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الزميالت والزمالء األعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،

ق���د تك���ون الفكرة ثاقبة ،غير أنها إذا ظلت مخبوءة يف ذهن صاحبها
فلن يلمس لها أثر ،ولكنهاتصبح نيرة إذا شع سناها على اآلخرين.
ونحن يف نقابتكم نقابة احملامني نخطو خطوات حثيثة يف مس���يرتنا،
منطلقني من إمياننا الراس���خ بأهمية تطوير مؤسس���تنا وعملنا .وماضني
يف أداء رسالتنا السامية التي تستند إلى القيم الرفيعة املتمثلة يف احترام
إنسانية اإلنسان بكل ما لهذه العبارة من أبعاد.
إن اخلط���وة األول���ى يف أي عمل تكون ناجح���ة إذا تلتها خطوات ،وقد
متضي تارة وتعثر تارة أخرى ،غير أن النجاح يقاس مبدى اإلجناز.
نقيب احملامني
احملامي حسني شبانة
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الفصل األول

تعــاريف
مادة ()1
التعاريف
يك���ون للكلمات والعب���ارات التالية أينم���ا وردت يف هذا القانون
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك-:
الوزير :وزير املالية.
الهيئة :هيئة سوق رأس املال.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
إدارة التأمين :إدارة التأمني لدى الهيئة.
المدير :مدير عام إدارة التأمني.
أعم���ال التأمين :النش���اط املتعلق بكافة أن���واع التأمني املنصوص
عليه���ا يف ه���ذا القانون مبا يف ذل���ك إعادة التأم�ي�ن وأعمال وكالء
التأمني والوسطاء وأخصائي التأمني على احلياة (اإلكتواريني) وأي
نشاط آخر ذي عالقة بعقد وأعمال التأمني.
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عقد التأمي���ن :أي اتفاق أو تعهد يلتزم مبقتض���اه املؤمن أن يؤدي
إلى املؤمن له أو إلى املس���تفيد الذي اشترط التأمني
لصاحل���ه مبلغ���اً من امل���ال أو إيراداً أو مرتب���اً أو أي
ع���وض مالي آخ���ر يف حالة وقوع احل���ادث أو حتقق
اخلطر املبني بالعقد ،وذلك نظير قسط أو أية دفعة
مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن.
عق���د إع���ادة التأمي���ن :أي اتف���اق أو تعهد بني ش���ركة التأم�ي�ن األصلية
(الشركة املتنازلة) وشركة أو شركات أخرى ( معيدي
التأم�ي�ن) تنقل مبوجبه الش���ركة املتنازلة إلى معيدي
التأم�ي�ن كل أو بعض األخطار التي التزمت بها للغير
مبوجب عقد تأمني أخذته على عاتقها أص ً
ال ،وذلك
مقابل مبلغ معني تدفعه الشركة املتنازلة إلى معيدي
التأمني يعرف باس���م قس���ط إعادة التام�ي�ن ،ويلتزم
معيدو التأمني مبوجب هذا العقد بتعويض الش���ركة
املتنازل���ة عم���ا قد يلحقه���ا من اإلض���رار التي أمنت
للغير ضدها أص ً
ال.
الــــمــؤمـــن :شركة التأمني أو فرع شركة التأمني األجنبية التي
حصلت عل���ى إجازة ملزاولة أعم���ال التأمني مبوجب
أحكام هذا القانون.
المؤمن له :الش���خص الذي أب���رم عق���د التأمني م���ع املؤمن ،أو
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املس���تفيد الذي اكتسب حقوق عقد التامني ابتداء أو
حولت إليه بصورة قانونية.
اإلجازة:

اجازة ممارس���ة أعمال التأمني الصادرة مبوجب أحكام
هذا القانون.

ش���ركة التأمين المحلية :كل شركة يتم تأسيسها يف فلسطني وتسجل
لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمني.
ش���ركة التأمين األجنبية :كل شركة يتم تأسيسها خارج فلسطني وتسجل
لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمني.
الـــــفـــــرع :الفرع التابع للش���ركة ويقوم بأعم���ال التأمني نيابة عن
الشركة وباسمها ومبقتضى شروط اإلجازة.
الوكيـــــــل :الش���خص املف���وض مبمارس���ة أعمال وكي���ل التأمني
بالنياب���ة ع���ن الش���ركة أو عن أح���د فروعها مبوجب
تفويض خطي من الش���ركة مبا يف ذلك أعمال وكالة
إعادة التأمني.
الوسيــــط :الش���خص املفوض مبمارسة أعمال وساطة التأمني بني
املؤم���ن واملؤمن له مبوج���ب تفويض خطي من املؤمن له
مبا يف ذلك أعمال وساطة إعادة التأمني.
أخصائي التأمين المعين (االكتواري) :الش���خص احلاصل على شهادة
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أخصائ���ي تأمني من إحدى املؤسس���ات املعترف بها من
الهيئة وحصل على ترخيص منها ملمارس���ة مهنة تقدير
قيمة عق���ود التأمني والوثائق واحلس���ابات املتعلقة بها
واملعروف بـ «االكتواري « واملعني للقيام بهذه املهمة لدى
الشركة .
احتياطي األخطار السارية :املبلغ الذي يرصده املؤمن يف نهاية السنة
املالي���ة لتغطية االلتزامات التي قد تنش���أ بعد انتهاء
تلك الس���نة عن عقود تام�ي�ن مت إصدارها قبل ذلك
التاريخ وما زالت سارية املفعول.
احتياطي ادعاءات تحت التس���وية :املبلغ الذي يرصد يف نهاية السنة
املالية لتغطية التزامات نش���أت عن مطالبات مت التبليغ
عنها قبل انتهاء تلك السنة وال زالت حتت التسوية.
قيمة ما يزيد من موجودات الشركة عن
هامش المــــالءة:
املطلوب منها مما ميكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة
ودفع مبالغ التعويضات فوراً عند اس���تحقاقها دون أن
يؤدي ذلك إلى إعس���ار الش���ركة أو إفالسها .ويجري
احتس���اب هامش املالءة وفقا لسياسات مجلس إدارة
الهيئة وتعليمات مدير عام إدارة التأمني وفقا للمعايير
املتعارف عليها دولياً.
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الش���هادة التي تصدره���ا إدارة التأمني
شهــــادة المــالءة:
للشركة مبا يفيد بأنها قد التزمت مبتطلبات هامش
امل�ل�اءة املنص���وص عليها يف هذا القان���ون واألنظمة
والتعليمات التي تصدر مبوجبه.
المبل���غ األدن���ى للضمان :املبلغ الذي يعادل ،عل���ى األقل ،ثلث هامش
امل�ل�اءة املطل���وب وحتدد إدارة التأم�ي�ن احلد األدنى
لهذا املبلغ بتعليمات تصدر عنه.
صنــدوق التأمـيـــن:
مجم���وع املوج���ودات الت���ي حتتفظ بها
الش���ركة لضمان أعمال التأمني على احلياة باستثناء
حقوق املساهمني.

الـمــدقــق :مدقق احلس���ابات املرخص قانوناً للعمل يف فلسطني
واملعتمد من قبل إدارة التامني.
المركبة اآلليـــة :كل مركبة تس���ير عل���ى الطرق بق���وة ذاتية مهما
كان نوعه���ا واملركبة التي جترها أو تس���ندها مركبة
إذا كان���ت مرخصة لذلك ،ويس���تثنى منها الكرس���ي
بعجالت.
رخصة المركبة :اإلجازة الرس���مية الصادرة عن س���لطة الترخيص
والتي جتيز تسيير املركبة على الطرق ملدة محددة.
رخصة القيادة :اإلجازة الرس���مية الصادرة عن س���لطة الترخيص
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والت���ي جتيز لصاحبها قيادة ن���وع أو أنواع معينة من
املركبات.
المركبات الثقيلة :كل مركبة يزيد وزنها اإلجمالي عن أربعة آالف
كيلو جرام ويس���تثنى منها كل مركبة جتارية مرخصة
لنقل سبعة ركاب أو اكثر.
المركبات الخفيف���ة :كل مركبة خصوصي���ة أو عمومية أو جتارية
ال يزيد وزنها اإلجمالي عن أربعة آالف كيلو جرام.
اس���تعمال المركبة :الس���فر باملركبة ،ويش���مل قيادته���ا أو ركوبها
أو الن���زول منه���ا أو دفعها أو جره���ا أو معاجلتها أو
إصالحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص
آخر خارج نطاق عمله ،كما يشمل أيضاً تدحرج املركبة
أو س���قوطها أو انفصال أو س���قوط أي جزء منها أو
من حمولتها أثناء الس���فر ،ويس���تثنى من االستعمال:
 - 1حتمي���ل أو تنزي���ل أو بي���ع البضائ���ع أو املواد من
املركبة أثناء وقوفها.
 - 2املركبة التي حتولت إلى معدة هندسية يف موقع
العمل ،أو محال للبيع.
حادث الطرق :كل ح���ادث نت���ج عن���ه إصاب���ة ش���خص بض���رر
جس���ماني ج���راء اس���تعمال مركبة آلية مب���ا يف ذلك
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احل���وادث الناجمة عن انفجار أو اش���تعال املركبة أو
جزء من أجزائها أو عن مادة أخرى من املواد الالزمة
الستعمالها ،كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء
إصابة مركبة واقفة يف مكان يحظر الوقوف فيه ،وال
يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة
اآللي���ة للمركبة لغي���ر الغاية املخصصة لها لتس���يير
املركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً.
المصاب:

كل ش���خص حلقه ضرر جس���ماني ناج���م عن حادث
طرق ،ويشمل ورثة الشخص املتوفى.

المعالون:

زوج الش���خص وأبوي���ه وأوالده م���ا دون س���ن الثامنة
عش���ر إال إذا كان عل���ى مقعد الدراس���ة اجلامعية أو
مقعدا شريطة إثبات ذلك.

الصندوق :الصن���دوق الفلس���طيني لتعوي���ض مصاب���ي حوادث
الطرق.
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الفصل الثاني

نطـاق تطبيـق القانـون
مادة ()2
السريان
تس���ري أحكام ه���ذا القانون على كافة أعم���ال التأمني ،وتخضع
ألحكام���ه جميع الش���ركات والوكالء والوس���طاء وأخصائيي التأمني
واالكتواري�ي�ن املرخصني ،مبا يف ذلك األش���خاص الذين لهم عالقة
بأعمال التأمني واألمور املتعلقة بها		 .
مادة ()3
أعمال التأمني
 - 1تشمل أعمال التأمني الفروع اآلتية :
أ -التأمني على احلياة.
ب -التأمني الصحي.
ج -تأمني األموال (االدخار).
د -التأمني ضد أخطار احلريق واألخطار املتحالفة معها.
هـ-التأمني ضد أخطار النقل واملسؤوليات املتعلقة بها.
و -التأمني ضد أخطار احلوادث واملسؤولية املدنية.
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ز -أمني على أجسام السفن وآالتها واملسؤوليات املتعلقة بها.
ح -أمني على أجسام الطائرات وآالتها واملسؤوليات املتعلقة بها.
ط -ين املركبات واملسؤوليات املتعلقة بها.
ي -أمني ضد أخطار املهنة.
ك-التأمينات األخرى.
 - 2يص���در مجل���س ال���وزراء األنظم���ة الالزم���ة ملعاجل���ة الف���روع
األخ���رى م���ن أعم���ال التأم�ي�ن ،كأعم���ال التأم�ي�ن املتعلق���ة
بالتأم�ي�ن ض���د ح���وادث الس���رقة واحل���وادث الش���خصية
وإس���اءة االئتم���ان والتأمين���ات الهندس���ية ،وأي���ة أن���واع تأم�ي�ن
أخ���رى لم تذك���ر يف هذه امل���ادة يرى مجل���س الوزراء بالتنس���يق
مع الهيئة أن من الضروري معاجلتها بنظام		.
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الفصل الثالث

مهام واختصاصات وصالحيات الهيئة
مادة ()4
تنظيم أعمال التأمني
تق���وم هيئة س���وق رأس امل���ال بتنظيم أعم���ال التأمني املنصوص
عليها يف هذا القانون من أجل:
 - 1اإلش���راف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون وأية قوانني
وأنظم���ة وتعليم���ات متعلقة بأعمال التأم�ي�ن ،واتخاذ اإلجراءات
والقرارات والتعليمات الالزمة لذلك.
 - 2وضع سياس���ات مفصلة لتطوير وتنمي���ة قطاع التأمني وإعداد
األنظمة الالزمة لتنفيذها ،واتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة
لذلك يف ح���دود صالحياتها احملددة يف ه���ذا القانون ،بالتعاون
والتشاور مع اجلهات املختصة.
 - 3القي���ام ب���كل م���ا يل���زم لتوفير املن���اخ املالئم لنم���و وتقدم قطاع
التأمني مبا يعود بالنفع على النش���اط االقتصادي يف فلس���طني،
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية.
 - 4حماية حقوق املؤمنني واملستفيدين من خدمات التأمني ،والرقي
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بهذه اخلدمات وحتقيق املنافس���ة الكاملة بني املؤمنني مبا يكفل
حماية حقوقهم ومصاحله���م من خالل تنفيذ القوانني واألنظمة
والتعليمات والسياسة العامة لتطوير قطاع التأمني		 .
مادة ()5
مهام هيئة سوق رأس املال
عمال بأحكام قانون هيئة سوق رأس املال ،وبناء على قرار املجلس
تقوم الهيئة مبا يلي:
 - 1إع���داد نظ���ام يتضمن ش���روط ورس���وم منح اإلجازة لش���ركات
التأمني ملمارس���ة أعمال التأمني والوثائ���ق واملعلومات والبيانات
الواجب تقدميه���ا للحصول عليها مع مراعاة األحكام الواردة يف
الفصل السابع من هذا القانون.
 - 2إعداد نظام لفرض رس���وم لقاء اخلدم���ات التي تقدمها الهيئة
للشركات والوكالء والوسطاء.
 - 3وضع أسس احتساب االلتزامات التأمينية واالحتياطيات الفنية
املقابلة لها وحتديد طريقة تقييم أصول الش���ركة وطبيعة وتوزيع
األصول املقابلة لاللتزامات التأمينية.
 - 4وض���ع تعليم���ات لتحدي���د قيمة هام���ش املالءة واملبل���غ األدنى
للضمان وطرق وأس���اليب احتس���ابهما ،واعتماد مناذج وش���روط
وإجراءات إصدار شهادات املالءة.
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 - 5وضع تعليمات لألس���س التي يس���مح للش���ركات مبوجبها إعادة
التأمني.
 - 6إعداد دراس���ات وأبحاث ومش���اريع قوان�ي�ن وأنظمة وإجراءات
لتنظي���م قطاع التأمني ولتحقيق اإلش���راف والرقابة ،ومنها على
سبيل املثال ال احلصر ،مشاريع أنظمة يف املجاالت التالية:
أ -طرق احتس���اب االحتياطيات الفنية أو احلس���ابية التي متثل
التزامات الشركة.
ب -طرق تقييم موجودات الشركة.
ج -طبيعة توزيع موجودات الشركة التي متثل التزاماتها التأمينية
وحتديد مواقعها وما يناظر كل منها من االلتزامات.
د -طرق احتساب التزامات الشركة.
ه���ـ -ترتيب إع���ادة التأمني ويش���مل ذل���ك املعلوم���ات التي على
الشركات تقدميها بهذا الشأن.
و -حتديد رس���وم الرخص املطلوب دفعها من الش���ركات ووكالء
التأمني والوسطاء.
ز -حتديد مستوى األسعار أو التعرفة اخلاصة بأي نوع من أنواع
التأمني ،إذا ارتأت الهيئة ذلك مناسبا وضروريا.
 - 7إصدار وإعداد نش���رات وإحصائيات س���نوية عن قطاع التأمني
وبرامج إعالمية لتوعية رجال األعمال واملستفيدين من خدمات
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التأم�ي�ن بأهمي���ة ه���ذه اخلدمات وأثره���ا اإليجابي عل���ى تنمية
التجارة والصناعة واالقتصاد الوطني بوجه عام.
 - 8إصدار تقرير سنوي عن نشاطات وإجنازات الهيئة وما يستجد
من تطورات يف قطاع التأمني ويشمل التقرير اخلطط املستقبلية
للهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمني.
 - 9إعداد مشاريع القرارات والتعليمات يف املجاالت اآلتية وعرضها
على املجلس للموافقة عليها وإصدارها:
أ -اإلجراءات والشروط والنماذج املطلوبة إلصدار شهادة املالءة.
ب -منع أو حتديد استثمار األموال املتحققة من أية فئة من فئات
التأمني.
ج -نسبة الفائض املوزع على املؤمن لهم يف احلاالت التي تقتضي
ذلك.
د -قيمة الكفاالت املطلوبة من وكالء التأمني والوسطاء.
هـ -طرق مس����ك دفاتر وحسابات وسجالت ووثائق الشركة ووكالء
التأمني والوسطاء والتفاصيل املطلوب إدراجها يف تلك الوثائق.
و -البين���ات واملس���تندات املطلوب تقدميه���ا للمجلس عن أي من
نش���اطات الشركة واش���تراط أن تكون هذه الوثائق مصدقة
م���ن أش���خاص مهني�ي�ن ومن أعض���اء مجل���س اإلدارة أو أي
موظف تعينه التعليمات التي يضعها املجلس.
ز -نش���ر البيان���ات واملعلومات الواردة يف تقارير وس���جالت على
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النح���و الذي يقره املجلس ،وتوزي���ع هذه البيانات واملعلومات
عل���ى اجله���ات احلكومية املختص���ة وعلى املهتم�ي�ن بأعمال
التأمني.
 - 10حتديد أس���س توزيع الفائ���ض املخصص حلملة عقود التأمني
يف احلاالت التي تقتضي ذلك.
 - 11وضع تعليمات لبيان األسس الواجب إتباعها يف مسك وتنظيم
الدفاتر احلس���ابية والس���جالت واملستندات للش���ركات والوكالء
والوسطاء وحتديد البيانات والتفاصيل الواجب إدراجها يف هذه
الوثائق.
 - 12نش���ر البيانات واملعلومات الواردة يف دفاتر وس���جالت الشركة
بالطريق���ة الت���ي يوص���ي به���ا املجلس وإرس���الها إلى الس���لطات
الرسمية املعنية وأية جهات أخرى لها عالقة بأعمال التأمني.
 - 13وض���ع تعليم���ات تلتزم مبوجبها الش���ركات بتق���دمي املعلومات
التالية:
أ -البيان���ات واملعلوم���ات ال���واردة يف دفات���ر وس���جالت ووثائ���ق
الش���ركة وأية معلومات أخرى متعلقة بعمليات الش���ركة ،مبا
يف ذل���ك بيان���ات عن عقود التأمني الت���ي تصدرها وأنواعها
وإعادة التأمني ودخل ومصاريف الش���ركة ،باإلضافة إلى أية
معلومات عن نش���اطات أي ش���ركة ذات ملكية مش���تركة مع
شركة التأمني أو مرتبطة بها بأي شكل كان.
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ب -معلوم���ات عن إدارة الش���ركة ومديرها العام ومدراء الدوائر
بها وعن كوادرها الفنية ومدققي حس���اباتها ،ومعلومات عن
		
