أن يق ل

  .نهم الوزير الشرآة وذلك تحت إشراف لجنة من خمسة أعضاء يعي
  
  

  الفصل السابع
  سجالت وحسابات شرآات التأمين وإعادة التأمين

  
  :على آل شرآة تأمين أن تمسك السجالت اآلتية لكل نوع من أنواع التأمين  ) :37(مادة 

  
اوين              - 1 ان أسماء وعن شرآة مع بي ا ال ائق التي تبرمه ع الوث ه جمي د في ائق ، وتقي  سجل الوث

رات التي                حملة الوثائق وتاريخ إ    ديالت والتغي ا والتع أمين ومبلغه دة الت ة وم برام آل وثيق
  .تطرأ عليها 

ديم آل             - 2  سجل التعويضات ، وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشرآة مع بيان تأريخ تق
ادث         رر للح اطي المق غ االحتي ة ومبل م الوثيق ه ورق ة وعنوان ل الوثيق م حام ة وأس مطالب

  .في حالة الرفض يذآر تاريخه وأسبابهوتاريخ أداء التعويض و
ات     - 3    د عملي ي عق طون ف ن يتوس يط مم ل وس وان آ م وعن ه أس د في طاء ، ويقي جل الوس  س

  .التأمين لحسابها
                  

ات التي       ه وتقيد في    سجل االتفاقيات ، ويشمل العمليات االتفاقية واالختيارية       - 4 ع االتفاقي  جمي
ة              تبرمها الشرآة مع بيان      رام آل اتفاقي اريخ إب ا وت أسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معه



ا ذات             شرآة أنه رى ال ات أخرى ت ا وأي بيان رات التي تطرأ عليه ا والتغي وتاريخ انتهائه
  .أهمية بالنسبة لالتفاقية 

 سجل الودائع المصرفية ، ويؤشر عليه مراقب التامين وتبين فيه األموال الواجب إيداعها              - 5
صرف  ائر        الم ع وس ذه الودائ ى ه رأ عل ي تط ديالت الت انون والتع ذا الق ام ه ا ألحك وفق

  .البيانات األخرى ذات األهمية بالنسبة لها 
  

من  ) 4،5(في الفقرتين   على شرآات إعادة التامين االلتزام بمسك السجلين المنصوص عليهما) :38(مادة  
  .المادة السابقة 

  
  .آة التأمين وإعادة التأمين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها  تبدأ السنة المالية لشر) :39(مادة 

                
ـوزير أن يكلف          ) :40(مادة   أمين ويجوز لل واع الت وع من أن  على الشرآة أن تمسك حسابات خاصة لكل ن

أمين التي                         ات الت ر من عملي رع واحد أو أآث الشرآة عالوة على ذلك مسك حساب خاص  لف
  .تدخل تحت أحد األنواع 

               
   على الشرآة أن تقدم آل سنة إلى مراقب التأمين في الميعاد الذي تحدده الالئحة البيانات) :41(مادة 

  :والحسابات  الموضحة فيما يلي                  
  

ال                     - 1             وع من أعم د عن آل ن ذا      ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتم أمين وآ  الت
ين                  ذي تب تقريرا مفصال عن أعمال التأمين التي قامت بها خالل تلك السنة وفقا للنموذج ال

  .الالئحة شكله وبياناته 
  . حساب األرباح والخسائر - 2            
  . حساب توزيع األرباح - 3            
  .التأمين آال على حده  حساب اإليرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع - 4            
  . ملخص اتفاقيات إعادة التأمين - 5            
ستندات التي                       - 6             دا بالم انون مؤي ذا الق ام ه ا ألحك دى المصرف وفق  بيان باألموال المودعة ل

ك                     شرآة خالل تل ال ال را عن أعم يطلبها مراقب التأمين على أن يرفق بهذه البيانات تقري
ذه د ه سنة وتع ذه  ال ون ه ة ويجب أن تك ه الالئح نص علي ذي ت وذج ال ا للنم ات طبق  البيان

  .البيـانات واألوراق  المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشرآة ومن مديرها المالي
                  

