قانون التأمين رقم ( )20لسنة 2005

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته ،

وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم ( )13لسنة  2004م ،
وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ ،2005/10/5
ً
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
تعــاريف
مادة ()1
التعاريف

يكووون للملمووال والعب ووارال التاليووة أينم ووا وردل فووي هووذا الق ووانون المعوواني الم صص ووة ل ووا أدنوواه م ووا لووم ت وودل القرينووة عل ووى
الف ذلك- :

الوزير :وزير المالية.

الهيئة :هيئة سوق رأس المال.

المجلس :مجلس إدارة ال يئة.

إدارة التأمين :إدارة التأمين لدى ال يئة.

المدير :مدير عام إدارة التأمين.

أعمــال التــأمين :النشوواا المتعلووا بكافووة أنووواع التووأمين المنصوووذ علي ووا فووي هووذا ا لقووانون بمووا فووي ذلووك إعووادة التووأمين
وأعموال وكوالء التوأمين والوسوطاء وأ صووائي التوأمين علوى الحيواة (ا)متوواريين) وأ نشوواا ب ور ذ عالقوة بعقود وأعمووال
التأمين.

عقد التأمين :أ اتفواق أو تع ود يلتوزم بمقت واه المونمن أن يوند إلوى المونمن لوه أو إلوى المسوتفيد الوذ اشوترا التوأمين
لصو الحه مبلغ واً موون الموال أو إي وراداً أو مرتب واً أو أ عوو

مووالي ب وور فوي حالووة وقوووع الحوادي أو تحقووا ال طوور المبووين

بالعقد ،وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أ رى يندي ا المنمن له للمنمن.

عقـــد إعـــادة التـــأمين :أ اتف وواق أو تع وود بووين ش ووركة الت ووأمين األصوولية (الش ووركة المتنازل ووة) وشووركة أو ش ووركال أ وورى (
معيوود الت ووأمين) تنقووه بموجب ووه الش ووركة المتنازلووة إل ووى معي وود التووأمين ك ووه أو بع و

األ ط ووار الت ووي التزموول ب ووا للغي وور

ال ،وذلووك مقاب ووه مبلوون مع ووين تدفعووه الش ووركة المتنازلووة إل ووى معيوود الت ووأمين
بموجووب عقوود ت ووأمين أ ذتووه عل ووى عاتق ووا أصو و ً

يعرف باسم قسط إعوادة التوامين ،ويلتوزم معيودو التوأمين بموجوب هوذا العقود بتعووي
ا) رار التي أمنل للغير

الشوركة المتنازلوة عموا قود يلحق وا مون

ال.
دها أص ً

المـممن :شووركة التوأمين أو فوورع شوركة التوأمين األجنبيووة التوي حصوولل علوى إجوازة لمزاولووة أعموال التووأمين بموجوب أحكووام
هذا القانون.
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المــممن لـــ  :الش و ذ ال ووذ أبوورم عق وود التووأمين مووم الم وونمن ،أو المسووتفيد ال ووذ امتسووب حقوووق عق وود التووامين ابت ووداء أو
حولل إليه بصورة قانونية.

اإلجازة :اجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

شــر ة التـــأمين الم ل ـــة :كووه ش ووركة يووتم تأسيسو و ا فووي فلس ووطين وتسووجه لوودى مس ووجه الشووركال لغاي ووال القيووام بأعم ووال
التأمين.

شــر ة التــأمين األجن ــة  :كووه شووركة يوتم تأسيس و ا وار فلسووطين وتسووجه لودى مسووجه الشووركال لغايوال القيووام بأعمووال
التأمين.
الفرع :الفرع التابم للشركة ويقوم بأعمال التأمين نيابة عن الشركة وباسم ا وبمقت ى شروا ا)جازة.
الو يــل :الش و ذ المف ووو

بممارسووة أعمووال وكي ووه التووأمين بالنيابووة ع وون الشووركة أو عوون أح وود فروع ووا بموجووب تف وووي

طي من الشركة بما في ذلك أعمال وكالة إعادة التأمين.

الوســـ  :الشو و ذ المف ووو

بممارس ووة أعم ووال وس وواطة الت ووأمين ب ووين الم وونمن والم وونمن ل ووه بموج ووب تف وووي

ط ووي م وون

المنمن له بما في ذلك أعمال وساطة إعادة التأمين.
أ صوائي الت و أمين المعين(االمتووار ) :الش و ذ الحاصووه علوى ش و ادة أ صوائي تووأمين موون إحودى المنسسووال المعتوورف
ب وا موون ال يئووة وحصووه علووى توور يذ من ووا لممارسووة م نوة تقوودير قيمووة عقووود التووأمين والوبووائا والحسووابال المتعلقووة ب ووا

والمعروف بو "االمتوار " والمعين للقيام ب ذه الم مة لدى الشركة .