أي تعديالت مقترحة على هذه الوظائف.
مادة ()6
صالحيات الهيئة
يجوز للهيئة وبناء على قرار املجلس ممارسة الصالحيات التالية:
 - 1منع أو تقييد استثمارات الشركة يف مجاالت معينة.
 - 2وض���ع ش���روط منح اإلجازة لوكالء ووس���طاء التأم�ي�ن وخبراء
التأمني وحتديد املؤهالت واخلبرات املطلوبة لديهم ،مبا يف ذلك
أخصائيي التأمني على احلياة (االكتوارييني).
 - 3إصدار األوامر للش���ركات والوكالء والوسطاء إللزامهم بالتقيد
بأح���كام القان���ون واألنظم���ة والتعليمات حتت طائل���ة العقوبات
املنصوص عليها يف هذا القانون.
 - 4تعي�ي�ن أخصائي يف التأم�ي�ن على احلياة أو يف أي نوع آخر من
أنواع التأمني ،أو مدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال أي شركة
وتق���ومي أوضاعه���ا وتقدمي تقري���ر عنها ،وتتحمل الش���ركة أجور
التدقيق وأتعاب أخصائ���ي التأمني التي حتددها الهيئة .وللهيئة
نشر التقرير أو ملخصا عنه بالطريقة التي تراها مناسبة.
 - 5عدم املوافقة على تعيني مدير عام الشركة أو أي من املوظفني
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الرئيس�ي�ن فيها أو وكي���ل التأمني املعتمد أو املدقق بس���بب عدم
توفر الكفاءة أو اخلبرة الالزمة لديهم.
 - 6إعداد أنظمة أو لوائح تلزم شركات التأمني العاملة يف فلسطني
بإع���ادة التأم�ي�ن لدى ش���ركات إع���ادة التأمني احمللي���ة وحتديد
األسس ونسب إعادة التأمني الواجب تطبيقها.
 - 7إع���داد أنظم���ة أو لوائح لفرض التأم�ي�ن اإلجباري ضد أخطار
معينة وحتديد شروطه وأحكامه العامة وحدود املسؤولية فيه.
 - 8وضع قواعد س���لوك مهنية يتم التقيد بها من جميع الش���ركات
والوكالء والوسطاء عند وضع شروط عقد التأمني وعند التعامل
مع املؤمن لهم		 .
مادة ()7
تشكيل جلنة إشراف
تش���كل الهيئة جلنة لإلش���راف والرقابة عل���ى التأمني من داخل
الهيئة وخارجها ،على أن يكون إحتاد ش���ركات التأمني ممثال فيها،
		
وتفوضها ما تراه مناسبا من صالحياتها يف هذا املجال.
مادة ()8
اإلدارة العامة للتأمني
 - 1لتحقيق أهداف الهيئة ولتنظيم ومراقبة أعمال التأمني وللحفاظ
عل���ى حقوق ومصالح املؤمن لهم تتولى إدارة التأمني وباالس���تناد
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إل���ى قان���ون هيئة س���وق رأس املال وه���ذا القان���ون الصالحيات
واملسؤوليات الالزمة من أجل تنفيذ املهام املنوطة بها.
 - 2تنظ���م داخ���ل اإلدارة العام���ة للتأمني س���جالت تبق���ى مفتوحة
للجمهور لإلطالع على محتوياتها وتشمل:
أ -س���جل ع���ام يحتوي على أس���ماء وعناوين ومعلومات أساس���ية
ومالي���ة ع���ن الش���ركات العامل���ة يف فلس���طني وع���ن الوكالء
والوسطاء وأخصائيي التأمني على احلياة املجازين من الهيئة.
ب -س���جل مس���تقل لكل ش���ركة يحتوي على احلس���ابات السنوية
املدققة وعلى التقارير السنوية ومعلومات مفصلة وبيانات عن
الشركة مبا يف ذلك أقساط التأمني والتعويضات واالدعاءات
وحتويالت العقود واالس���تثمار والودائع واالحتياطيات الفنية
الت���ي حتتف���ظ به���ا الش���ركة وأية معلوم���ات أو وقائ���ع أخرى
ضرورية حلماية املؤمن لهم.
ج -س���جل مس���تقل لكل وكيل تأمني أو وس���يط أو أخصائي تأمني
عل���ى احلياة تس���جل فيه املعلومات والوقائ���ع املتعلقة بهم كما
		
هو محدد بتعليمات صادرة عن إدارة التأمني.
مادة ()9
مدير عام اإلدارة
يرأس إدارة التأمني مديرعام يتمتع بالصالحيات اآلتية:
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 - 1تكليف اجلهاز اإلداري للهيئة بالتحقيق للحصول على املعلومات
الالزم���ة والضروري���ة للرقاب���ة واإلش���راف على أعم���ال التأمني
ولضبط تنفيذ القوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر.
 - 2ملدير عام إدارة التأمني أو من يندبه أن يدقق يف أي وقت جميع
معامالت وسجالت ووثائق الشركة والوكالء والوسطاء.
 - 3لغايات التحقق من التزام الشركات والوكالء والوسطاء بأحكام
هذا القانون يحق ملدير عام إدارة التأمني أن يطلب من الشركات
ومن وكالء التأمني والوس���طاء أو من الراغبني يف احلصول على
إجازة تزويده مبا يلي:
أ -حس���ابات ودفات���ر الش���ركة ودفاتر وكالء التأمني والوس���طاء
بالش���كل املنص���وص علي���ه يف القان���ون وأي���ة معلوم���ات عن
الوضع املالي للشركة والوكالء والوسطاء وعن أي شركة لها
عالقة ملكية مع ش���ركة التأمني أو مرتبطة بها ،مبا يف ذلك
املعلوم���ات التي مت احلصول عليها م���ن التحقيق االكتواري،
وللمدي���ر أن يطلب تصدي���ق هذه املعلومات أو احلصول على
شهادة بصحتها من جهة يقوم بتحديدها.
ب -الش���روط العام���ة واخلاص���ة ومع���دالت األقس���اط املتعلقة
بأنواع معينة من عقود التأمني ،وللمدير العام أن يطلب هذه
املعلومات قبل إبرام أي عقد من عقود التأمني.
ج -أية معلومات أخرى ذات صلة مبوضوع التحقيق.
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 - 4إذا توافرت ملدير عام إدارة التأمني معلومات ،أو كان لديه سبب
كاف للظن ،بأن الش���ركة لم تقم بتسديد التزاماتها أو يُحتمل أن
تتخل���ف عن ذلك أو أنها لن تس���تطيع االحتف���اظ بهامش املالءة
املق���رر يف القان���ون ،فلمدير عام إدارة التأم�ي�ن بعد إحالة األمر
إلى املجلس وتلقي تعليماته أن يطلب إلى الشركة أن تقوم خالل
مدة محدودة باتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات اآلتية ،كما يراه
مناسباً ،ويجوز أن تكون هذه اإلجراءات دائمة أو مؤقتة.
 .أالتوقف كليا عن القيام بأعمال تأمني جديدة ،أو التوقف عن
ممارسة نوع أو فئة معينة من أعمال التأمني وضع حد معني
لدخل الشركة من أقساط التأمني.
.ب التوقف عن االستثمار يف أي نوع أو فئة من أنواع االستثمار.
.ت تصفية استثماراتها من فئة معينة أو صنف معني خالل مدة
معينة.
.ثاالحتف���اظ مبوجودات يف فلس���طني تع���ادل قيمتها جميع أو
قدر معني من التزاماتها الناشئة عن أعمالها يف فلسطني.
 .جاتخاذ اية إجراءات أخرى وفقا لتعليمات املجلس احملددة.
 - 5اتخ���اذ اإلج���راءات املبين���ة يف الفق���رة « »4م���ن ه���ذه املادة يف
احلاالت اآلتية:
أ -إذا تخلفت الش���ركة عن تنفيذ أية مادة من مواد هذا القانون
أو األنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه.
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ب -إذا رأى مدير عام إدارة التأمني أن إجراءات الشركة الالزمة
إلعادة التأمني على املخاطر التي تتحملها الشركة غير كافية
أو أن الشركة لم تقم باتخاذ هذه اإلجراءات.
ج -إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لعرض أو لبرنامج العمل
املق���دم إلى مدير ع���ام إدارة التأمني وكانت قد حصلت على
اإلجازة بناء على ذلك البرنامج.
 - 6أن يطلب من مدقق الش���ركة تزوي���ده باملعلومات التي يرى أنها
ضرورية ملراقبة وتدقيق أعمال الش���ركة ،على أن يقدم املدقق
هذه املعلومات خالل املدة التي يحددها مدير عام إدارة التأمني،
وإذا كان املقر الرئيس للش���ركة خارج فلس���طني ،فإن املعلومات
الواجب تقدميها من املدقق إلى مدير عام إدارة التأمني تقتصر
فقط على أعمال التأمني يف فلسطني.
 - 7أن يطلب من الشركة تزويده خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يوما
مبعلوم���ات عن العموالت التي تدفعها الش���ركة لوكالء ووس���طاء
التأمني ،وإذا تبني بناء على املعلومات املرسلة من الشركة أو من
غيرها أن العموالت املدفوعة للوكالء والوس���طاء تزيد عن احلد
املعقول ،فلمدير عام إدارة التأمني بعد عرض األمر على املجلس
واحلص���ول على موافقت���ه أن يطلب من الش���ركة كتاب ًة تخفيض
العم���والت الت���ي تدفعها بش���أن جميع أنواع التأم�ي�ن أو بعضها،
وذلك خالل مدة معينة ال تزيد عن شهرين من تاريخ الطلب.
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 - 8ملدي���ر ع���ام إدارة التأمني ،بناء على قرار املجلس وضع تعليمات
ملن���ع دفع عم���والت عينية للوكالء والوس���طاء أو دفعها بش���كل
قروض قبل إستالم الشركة أو الوكيل األقساط املتعلقة بها.
 - 9لغاي���ات التحقي���ق املنص���وص عليه يف هذا القان���ون ،ملدير عام
إدارة التأم�ي�ن أن يق���وم بنفس���ه ،وله أن يفوض م���ن ينوب عنه،
مبا يلي-:
أ -دخول مكاتب الشركة أو أية مكاتب أخرى يشتبه أنها حتتوي
على وثائق وس���جالت تتعلق بعقود التأمني وشهادات األسهم
أو أي���ة وثيق���ة أخرى لها صلة بأعمال التأمني ،على أن يكون
الدخول يف أوقات عمل الشركة.
ب -أن يطل���ب م���ن أي موظف يف الش���ركة أو ل���دى أي طرف له
عالقة ملكية مع شركة التأمني أو مرتبط بها تقدمي ما لديه
من دفاتر ووثائق وسجالت حتتوي على املعلومات املطلوبة	 .
مادة ()10
املدقق
 - 1على املدقق أن يقدم تقريرا خالل ثالثة أيام علي األكثر ملدير عام إدارة
التأمني يف احلاالت اآلتية-:
أ -إذا رأى املدقق أن احلالة املالية للش���ركة قد تؤثر س���لبا على
قدرته���ا بالوفاء بالتزاماتها نحو املؤمن لهم أو على إمكاناتها
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يف تلبية املتطلبات املالية املنصوص عليها يف هذا القانون أو
التعليمات واألوامر الصادرة مبوجبه.
ب -إذا رأى املدق���ق أن هن���اك خل�ل�ا جس���يما يف النظ���ام املالي
ونظام الرقابة أو يف السجالت احملاسبية للشركة.
ج -إذا حتف���ظ عل���ى أي ش���هادة تتعلق بالبيانات املالية للش���ركة
ودخلها طلب إليه تقدميها مبوجب قانون الش���ركات أو هذا
القانون.
د -إذا ق���رر املدق���ق االس���تقالة أو ع���دم قبول إع���ادة تعيينه يف
الشركة.
 - 2على املدقق تزويد الش���ركة بنس���خة من التقرير املشار إليه يف
الفق���رة ( )1من هذه املادة يف نفس تاريخ تقدميه ملدير عام إدارة
التأمني.
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الفـصل الرابـع
مادة ()11
محل التأمني
يكون مح ً
ال للتأمني كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص
		
من عدم وقوع خطر معني.

مادة ()12
البطالن
ً
باط�ل�ا كل ما ي���رد يف وثيق���ة التأمني م���ن الش���روط اآلتية-:
يق���ع
 - 1الشرط الذي يقضي بسقوط احلق يف التأمني بسبب مخالفة
القوانني إال إذا انطوت املخالفة على جرمية عمدية.
 - 2الش���رط الذي يقضي بس���قوط حق املؤمن له بس���بب تأخره يف
إع�ل�ان احلادث املؤمن منه إلى اجلهات املطلوب إخطارها أو يف
تقدمي املستندات ،إذا تبني أن التأخير كان لعذر مقبول.
 - 3كل ش���رط مطبوع لم يبرز بش���كل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من
األحوال التي تؤدي إلى البطالن أو السقوط.
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 - 4شرط التحكيم إذا ورد يف الوثيقة بني شروطها العامة املطبوعة،
ال يف صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
 - 5كل ش���رط تعس���في آخر لم يكن ملخالفته أثر يف وقوع احلادث
		
املؤمن منه.
مادة ()13
االتفاق على اإلعفاء من الضمان
 - 1يجوز االتفاق على إعفاء املؤمن من الضمان إذا أقر املستفيد
مبسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء املؤمن.
 - 2ال يج���وز االتفاق على إعفاء املؤم���ن من الضمان إذا كان إقرار
املستفيد مقصوراً على واقعة مادية ،أو إذا أثبت أن دفع الضمان
كان يف صالح املؤمن.
مادة ()14
التعويض
يج���وز للمؤم���ن إذا دف���ع تعويضاً ع���ن الضرر أن يحل مح���ل املؤمن له يف
الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب يف الضرر الذي حدثت عنه
مس���ئولية املؤمن مبا دفعه من ضمان ،م���ا لم يكن من أحدث الضرر غير
املتعمد من أصول املؤمن له وفروعه أو من زوجه أو شخصاً يكون املؤمن
له مسئوالً عن أفعاله.
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الفصل اخلامـس

التزامات المؤمن له والمؤمن
مادة ()15
التزامات املؤمن له
يلتزم املؤمن له بأن -:
 - 1يدفع املبالغ املتفق عليها يف األجل احملدد يف العقد.
 - 2يقر وقت إبرام العقد بكل املعلومات التي يطلب املؤمن معرفتها
لتقدير املخاطر التي يأخذها على عاتقه.
 - 3يخطر املؤمن مبا يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة
هذه املخاطر.