ادة  ساط وضمان  ) :42(م أمين باألق اة أو الت ى الحي أمين عل ال الت زاول أعم ي ت أمين الت ى شرآات الت  عل
ألموال أن تفحص المرآز المالي لكل نوع من هذه األنواع وأن تقدر قيمة التعهدات              رؤوس ا 

ال                        ل آل ثالث سنوات بواسطة محاسب أخصائي في أعم ى األق رة عل ا م القائمة لكل منه
ة        اء  عملي اريخ انته ن ت هر م تة أش الل س أمين خ ب الت ى مراق ع إل ا أن ترف أمين وعليه الت

  . حاسب األخصائي الفحص نسخة مصدقة من تقرير الم
                

ادة  ة  ) :43(م از المرآزي  للرقاب ة الجه ي ال تخضع لمراجع أمين الت ادة الت أمين وإع ل شرآة للت ى آ  عل
رخص   سابات م ا للح ا مراقب ار له بة أن تخت وز  أن   والمحاس ذة وال يج وانين الناف ا للق ه وفق ل

ديريها أ            و عضوا في مجلس اإلدارة ويجب         يكون المراقب موظفا لدى الشرآة أو لدى أحد م
على الشرآة أن تضع تحت تصرف المراقب جميـع الـدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها             

أ أو               . ضرورية للقيام بوظيفته     أي نقص أو خط شرآة ب ى مراقب الحسابات أن يخطر ال وعل
تيفاء ا                    شرآة باس م ال م تق ة الفحص وإذا ل اء عملي نقص  أو تصحيح      أية مخالفة يعثر عليها أثن ل

  .الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خالل شهر وجب عليه إبالغ األمر إلى مراقب التأمين 
                



   
ا األساسي أو في               ) :44( مادة  شرآة أو في نظامه د ال ديل في عق أمين عن آل تع  يجب إخطار مراقب الت

 وال يجوز أن يعمل بهذه التعديالت       الشروط العامة ألعمال التأمين واألسس الفنية المتعلقة به       
  .إال بعد قيدها في سجل التأمين 

                
 لمراقب التأمين أو من يفوضه آتابيا من الموظفين أو المختصين حق اإلطالع في أي وقت          ) :45(مادة   

ل                  ا يكف انون بم ذا الق على دفاتر وسجالت شرآات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة ألحكام ه
ويحصل  . صول على البيانات و اإليضاحات الالزمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون             الح

  .هذا اإلطالع في مقر آل منها
                

أمين في       ) :46(مادة   ـراقب الت  تبين الالئحة التنفيذية القواعد واألحكام واإلجراءات المتعلقة بصالحيات م
وارد         ائر المعلومات             طلب تصحيح واستكمال المعلومات ال ائق وس ارير والوث ه في التق ة إلي

ة من                    ات التصحيح المقدم ة بطلب المالية المقدمة إليه آما تبين الالئحة تنظيم الجوانب المتعلق
ر مقصودة تكون  شرآة ألي أخطاء غي ضمنتال د ت ات هق ائر المعلوم ارير وس ائق والتق  الوث

  .المالية المشار إليها 
 

  الفصل الثامن
  أميناتحادات الت

   
ا              :(*) )47(مادة    ا بينه شئ فيم انون أن تن ذا الق ام ه أمين الخاضعة ألحك  يجوز لشرآات التأمين وإعادة الت

  -:اتحادًا أو أآثر بغرض تحقيق األهداف اآلتية 
  

  0 دراسة واقتراح تحديد أسعار التأمين المختلفة  - 1             
  .لتأمين واقتراح إصدار وثائق تأمين موحدة دراسة شروط ونماذج وثائق ا - 2             
  .تحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويرهوجمع ب القيام  - 3             

ة  - 4              ستوي الثقاف ع م أميني ورف وعي الت شر ال ى ن ة  العمل عل ع التأميني ى رف والعمل عل
  .مينقطاع التأ مهارة العاملين في 

  . القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر  - 5             
  . تنمية الروابط مع اتحادات التأمين المماثلة في الخارج  - 6             
  . أي أهداف أخرى تهم أعضاء االتحاد وتحددها الالئحة - 7             

