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عدم جواز ممارسة أعمال التأمين أو أعمال 
الخدمات التأمينية من شخص غير حاصل

.على الترخيص الذي يستلزمه القانون

عدم جواز قيام شركة التأمين بأي تعديل
ن على عقد تأسيسها أو نظامها األساسي دو
الحصول على موافقة خطية مسبقة من 
البنك المركزي، حتى في األحوال التي 

ة يقتصر التعديل فيها على غايات شرك
.التأمين أو رأس مالها

عدم جواز توقف شركة التأمين عن 
ممارسة أعمالها دون الحصول على موافقة 

خطية مسبقة من البنك المركزي، وذلك 
بصرف النظر عن السبب الذي يدفعها 

.للتوقف

ة عدم جواز أن تقوم شركة التأمين بممارس
ها أعمالها أو وقفها أو تغيير موقع ممارست

دون الحصول على موافقة خطية مسبقة 
.ةمن البنك المركزي ووفق تعليمات معين

مين عدم جواز التغيير في ملكية شركة التأ
أو حتى تحويل أسهمها إن كان مثل هذا 

صلحة التحويل يُفضي إلى ملكية شخص لم
مؤثرة في رأسمال شركة التأمين أو أدى 
إلى زيادة نسبة هذه المصلحة، علًما بأن

ا ال المصلحة المؤثرة تعني السيطرة على م
.من رأسمال الشركة% 10يقل عن 

عدم جواز قيام شركة التأمين بتوزيع أي
أرباح على المساهمين دون الحصول على 

موافقة مسبقة من البنك المركزي وقبل
.تغطية مصاريف معينة وإطفاء خسائرها

عدم جواز مباشرة شركة التأمين أي إجراء
من إجراءات االندماج دون الحصول على 
موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي 

.وضمن الضوابط التي يحددها البنك

ل عدم جواز أن تقوم شركة التأمين بالتعام
مع أي من مقدمي الخدمات التأميني غير 

نك المرخصين أو الموافق عليهم من قبل الب
.المركزي

عدم جواز ارتباط الجهات الخاضعة لرقابة
عقد البنك المركزي المبينة في هذه النشرة ب

ك أي شخص كان موظفًا في البن" عمل مع 
هاء المركزي خالل مدة سنتين من تاريخ انت

أو أي موظف غير أردني دون " خدمته
الحصول على موافقة خطية مسبقة من 

.البنك المركزي

عدم جواز أن تمارس شركة التأمين 
لي المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكاف

أعمال التأمين يشكل يخالف أحكام ومبادئ
.الشريعة اإلسالمية

ن في حالة إلغاء ترخيص فرع شركة تأمي
فرع أجنبية، فإنه من غير الجائز أن يقوم ال

أو الشركة األم التصرف في أي من 
موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى "

ة قبل أن يقوم بتسديد كاف" خارج المملكة
االلتزامات المترتبة عليه داخل المملكة 

.  األردنية

عدم جواز التأمين لدى شركة تأمين خارج
األردن على المسؤولية الناشئة داخله أو 

على أي من األموال المنقولة وغير 
أي المنقولة الموجودة فيه أو للعاملين لدى

.  جهة داخله
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مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها ألحكام القانون أو التشريعات والقرارات الصادرة بمقتضاه 

لشركة أو لقيام شركة التأمين أو إحدى الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها بعمليات أو ممارسات غير سليمة أو غير آمنةأو
.للمؤمن لهم

: فهنا قد تفرض عقوبة أو إجراء أو أكثر أو كليهما مما يلي•

.توجيه تنبيه خطي لشركة التأمين•

.الطلب من شركة التأمين تقديم خطة مناسبة لما سيتخذ من إجراءات إلزالة المخالفة وتصويب الوضع•

.منع شركة التأمين من إبرام عقود تأمين إضافية•

.وضع حد أعلى لمجموع مبالغ األقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من عقود التأمين التي تصدرها•

.تهااالحتفاظ في األردن بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزامات الشركة الصافية الناشئة عن أعمالها في األردن أو نسبة معينة من قيم•

.تقييد شركة التأمين في ممارسة أي من أنشطتها االستثمارية أو تصفية استثماراتها•

.منع شركة التأمين من التصرف في موجوداتها أو تحويل أي موجودات أو أموال لها إلى خارج األردن•

.تحديد أنشطة أي من الشركات التابعة لها وأعمالها وتحديد أوجه التملك في تلك الشركات•

.فرض غرامة على شركة التأمين ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على مائتي الف دينار وتضاعف عند التكرار•

.الطلب من شركة التأمين حرمان أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدالت•

.الطلب من شركة التأمين أو المركز الرئيسي لفرع شركة التأمين األجنبية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب األوضاع اإلدارية فيها•

.تنحية رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي من أعضائه•

.تنحية المدير المفوض وتعيين لجنة إدارية مؤقتة •

.حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة•

.الطلب من شركة التأمين رفع دعوى ضد أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها•

.وقف أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو ترخيص ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين•

تعرض شركة التأمين ألوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو الشكاالت ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين

.فهنا للمجلس أن يتخذ إجراء حل مجلس إدارة شركة التأمين وتشكيل لجنة مؤقتة•
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