مادة ()16
سوء النية
 - 1إذا كتم املؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة
تقلل م���ن أهمية اخلطر املؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه
أو إذا أخ���ل غاش���اً بالوفاء مب���ا تعهد ب���ه ،كان للمؤمن أن يطلب
فس���خ العقد ،ويجوز له أن يطالب باإلقساط املستحقة قبل هذا
الطلب.
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 - 2إذا انتف���ى الغ���ش أو س���وء النية ،وجب عل���ى املؤمن عند طلب
الفسخ أن يرد للمؤمن له األقساط التي دفعت أو يرد منها القدر
		
الذي لم يتحمل يف مقابلة خطرا ما.
مادة ()17
إلتزامات املؤمن
يلت���زم املؤم���ن يف تعويض املؤمن له عن الض���رر الناجت عن وقوع
اخلط���ر املؤم���ن من���ه ،وفقاً لألح���كام اخلاص���ة بكل نوع م���ن أنواع
		
التأمني.
مادة ()18
أداء الضمان
عل���ى املؤم���ن أداء الضم���ان أو املبلغ املس���تحق إل���ى املؤمن له أو
املس���تفيد على الوجه املتفق عليه عند حتقق اخلطر أو حلول األجل
احملدد يف العقد .
مادة ()19
املسؤولية املدنية
ال ينتج التزام املؤمن أثره يف التأمني من املسئولية املدنية إال إذا
قام املتضرر مبطالبة املس���تفيد بعد وقوع احلادث الذي جنمت عنه
هذه املسؤلية.
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مادة ()20
التعويض
ال يجوز للمؤمن أن يدفع لغير املتضرر مبلغ التعويض املتفق عليه
(كله أو بعضه) ما دام املتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه .
مادة ()21
التقادم
 - 1تس���قط بالتق���ادم االلتزام���ات الناش���ئة عن عق���د التأمني بعد
انقضاء خمس س���نوات عل���ى حدوث الواقعة الت���ي تولدت عنها
تلك اإللتزامات ،دون إتخاذ أي إجراء من إجراءات املطالبة بها.
 - 2ومع ذلك التسري املدة املذكورة يف الفقرة السابقة:
أ -يف حالة إخفاء املؤمن له البيانات املتعلقة باخلطر املؤمن منه،
أو تق���دمي بيان���ات غير صحيحة أو غي���ر دقيقة إال من اليوم
الذي علم فيه املؤمن بذلك.
ب -يف حالة وقوع احلادث املؤمن منه إال من اليوم الذي علم فيه
		
ذوو الشأن بوقوعه.
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الفصل السـادس

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
مادة ()22
البطالن
يقع باط ً
ال كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة يف هذا الفصل ،إال
		
أن يكون ذلك ملصلحة املؤمن له أو ملصلحة املستفيد.

مادة ()23
التأمني التعاوني التبادلي
 - 1يج���وز قي���ام عدة أش���خاص بأعمال التأم�ي�ن التعاوني التبادلي
وذلك باشتراكهم بحصص نقدية لتعويض من يصيبه ضرر منهم
س���واء يف النفس أو يف املال أو يف املس���ئولية املدنية فإذا لم يكف
رأس املال لتعويض الضرر يقوم املساهمون كل بقدر حصته بدفع
املبالغ الالزمة جلبر الضرر .
 - 2يعد كل عضو يف هذا النظام مؤمناً عليه بطريق التعاون.
 - 3يجوز االتفاق على اس���تثمار هذه األموال ويوزع ناجت االستثمار
على األعضاء وفقاً ملا يتم االتفاق عليه .
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مادة ()24
التأمني من احلريق
 - 1يكون املؤمن يف التأمني من احلريق مسئوالً عن جميع األضرار
الناش���ئة مباش���رة عن حريق ،أو عن بداية حريق ميكن أن يصبح
حريقاً كام ً
ال ،أو عن خطر حريق ميكن أن يتحقق .
 - 2يتناول التزام املؤمن األضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق،
وبصفة خاصة ما يلحق األش���ياء املؤمن عليها من ضرر بس���بب
اتخاذ وسائل اإلنقاذ أو ملنع امتداد احلريق 		.
مادة ()25
مسؤولية املؤمن عن األضرار
 - 1يك���ون املؤمن مس���ئوال عن أضرار احلريق الذي يحدث بس���بب
خطأ غير متعمد من قبل املؤمن له أو املستفيد .
 - 2اليكون املؤمن مس���ئوال عن األض���رار التي يحدثها املؤمن له أو
		
املستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك .
مادة ()26
مسؤولية املؤمن عن أضرار احلريق
يكون املؤمن مس���ئوال عن أضرار احلريق الذي تس���بب فيه تابعو
املؤمن له أيا كان نوع خطئهم ومداه.
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مادة ()27
مسؤلية املؤمن
يكون املؤمن مس���ئوال عن األضرار الناجمة عن احلريق ولو نش���أ
		
هذا احلريق عن عيب يف الشيء املؤمن عليه .
مادة ()28
اإلخطار عن التأمينات
 - 1يج���ب عل���ى من يؤمن على ش���ئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن
أن يخط���ر كال منهم بالتأمينات األخرى وقيمة كل منها وأس���ماء
غيره من املؤمنني .
 - 2يجب أال تتجاوز قيمة التأمني ،إذا تعدد املؤمنون ،قيمة الشيء
		
أو املصلحة املؤمن عليها .
مادة ()29
مبالغ التأمني
إذا مت التأمني على ش���يء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن مببالغ
تزي���د يف مجموعه���ا عل���ى قيمة الش���يء أو املصلحة املؤم���ن عليها،
كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النس���بة بني قيمة الش���يء أو
املصلحة املؤمن عليها ومبالغ التأمني مجتمعة دون أن يجاوز مجموع
		
ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من احلريق .
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مادة ()30
التأمني من احلريق
التأم�ي�ن م���ن احلريق ال���ذي يعقد على منق���والت املؤمن ل���ه جملة وتكون
موج���ودة وقت احلري���ق يف األماكن التي يش���غلها ميتد أثره إلى األش���ياء
اململوكة ألعضاء أسرته واألشخاص امللحقني بخدمته املقيمني معه.

مادة ()31
احلقوق
 - 1إذا كان الش���يء املؤمن عليه مثقال برهن أو تأمني أو غير ذلك
من التوثيقات العينية ،انتقلت هذه احلقوق إلى الضمان املستحق
للمؤمن له مبقتضى عقد التأمني.
 - 2إذا س���جلت هذه احلقوق أو أبلغت إلى املؤمن ،فال يجوز له أن
يدفع ما هو ملزم به للمؤمن له إال برضاء أولئك الدائنني.
 - 3إذا حجز على الش���يء املؤمن عليه أو وضع هذا الش���يء حتت
احلراس���ة ،فال يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن يدفع للمؤمن له
		
شيئاً مما هو ملزم له.
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مادة ()32
التأمني على احلياة
يلت���زم املؤم���ن يف التأم�ي�ن على احلي���اة بأن يدفع إل���ى املؤمن له
أو إل���ى املس���تفيد عند وق���وع احل���ادث املؤمن منه أو حل���ول األجل
املنص���وص عليه يف وثيقة التأمني املبالغ املتفق عليها يف العقد دون
		
احلاجة إلثبات ما حلق املؤمن له أو املستفيد من ضرر.
مادة ()33
نفاذ عقد التأمني
 - 1يش���ترط لنف���اذ عقد التأمني عل���ى حياة الغي���ر موافقته خطياً
قب���ل إبرام العقد فإذا لم تتواف���ر فيه األهلية فال ينفذ العقد إال
مبوافقة من ينوب عنه قانوناً.

 - 2تكون هذه املوافقة الزمة لصحة حوالة احلق يف االس���تفادة من
		
التأمني أو لصحة رهن هذا احلق.
مادة ()34
انتحار املؤمن
 - 1تب���رأ ذم���ة املؤم���ن م���ن التزامه بدفع مبل���غ التأم�ي�ن إذا انتحر
الش���خص املؤمن على حياته ،ومع ذلك يلتزم املؤمن أن يدفع ملن
يؤول إليهم احلق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمني.
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 - 2إذا كان س���بب االنتحار مرضاً أفقد املريض إرادته ،بقي التزام
املؤم���ن قائماً بأكمله ،وعلى املؤمن أن يثبت أن املؤمن على حياته
مات منتحراً ،وعلى املس���تفيد أن يثبت أن املؤمن على حياته كان
		
وقت انتحاره فاقد اإلرادة.
مادة ()35
التأمني على احلياة
 - 1إذا كان التأمني على حياة شخص غير املؤمن له ،برئت ذمة املؤمن
من التزاماته متى تسبب املؤمن له عمداً يف وفاة ذلك الشخص ،أو
وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو حتريض أو مساعدة منه.
 - 2إذا كان التأم�ي�ن عل���ى احلياة لصالح ش���خص غي���ر املؤمن له،
فال يس���تفيد هذا الشخص من التأمني إذا تسبب عمداً يف وفاة
الش���خص املؤمن على حيات���ه ،أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو
حتري���ض أو مس���اعدة من���ه ،فإذا كان ما وقع من هذا الش���خص
مج���رد ش���روع يف إح���داث الوف���اة ،كان للمؤمن ل���ه احلق يف أن
يس���تبدل باملس���تفيد شخصاً آخر ،ولو كان املس���تفيد قد قبل ما
		
اشترط ملصلحته من تأمني.
مادة ()36
املستفيدين من التأمني
 - 1يجوز يف التأمني على احلياة االتفاق على أن يدفع مبلغ التأمني
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إما إلى ش���خص أو أش���خاص معينني أو يعينه���م املؤمن له فيما
بعد.
 - 2يعد التأمني معقوداً ملصلحة مستفيدين معينني إذا أثبت املؤمن
ل���ه يف الوثيق���ة أن التأم�ي�ن معق���وداً ملصلحة زوج���ه أو أوالده أو
فروعه ،من ولد منهم ومن لم يولد ،أو لورثته دون ذكر أس���مائهم
فإذا كان التأمني لصالح الورثة كان لهؤالء احلق يف مبلغ التأمني
كل بنسبة نصيبه يف امليراث ،ويثبت لهم هذا احلق ولو نزلوا عن
اإلرث		.
مادة ()37
األقساط الدورية
يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل يف أي وقت
من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى املؤمن برغبته يف ذلك وتبرأ ذمته
		
من األقساط الالحقة.

مادة ()38
األقساط
 - 1ال يترتب على البيانات اخلطأ وال على الغلط يف سن الشخص
الذي عقد التأمني على حياته بطالن التأمني ،إال إذا كانت السن
احلقيقي���ة للمؤم���ن عليه جتاوزت احلد املع�ي�ن الذي نصت عليه
لوائح التأمني.
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 - 2إذا ترتب على البيانات اخلطأ أو الغلط أن القسط املتفق عليه
أقل من القس���ط الواجب أداؤه ،وجب تخفيض مبلغ التأمني مبا
يتعادل مع النسبة بني القسط املتفق عليه والقسط الواجب أداؤه
على أساس السن احلقيقية.
 - 3إذا كان القسط املتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على
أساس السن احلقيقية للمؤمن على حياته ،وجب على املؤمن أن
يرد الزيادة التي حصل عليها ،وأن يخفض األقس���اط التالية إلى
احلد الذي يتناسب مع السن احلقيقية للمؤمن عليه	 .
مادة ()39
احلادث املؤمن
يف التأم�ي�ن على احلياة ال يك���ون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمني
احل���ق يف احلل���ول محل املؤمن ل���ه أو املس���تفيد يف حقوقه قبل من
تسبب يف احلادث املؤمن منه أو قبل املسئول عن هذا احلادث.
مادة ()40
الدائنني
ال تدخ���ل املبالغ املتفق على دفعها عن���د وفاة املؤمن له يف تركته
ولي���س لدائنيه حق فيها ،ولكن يجوز لهم حق اس���ترداد ما دفعه من
أقساط إذا كان ال يتناسب وحالة املؤمن له املالية		 .
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مادة ()41
التأمني مدى احلياة
 - 1يف العق���ود املبرم���ة م���دى احلياة دون اش���تراط بق���اء املؤمن له
عل���ى قي���د احلياة مدة معين���ة ،ويف جميع العقود املش���ترط فيها
دف���ع مبلغ التعويض بع���د عدد معني من الس���نني ،يجوز للمؤمن
له متى كان قد دفع ثالثة أقس���اط سنوية على األقل أن يستبدل
بالوثيقة األصلية وثيقة مدفوعة يف مقابل تخفيض يف قيمة مبلغ
التعويض ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
 - 2ال يكون قاب ً
ال للتخفيض التأمني على احلياة إذا كان مؤقتاً.
مادة ()42
تأمني املسؤولية
يتحمل املؤمن اخلسائر واألضرار التي يسببها األشخاص الذين
يكون املؤمن له مسئوالً عنهم مدنياً مهما كانت طبيعة أخطاء هؤالء
األش���خاص وخطورتها .كما يتحمل اخلسائر واألضرار الناجتة عن
		
األشياء واحليوانات التي تكون يف حفظ املؤمن له.
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مادة ()43
ضرر الغير
ال يكون املؤمن مطالباً بالتعويض إذا تس���بب املؤمن له يف ضرر
للغي���ر إال إذا وج���ه ل���ه الغير املتضرر طلباً صلحي���اً أو قام بدعوى
		
ضده.
مادة ()44
مصاريف التقاضي
يتكف���ل املؤمن مبصاري���ف التقاضي الناجتة ع���ن كل دعوى تقام
على أساس املسؤولية ضد املؤمن له		 .
مادة ()45
مطالبة املتضرر للمؤمن
للمتض���رر احل���ق يف مطالب���ة املؤم���ن مباش���رة يف ح���دود الض���رر
		
احلاصل له وقيمة التأمني احملددة بالعقد.

-55-

الفصل السابع

شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة ()46
تكوين الشركة
 - 1ال يجوز ألي شخص أن ميارس أعمال املؤمن إال إذا كان شركة
مس���اهمة عامة فلسطينية مسجلة يف فلسطني مبوجب القوانني
ومرخص���ة وفقا له���ذا القان���ون واألنظمة والتعليم���ات الصادرة
مبوجب���ه ،أو كانت ش���ركة أجنبية مس���جلة ومرخص���ة للعمل يف
فلس���طني مبوجب هذا القان���ون واألنظمة والتعليم���ات الصادرة
مبوجب���ه .ويق���ع باطال بطالنا مطلق���ا أي عقد تأم�ي�ن أو اتفاق
أبرمه مؤمن لم يستوف الشرط املنصوص عليه يف هذه املادة.
 - 2يش���ترط أن تكون جميع األسهم اسمية ومملوكة مبا ال يقل عن
 ٪ 51ألشخاص فلسطينيني بصفة دائمة.
 - 3ينظ���م عق���د التأمني يف فلس���طني باللغة العربي���ة جلميع أنواع
التأمني ،ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى ،ويف حالة
االختالف حول تفسير العقد يعتمد النص العربي		 .
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مادة ()47
سريان قانون الشركات
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري أحكام قانون الشركات
		
على شركات التأمني وإعادة التأمني.