   
  .نواع التأمين  ال يجوز إنشاء أآثر من اتحاد واحد لكل نوع من أ) :48(مادة 

  
اد              يضع طالبوا تأسيس االتحاد النظام األساسي      ) :49(مادة    شاء االتح اد إن رارا باعتم وزير ق له ويصدر ال

  .والتصديق على نظامه األساسي 
                

ادة   أمين ) :50(م ي سجل شرآات الت سابقة ف ادة ال ام الم ا ألحك وزير وفق اده من ال د اعتم اد بع د االتح  يقي
شر                        الم ام الالئحة وين ا ألحك ذلك وفق رر ل د أداء الرسم المق انون بع ذا الق نصوص عليه في ه

ون           اد ويك ة االتح ى نفق مية عل دة الرس ي بالجري ه األساس اد ونظام شاء االتح رار إن ه   ق ل
  .الشخصية االعتبارية اعتبار من تاريخ النشر

                
انون               يجوز انضمام أي شرآة من شرآات الت          ) :51(مادة   ذا الق ام ه أمين الخاضعة ألحك ادة الت أمين أو إع

  .إلى االتحاد وفقا لنظامه األساسي 
                



  : يلتزم التحاد بإبالغ مراقب التأمين بما يلي ) :52(مادة 
  

ن  - 1              ا م ا يطرأ عليه ل م أمين وآ ائق الت اذج وث عار ونم ة باألس ائق المقترح ن الوث  صـور م
  . تغيير تعديل أو

ور                    - 2              ه ف ذا محاضر اجتماعات لجان  آل ما يصدر عن االتحاد من منشورات أو قرارات وآ
  .إقرارها من االتحاد

صالح                  - 3              ر أو ال وق الغي  أية معلـومات تتعلق بإحدى الشرآات ويكون من شانها المساس بحق
  .العام

  
   : )*(*) 53(مادة 

                
   : )**(*) 54(دة ما
  

-----------------------------  
  م 1997لسنة ) 9( ُعدلت بموجب القانون رقم (*)

 م 1997لسنة ) 9( بموجب القانون رقم ا ُحذفت (***)(**)
  الفصل التاسع

  
  اندماج الشرآات

  
شرآات                   ) :55(مادة   انون ال ام ق ا ألحك شرآات وفق دماج ال ام ان ة إذا   مع عدم اإلخالل بقواعد وأحك التجاري

رآة     ي ش دماج ف انون االن ذا الق ام ه شرآات الخاضعة ألحك ن ال ر م رآتان أو أآث   أرادت ش
ين       واحدة وجب على آل منها تقديم تقريرا إلى الوزير مصدقا عليه من مراقب الحسابات يب

ر            ر ال يض  فيه ما يفيد أن االندماج     شأن من الغي  بحقوق حاملي وثائق التأمين وآل أصحاب ال
  . عامة بصفة

                
ادة  ي        - أ  ) :56(م دماج ف ن االن اإلعالن ع وزير ب ة ال د موافق دماج بع ي االن ة ف شرآات الراغب وم ال  تق

رة  ين الم ل ب ى األق ا ثالث مرات عل ر بحيث يظهر اإلعالن فيه ة أو أآث صحيفة يومي
  .واألخرى عشرة أيام 

راض -           ب  ي االعت ل صاحب مصلحة ف ون لك ى مراقب  يك ذلك إل دم ب دماج أن يتق ى االن عل
  .التأمين في موعد أقصاه ثالثين يوما من تاريخ أخر نشر تم في الصحيفة 

                  
ة في                      -  أ    ) :57(مادة   دة المبين ه خالل الم  للوزير تلبية طلب االندماج إذا لم يتقدم أحد في االعتراض علي

ذا قد م االعتراض خالل الموعد فال يبت في الطلب               من المادة السابقة أما إ    ) ب(الفقرة  
ة طلب                          وزير تلبي ك يجوز لل شأنه ومع ذل ائي ب م نه اق أو صدور حك األبعد حصول اتف
احب        ل ص ا قي ادل التزاماته ا يع ة مبلغ شرآات المندمج ب ال ريطة أن تجن دماج ش االن

اظ بأصل من األ                      ستلزمها االحتف د ي ك المصروفات التي ق ا في ذل صول  االعتراض بم
  .المتعلقة باالعتراض 