ا ت ـاي األطيــار السـارية :المبلون الووذ يرصوده المونمن فوي ن ايووة السونة الماليوة لتغطيوة االلتزامووال التوي قود تنشوأ بعوود
انت اء تلك السنة عن عقود تأ مين تم إصدارها قبه ذلك التاريخ وما زالل سارية المفعول.
ا ت اي ادعاءات ت ت التسو ة :المبلن الذ يرصد فوي ن ايوة السونة الماليوة لتغطيوة التزاموال نشوأل عون مطالبوال توم
التبلين عن ا قبه انت اء تلك السنة وال زالل تحل التسوية.

هـام

المـةءة :قيموة موا يزيود مون موجوودال الشوركة عون المطلووب من وا مموا يمكن وا مون الوفواء بالتزامات وا كاملوة ودفوم

مبووالن التعوي ووال فوووراً عن وود اس ووتحقاق ا دون أن يووند ذل ووك إل ووى إعسووار الش ووركة أو إفالسو و ا .ويجوور احتس وواب ه ووام

المالءة وفقا لسياسال مجلس إدارة ال يئة وتعليمال مدير عام إدارة التأمين وفقا للمعايير المتعارف علي ا دولي ًا.
شـــهادة المـــةءة :الشو و ادة الت ووي تص وودرها إدارة الت ووأمين للش ووركة بم ووا يفي وود بأن ووا ق وود التزم وول بمتطلب ووال ه ووام المو ووالءة
المنصوذ علي ا في هذا القانون واألنظمة والتعليمال التي تصدر بموجبه.
الم لــا األدنــض لل:ـــمان :المبلوون الووذ يعووادل ،علووى األقووه ،بل ووي هووام

المووالءة المطلوووب وتحوودد إدارة التووأمين الح وود

األدنى ل ذا المبلن بتعليمال تصدر عنه.

صـــندول التـــأمين :مجموووع الموج ووودال التووي تح ووتفك ب ووا الش ووركة ل و مان أعم ووال التووأمين عل ووى الحيوواة باس ووتبناء حق وووق
المساهمين.
المدقق :مدقا الحسابال المر ذ قانون ًا للعمه في فلسطين والمعتمد من قبه إدارة التامين.
المر بــة ايل ــة :كووه مركبووة تسوير علووى الطوورق بقوووة ذاتيووة م مووا كوان نوع ووا والمركبووة التووي تجرهووا أو تسووندها مركبووة إذا
كانل مر صة ل ذلك ،ويستبنى من ا المرسي بعجالل.

رطصة المر بة :ا)جازة الرسمية الصادرة عن سلطة التر يذ والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة.
رطصــة الق ــادة :ا)جووازة الرس وومية الصووادرة عوون سوولطة التوور يذ والتووي تجي ووز لصوواحب ا قيووادة نوووع أو أنووواع معينووة م وون
المركبال.
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المر بــــات الثقيلــــة :ك ووه مركبو ووة يزي وود وزن و ووا ا)جمو ووالي ع وون أربعو ووة بالف كيل ووو ج و ورام ويس ووتبنى من و ووا ك ووه مركبو ووة تجاريو ووة
مر صة لنقه سبعة ركاب أو أمبر.
المر بات الطف فة :كه مركبة صوصية أو عمومية أو تجارية ال يزيد وزن ا ا)جمالي عن أربعة بالف كيلو جرام.
اســــتعمال المر بــــة :السو ووفر بالمركب ووة ،وي شو وومه قيادت و ووا أو ركوب ووا أو النو ووزول من و ووا أو دفع ووا أو جرهو ووا أو معالجت و ووا أو
إصووالح ا علووى الطريووا موون قبووه سووائق ا أو أ ش و ذ ب وور ووار نطوواق عملووه ،كمووا يشوومه أي و ًا توودحر المركب ووة أو
سقوط ا أو انفصال أو سقوا أ جزء من ا أو من حمولت ا أبناء السفر ،ويستبنى من االستعمال:
 - 1تحم يه أو تنزيه أو بيم الب ائم أو المواد من المركبة أبناء وقوف ا.
 - 2المركبة التي تحولل إلى معدة هندسية في موقم العمه ،أو محال للبيم.