مادة ()48
تسجيل الشركة
 - 1تضع الهيئة الئحة تبني إجراءات التأسيس والشروط التي يجب
توفرها يف املؤسسني.
 - 2ال يحوز للشركة أن تبدأ يف مزاولة أعمالها ما لم يتم تسجيلها
يف الس���جل املعد لذل���ك ،كما ال يجوز لها أن ت���زاول أي فرع من
فروع التأمني غير الفروع التي مت تسجيلها بها.
 - 3يعد باطال كل عقد تأمني أبرم على خالف ما ذكر يف الفقرتني
السابقتني ،وال يحتج بهذا البطالن على املؤمن لهم أو املستفيدين
من العقود التي أصدرتها الشركة إال إذا ثبت سوء نيتهم.
مادة ()49
التعديالت والتغييرات يف الشركة
 - 1عل���ى الش���ركة أن تخطر الهيئة بكل تعدي���ل أو تغيير يطرأ على
بيانات طلب التأس���يس أو نظامها األساسي أو اإلجازة باملزاولة
أو العقود أو املستندات املرفقة معه.
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 - 2إذا كان التعديل أو التغيير املذكور يف الفقرة السابقة يتناول أسس
عملي���ات التأمني أو املزايا والقيود والش���روط التي تخولها عقود
التأمني فيجب على الشركة إذا كانت تباشر عمليات التأمني على
احلياة أو تكوين األموال (االدخار) ،أن تقدم مع اإلخطار ش���هادة
من أحد اخلبراء اإلكتواريني املقيدين يف الهيئة تفيد بأن األسعار
واملزايا والقيود والشروط سليمة وصاحلة للتنفيذ.
 - 3ال يج���وز العمل بهذه التعديالت أو التغييرات إال بعد اعتمادها
م���ن الهيئ���ة ،ويع���د انقضاء ثالثني يوم���اً من تاريخ إب�ل�اغ الهيئة
باإلخطار دون صدور قرار بشأنها مبثابة موافقة على التعديالت
أو التغييرات.
 - 4تنش���ر التعدي�ل�ات املعتم���دة بالوقائ���ع الفلس���طينية على نفقة
		
الشركة.
مادة ()50
إجازة التأمني
 - 1ال يعد تسجيل الشركة يف حد ذاته إجازة ملزاولة أعمال التأمني.
- 2على الشركة التي ترغب يف مزاولة أعمال التأمني يف فلسطني أن
حتصل على إجازة مزاولة هذه األعمال ،بعد دفع الرسوم القانونية.
- 3تعد الهيئة الئحة تبني اإلجراءات واملس���تندات الالزمة للحصول
		
علي اإلجازة.
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مادة ()51
اإلجازة
 - 1بع���د تق���دمي األوراق املطلوبة للحصول على اإلجازة يقدم املدير
تقري���را إلى الهيئ���ة خالل مدة ال تزيد عن ثالث�ي�ن يوما يتضمن
رأيه حول توفر ش���روط منح اإلجازة وأنواع التأمني التي يرى أن
تزاولها الشركة ،وللجنة املوافقة على منح اإلجازة وحتديد أنواع
التأمني التي يس���مح للش���ركة مبزاولتها ،وله���ا أن ترفض الطلب
بقرار مس���بب ،على أن يصدر قرارها يف أي من احلالتني خالل
ثالثني يوماً من تاريخ تسلمها تقرير املدير.
 - 2إذا وافق���ت الهيئة على منح اإلجازة يعد املدير ش���هادة اإلجازة
وينش���ر مضمونه���ا يف الوقائ���ع الفلس���طينية بع���د دفع الرس���وم
القانونية.
مادة ()52
مدة اإلجازة
 - 1تكون مدة اإلجازة سنة واحدة تبدأ من تاريخ منحها وحتى نهاية
الس���نة امليالدية ،ويعد جزء الس���نة س���نة كاملة لغايات الرسوم،
ويتم جتديد اإلجازة س���نويا بطلب تقدمه الشركة إلى املدير قبل
ثالث�ي�ن يوم���ا على األقل من بدء كل س���نة ميالدي���ة ،ويعد املدير
شهادة جتديد اإلجازة بعد دفع الرسوم.
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 - 2إذا لم تقدم الشركة طلب جتديد اإلجازة خالل املدة املنصوص
عليه���ا يف الفقرة ( )1من هذه املادة ف�ل�ا يجوز لها إصدار وثائق
تأم�ي�ن جدي���دة بعد انقض���اء تلك امل���دة ،وتعد الش���ركة يف هذه
احلالة متوقفة عن العمل ،وتعطى مهلة تسعون يوما لتقدمي طلب
التجديد ،فإذا لم تقدم الش���ركة ه���ذا الطلب ،تصدر الهيئة بناء
على توصية املدير قرارا بإلغاء اإلجازة.
 - 3جت���دد اإلج���ازة إذا قدم���ت الش���ركة طلب���ا بذلك خ�ل�ال املهلة
		
القانونية املنصوص عليها يف هذه املادة.
مادة ()53
األوراق الرسمية
على الشركة أن تظهر فيما يصدر عنها من األوراق الرسمية أنه
مجاز لها مبزاولة عمليات التأمني أو إعادة التأمني ورقم وتاريخ
		
تسجيلها يف سجل الشركات باللجنة.
مادة ()54
وقف إجازة التأمني
للهيئ���ة بناء على توصية املدير وقف العم���ل باإلجازة لنوع واحد
أو أكثر من أنواع التأمني ملدة ال تزيد على س���نة يف أي من احلاالت
اآلتية :
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 - 1إذا خالف����ت الش����ركة أحكام ه����ذا القانون أو اللوائ����ح أو القرارات
الصادرة مبوجبه ،أو خالفت أحكام أي قانون يتعلق بأعمال التأمني.
 - 2إذا امتنع املؤمن عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.
 - 3إذا ط���رأ على مركز الش���ركة املالي ما يس���توجب زيادة الوديعة
وذل���ك لهبوط قيمتها وامتنعت الش���ركة عن إكمال النقص خالل
املدة التي حتددها الهيئة.
 - 4إذا تكبدت الش���ركة يف أي سنة من السنوات خسائر تزيد على
نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض هذه اخلسارة إلى اقل من
		
ذلك خالل السنة املالية التالية لتحقق تلك اخلسارة.
مادة ()55
تبليغ قرار الوقف
يف حال���ة وقف اإلجازة يبلغ املدير القرار إلى الش���ركة ،ويجب أن
يكون القرار مس���ببا وأن يش���ير إل���ى املدة والتاريخ ال���ذي يبتدئ منه
الوقف.
مادة ()56
وثائق التأمني
 - 1إذا أوقفت اإلجازة فال يجوز للشركة إصدار وثائق تأمني جديدة
لألنواع املوقوفة.
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 - 2تبق���ى جمي���ع احلق���وق وااللتزام���ات اخلاصة بوثائ���ق التأمني
الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال
		
التأمني.
مادة ()57
تقدمي طلب إلعادة اإلجازة
للش���ركة التي أوقفت إجازتها أن تقدم طلبا إلى الهيئة بواس���طة
املدي���ر إلعادة اإلجازة إليها على أن يكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبت
زوال الس���بب الذي كانت اإلجازة قد أوقفت من أجله ،وللهيئة قبول
		
هذا الطلب أو رفضه بقرار مسبب.
مادة ()58
إلغاء اإلجازة
إذا ل���م تق���م الش���ركة بإزال���ة الس���بب ال���ذي أدى إل���ى وق���ف
إجازته���ا ألي ن���وع م���ن أن���واع التأم�ي�ن مبقتض���ى أح���كام امل���ادة
( )83م���ن ه���ذا القان���ون خ�ل�ال امل���دة الت���ي حددته���ا الهيئ���ة
		
فتلغى إجازتها لذلك النوع بقرار من الهيئة.
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الفصل الثامـن

أموال شركات التأمين والتزاماتها
مادة ()59
إعادة التأمني
عل���ى ش���ركات التأم�ي�ن أن تعي���د التأمني على عملي���ات التأمني
التي تعقدها يف فلس���طني لدى إحدى ش���ركات إعادة التأمني التي
تعتمدها الهيئة وذلك على أس���اس النس���ب التي يصدر بتحديدها
وبتحديد تاريخ بدء سريانها قرار من الهيئة.
مادة ()60
حظر مباشرة عمل الشركة
يحظ���ر على الش���ركة مباش���رة عملها على أس���اس ارتباط قيمة
القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة (كله أو بعضه) بعدد الوثائق التي
تستحق األداء يف تاريخ معني .
ويس���تثنى من ذل���ك األرباح التي ت���وزع على حمل���ة الوثائق التي
تصدرها شركات التأمني على احلياة وتكوين األموال (االدخار) من
الفائ���ض الذي يحدده اخلبير االكتواري بعد إجراء الفحص املذكور
		
يف املادة (.)82
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مادة ()61
تخصيص أموال الشركة
 - 1على كل شركة تزاول أعمال التأمني على احلياة وتكوين األموال
(االدخ���ار) أن تخصص يف فلس���طني أمواال تع���ادل قيمتها على
األقل مقدار االلتزام احلس���ابي ِ قبَل حملة الوثائق واملس���تفيدين
منه���ا وذل���ك ع���ن العمليات الت���ي تبرمه���ا الش���ركة وتنفذها يف
فلس���طني ،ش���ريطة أال تقل قيمة هذه األموال عن خمسني ألف
دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
 - 2يجب أن تكون هذه األموال منفصلة متاما عن األموال اخلاصة
بعمليات التأمني األخرى.
 - 3ال يجوز لغير املؤمنني واملستفيدين من وثائق التأمني على احلياة
وتكوين األموال (االدخار) إيقاع احلجز على هذه األموال.
مادة ()62
الوديعة
 - 1عل���ى كل ش���ركة تزاول عمليات تأمني غي���ر املنصوص عليها يف
املادة ( )61أن تقدم للهيئة وديعة حتددها الهيئة للوفاء بالتزاماتها
قبل مباشرتها العمل ،شريطة أن تكون وديعة الشركات األجنبية
ضعف وديعة الشركات الفلسطينية.
 - 2حت���دد الهيئ���ة قيم���ة الوديع���ة املنص���وص عليه���ا يف الفق���رة
		
السابقة.
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مادة ()63
شكل الوديعة
تتك���ون الوديعة املنصوص عليها يف امل���ادة ( )62من هذا القانون
مما يلي:
 ٪ 25 - 1نقدا كحد أدنى تودع يف البنك باسم الشركة ألمر الهيئة،
وللهيئة أن تقرر زيادة هذه النسبة إذا رأت ما يبرر ذلك.
 - 2يك���ون باق���ي الوديعة على ش���كل أس���هم وس���ندات يف ش���ركات
مس���اهمة فلسطينية أو س���ندات صادرة عن حكومة فلسطني أو
البلديات أو املؤسس���ات الرس���مية العامة ،وتوضع إش���ارة الرهن
على هذه األسهم والسندات ألمر الهيئة ،وتقبل ألغراض الوديعة
على أساس قيمتها االسمية أو السوقية أيهما أقل.
 - 3بالرغ���م م���ن أي نص يف أي تش���ريع آخر ،للهيئ���ة تعيني البنوك
املعتمدة يف فلسطني التي تودع فيها الودائع		.
مادة ()64
املوافقة على استبدال الودائع
يج���وز للهيئة بناء على طلب الش���ركة املوافقة على اس���تبدال أي
نوع من أنواع الودائع غير النقدية بنوع آخر ،ش���ريطة أال تقل قيمة
		
الوديعة اجلديدة عن قيمة الوديعة األصلية.
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مادة ()65
حظر التصرف بالوديعة
ال يجوز للبنك التصرف بالوديعة املوجودة لديه أو بأي جزء منها
إال بن���اء عل���ى حكم قطعي ص���ادر عن محكمة فلس���طينية مختصة
أو ب���إذن مكتوب من الهيئة ش���ريطة أن ينش���ر إعالنا يف صحيفتني
محليت�ي�ن يوميت�ي�ن ملرتني على األق���ل قبل تنفيذ تس���ليم الوديعة أو
التصرف بها مبدة ال تقل عن ستني يوما.
مادة ()66
االمتياز
 - 1يك���ون للمس���تفيدين م���ن وثائ���ق التأم�ي�ن التي تبرمها الش���ركة
وتنفذها يف فلس���طني امتيازا على األم���وال املخصصة يف املواد
( )65 ،64 ،63من هذا القانون.
 - 2يلي هذا االمتياز يف املرتبة االمتياز املقرر يف القانون املدني.
مادة ()67
اإلشعار
على كل من الشركة والبنك املوجودة لديه الوديعة أن يشعر الهيئة
بأي انخفاض يطرأ على قيمة الوديعة وذلك خالل مدة ال تزيد عن
سبعة أيام من التاريخ الذي يبدأ فيه حدوث النقص ،ويجوز للمدير
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أن يطل���ب م���ن الش���ركة والبن���ك يف أي وقت املعلوم���ات التي يراها
ضرورية ع���ن الوديعة ويترتب عليهما تقدميها إليه خالل املدة التي
		
يحددها لهما.
مادة ()68
اكمال قيمة الوديعة
 - 1على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة قيمة الوديعة إذا نقصت عن
احلد املقرر لها مبقتضى أحكام هذا القانون ألي سبب من األسباب.
 - 2على الش���ركة أن تكمل قيمة الوديعة خالل مدة أقصاها س���تون
يوم���ا من تاري���خ تبليغها طلب الهيئة ،وإال تقع حتت طائلة إيقاف
		
العمل بإجازة الشركة وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()69
التزامات الشركة
على الشركة:
 - 1أن حتتف���ظ بهام���ش امل�ل�اءة فيم���ا يتعلق بكام���ل أعمالها طبقا
للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
 - 2أن حتتفظ باملبلغ األدنى للضمان فيما يتعلق بكامل أعمالها.
 - 3أن حتتف���ظ يف فلس���طني باألم���وال واالحتياطيات بالقدر الذي
حتدده الهيئة.
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 - 4أن حتتف���ظ يف كل س���نة مالي���ة باحتياطي لالدع���اءات العالقة
		
وحتت التسوية طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
مادة ()70
مستخدمو الشركة
يجب أن يكون مس���تخدمو الش���ركة من الفلس���طينيني ،على أنه
يج���وز لها مبوافقة املدير أن تس���تخدم من األجانب األخصائيني يف
أعمال التأمني.
مادة ()71
حظر تقاضي العمولة
 - 1يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة تأمني عاملة
يف فلس���طني ومديره���ا الع���ام أو نائبه أو من يق���وم مقامه أو أي
مدير دائرة أو رئيس قس���م أن يتقاضوا أي عمولة من أي عملية
تأمني.
 - 2ال يجوز لعضو مجلس إدارة شركة التأمني أو رئيس املجلس أو
مديره���ا العام أن يقوم بأي عمل منافس ألعمالها أو االش���تراك
		
يف إدارة شركة أخرى مشابهة أو منافسة لها.
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الفصل التاسـع

سجالت وحسابات شركات التأمين
وإعادة التأمين
مادة ()72
سجالت الشركة
أ -عل���ى الش���ركة أن متس���ك الس���جالت اآلتية لكل ف���رع من فروع
التأمني:
 - 1س � � ��جل الوثائق :يقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الش���ركة مع
بيان تاريخ تقدمي الطلب وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل
وثيق���ة ومدة التأمني ومبلغ���ه والتعديالت والتغييرات التي تطرأ
عليها.
 - 2سجل التعويضات  :تقيد به جميع املطالبات التي تقدم للشركة
مع بيان تاريخ تقدمي كل مطالبة واس���م حامل الوثيقة واملتضرر
واملستفيد وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ االحتياطي املقرر للحادث
وتاريخ أداء التعويض ،ويف حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
 - 3س � � ��جل الوكالء  :تثبت فيه الشركة اس���م وعنوان كل وكيل يعمل
حلسابها.
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 - 4سجل االتفاقيات :ويشمل جميع االتفاقيات التي تبرمها الشركة
مع بيان أسماء وعناوين الهيئات التي تبرمها معها وتاريخ إبرام
كل اتفاقي���ة وتاري���خ انتهائها والتغييرات التي تط���رأ عليها وأي
بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة لالتفاقية.
 - 5س � � ��جل األموال املخصصة :ويؤش���ر عليه من الهيئة ،ويبني فيه
األموال املوظفة التي يش���تمل عليها املال الواجب تخصيصه يف
فلسطني والتعديالت التي تطرأ على تكوين هذه األموال ،ويجب
أن تقيد األموال اخلاص���ة بعمليات التأمني على احلياة وتكوين
األموال (االدخار) وعمليات التأمني األخرى كل على حدى.
ب -تلت���زم ش���ركات إع���ادة التأم�ي�ن مبس���ك الس���جلني املش���ار
		
إليهما بالفقرتني ( 4و )5من هذه املادة فقط.
مادة ()73
السنة املالية للشركة وحساباتها
تبدأ السنة املالية للشركة من بداية السنة امليالدية وتنتهي بنهايتها.