  . تنشر موافقة الوزير على الدمج في الجريدة الرسمية-           ب 
 

  الفصل العاشر
  العقوبات

  



  توقف آل شرآة تأمين أو إعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة  : (*)) 58(مادة 
انون                                ذا الق ام ه ا إلحك درها        بذلك وفق ة ق ال        ) 10 000(  وتعاقب بغرام , عشرة ألف ري

ون          ضائية ويتحمل ة الق ديرها للجه ا وم ال ُمالآه شاط ويح ه الن ت في وم زاول ل ي ن آ ع
ل آل شرآة         . المسئولية الكاملة في ضمان حقوق جميع من تعامل معهم           آما يعاقب بالمث

ل الحص                 ة قب أمين في الجمهوري ادة ت ة زاولت إع ذلك    إعادة تأمين أجنبي ى إجازة ب ول عل
  . وفقا إلحكام هذا القانون 

                
ذلك                    ُيمنع من مزاولة العمل       :(*))59(مادة   ى إجازة ب أمين دون الحصول عل ال الت  آل وسيط زاول أعم

ال       ) 100 000(ويعاقب بغرامة مالية ال تقل عن       .وفقًا ألحكام هذا القانون      ة ألف ري , مائ
ة آل شرآة              , ثالثمائة ريال   ) 300 000( وال تزيد عن     ة المالي نفس الغرام ا يعاقب ب آم

  0تأمين تعاملت معه 
  

ادة  ن   :(*)) 60(م ل ع ة ال تق ب بغرام سون ) 50 000( يعاق ن خم د ع ال وال تزي ) 150 000(آالف ري
سون ة وخم وظفين مائ ستندات  للم دفاتر والم ديم ال ن تق ع ع ن أمتن ل م ال آ ف ري  أل

طالع عليها وآذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر          المختصين الذين لهم حق اإل    
  .الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون والئحته التنفيذية

  
ل عن                     :(*) )61(مادة   ة ال تق ة يعاقب بغرام سئولية الجنائي ة ألف    ) 100 000( مع عدم اإلخالل بالم  مائ

ة       مائتي  ) 200 000(ريال و ال تزيد عن       ات أو معلومات آاذب دم بيان ألف ريال آل من ق
ي     ي المحاضر أو ف ات أو ف ي البيان ره ف صد الغش أو غي دًا بق ى متعم زورة أو أخف أو م

م الجمهور          ى عل وزارة أو التي تصل إل دم لل ذات    . األوراق األخرى التي تق ا يعاقب ب آم
  .الغرامة آل من أستخدم اإلجازة في غير الغرض المحدد بها 

                
ادة  أمين    :(*)) 62(م ب الت ى مراق ة إل عار المبلغ ات واألس شروط والتعريف الف ال ن يخ ل م ب آ  يعاق

ل عن       ) 70( والمعتمدة من الوزير وفقًا ألحكام المادة      ة ال تق انون بغرام  000(من هذا الق
ن   ونثالث) 30 د ع ال وال تزي ف ري ة ) 100 000( أل زام  مائ ن إل ضال ع ال ف ف ري   أل

وازي                   ة ت ة مالي ـدفع غرام ا ب الشرآة المخالفة للشروط والتعريفات واألسعار المشار إليه
ة          ة العام ة للخزين ؤول الغرام ة وت ة موضوع المخالف سبة للحال أمين بالن ضعف رسوم الت

  .للدولة
                

ادة  ن   :(*)) 63(م ل ع ة ال تق ب بغرام ة ) 100 000( يعاق ال مائ ف ري د ع,  أل ) 200 000(ن وال تزي
  . من هذا القانون  ) 44 , 42 , 41( مائتي ألف ريال آل من خالف أحكام المواد 

  
   , 28, ب / 27 ،14 ( يعاقب آل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد :(*)) 64(مادة 

  .عشرة ألف ريال عن آل شهر تأخير ) 10 000( بغرامة قدرها ) 30
ادة  ب :(*)) 65(م ن   يعاق ل  ع ة ال تق ف  ) 20 000(بغرام شرون أل ن  ع د ع ال و ال تزي ) 50 000(ري