ــادا اليــرل :كوه حووادي نوته عنووه إصوابة ش و ذ ب وورر جسوماني ج وراء اسوتعمال مركبووة بليوة بمووا فوي ذلووك الحوووادي

الناجمة عن انفجار أو اشتعال المرك بة أو جوزء مون أجزائ وا أو عون موادة أ ورى مون الموواد الالزموة السوتعمال ا ،كموا يعود

حوادي طوورق كووه حوادي وقووم ج وراء إصوابة مركبووة واقفووة فوي مكووان يحظوور الوقووف فيووه ،وال يعوود حوادي طوورق كووه حووادي

وقوم جوراء اسوت دام القووة ا ليوة للمركبووة لغيور الغايوة الم صصوة ل وا لتسويير المركبووة وكوه حوادي وقوم جوراء فعوه ارتمووب
قصداً.
المصاب :كه ش ذ لحقه

رر جسماني ناجم عن حادي طرق ،ويشمه وربة الش ذ المتوفى.

المعــالون :زو الش و ذ وأبويووه وأوالده م ووا دون سوون البامنووة عشوور إال إذا كووان عل ووى مقعوود الدراسووة الجامعيووة أو مقع وودا
شريطة إببال ذلك.

الصندول :الصندوق الفلسطيني لتعوي

مصابي حوادي الطرق.
الفصل الثان

نيـال تي يـق القانـون
مادة ()2
تسور أحكوام هووذا القوانون علوى كافووة أعموال التوأمين ،وت

السريان
ووم ألحكاموه جميوم الشووركال والووكالء والوسوطاء وأ صووائيي

التأمين واالمتواريين المر صين ،بما في ذلك األش اذ الذين ل م عالقة بأعمال التأمين واأل مور المتعلقة ب ا.
مادة ()3

 - 1تشمه أعمال التأمين الفروع ا تية :
أ  -التأمين على الحياة.

ب  -التأمين الصحي.

 تأمين األموال (االد ار).د  -التأمين

د أ طار الحريا واأل طار المتحالفة مع ا.

هو -التأمين

د أ طار النقه والمسنوليال المتعلقة ب ا.

و  -التأمين

د أ طار الحوادي والمسنولية المدنية.

ز  -الت أمين على أجسام السفن وبالت ا والمسنوليال المتعلقة ب ا.
ح -الت أمين على أجسام الطائرال وبالت ا والمسنوليال المتعلقة ب ا.
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ا  -تأمين على المركبال والمسنوليال المتعلقة ب ا.
 -التأمين

د أ طار الم نة.

ك  -التأمينال األ رى.
 - 2يص وودر مجل ووس ال وووزراء األنظم ووة الالزم ووة لمعالج ووة الفو ووروع األ وورى م وون أعم ووال الت ووأمين ،كأعم ووال الت ووأمين المتعلقو ووة
بالتووأمين

وود حوووادي الس وورقة والحوووادي الش ص ووية اواسوواءة االئتم ووان والتأمينووال ال ندس ووية ،وأيووة أن ووواع تووأمين أ وورى ل ووم

تذكر في هذه المادة يرى مجلس الوزراء بالتنسيا مم ال يئة أن من ال رور معالجت ا بنظام.
الفصل الثالا

مهام واطتصاصات وصة ات الهيئة
مادة ()4
تقوم هيئة سوق رأس المال بتنظيم أعمال التأمين المنصوذ علي ا في هذا القانون من أجه:

 - 1ا)ش و و وراف والرقاب و و ووة عل و و ووى تطبي و و ووا أحك و و ووام هو و ووذا الق و و ووانون وأي و و ووة قو و و ووانين وأنظم و و ووة وتعليمو و ووال متعلق و و ووة بأعمو و و وال الت و و ووأمين ،وات و و وواذ
ا)جراءال والق اررال والتعليمال الالزمة لذلك.

 - 2و و و ووم سياسو و ووال مفصو و وولة لت ط و و وووير وتنميو و ووة ق طو و وواع الت و و ووأمين اواعو و ووداد األنظمو و ووة الالزمو و ووة لتنفي و و ووذها ،وات و و وواذ ا)ج و و وراءال والقو و و و اررال
الالزمة لذلك في حدود صالحيات ا المحددة في هذا القانون ،بالتعاون والتشاور مم الج ال الم تصة.

 - 3القي و ووام بكو و ووه م و ووا يلو و ووزم لتو و وووفير المن و وواب المالئو و ووم لنم و ووو وتقو و وودم قطو و وواع الت و ووأمين بمو و ووا يع و ووود بو و ووالنفم علو و ووى النش و وواا االقتصو و وواد فو و ووي
فلسطين ،بالتعاون والتنسيا مم الج ال المعنية.