مادة ()74
احلساب اخلاص
 - 1على الش���ركة أن متس���ك حس���ابات خاصة لكل ف���رع من فروع
التأمني على حدة.
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 - 2يجوز للهيئة أن تكلف الشركة مبسك حساب خاص لنوع واحد
أو أكثر من عمليات التأمني التي تدخل حتت فرع واحد.
مادة ()75
البيانات واحلسابات
 - 1عل���ى الش���ركة أن تق���دم للهيئة س���نويا يف امليع���اد الذي حتدده
البيانات واحلسابات املوضحة فيما يلي:
أ -امليزانية.
ب -حساب األرباح واخلسائر.
ج -حساب توزيع األرباح.
د -حس���اب اإلي���رادات واملصروفات لكل فرع م���ن فروع التأمني
على حدة.
هـ -ملخص اتفاقيات إعادة التأمني.
و -بي���ان بأم���وال الش���ركة الواج���ب وجودها يف فلس���طني وفقاً
ألح���كام هذا القانون مؤيداً باملس���تندات التي تطلبها الهيئة
عل���ى أن يرفق به���ذه البيانات تقرير عن أعمال الش���ركة يف
فلسطني عن تلك السنة.
 - 2تع���د ه���ذه البيانات طبقا للنماذج التي حتددها الهيئة وتش���مل
جميع العمليات التي تقوم بها الش���ركة يف فلس���طني ويف اخلارج
كل على حدة.
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 - 3يجب أن تكون هذه البيانات واألوراق موقعة من رئيس مجلس
إدارة الشركة ومن مديرها املالي ،أما البيانات اخلاصة بالتأمني
عل���ى احلي���اة وتكوين األم���وال (االدخار) فيج���ب أن يوقع أيضا
		
اخلبير االكتواري عليها.
مادة ()76
مراجعة احلسابات
 - 1يتولى مراجعة حسابات الشركة مدقق تختاره اجلمعية العمومية
للشركة من بني املقيدين يف سجل الهيئة.
 - 2اليج���وز للمدقق الواحد أن يدقق احلس���ابات ألكثر من ش���ركة
تأمني واحدة.
 - 3اليج���وز للمدق���ق أن يكون موظفا لدى الش���ركة أو مديرا لها أو
عضوا مبجلس إدارتها.
 - 4يجب على الشركة أن تضع حتت تصرف املدقق جميع الدفاتر
واملستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام مبهمته.
مادة ()77
تقدمي تقرير من املدقق
 - 1على الش���ركة أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا من مدقق حساباتها
يثب���ت أن امليزاني���ة وحس���اب األرب���اح واخلس���ائر واإلي���رادات
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واملصروفات والتعهدات القائمة واالحتياطيات واألموال املوجودة
يف فلس���طني ،قد أعدت على الوجه الصحي���ح ،وأنها متثل حالة
الش���ركة املالية من واقع دفاترها والبيانات األخرى التي وضعت
حتت تصرفه.
 - 2على املدقق إبالغ الهيئة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يراها
أثن���اء فحصه ،إذا لم تقم الش���ركة باس���تيفاء النقص أو تصحيح
اخلط���أ أو إزال���ة أس���باب املخالفة خالل ثالثني يوم���ا من تاريخ
إخطارها بذلك.
 - 3فيم���ا يتعل���ق بالتعهدات القائمة بالنس���بة لعمليات التأمني على
احلي���اة وتكوي���ن األم���وال (االدخ���ار) فيق���وم بتقديره���ا اخلبير
		
االكتواري للشركة.
مادة ()78
اجتماع اجلمعية العمومية
 - 1عل���ى الش���ركة أن تخطر الهيئة مبوعد وم���كان انعقاد اجلمعية
العمومية وجدول أعمالها قبل خمس���ة عش���ر يوما من االنعقاد،
كما عليها أن تقدم للجنة صورة مصدقة عن كل تقرير يقدم إلى
املساهمني أو حملة الوثائق ،ومحضر االجتماع العام للمساهمني
خالل ثالثني يوماً من االنعقاد.
 - 2يحض���ر ممث���ل اللجن���ة االجتم���اع الع���ام وال يك���ون ل���ه صوت
		
معدود.
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مادة ()79
االطالع على الدفاتر
للهيئة حق اإلطالع على دفاتر وسجالت الشركة للتحقق من تنفيذها
ألحكام هذا القانون ويحصل هذا االطالع يف مقر الشركة ويقوم به
مفتشو الهيئة ،ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تصحيح واستكمال
		
أية معلومات أو تقرير أو بيان قدم إليها من الشركة.
مادة ()80
تصحيح املعلومات
يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة تصحيح أية معلومات أو تقرير
أو بيان قدمته إليها ،وللجنة أن تأمر بإجراء ذلك أو ترفضه بقرار
		
مسبب.
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الفصل العاشـر

أحكام خاصة بعمليات التأمين على الحياة
وتكوين األموال (االدخار)
مادة ()81
التمييز بني الوثائق
ال يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمني على احلياة وتكوين
األم���وال (االدخار) أن متيز بني وثيق���ة وأخرى من ذات النوع وذلك
فيما يتعلق بأس���عار التأمني أو مق���دار األرباح التي توزع على حملة
الوثائق أو بغير ذلك من االشتراطات ،ما لم يكن هذا التمييز نتيجة
إختالف احتماالت احلياة ويستثنى من ذلك ما يأتي:
 - 1وثائق إعادة التأمني.
 - 2الوثائق اخلاصة بالتأمني بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة
واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة
اجتماعية أخرى.
 - 3الوثائ���ق اخلاص���ة بالتأم�ي�ن مببالغ كبيرة أو م���دد طويلة تتمتع
بتخفيضات معينة معتمدة من الهيئة.
ويجوز للهيئة أن ترخص للش���ركة إص���دار وثائق بتخفيضات إذا
		
وجدت أساساً لذلك.
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مادة ()82
فحص املركز املالي
 - 1عل���ى الش���ركات املنص���وص عليه���ا يف هذا الفص���ل أن تفحص
املرك���ز املال���ي لهذين النوع�ي�ن اللذين تزاولهم���ا ،وأن تقدر قيمة
التعه���دات القائم���ة لكل منهما مرة على األقل كل ثالث س���نوات
بواس���طة خبير إكت���واري ،ويتناول هذا التقدي���ر جميع العمليات
التي أبرمتها الشركة.
 - 2يج���ب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الش���ركة فحص مركزها
املالي بقصد حتديد نس���ب األرباح التي توزع على املس���اهمني أو
حملة الوثائق.
 - 3يجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير يف أي وقت قبل مضي
الثالث سنوات شريطة أن يكون قد انقضى عام واحد على األقل
من تاريخ آخر فحص.
 - 4تص���در الهيئة تعليمات لتحديد البيانات التي يجب أن يش���تمل
عليها تقدير اخلبير اإلكتواري.
 - 5ترس���ل الش���ركة نس���خة م���ن التقرير إل���ى الهيئة خ�ل�ال ثالثة
أش���هر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص مصحوباً بإقرار من
املس���ئولني عن إدارة الش���ركة يتضمن صحة البيانات واملعلومات
الواردة فيه.
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مادة ()83
تقرير اخلبير االكتواري
إذا تبني للهيئة أن تقرير اخلبير االكتواري ال يدل على حقيقة املركز
املالي للشركة بسبب إتباع أسس خاطئة يف التقدير فلها أن تقرر إعادة
الفحص املنصوص عليه يف هذا الفصل على نفقة الشركة.
مادة ()84
األرباح
 - 1ال يج���وز للش���ركات املنصوص عليها يف ه���ذا الفصل أن تقتطع
أي جزء من أموالها املقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمني
لتوزيعه بصفة ربح على املس���اهمني أو حملة الوثائق أو ألداء أي
مبلغ يخرج عن التزاماتها مبوجب الوثائق التي اصدرتها.
 - 2يقتص���ر توزي���ع األرباح على مقدار امل���ال الفائض الذي يحدده
اخلبير االكتواري يف تقريره بعد إجراء الفحص الالزم.
 - 3يف تطبي���ق أح���كام ه���ذه املادة يج���وز اعتبار أموال الش���ركة يف
فلسطني ويف اخلارج وحده واحدة		.
مادة ()85
األموال احلرة
يحظر على الش���ركات املنصوص عليها يف هذا الفصل إقراض
املس���ئولني ع���ن إدارتها أو موظفيها س���واء بضمان ره���ن عقاري أو
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بالضمان الش���خصي ،ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة من صايف
أرباحه���ا تزيد عن االم���وال الواجب وجودها طبق���اً ألحكام املادتني
		
( )64 ،63من هذا القانون.
مادة ()86
منح القروض
بالرغ���م مم���ا ورد يف امل���ادة ( )85يجوز للش���ركة منح ق���روض حلملة
الوثائق مبن فيهم موظفيها بحيث ال تتجاوز قيمة القرض قيمة اس���ترداد
		
الوثيقة.

مادة ()87
اإلفالس
يف حال���ة إف�ل�اس إحدى الش���ركات املنصوص عليه���ا يف هذا الفصل
أو تصفيته���ا تق���در املبال���غ املس���تحقة ل���كل حام���ل وثيقة لم تنت���ه مدتها
مب���ا يع���ادل االحتياط���ي احلس���ابي اخل���اص بها ي���وم احلك���م باإلفالس
أو بالتصفي���ة محس���وباً عل���ى أس���اس القواع���د الفنية لتعرفة األقس���اط
		
وأسس إبرام الوثيقة وأسس تكوين االحتياطي الفني.
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الفصل احلـادي عشـر

فحص أعمال الشركات
مادة ()88
فحص أعمال الشركة
 - 1يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة إذا قام لديها من األسباب
م���ا يحمله���ا عل���ى االعتقاد ب���أن حق���وق حملة الوثائ���ق معرضة
للضياع أو أن الش���ركة اصبحت معرضة لعدم القدرة على الوفاء
بالتزاماتها أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون.
 - 2كم���ا يجوز إج���راء هذا الفحص إذا طلبه عدد من املس���اهمني
ميثل عش���رة باملائة من حملة وثائ���ق التأمني على احلياة وتكوين
األم���وال (االدخار) ويكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة ال
تقل عن ثالث سنوات.
- 3عل���ى الش���ركة أن تق���دم للهيئ���ة أي���ة معلوم���ات أو بيان���ات أو
مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص		.
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الفصل الثانـي عشـر

شركات التأمين األجنبية
مادة ()89
الشركة األجنبية
ال يج���وز لش���ركة التأمني األجنبية ممارس���ة عمليات التأمني يف
فلس���طني إال بعد احلصول عل���ى إجازة ومتارس الش���ركة األجنبية
عملها بواسطة فرع لها على أن يكون هذا الفرع مسجال كشركة يف
		
فلسطني طبقا للقانون ،شريطة املعاملة باملثل.
مادة ()90
فروع الشركات األجنبية
 - 1تطبق على فروع الش���ركات األجنبي���ة األحكام املنصوص عليها
يف هذا القانون.
 - 2يج���ب أن يك���ون لدى فرع الش���ركة األجنبية وكالة عن الش���ركة
مصدق���ة وفقا لألص���ول القانونية وأن تنص عل���ى تخويل الفرع
الصالحيات واحلقوق اآلتية:
أ) صالحي���ة إص���دار عقود التأم�ي�ن وملحقاتها ،عل���ى أن تكون
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الش���ركة مس���ؤولة ع���ن العق���ود الت���ي يصدره���ا فرعها يف
فلسطني.
ب) ح���ق متثيل الش���ركة أم���ام احملاكم والهيئات الرس���مية وغير
الرسمية يف فلسطني.
ج) اس���تالم اإلنذارات وس���ائر اإلش���عارات واملراس�ل�ات املوجهة
للشركة.
د) تزويد الهيئة باملعلومات املتعلقة بأعمال الشركة األجنبية.
ه) صالحي���ة دفع التعويضات الناجمة عن األخطار املؤمن عليها
مبوج���ب وثائ���ق التأم�ي�ن التي تصدره���ا نيابة عن الش���ركة
األجنبية.
و) االحتفاظ بسجالت ودفاتر محاسبية مستقلة بأعمال الشركة
يف فلسطني متضمنة حساباتها اخلتامية ،طبقا ألحكام هذا
		
القانون واللوائح والتعليمات الصادرة مبوجبه.
مادة ()91
احتساب األقساط
ال يس���مح لفرع الشركة األجنبية العامل يف فلسطني أن يحتسب
من ضم���ن نفقاته القابلة للتنزيل من دخل���ه اخلاضع للضريبة أكثر
من ( ٪5خمس���ة باملائة) من إجمالي األقس���اط املتحققة سنوياً عن
عمله يف فلسطني للمساهمة مبصاريف املركز الرئيسي مبا يف ذلك
		
اخلدمات اإلدارية والفنية التي يقدمها املركز.
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مادة ()92
االحتفاظ باملبلغ األدنى للضمان
عل���ى فرع الش���ركة األجنبي���ة االحتفاظ بهامش امل�ل�اءة واملبلغ األدنى
		
للضمان فيما يتعلق بكامل أعمال التأمني التي يزاولها.
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الفصل الثالـث عشـر

تحويل الوثائق ،وقف العمل ،االندماج
إلغاء اإلجازة وشطب التسجيل
مادة ()93
حتويل الوثائق
على الش���ركة إذا قررت حتويل وثائقه���ا مع احلقوق وااللتزامات
املترتبة عليها أن تقدم للهيئة طلباً بذلك مرفقاً به املستندات اآلتية:
 - 1نسخة من عقد التحويل موقعا عليه من ممثلي أطراف العقد.
 - 2نس���خة م���ن التقاري���ر التي بني على أساس���ها العقد ،ويف حالة
حتويل االلتزامات اخلاصة بالتأمني على احلياة وتكوين األموال
(االدخ���ار) فيج���ب إرف���اق تقرير م���ن أحد اخلب���راء االكتواريني
املجازين من الهيئة.
 - 3بيان بأصول وخصوم كل ش���ركة مرفقاً به إقرار موقع عليه من

رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة املفردات الواردة يف البيانات.
ويج���وز للهيئة أن تطلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى يقتضيها
فحص الطلب.
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مادة ()94
نشر طلب التحويل
ينشر طلب التحويل يف اجلريدة الرسمية ويف صحيفتني يوميتني
محليتني على األقل متضمناً البيانات اآلتية:
 - 1أن الش���ركة ق���د تقدمت إل���ى الهيئة بطلب لتحوي���ل وثائقها مع
احلقوق وااللتزامات املترتبة عليها.
 - 2اسم الشركة احملول إليها الوثائق وااللتزامات.
 - 3دع���وة حمل���ة الوثائق واملس���تفيدين منه���ا وكل ذي مصلحة إلى
تقدمي اعتراضاتهم إلى الهيئة خالل ثالثني يوماً من تاريخ النشر
بطل���ب التحويل .أية بيانات أخ���رى ترى الهيئة ضرورة إيضاحها
للجمهور.
مادة ()95
املوافقة على التحويل
 - 1تصدر الهيئة قرارها باملوافقة على التحويل إذا تبني أنه ال يضر
مبصلحة حملة الوثائق واملستفيدين منها ودائني الشركة ،وينشر
ه���ذا القرار يف اجلريدة الرس���مية ويحتج ب���ه يف مواجهة حملة
الوثائق واملستفيدين منها ودائني الشركة.
 - 2تبقى وديعة الش���ركة التي قام���ت بتحويل بعض أو جميع وثائق
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التأم�ي�ن لديه���ا قائم���ة ومحجوزة ألم���ر الهيئة مل���دة ال تزيد عن
تسعني يوماً بعد إمتام إجراءات التحويل القانونية.
 - 3تنتق���ل احلق���وق وااللتزام���ات الت���ي كان���ت للش���ركة احمليل���ة
إل���ى الش���ركة احمل���ال إليه���ا فيم���ا يتعل���ق بالوثائ���ق احملالة مع
		
مراعاة األحكام املتعلقة بنقل امللكية.
مادة ()96
وقف العمل
يتعني على الش���ركة إذا قررت وقف عملياتها يف فرع أو أكثر من
ف���روع التأم�ي�ن وترغب يف حتري���ر أموالها املتعلقة بتل���ك الفروع أن
تقدم إلى الهيئة طلباً مرفقاً به املستندات اآلتية:
 - 1م���ا يثب���ت أنه���ا أبرأت ذمته���ا ونهائياً من التزاماته���ا عن جميع
الوثائ���ق القائمة عن الف���رع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها
عنها ،أو أنها حولت وثائقها لش���ركة أخرى على الوجه املبني يف
الفصل األول من هذا الباب.

 - 2م���ا يثب���ت أنه���ا نش���رت يف صحيفت�ي�ن يوميت�ي�ن محليتني على
األقل وفقا للش���روط الت���ي حتددها الهيئة إعالن���ا يظهر يف كل
منه���ا ث�ل�اث مرات عل���ى األقل بني امل���رة واألخرى فترة خمس���ة
عش���ر يوم���ا ع���ن اعتزامها تق���دمي طلب إل���ى الهيئة بع���د ثالثة
اش���هر م���ن تاري���خ آخر إعالن لتحري���ر أموالها أو ج���زء منها يف
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فلس���طني ويتضمن ذلك االع�ل�ان دعوة حمل���ة الوثائق وغيرهم
م���ن أصحاب الش���أن إل���ى أن يقدم���وا اعتراضاتهم إل���ى الهيئة
		
يف ميعاد غايته يوم تقدمي الطلب املشار إليه.
مادة ()97
إجابة الطلب
تقرر الهيئة إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض
علي���ه يف امل���دة املبينة يف الفق���رة ( )2من امل���ادة ( ،)96أما إذا قدم
اعت���راض خالل ه���ذه املدة فال يفص���ل يف الطل���ب إال بعد حصول
اتفاق أو صدور حكم نهائي يف شأن هذا االعتراض ،ومع ذلك يجوز
للهيئة أن تأذن يف حترير اموال الشركة شريطة استبقاء مبلغ يعادل
التزاماته���ا نحو صاحب االعتراض مبا يف ذلك املصروفات التي قد
يستلزمها االحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
مادة ()98
اندماج شركات التأمني
على الش���ركة إذا قررت االندماج مع غيرها من الشركات القيام
مبا يأتي:
 - 1تقدمي طلب بذلك إلى الهيئة متضمناً أس���باب االندماج ومرفقاً
به:
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أ) قرار اجلمعية العامة غير العادية باملوافقة على االندماج.
ب) تقرير اخلبير اإلكتواري أو خبير التأمني يؤيد االندماج وأنه
ال يضر بحقوق حملة الوثائق.
ج) تقري���ر م���ن مدقق احلس���ابات باملرك���ز املالي للش���ركات قبل
االندماج مع كشف مصدق مبوجوداتها والتزاماتها.
 - 2يرف���ع املدير طل���ب االندماج مع التقاري���ر والبيانات املرفقة به
إل���ى الهيئ���ة ف���إذا وافقت الهيئة عل���ى االندماج م���ن حيث املبدأ
يشكل املدير جلنة لتقدير قيمة املوجودات املنقولة وغير املنقولة
وبقيمتها الفعلية لكل ش���ركة من الشركات الراغبة يف االندماج،
كم���ا يحدد طريقة تش���كيل اللجنة وصالحيته���ا مبا يكفل حماية
حقوق املساهمني وحملة وثائق التأمني واملستفيدين.
 - 3كل ذل���ك باإلضاف���ة إل���ى اإلج���راءات الواج���ب إتباعه���ا
		
مبوجب قانون الشركات الساري املفعول.
مادة ()99
اإلعالن عن االندماج
 - 1إذا وافق���ت الهيئ���ة عل���ى تقري���ر اللجنة يعلن ع���ن االندماج يف
الوقائ���ع الفلس���طينية ويف صحيفتني محليت�ي�ن يوميتني ،ليومني
متتالي�ي�ن ،ويحق لكل صاحب ش���أن أن يعترض إلى الهيئة خالل
ثالثني يوماً من تاريخ نشر أول إعالن.
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 - 2عل���ى الش���ركات املندمج���ة أن تتيح للمؤمن له���م اإلطالع على
االتفاقي���ة التي مت االندماج طبقاً لها لكي يتحققوا من أحكامها،
وتبق���ى هذه االتفاقية معروضة لإلط�ل�اع يف املركز الرئيس لكل
من الشركات املندمجة ملدة شهر من تاريخ نشر اتفاقية االندماج.
 - 3إذا ل���م يقب���ل االعت���راض خالل ثالثني يوماً م���ن تاريخ تقدميه
فيح���ق للمعترض الطعن امام محكم���ة البداية املختصة يف قرار
االندماج خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض.