  قد أستكمل  آالف ريال آل وسيط يـزاول عملية التأمين  دون أن يكون ونخمس
  

--------------------  
  م 1997لسنة ) 9( ُعدلوا بموجب القانون رقم (*)

                 
رخيص   اإلجراءات الالزمة بعد ا                   ى الت ذات        لحصول عل ا يعاقب ب انون آم ذا الق ام ه ا ألحك وفق

القوائم المنصوص         . العقوبة آل شرآة تأمين أو إعادة تأمين تهمل        أمين ب في موافـاة مراقب الت
  .من هذا القانون ) ب(فقرة ) 20( عليها في المادة



                
  :  (*) )66(مادة 

                
  ال تطبق الغرامات التي نص عليها هذا القانون إال بحكم قضائي من المحكمة  :(**)مكرر) 66(مادة 

  . المختصة                
  

--------------------------------------  
  م19997لسنة ) 9(ُحذفت بموجب القانون رقم  (*)

 م19997لسنة ) 9(ُأضيفت بموجب القانون رقم  (**)
  

  الفصل الحادي عشر
  مة والختاميةاألحكام العا

  
ادة                على – أ    :(*)) 67( مادة   ا في الم أمين المنصوص عليه ات الت ) 4( شرآات التأمين التي تزاول عملي

على األقل  %) 40(من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أمواال تعادل قيمتها           
  .من جملة األقساط في السنة السابقة عالوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية 

شرآات     -ب             اء ال سابقة إعط رة ال ي الفق ه ف صوص علي زام المن ق اإلل ي تطبي ى ف  يراع
ذآورة         العاملة في الجمهورية مهلة ال     سبة الم ا للن ع أمواله ويجوز  . تقل عن سنة لرف

د  بحيث للوزير مد هذه المهلة فترة إضافية أو أآثر         د  مرات   ال يزي عن ثالث   التمدي
  .في آل مرة عن سنة واحدة ديد مرات شريطة أال يزيد التم

رة                -            ج   ا في الفق ة المنصوص عليه ة واألوراق المالي ذه     )أ( يتم إيداع المبالغ النقدي من ه
ي      زي اليمن ك المرآ دى البن سجلة ل ة الم صارف اليمني د الم ي أح ادة ف ين .  الم وتب
بقية واال               وق األس ع وحق ذه الودائ تثمار ه ازات  الالئحة شروط وأوضاع نسب اس متي

  .المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع
  

ة                         ) :68(مادة   ى اللغ ة إل ة مترجم ة أجنبي ات المحررة بلغ ائق والبيان ع األوراق والوث  يجب أن تكون جمي
  .العربية بموجب أحكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة

                
دها        يحظر على الشرآات أن تجري عم     ) : 69(مادة   ا عدم  تحدي سام ومؤداه ليات التأمين على قاعدة االقت

ا أو                 ا آله للتعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزاي
ستحقة األداء                بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح م

ـذه ا          ة          في تاريخ مقبل ، آما يحظر على ه اط قيم ى أساس ارتب ا عل شرآات مباشرة ، عمله ل
اريخ                      ستحق األداء في ت ائق التي ت دد الوث ه أو بعضة بع ة آل ه حامل الوثيق القسط الذي يؤدي
شرآات التي                  معين وتستثنى من ذلك األرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها ال

  .ر التي تحددها الالئحةتباشر عمليات التأمين على الحياة وفقا لألسس والمعايي
                

ادة    ن    ) :70(م صدر م ا ي ل م أمين بك ب الت إبالغ مراق انون ب ذا الق ام ه شرآات الخاضعة ألحك زم ال  تلت
ذلك آل        أمين وآ ائق الت تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وث

ادل و             تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدرا        سعر الع ا يحقق ال ة بم سات الالزم
ن      ا م د اعتماده اذج إال بع شروط أو النم عار  أو ال ات أو األس ذه التعريف ل به وز العم ال يج

رارا       . الوزير   ة ق ويعتبر انقضاء ثالثين يوما على اإلبالغ بها دون صدور قرار بشأنها بمثاب
  باالعتماد

                



ادة  ب أن ي) :71(م ى المراق طاء     عل أمين ووس ادة الت أمين وإع رآات الت ماء ش ه أس ين في سك سجال يب م
وع           ه ن التأمين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع إيداعها آما يجب أن يبين في
ا يؤشر          ة آم التأمين وتأريخ الحصول على اإلجازة وآل تغيير يطرأ على المعلومات المدون

ذا    على الشرآات التي توقفت عن القيام  ام ه ا ألحك  بأعمالها أو تم إيقاف أو إلغاء إجازتها وفق
  .القانون

أمين              ) :72( مادة ات التي        اإلطالع  يجوز لذي آل مصلحة أن يطلب من مراقب الت ى األوراق والبيان  عل
  تقدم طبقًا لهذا القانون أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من 

  
-----------------------  

   م 1197لسنة ) 9( ُعدلت بموجب القانون رقم *)(
     القرارات الصادرة عن الوزير أو أي من بيانات السجل عدا األسس الفنية ألسعار عمليات               

أمين أن         . التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقا ألحكام الالئحة                            ى شرآات الت ويجب عل
سخ                    تطلع حاملي وثا   ى ن نهم من الحصول عل ائقهم أو أن تمك ـة بوث ات المتعلق ئقها على البيان

  .        مستخرجة منها بناء على طلبهم
شاور مع                    ) :73(مادة   وزير بالت رار من ال سميتهم ق  يكون لموظفي قسم التأمين بالوزارة والذين يصدر بت

انون      وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي إلثبات ما يقع من مخالف           ات  ألحكام هذا الق
  .والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا له

  
     . إذا مات الشخص المؤمن انتقلت حقوقه من التأمين إلى ورثته  :(*)  مكرر)73(مادة  
  

ادة  و ) :74(م رة أو  زال يج صورة مباش ة ب ارج الجمهوري ؤمن خ اري أن ي ي أو اعتب  ألي شخص طبيع
ا                غير مباشرة على التزامات أو       ة أو واردة إليه ة داخل الجمهوري وال منقول ارات أو أم . عق

ذه            ام ه ى خالف أحك أمين عل ذا الت وزير في حاالت خاصة أن يرخص إجراء ه ويجوز لل
  .الفقرة وذلك وفقًا لألسس والمعايير التي تحددها الالئحة 

  
ز            : (*) مكرر)  74(مادة   ؤمنين آل       إذا تم تصفية شرآة التأمين أو تحولت إلى نشاط آخر ل م تعويض الم

  . بنسبة ما تبقى مما دفعه 
  

ادة  ل  ) :75(م ل العم ة قب صادرة خارج الجمهوري أمين ال ائق الت ى وث سابقة عل ادة ال ام الم سري أحك  ال ت
  .بأحكام هذا القانون 

  
                .  ال يجوز أن تستثمر الشرآة األموال بطرق غير مشروعة  :(*)  مكرر)75(مادة  
  

انون                   ) :76(مادة   ذا الق ة وقت العمل به  تعتبر شرآات التأمين المرخص لها وفقا للقوانين واألنظمة القائم
اريخ العمل                 مجازا لها بمزاولة العمل طبقا ألحكام هذا القانون وعليها خالل ستة أشهر من ت

  .            بهذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكامه 
ئحة األحكام  والقواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم عمليات التأمين  وإعادة التأمين داخل              تحدد الال  ) :77(مادة  

  .     المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها 
ى         ) :78(مادة   اءًا عل وزراء بن ة مجلس ال د موافق  تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بع

      .     عرض الوزير
ادة  م   ) :79(م انون رق رار بالق ى الق سنة ) 107( يلغ رآات    1976ل ى ش ة عل راف والرقاب شأن األش م ب

  .ووآالء التأمين الصادر في صنعاء وآذا آل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون 
  . يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ) :80(مادة 

  



                
   صنعاء-صدر برئاسة الجمهورية 

  هـ1412/ رمضان / 30: بتاريخ 
  م1992/ إبريل  / 3: الموافق

  
  علي عبد اهللا صالح/   الفريق                                 العطاسرأبو بكحيدر 

       رئيـس مجلـس الرئاسة                                 رئيس مجلس الوزراء
  

-----------------------------  
  م 1997لسنة ) 9(  ُأضيفت بموجب القانون رقم (*)
  
  
  
  
  
  
  
  
 