 - 4بعد تسوية االعتراضات وإنهاء إجراءات الدمج تبدأ اإلجراءات
القانونية لنقل احلقوق وااللتزامات إلى الشركة التي مت االندماج
به���ا ،وتعتب���ر إجازة أي ش���ركة مندمج���ة ملغاة حكم���ا كما تعفى
الش���ركة املندمج���ة والش���ركة املندمج بها من رس���وم نقل امللكية
والضرائب وكافة الرسوم التي تترتب بسبب االندماج.
 - 5تنتق���ل جمي���ع حق���وق والتزام���ات الش���ركة املندمج���ة إل���ى
		
الشركة املندمج بها وفقاً ألحكام القانون.
مادة ()100
إلغاء اإلجازة وشطب التسجيل
تلغى اإلجازة ويشطب قيد الشركة من السجل يف إحدى احلاالت
اآلتية:
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 - 1إذا تبني أن اإلجازة أو القيد حصل دون وجه حق.
- 2إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو
القرارات املنفذة له.
 - 3إذا ثب���ت للهيئ���ة نهائي���ا أن الش���ركة غي���ر ق���ادرة عل���ى الوفاء
بالتزاماتها ،أو أنها تهمل باستمرار يف تنفيذ املطالبات املستحقة
عليها دون وجه حق.
 - 4إذا ل���م تقم الش���ركة بتكملة النقص يف رأس���مالها املدفوع رغم
مطالبتها بذلك.
 - 5إذا لم حتتفظ الشركة يف فلسطني باألموال الواجب تخصيصها
مبوج���ب أحكام ه���ذا القانون ولم تقم بتكملتها خالل س���نة رغم
مطالبتها بذلك.
 - 6إذا امتنعت الش���ركة عن تقدمي دفاترها ومس���تنداتها للمراجعة
أو الفحص الذي تقوم به الهيئة.
 - 7إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها يف فلسطني سنة كاملة.
		
 - 8إذا صدر حكم بإشهار إفالس الشركة.
مادة ()101
إلغاء إجازة التأمني
باإلضافة ملا ذكر يف املادة ( )100يجوز للهيئة أن تلغي إجازة التأمني
املمنوحة لفرع شركة التأمني األجنبية يف إحدى احلالتني اآلتيتني :
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 - 1إذا لم يحقق الفرع أقس���اطا إجمالية س���نوية تعادل أربعة أمثال
قيم���ة الوديعة وذل���ك عن أعماله يف كل نوع من أن���واع التأمني التي
يزاولها يف فلسطني.
إذا ل���م يحق���ق الف���رع أرباحا عن أعماله يف فلس���طني ملدة ثالث
سنوات متتالية بنسبة ال تقل عن ( ٪ 7.5سبعة ونصف) من األقساط
اإلجمالية السنوية وذلك يف كل نوع من أنواع التأمني التي يزاولها.
مادة ()102
إصدار قرار ًا بالتصفية
إذا تبني أن الش���ركة أصدرت قرارا بتصفيتها اختيارياً أو صدر
ق���رار م���ن احملكمة املختص���ة بتصفيته���ا أو أعلن إفالس���ها فتعتبر
إجازتها ملغاة حكما.
مادة ()103
قرار الشطب
ال يصدر قرار الشطب إال بعد إخطار الشركة كتابيا لتقدم أوجه
		
دفاعها كتابة خالل ثالثني يوما من تاريخ اإلخطار.
مادة ()104
نشر قرار الشطب
يتم الش���طب كلي���اً أو جزئياً بقرار من اللجنة وينش���ر يف الوقائع
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الفلس���طينية ،وال ينس���حب أثر الش���طب اجلزئي إال على العمليات
		
املنصوص عليها يف القرار.
مادة ()105
املنع من مباشرة العمل
يترتب على القرار الصادر بش���طب قيد الشركة منع الشركة من
مباشرة العمل يف فروع التأمني املنصوص عليها يف القرار.
مادة ()106
مباشرة األعمال القائمة
 - 1للهيئة أن جتيز للشركة االستمرار يف مباشرة العمليات القائمة
وقت الشطب وإلغاء اإلجازة وذلك بالشروط التي تراها مناسبة،
كما يجوز لها أن تقرر تصفية أعمال الشركة.
 - 2جت���ري التصفية طبقاً للقواعد التي تقررها الهيئة مبا يتضمن
الوف���اء بالتزام���ات الش���ركة وذل���ك حتت إش���راف جلن���ة تعينها
الهيئة		.
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الفصل الرابـع عشـر

وكالء ووسطاء وخبراء ومحققو التأمين
مادة ()107
وكالء التأمني
ال يجوز ألي ش���خص أن يقوم بأعم���ال وكيل تأمني إال بعد توفر
الشروط اآلتية :
 - 1احلصول على إجازة من الهيئة ملزاولة أعمال وكالء التأمني بعد
اجتياز االمتحان الذي تضعه الهيئة.
 - 2احلصول على تعيني خطي من الشركة التي عينته وكيال لها.
 - 3أن حتم���ل أوراق املكت���ب والنم���اذج املس���تعملة يف أعم���ال وكيل
التأمني عبارات تدل على صفته كوكيل تأمني.
 - 4أن يعرف نفسه كوكيل تأمني لكل من يتقدم بطلب وثيقة تأمني،
وعليه أن يبلغ طالب التأمني باسم الشركة التي يعمل وكي ً
ال لها.
مادة ()108
التزام الوكيل
إذا التزم وكيل تأمني مبقتضى اتفاقية مع الشركة أال يعمل وكي ً
ال
-92-

إال لهذه الش���ركة وأال يحيل أي عقد تأمني لغير تلك الشركة ،فعليه
أن يدون على أوراق الكتب والنماذج املس���تعملة يف أعماله انه وكيل
ملتزم لهذه الشركة.
مادة ()109
حظر التعيني
ال يجوز ألي ش���ركة تعيني وكيال لها إال إذا توفرت فيه الش���روط
املنص���وص عليه���ا يف البن���ود (ب ،ج ،د) م���ن امل���ادة ( )121من هذا
		
القانون.
مادة ()110
االحتفاظ بدفاتر احلسابات املستقلة
عل���ى وكيل التأمني االحتفاظ بدفاتر حس���ابات مس���تقلة ألنواع
التأمني اآلتية:
 - 1حس���اب مس���تقل جلمي���ع األقس���اط املدفوعة للش���ركة لوثائق
التأمني على غير احلياة ،وتش���مل األموال املدفوعة واملس���تحقة
للمؤمن لهم ،وتس���مى هذه احلسابات يف جميع السجالت املالية
احملفوظة لدى الوكيل بحسابات التأمني على غير احلياة.
 - 2حس���اب مس���تقل جلميع األقس���اط املدفوعة للش���ركات طبقا
لوثائق التأمني على احلياة ،وتشمل األموال املدفوعة واملستحقة
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للمؤمن لهم ،وتس���مى هذه احلسابات يف جميع السجالت املالية
احملفوظة لدى الوكيل بحسابات التأمني على احلياة	 .
مادة ()111

اإلتفاق اخلطي
ال يج���وز للوكي���ل إبرام وثيقة تأمني بني أي ش���خص وبني املؤمن
إال إذا كان بينه وبني املؤمن اتفاق خطي يقضي يف ش���روطه بإلزام
الوكيل مبا يأتي:
 - 1أن يودع ما يستوفيه من مبالغ من املؤمن لهم يف حساب مستقل
للشركة املتعاقد معها.
 - 2أن يحول إلى املؤمن حتى اخلامس عش���ر من كل ش���هر املبالغ
		
التي استوفاها من املؤمن لهم يف الشهر السابق.
مادة ()112
أموال الوكيل
 - 1تسجل كافة أموال الوكيل التي مت التعامل بها يف أعمال التأمني
يف سجل احلسابات املناسب باستثناء العموالت املدفوعة للوكيل
واملبالغ التي يتقاضاها لقاء خدمات تتعلق بوثائق التأمني.
 - 2ال يحق ألحد املطالبة بحق أو اس���تيفاء حق له من وكيل من أي
مبلغ مرصود ألي س���بب من هذه احلس���ابات قبل الوفاء بجميع
		
املطالبات املستحقة على هذه املبالغ.
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مادة ()113
إلزام الوكالء
للهيئ���ة إص���دار تعليمات بإل���زام الوكالء تقدمي كف���االت لضمان
التزاماته���م ،كم���ا يج���وز له���ا إلزامه���م بتق���دمي وثائق تأم�ي�ن على
مسئوليتهم املهنية حتدد الهيئة شروطها ومبلغ التأمني الذي تغطيها
		
وحدود املسؤولية التي تشملها.
مادة ()114
مبالغ العميل
ال يجوز لوكيل التأمني قبول أي مبلغ من املال بشأن طلب تأمني
إال إذا كانت الش���ركة قد قبلت ذلك الطلب أو إذا أرفق باملبلغ طلب
تأمني مكتمل ،ويف حالة جتديد وثيقة التأمني يش���ترط لقبول مبالغ
		
من العميل أن تكون الشركة قد وافقت على التجديد.
مادة ()115
الشهادة املؤقتة
إذا ق���ام وكيل التأمني بقبول اقت���راح تأمني مكتمل قدمه العميل
بقص���د إب���رام وثيقة تأم�ي�ن أو إذا قبل الوكيل جتدي���د وثيقة تأمني
بن���اء على رغبة العميل ولم يكن مفوضاً من الش���ركة بإصدار وثيقة
التأمني فعليه أن يزود العميل بشهادة مؤقتة لفترة ال تزيد على شهر
ويذكر فيها أنها صادرة مبوجب هذه املادة وتتضمن البيانات اآلتية:
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 - 1اسم وعنوان العميل.
 - 2املبلغ املدفوع من قبل العميل وتاريخ استالمة من قبل الوكيل.
 - 3اقت���راح التأمني أو جتديد الوثيقة أو االقتراح املقبول من الش���ركة
املتعلق بقسط الوثيقة.
 - 4اسم الشركة املزمع توقيع وثيقة التأمني معها ،أو اسم الشركة التي
قبلت اقتراح التأمني.
 - 5إقرار بأن قبول الوكيل ال يعد بحد ذاته إبرام وثيقة تأمني.
 - 6أي���ة بيانات تطل���ب الهيئة إدراجها يف الش���هادة بناء على توصيات
املدير.
مادة ()116
أعمال الوكيل
 - 1تعد األقساط املدفوعة لوكيل التأمني بشأن جتديد لعقد تأمني
بن���اء على رغبة الش���ركة أو بش���أن اقت���راح تأم�ي�ن مت قبوله من
الشركة كأنها مدفوعة إلى الشركة.
 - 2تعد شركة التأمني مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال الوكيل
املعتمد لديها فيما يتعلق أعمال التامني وتعتبرمسؤولة أمام
املؤمن لهم عن البوالص التي صدرت من قبل الوكيل	 .

-96-

مادة ()117
إلغاء إجازة الوكيل
 - 1يجوز للهيئة إلغاء إجازة الوكيل كليا أو بالنس���بة لفرع من فروع
التأمني يف إحدى احلاالت اآلتية:
أ) إذا طلب الوكيل إلغاء إجازته.
ب) إذا ص���در أم���ر بتصفية الوكيل أو بتعي�ي�ن حارس قضائي له
أو إذا اتخ���ذ ق���راراً بتصفيته اختياري���اً أو صدر أمر بضبط
أمواله أو صدر أمر بإشهار إفالسه.
ج) إذا أخل الوكيل بشرط جوهري من شروط اإلجازة.
د) إذا أخ���ل الوكيل بأحكام القانون أو باالتفاق املعقود بينه وبني
الش���ركة لعدم إيداعه األموال التي استوفاها من املؤمن لهم
يف حساب مستقل أو عدم حتويلها إلى املؤمن حتى اخلامس
عشر من الشهر التالي للشهر الذي استوفاها فيه.
هـ) إذا فقد الوكيل شرطاً من شروط اإلجازة بعد منحها إليه.
 - 2ال تلغ���ى إج���ازة الوكيل إال بعد إتاح���ة فرصة معقولة له لتقدمي
دفاعه أمام الهيئة.
 - 3يترت���ب عل���ى إلغ���اء إجازة الوكي���ل أن يتوقف ف���وراً عن تعاطي
		
أعمال التأمني مبوجب قرار اإللغاء.
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مادة ()118
وسطاء التأمني
ال يجوز لوسيط التأمني أو وسيط إعادة التأمني مزاولة عمله ما
لم يكن اسمه مقيداً يف السجل املعد لذلك يف الهيئة.
مادة ()119
سريان أحكام املادتني ()127،123
تسري أحكام املادتني ( )123و( )127من هذا القانون على أعمال
وس���طاء التأمني من حيث ش���روط قيدهم يف الس���جل اخلاص بهم
		
وجتديد هذا القيد وشطبه.
مادة ()120
العمليات احمللية
ال يجوز لشركات التأمني أن تقبل عمليات محلية من وسطاء تأمني
ما لم يكونوا مقيدين يف السجل املعد لذلك بالهيئة ،ويستثنى من ذلك
العاملني بقسم اإلنتاج بشركات التأمني وقت صدور هذا القانون.
مادة ()121
اخلبراء االكتواريني
 - 1ال يجوز للخبراء االكتواريني مزاولة أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم
مقيدة يف السجل املعد لذلك بالهيئة ،ويشترط فيمن يقيد اسمه
يف هذا السجل :
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ً
حاص�ل�ا على درجة علمية يف العل���وم اإلكتوارية من
أ) أن يك���ون
إح���دى اجلامعات أو املعاه���د العلمية أو جمعي���ات اخلبراء
االكتواريني ،أو شهادة تعتمدها الهيئة.
ب) أال يك���ون ق���د حك���م عليه بعقوب���ة اجلناي���ة أو بعقوبة مقيدة
للحرية يف جرمية متس األمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
ج) أال يكون قد حكم بإفالسه ما لم يرد إليه اعتباره.
د) أال يقوم به عارض من عوارض األهلية.
 - 2يش���ترط لقيد اخلبراء االكتواريني غير الفلس���طينيني أن يكون
		
مجازاً لهم مبزاولة املهنة يف اخلارج.
مادة ()122
التقييد والشطب
 - 1يقيد اخلبير االكتواري يف سجل اخلبراء االكتواريني بعد موافقة
الهيئة ودفع الرسوم املقررة.
 - 2يش���طب اس���م اخلبير االكتواري من هذا القيد بقرار من الهيئة
إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه ،أو إذا ثبت أنه قدم
بيانات غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرار عدم
		
التزامه باألسس الفنية الالزمة لعمله.
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مادة ()123
خبراء التأمني االستشاريون
ال يج���وز خلبراء التأمني االستش���اريني مزاول���ة أعمالهم ما لم تكن
أسماؤهم مقيدة يف السجل املعد لذلك بالهيئة ،ويشترط فيمن يقيد
اسمه يف هذا السجل:
ً
حاص�ل�ا على إحدى الدرج���ات العلمية يف التأمني من
 - 1أن يك���ون
إحدى اجلامعات املعترف بها ،أو ش���هادة أخ���رى تعتمدها الهيئة
أو أن يكون حاص ً
ال على مؤهل عالي مع خبرة يف مجال النش���اط
التأميني ال تقل مدتها عن عش���رة سنوات منها خمس سنوات يف
اإلدارة.

 - 2أن تتوفر الش���روط املبينة يف البنود (ب ،ج ،د) من املادة ()121
		
من هذا القانون.
مادة ()124
الشخص االعتباري
إذا كان اخلبي���ر االستش���اري ش���خصاً اعتباري���اً فيتع�ي�ن توف���ر

الش���روط املذكورة يف املادة ( )123يف املمثل القانوني لهذا الشخص
االعتباري.
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مادة ()125
تقييد وشطب اخلبير
 - 1يقيد اخلبير يف السجل بعد موافقة الهيئة ودفع الرسوم املقررة.
 - 2يش���طب القي���د بق���رار من الهيئة إذا فقد اخلبير أحد ش���روط
القي���د أو بن���اء عل���ى طلبه أو إذا ثب���ت أنه قدم أي���ة بيانات غير
صحيحة مطلوبة وفقاً ألحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو إهمال
جسيم أو تكرر عدم التزامه باألسس الفنية الالزمة لعمله.
مادة ()126
تكليف اخلبير
ال يج���وز تكليف أي خبير بأعمال اخلبرة االستش���ارية للتأمني أمام
احملاكم أو يف مجاالت التحكيم أو غيرها إال إذا كان مقيداً بالسجل.
مادة ()127
خبراء املعاينة لتقدير األضرار
 - 1ال يجوز خلبير املعاينة وتقدير األضرار مزاولة عمله ما لم يكن
مقيداً يف السجل املعد لذلك بالهيئة.
 - 2يق���دم طل���ب القيد أو التجديد إلى الهيئة وفقاً للش���روط التي
تقررها.
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 - 3يس���ري القي���د مل���دة ثالث س���نوات قابلة للتجديد بعد تس���ديد
الرسوم القانونية.
 - 4يش���ترط فيم���ن يقيد اس���مه يف س���جل خب���راء املعاين���ة وتقدير
األضرار أن تتوفر فيهم شروط املؤهل واخلبرة التي تضعها الهيئة
باإلضافة إلى البنود ب ،ج ،د من املادة ( )121من هذا القانون.
مادة ()128
سريان أحكام املادة ()123
تس���ري أحكام املادة ( )123من هذا القان���ون على خبراء املعاينة
وتقدير األضرار من حيث ش���روط قيدهم يف الس���جل اخلاص بهم
		
وجتديد هذا القيد وشطبه.
مادة ()129
االستعانة باخلبراء املسجلني
ال يجوز لش���ركات التأمني أن تس���تعني بخب���راء للمعاينة وتقدير
األض���رار م���ن غير املس���جلني يف س���جل الهيئة ويس���تثنى من ذلك
		
احلاالت التي تقتضي خبرة فنية خاصة.
مادة ()130
محققو التأمني
 - 1ال يجوز حملقق التأمني مزاولة عمله ما لم يكن مقيداً يف السجل
املعد لذلك بالهيئة.
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 - 2يختص محقق التأمني بإجراء التحقيق يف ظروف ومالبس���ات
االدعاءات ودراس���ة أس���بابها وم���دى اإلصابة والض���رر ،ويجوز
ل���ه تدوي���ن اإلف���ادات واحلص���ول على كاف���ة التقاري���ر وتصوير
األش���خاص واألماكن وأية أمور أخرى تتعلق بعمله وعلى اجلهات
املعنية االلتزام بتمكينه من القيام بعمله.
 - 3تسري أحكام املادتني ( )127 ،123من هذا القانون على أعمال
محققي التأمني وشروط قيدهم يف السجل اخلاص بهم وجتديد
هذا القيد وشطبه.
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الفصل اخلامـس عشـر

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
مادة ()131
االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني
ينش���أ مبوجب هذا القانون احتادا يس���مى (االحتاد الفلسطيني
لشركات التأمني) ويكون له الشخصية االعتبارية املستقلة.
مادة ()132
املمثل القانوني
 - 1تكون جميع شركات التأمني العاملة يف فلسطني أعضاء يف االحتاد
حكما ،ويختارون من بينهم مجلس إدارة مؤقت ملدة ال تزيد عن سنة.
 - 2يعتب���ر االحت���اد املمث���ل القانون���ي لش���ركات التأمني ل���دى الدوائر
الرس���مية والغير وسائر اجلهات املختصة فيما يتعلق بقضايا وأمور
التأمني العامة وذلك يف حدود األحكام واألعمال والصالحيات التي
يحددها نظام االحتاد الذي يصدر مبقتضى هذا القانون.
 - 3يع���د مجل���س اإلدارة املؤق���ت النظ���ام الداخل���ي ويعم���ل به بعد
		
مصادقة الهيئة عليه.
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مادة ()133
ممارسة العمل
ميارس االحتاد أعماله ونشاطه لتنظيم أعمال التأمني وبخاصة
الس���لوك املهن���ي لألعض���اء واحلفاظ عل���ى تقاليد ممارس���ة املهنة
وأخالقياتها وحتديد احلدود الدنيا ألس���عار التأمني االختياري مبا
		
يتناسب واألسعار العاملية لهذه التأمينات.
مادة ()134
تنظيم العالقات
يتولى االحتاد تنظيم العالقات بني األعضاء فيما يتعلق بتس���وية
قضايا التعويضات املش���تركة واملس���تردة وتأمينات املشاركة ووضع
		
آليات تسوية احلسابات فيما بينهم.
مادة ()135
التوصيات
يك���ون لالحتاد يف س���بيل القيام بأعمال���ه صالحية التوصية إلى
الهيئ���ة بتوقي���ع العقوب���ات على األعض���اء الذين يخالف���ون قرارات
االحت���اد أو مس���لكيات املهن���ة ،كم���ا ل���ه التوصي���ة بوق���ف إج���ازة
العضو لنوع أو أكثر من أنواع التأمني		.
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مادة ()136
تزؤيد الهيئة بقرارت االحتاد
عل���ى االحتاد تزويد الهيئة بنس���خة عن أي قرار تتخذه اجلمعية
العمومية لالحتاد أو مجلس إدارته مصدقة من رئيس االحتاد وذلك
		
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
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الفصل السـادس عشـر

تأمين المركبات اآللية
مادة ()137
وثيقة املركبة السارية املفعول
ال يجوز ألي ش���خص أن يس���تعمل مركبة آلية ،أو أن يس���مح ألي
شخص آخر باستعمالها أو أن يتسبب يف ذلك إال إذا كانت للمركبة
		
وثيقة تأمني نافذة املفعول متفقة وأحكام هذا القانون.
مادة ()138
صدور الوثيقة من مؤمن مجاز للعمل
تك���ون وثيقة التأم�ي�ن متفقة وأحكام هذا القانون إذا صدرت من
مؤمن أجيز له العمل من قبل الهيئة ،وتغطي أي ضرر جسماني ناجت
عن حادث طرق حلق باملذكورين أدناه :
 - 1صاح���ب املركبة وس���ائقها جت���اه أي التزام يترت���ب عليهما ألي
شخص يكون داخل املركبة أو خارجها.
 - 2صاحب املركبة الذي يقودها أو من يقودها بإذن منه شأنه شأن
أي مصاب آخر		.
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مادة ()139
مدة التأمني يف الوثيقة
ال يجوز أن تزيد مدة التأمني يف الوثيقة عن مدة سريان رخصة
املركبة.
مادة ()140
حظر إلغاء وثيقة التأمني
ال يجوز للمؤمن أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمني أو وقف سريانها ما
دامت رخصة املركبة سارية إال يف إحدى احلالتني اآلتيتني :

 - 1نقل ملكية املركبة وفقا ألحكام قانون املرور.
 - 2إحضار ش���هادة من سلطة الترخيص تفيد إلغاء رخصة املركبة
		
أو وقف سريانها.
مادة ()141
حظر وضع الشروط
ال يج���وز للمؤم���ن أن يض���ع يف وثيق���ة التأم�ي�ن أي ش���رط يقيد
استعمال املركبة من حيث :
 - 1عمر األشخاص الذين يقودون املركبة.
 - 2حال���ة املركبة فيما عدا املركب���ة التي انتهت رخصتها مدة تزيد
على تسعني يوماً.
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 - 3عدد األشخاص الذين تقلهم املركبة اخلصوصية فقط.
 - 4األوقات واملناطق التي تستعمل فيها املركبة.
 - 5وس���م املركب���ة بعالم���ات مميزة فيم���ا عدا العالم���ات الواجب
وسمها مبوجب القانون.
 - 6رخصة قيادة س���ارية املفعول مهما كانت املدة التي مضت على
		
إصدارها.
مادة ()142
بيع املركبة
إذا قام املؤمن له أو املالك ببيع املركبة فيجب عليه تس���ليم أصل
الوثيقة وإبالغ املؤمن كتابة خالل ثالثني يوماً من تاريخ البيع	 .
مادة ()143
مخالفة أحكام املادة ()142
 - 1إذا ثب���ت أن املؤمن ل���ه أو املالك اجلديد قد خالف أحكام املادة
( )142من هذا القانون وأصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم
عن حادث طرق وقع للمركبة خالل املدة املنصوص عليها يف تلك
املادة فيعفى املؤمن من املسؤولية عن تعويضه.
 - 2يف كل األحوال يبقى حق املصاب من الغير قائما نحو املؤمن
بعد إنقضاء املدة املذكورة يف املادة ( )142من هذا القانون.
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الفصل السابـع عشـر

المسؤولية عن التعويض
مادة ()144
تعويض املصاب
 - 1يس���أل كل م���ن يس���تعمل مركبة آلي���ة أو يأذن بإس���تعمالها عن
تعويض املصاب عن كل ضرر جس���ماني أو مادي أو معنوي ناجت
عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه.
 - 2تك���ون مس���ؤولية من يس���تعمل املركبة أو من يأذن باس���تعمالها
مس���ؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض املص���اب بغض النظر عما
إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب املصاب أم لم يكن.
مادة ()145
مسؤولية املؤمن واملؤمن له
يس���أل املؤم���ن واملؤم���ن ل���ه أو الصن���دوق (حس���ب مقتضي���ات
احل���ال) ع���ن تعوي���ض املص���اب ال���ذي حلق���ه ض���رر جس���ماني
		
أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق.
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مادة ()146
اشتراك أكثر من مركبة يف احلادث
تسري األحكام اآلتية إذا اشتركت يف حادث الطرق أكثر من مركبة:

 - 1يكون كل س���ائق مركبة مس���ؤوال عن اإلضرار اجلس���مانية التي
أصابت ركاب مركبته.
 - 2يكون الس���ائقون مسؤولون مس���ؤولية تضامنية عن تعويض كل
مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتهم املشتركة يف حادث
الطرق ،أما فيما بينهم فيوزع عبء التعويض بالتساوي.
 - 3يش���ترط لتطبي���ق الفق���رة ( )2من ه���ذه املادة تواف���ر االتصال
املادي بني املركبات ذاتها أو بني أحدها واملصاب ،ويكفي لتوافر
االتصال تالمس املركبات فيما بينها أو بني إحداها واملصاب.
مادة ()147
حادث الطرق من مركبة ثثقيلة مع مركبة خفيفة
 - 1إذا وق���ع ح���ادث ط���رق اش���تركت في���ه مركبة ثقيل���ة أو أكثر مع
مركبة خفيفة أو أكثر ،فيدفع مؤمنو املركبة الثقيلة ملؤمني املركبة
اخلفيفة خمس�ي�ن باملائة م���ن التعويض عن األضرار اجلس���دية
الناجتة عن احلادث.
 - 2يك���ون مؤمن���وا املركب���ة الثقيل���ة مس���ؤولني بالتضام���ن جت���اه
مؤمن���ي املركبة اخلفيف���ة ويتحملون فيما بينهم عبء املس���ؤولية
		
بالتساوي.
-111-

مادة ()148
اإلخطار عن احلادث
يج���ب على س���ائق املركبة أو مالكه���ا أو من يأذن باس���تعمالها أو
املص���اب أو ورثت���ه أن يخطر املؤمن أو الصندوق (حس���ب مقتضيات
احلال) بوقوع حادث الطرق خالل ثالثني يوما من تاريخ وقوع احلادث
أو من التاريخ الذي كان مبقدوره أن يقوم بالتبليغ عن احلادث.
مادة ()149
عدم استحقاق املصاب للتعويض
ال يستحق املصاب تعويضاً يف إحدى احلاالت اآلتية:
 - 1من تسبب عمدا يف وقوع حادث الطرق.
 - 2من قاد املركبة أو استعان بها يف ارتكاب جناية أو جنحة.
 - 3من قاد املركبة بدون تأمني نافذ املفعول وقت احلادث أو خالف
شروط وثيقة التأمني.
 - 4من قاد املركبة دون إذن مالكها أو املتصرف بها قانونا ومن كان
يعلم أنها تقاد كذلك.
 - 5من قاد املركبة بدون رخصة قيادة ،أو برخصة قيادة ال جتيز له
قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة
تزيد على سنة ،أو خالل فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار
صادر من جهة مختصة قانونا.
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 - 6مالك املركبة أو املتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها
دون أن يكون للمركبة تأمني نافذ املفعول أو كان التأمني ال يغطي
حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان
املصاب داخل املركبة أو خارجها.
 - 7عل���ى الرغم مما ورد يف الفق���رة ( )6من هذه املادة ،إذا اصيب
السائق بحادث طرق حني قيادتة املركبة بإذن مالكها أو املتصرف
به���ا ،ول���م يكن للمركب���ة تأمني نافذ املفع���ول أو كان لها تأمني ال
يغط���ي احل���ادث دون أن يعلم ولم يكن من املعقول أن يعلم بذلك،
فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب
آخر.
مادة ()150
وفاة السائق املصاب
إذا أدى حادث الطرق إلى وفاة الس���ائق املصاب الذي ال يستحق
تعويض���اً مبوجب هذا القانون ،فإنه يحق للمعالني من ورثته مطالبة
الصندوق بالتعويض طبقاً ألحكام هذا القانون		.
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الفصل الثامن عشر

األضرار التي تستوجب التعويض
مادة ()151
إقامة دعوى
للمص���اب حق إقام���ة الدعوى للمطالبة عن األضرار اجلس���دية
واملادي���ة واملعنوية التي حلقت به جراء احلادث ،ضد املؤمن واملؤمن
له معاً أو ضد املؤمن أو الصندوق فقط		 .
مادة ()152
التعويض عن الضرر املعنوي
يكون التعويض ع���ن األضرار املعنوية الناجمة عن حادث الطرق
على النحو اآلتي:
 - 1خمسون ديناراً عن كل واحد باملائة من نسبة العجز الدائم.
 - 2أربعون ديناراً عن كل ليلة ميكثها املصاب يف املستش���فى أو أية
مؤسسة عالجية للعالج بسبب حادث الطرق.

 - 3خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات اجلراحية التي أجريت
للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه يف املشفى.
-114-

 - 4إذا لم يستحق املصاب تعويضا مبوجب الفقرات ( )3 ،2 ،1من
هذه املادة يحق له تعويضا ال يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.
مادة ()153
مقدار التعويض عن األضرار املعنوية
ال يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن األضرار املعنوية عن
عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.
مادة ()154
الورثة
إذا أدى احل���ادث إلى وفاة املصاب ف���إن املبلغ الذي يدفع لورثته هو
خمس���ون باملائ���ة من احل���د األقصى املذك���ور يف امل���ادة ( )153من هذا
القان���ون مطروح���اً منه حصة الورث���ة املعالني وفقاً حلج���ة حصر إرث
املتوفى.
مادة ()155
التعويض عن الضرر املادي
عند احتس���اب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان املقدرة على
الكس���ب ال يؤخ���ذ يف االعتب���ار الدخل الذي يزيد عل���ى مثلي معدل
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األج���ور يف احلقل االقتصادي ال���ذي ينتمي إليه املصاب وفقاً آلخر
		
نشرة يصدرها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
مادة ()156
العجز املؤقت
إذا أدى ح���ادث الط���رق إلى عدم قدرة املصاب على القيام بعمله
فإنه يستحق ( ٪ 100مائة باملائة) من أجره اليومي طيلة مدة عجزه
املؤقت على أال تتجاوز مدة العجز سنتني من تاريخ احلادث.
مادة ()157
احتساب التعويض
عند احتساب التعويض عن فقدان املقدرة على الكسب املستقبلي يجرى
		
خصم مقابل الدفع الفوري.

مادة ()158
القاصر
 - 1إذا كان املصاب قاصراً فعلى احملكمة أن تقرر إيداع املبلغ احملكوم
به لدى أحد البنوك باسم املصاب حلني بلوغه سن الرشد.
 - 2يج���وز للمحكم���ة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر أن تقرر
من���ح النائ���ب احلق يف صرف مبلغ ش���هري لإلنف���اق على املصاب
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حلني بلوغه س���ن الرش���د وذلك إذا كانت حالة املصاب تس���تدعي
ذلك.
مادة ()159
تقادم دعوى التعويض
تتق���ادم دع���وى املطالب���ة بالتعوي���ض ع���ن األض���رار الناجم���ة
ع���ن ح���ادث الط���رق إذا ل���م ترف���ع خالل ثالث س���نوات م���ن تاريخ
وق���وع احل���ادث أو تاري���خ احلص���ول عل���ى تقري���ر طبي نهائ���ي إذا
جتاوزت املدة الثالث سنوات املذكورة		.
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الفصل التاسع عشـر

الدفعات المستعجلة
مادة ()160
الدفعة املستعجلة
على املس���ئول عن التعويض مبوجب أحكام هذا القانون أن يدفع
للمصاب دفعة مستعجلة خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره بذلك
من املستدعي املبالغ اآلتية:
 - 1النفقات الضرورية التي أنفقها املصاب للعالج بس���بب احلادث
مبا فيها نفقات مكوثه يف املش���فى والنفقات التي يتحتم إنفاقها
على عالجه ومتريضه بسبب احلادث.
 - 2دفعات ش���هرية تكفي لس���د متطلبات معيش���ته ومعيش���ة أفراد
أس���رته املعالني منه ومتطلبات العالج والتمريض الضرورية التي
يستوجب إنفاقها عليه بسبب احلادث.
 - 3يراعى عند حتديد الدفعة الشهرية ،دخل املصاب خالل الثالثة أشهر
التي سبقت تاريخ احلادث ،وال يؤخذ يف االعتبار الدخل الذي يزيد
		
على مثلي معدل األجور املذكور يف املادة (.)155
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مادة ()161
طلب الدفع املستعجل
إذا انقض���ت م���دة الثالثني يوم���اً احملددة يف املادة الس���ابقة من

ه���ذا القانون ولم يدفع املس���ؤول ع���ن التعويض الدفعة املس���تعجلة
فيجوز للمستدعي أن يقدم طلب الدفع املستعجل إلى قاضي األمور
		
املستعجلة أو إلى احملكمة املختصة يف نظر الدعوى.
مادة ()162
تعيني جلسة
يعني القاضي جلسة لنظر الطلب خالل اسبوع من تاريخ تقدميه
مراعياً يف ذلك إعطاء املس���تدعي ضدهم مدة خمس���ة عش���ر يوما
		
لتقدمي الئحة جوابية من تاريخ تبليغهم الئحة الطلب.
مادة ()163
قواعد التبليغ
تسري قواعد التبليغ املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات
		
املدنية والتجارية يف نظر الطلب.
مادة ()164
حضور املستدعي
 - 1يج���ب عل���ى املس���تدعي أن يحضر أم���ام القاضي ملناقش���ته يف
استدعائه.
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 - 2يجب على القاضي أن يس���تمع إلى بينة أولية حول املس���ؤولية
عن التعويض.
 - 3إذا ثبت للقاضي أن املس���تدعي يستحق تعويضاً مبوجب أحكام
هذا القانون ،فيصدر قراره يف ذات اجللس���ة إال إذا رأى ضرورة
للتأجيل الس���تدعاء ش���خص آخر ملناقش���ته ،أو لتق���دمي أية بينة
إضافية بخصوص مسألة معينة.

 - 4إذا قرر القاضي إجابة املستدعي لطلبه فعليه أن يحدد له أجال
		
لتقدمي الئحة دعواه األصلية أمام احملكمة املختصة.
مادة ()165
مجموع الدفعات الشهرية
ال يجوز أن يزيد مجموع الدفعات الشهرية عن اثنتي عشرة دفعة
من تاريخ القرار.
مادة ()166
وقف دفع الدفعات
يوق���ف صرف الدفعات الش���هرية إذا لم يودع املس���تدعي دعواه
األصلي���ة خ�ل�ال األج���ل احملدد ل���ه مبوج���ب الفقرة ( )4م���ن املادة
		
( )164من هذا القانون أو إذا أودعت ثم شطبت.
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مادة ()167
طلب لتعديل القرار
 - 1ال يقب���ل طلب إض���ايف لدفع دفعات مس���تعجلة أو طلب لتعديل
القرار السابق إال إذا مضت ستة أشهر على تاريخ القرار السابق
وتغيرت الظروف مبا يبرر إصدار قرار جديد.
 - 2كل طل���ب إلص���دار قرار بتعديل القرار الس���ابق يقدم إلى نفس
القاضي الذي فصل يف الطلب الس���ابق أو إلى احملكمة املنظورة
أمامها الدعوى األصلية.
مادة ()168
النفاذ املعجل
 - 1يكون القرار الصادر يف طلب الدفع املستعجل مشموال بالنفاذ
املعجل وقاب ً
ال لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ صدوره.
 - 2يك���ون القرار الص���ادر من احملكمة االس���تئنافية نهائياً غير قابل
للطعن.
 - 3تك���ون جمي���ع املبال���غ املدفوعة للمس���تدعي جزءا م���ن إجمالي
		
التعويض املستحق للمصاب حني ثبوت املسؤولية.
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مادة ()169
مجموع الدفعات املستعجلة املدفوعة
إذا زاد مجموع الدفعات املس���تعجلة املدفوعة للمدعي عن املبلغ
احملكوم به يف الدعوى األصلية ،أو إذا قضت احملكمة برد الدعوى بحكم
نهائي فانه يحق للمدعي عليه الذي دفع الدفعات املستعجلة الرجوع
		
على املدعي أو املسؤول عن الضرر أو الصندوق.
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الفصل العشرون

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي
حوادث الطرق
مادة ()170
إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
ينش���أ مبوج���ب أحكام ه���ذا القان���ون صن���دوق يس���مى (الصندوق
الفلس���طيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) وتكون له الشخصية
االعتبارية املستقلة.
مادة ()171
إدارة الصندوق

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:
 - 1وكيل وزارة املالية رئيساً.
 - 2املدير العام إلدارة التأمني.
 - 3مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
 - 4ممثل احتاد ش���ركات التأمني يف فلس���طني يعينه مجلس إدارة
االحتاد.
		
 - 5أحد خبراء التأمني تعينه الهيئة.
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مادة ()172
موارد الصندوق
 - 1تتك���ون م���وارد الصن���دوق م���ن نس���بة مئوية من رس���وم التأمني
اإللزامي حتددها الهيئة على كل وثيقة.
 - 2تلتزم شركات التأمني بتحويل النسبة املذكورة يف الفقرة ( )1من
هذه املادة إلى الصندوق يف املوعد الذي حتدده الهيئة ،وإذا تخلفت
الشركة عن ذلك يكون للهيئة صالحية فرض غرامة تأخير على
		
الشركة وتؤول هذه الغرامة إلى موارد الصندوق.
مادة ()173
تعويض املصاب من الصندوق
فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض املصاب الذي يستحق
تعويضا مبوجب أحكام هذا القانون وال يستطيع مطالبة املؤمن
بالتعويض ألحد األسباب اآلتية:
 - 1إذا كان السائق املتسبب يف وقوع احلادث مجهوال.
 - 2إذا لم يكن بحوزة السائق تأمني مبوجب أحكام هذا القانون.
 - 3إذا كان املؤمن حتت التصفية.
 - 4إذا كان بحوزة الس���ائق تأم�ي�ن ولكنه ال يغطي احلادث موضوع
املطالبة بسبب :
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أ) استعمال املركبة لغرض مخالف ملا هو محدد يف رخصتها.
ب) قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة ال جتيز
له قيادة ذات النوع.
ج) إذا لم يدفع املؤمن له قسط التأمني يف امليعاد احملدد واملتفق
عليه.
د) إذا وقع من املؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية
عند حصوله على وثيقة التأمني.
و) أي���ة حالة أخ���رى ال تغطي فيه���ا الوثيقة االلت���زام بالتعويض
		
مبوجب احكام هذا القانون.
مادة ()174
احلصول على التعويض
يح���ق للمص���اب يف احل���االت املذك���ورة يف امل���ادة ( )173من هذا
القانون احلصول عل���ى التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي
كان يحق له فيها احلصول عليه من املؤمن ،مبا يف ذلك دفع نفقات
		
عالج املصاب يف املشفى واملدفوعات املستعجلة.
مادة ()175
الرجوع باملبالغ املدفوعة
 - 1يحق للصندوق الرجوع باملبالغ املدفوعة من قبله بسبب احلادث
على أحد املذكورين أدناه:
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أ) من ال يستحق تعويضا مبوجب أحكام املادة (  )149من هذا القانون.
ب) م���ن ل���م يكن له تأمني نافذ املفعول وقت وقوع احلادث ،ويس���تثنى
م���ن ذلك من كان لديه تأمني س���نوي انته���ى مفعوله خالل ثالثني
يوماً قبل تاريخ احلادث.
ج) م���ن كان بحوزته تأمني ال يغطي احلادث وفقاً للحاالت املذكورة يف
الفقرة ( )4من املادة (.)173
د) مالك املركبة أو املتصرف بها.

 - 2يخض���ع حق الرجوع س���واء فيما يتعل���ق بالصندوق أو فيما بني
املشتركني يف احلادث ألحكام االلتزامات املدنية.
 - 3يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية		.
مادة ()176
الدائن املمتاز
يكون الصندوق دائنا ممتازاً للمؤمن حتت التصفية مبا دفعه من
		
مبالغ بسبب احلادث.
مادة ()177
عجز الصندوق عن الوفاء باإللتزامات
إذا عج���ز الصندوق عن الوفاء بالتزامات���ه نحو املصابني فتلتزم
وزارة املالية بسد هذا العجز من حساب اخلزينة العام.
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الفصل الواحد والعشرون

العقوبات
مادة ()178
العقوبات
 - 1تعاق���ب الش���ركة التي متارس أعمال التأم�ي�ن قبل حصولها على
اإلجازة ،أو خالل مدة إيقاف اإلجازة ،أو بعد إلغائها ،أو بعد صدور
قرار بعدم جتديدها ،بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار أردني أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً وال تزيد عن عشرة آالف دينار
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً .كما يعاقب مديرها العام أو
مدير الفرع (حسب مقتضى احلال) بهذه الغرامة أو باحلبس ملدة
ال تزيد عن س���نتني ،أو بكلتا العقوبتني .وتش���دد العقوبة يف حالة
التكرار على أال تزيد عن ضعف حدها األقصى.
 - 2تعتب���ر العقود التي تصدرها الش���ركة وفقا للفقرة ( )1من هذه
امل���ادة نافذة بحق الش���ركة والغير حس���ن النية ،وتلتزم الش���ركة
بتعويض املؤمن حس���ن النية عن كافة اخلسائر التي يتعرض لها
جراء عدم قانونية العقد.
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مادة ()179
احلبس
 - 1يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ش���هر واحد وال تزيد عن س���تة
أشهر أو بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار أردني ،أو ما يعادلها
من العملة املتداولة قانوناً ،وال تزيد عن سبعة آالف دينار ،أو ما
يعادله���ا بالعملة املتداولة قانوناً ،أو بكلتا العقوبتني ،كل ش���خص
قام بإصدار عقود تأمني خالفاً ألحكام هذا القانون.
 - 2يعاق���ب باحلب���س م���دة ال تق���ل عن ش���هر واح���د وال تزيد عن
ثالث���ة أش���هر أو بغرامة مالية ال تقل عن خمس���مائة دينار أو ما
يعادله���ا بالعمل���ة املتداولة قانوناً وال تزيد ع���ن ألفي دينار أو ما
يعادله���ا بالعملة املتداول���ة قانوناً أو بكلتا العقوبتني كل ش���خص
م���ارس أعمال وكالة التأمني أو وس���اطة التأم�ي�ن دون احلصول
على الترخيص القانوني.
 - 3تعتب���ر العق���ود التي تصدر وفق���ا للفقرة (1و )2م���ن هذه املادة
نافذة بحق الش���خص الذي أصدرها والغير حس���ن النية ،ويلتزم
الش���خص ال���ذي أصدرها بتعويض املؤمن حس���ن النية عن كافة
اخلسائر التي يتعرض لها جراء عدم قانونية العقد		 .
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مادة ()180
معاقبة الشركة والوكيل والوسيط
 - 1تعاق���ب الش���ركة الت���ي خالفت أح���كام هذا القان���ون واألنظمة
والتعليم���ات واألوامر املتعلقة بالعموالت بغرامة ال تقل عن ثالثة
آالف دين���ار أو م���ا يعادلها بالعملة املتداول���ة قانوناً وال تزيد عن
سبعة آالف دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
 - 2يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف وخمس���مائة دينار أو ما يعادلها
بالعمل���ة املتداول���ة قانون���اً وال تزي���د عن ثالث���ة آالف دينار أو ما
يعادله���ا بالعمل���ة املتداول���ة قانون���اً إذا خال���ف وكي���ل التأمني أو
الوس���يط أحكام ه���ذا القانون واألنظم���ة والتعليم���ات واألوامر
		
املتعلقة بالعموالت.
مادة ()181
احلبس والغرامة
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن
ألف وخمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً وال تزيد
عن عشرة آالف دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ،أو بكلتا
العقوبت�ي�ن كل ش���خص قام بعرقلة أو مبنع مدي���ر عام إدارة التأمني
أو أي موظ���ف يف الهيئ���ة م���ن أداء واجباته���م لتنفيذ ه���ذا القانون،
أو ق���ام بالتدخ���ل ملنعهم من احلصول عل���ى املعلومات املطلوبة ألداء
		
واجباتهم ،أو امتنع عن تزويدهم بهذه املعلومات.
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مادة ()182
مخالفة أحكام القانون
فيم���ا ل���م يرد بش���أنه نص خ���اص يعاقب كل ش���خص خال���ف أحكام
ه���ذا القان���ون أو اللوائح أو التعليم���ات أو القرارات الص���ادرة مبقتضاه،
		
بغرامة ال تزيد عن خمسة عشر ألف دينار.
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الفصل الثاني والعشرون

أحكام ختامية وانتقالية
مادة ()183
حظر التأمني خارج فلسطني
 - 1ال يجوز التأمني لدى ش���ركة تأمني خارج فلسطني على األموال
املنقول���ة وغي���ر املنقول���ة املوجودة يف فلس���طني أو عل���ى األموال
املنقولة الواردة إلى فلسطني.
 - 2يجوز للمؤمن إعادة التأمني داخل فلسطني وخارجها.
مادة ()184
اقتراح مشروع للتأمني اإلجباري
للهيئ���ة اقتراح مش���روع قانون لفرض التأم�ي�ن اإلجباري ضد بعض
األخطار.
مادة ()185
تقدمي مشاريع اللوائح

عل���ى املدي���ر أن يق���دم إلى الهيئة خالل س���تة أش���هر م���ن تاريخ
العمل بهذا القانون مشاريع اللوائح املتعلقة بشروط ومتطلبات منح
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اإلجازة للتأمني على احلياة وغير احلياة ومش���اريع اللوائح األخرى
التي يتوجب إصدارها لتنفيذ هذا القانون.
مادة ( )186
التبلغ
تبلغ جميع التعليمات والقرارات واألوامر واإلش���عارات الصادرة
ع���ن الهيئة أو مدير عام إدارة التأمني للش���خص املعني على عنوانه
املخت���ار يف فلس���طني بالبريد املس���جل أو املس���تعجل أو اخلاص أو
بالفاكس أو بالتس���ليم الش���خصي مقابل إيصال ،أو بجميع وس���ائل
التبلي���غ املعمول فيه���ا وفقاً للقان���ون .ويعتبر تاريخ االس���تالم اليوم
الس���ابع من تاريخ إيداع الرس���الة يف البريد أو من تاريخ الفاكس أو
التلكس.
مادة ()187
نشر القرارات
تنش���ر جميع القرارات والتعليم���ات واألوامر الصادرة عن الهيئة
		
واملدير مبوجب أحكام القانون يف اجلريدة الرسمية.
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مادة ()188
األشخاص العاملني يف التأمني
 - 1فيما يتعلق باألش���خاص العاملني يف قطاع التأمني يف فلس���طني
قب���ل نفاذ هذا القانون يظل معموالً بالتراخيص الصادرة لهم إن
كانت س���ارية املفع���ول ،وجتدد بذات الش���روط املعمول بها وقت
صدورها ملدة ال تزيد عن سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
 - 2على األش���خاص املذكورين يف الفقرة ( )1توفيق أوضاعهم وفق
شروط ومتطلبات هذا القانون خالل املدة األصلية أو اإلضافية
		
احملددة يف تلك الفقرة.
مادة ()189
إصدار اللوائح
يص���در مجل���س ال���وزراء اللوائ���ح الالزم���ة لتنفي���ذ أح���كام هذا
القانون.
مادة ()190
اإللغاء
 - 1تلغ���ى جمي���ع األوامر واألحكام الصادرة عن س���لطات اإلحتالل
بشأن التأمني.
		
 - 2يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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مادة ()191
التنفيذ والنفاذ والنشر
عل���ى جميع اجله���ات املختصة كل فيما يخص���ه تنفيذ أحكام هذا
القان���ون ،ويعم���ل ب���ه بعد ثالث�ي�ن يوما م���ن تاريخ نش���ره يف اجلريدة
الرسمية.
صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2005/10 /13 :ميالدي
املوافق / 10 :رمضان 1426 /هجري
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