 - 4حمايو ووة حقو وووق المو وونمنين والمسو ووتفيدين م و وون و وودمال التو ووأمين ،والرقو ووي ب و ووذه ال و وودمال وتحقيو ووا المنافسو ووة الماملو ووة بو ووين الم و وونمنين
بما يكفه حماية حقوق م ومصالح م من الل تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمال والسياسة العامة لتطوير قطاع التأمين.
مادة ()5

عمال بأحكام قانون هيئة سوق رأس المال  ،وبناء على قرار المجلس تقوم ال يئة بما يلي:
 - 1إعو و و ووداد نظو و و ووام يت و و و وومن شو و و ووروا ورسو و و وووم مو و و وون ا) جو و و ووازة لشو و و ووركال التو و و ووأمين لممارسو و و ووة أعمو و و ووال التو و و ووأمين والوبو و و ووائا والمعلوم و و و ووال
والبيانال الواجب تقديم ا للحصول علي ا مم مراعاة األحكام الواردة في الفصه السابم من هذا القانون.

 - 2إعداد نظام لفر

رسوم لقاء ال دمال التي تقدم ا ال يئة للشركال والوكالء والوسطاء.

 - 3و و ووم أس و ووس اح تسو وواب االلت ازم و ووال التأميني و ووة واالحتياطيو ووال الفني و ووة المقابلو ووة ل و ووا وتحدي و وود طريقو ووة تقي و وويم أصو ووول الش و ووركة وطبيع و ووة
وتوزيم األصول المقابلة لاللتزامال التأمينية.

 - 4و و و ووم تعليم و و ووال لتحديو و و وود قيم و و ووة ه و و ووام المو و و ووالءة والمبل و و وون األدن و و ووى لل و و و وومان وط و و وورق وأس و و وواليب احتسو و و وواب ما ،واعتم و و وواد نمو و و وواذ

وشروا اواجراءال إصدار ش ادال المالءة.

 - 5و م تعليمال لألسس التي يسم للشركال بموجب ا إعادة التأمين.
 - 6إعو ووداد د ارس و ووال وأبحو وواي ومش و وواريم قو و ووانين وأنظمو ووة اواجو و وراءال لتن ظو وويم ق ط و وواع الت و ووأمين ولتحقيو ووا ا)شو و وراف والرقابو ووة ،ومن و ووا عل و ووى
سبيه المبال ال الحصر ،مشاريم أنظمة في المجاالل التالية:

أ  -طرق احتساب االحتيا طيال الفنية أو الحسابية التي تمبه التزامال الشركة.
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ب  -طرق تقييم موجودال الشركة.
 طبيع و ووة توزيو و ووم موج و ووودال الشو و ووركة الت و ووي تمبو و ووه التزامات و ووا التأمينيو و ووة وتحدي و وود مواقع و و ووا وم و ووا ينو و وواظر ك و ووه من و و ووا م و وون االلت ازمو و ووال.د  -طرق احتساب التزامال الشركة.

هو  -ترتيب إعادة ال تأمين ويشمه ذلك المعلومال التي على الشركال تقديم ا ب ذا الشأن.

و  -تحديد رسوم الر ذ المطلوب دفع ا من الشركال ووكالء التأمين والوسطاء.
ز  -تحدي و و وود مس و و ووتوى األس و و ووعار أو التعرف و و ووة ال اص و و ووة ب و و ووأ ن و و وووع م و و وون أنو و و وواع الت و و ووأمين ،إذا ارت و و ووأل ال يئ و و ووة ذل و و ووك مناس و و ووبا و و و و ووروريا.
 - 7إص و وودار اواع و ووداد نشو و و رال اواحصو و ووائيال س و وونوية ع و وون ق ط و وواع التو و ووأمين وبو و ورامه إعالمي و ووة لتوعي و ووة رجو و ووال األعم و ووال والمس و ووتفيدين مو و وون
دمال التأمين بأهمية هذه ال دمال وأبرها ا)يجابي على تنمية التجارة والصناعة واالقتصاد الوطني بوجه عام.

 - 8إصو وودار تقريو وور س و وونو عو وون نش و وواطال اوانجو ووازال ال يئ و ووة ومو ووا يس و ووتجد مو وون ت ط و ووورال ف و و ي قط و وواع التو ووأمين ويش و وومه التقريو وور ال ط و ووط
المستقبلية لل يئة فيما يتعلا بقطاع التأمين.

 - 9إعداد مشاريم الق اررال والتعليمال في المجاالل ا تية وعر ا على المجلس للموافقة علي ا اواصدارها:

أ  -ا)جراءال والشروا والنماذ

المطلوبة )صدار ش ادة المالءة.

ب  -منم أو تحديد ا ستبمار األموال المتحققة من أية فئة من فئال التأمين.
 -نسبة الفائ

الموزع على المنمن ل م في الحاالل التي تقت ي ذلك.

د  -قيمة المفاالل المطلوبة من وكالء التأمين والوسطاء.

هو و و  -ط و وورق مس و ووك دف و وواتر وحسو ووابال وس و ووجالل ووب و ووائا الش و ووركة ووكو ووالء الت و ووأمين والوس و ووطاء والتفاص و وويه المطلو وووب إدراج و ووا ف و ووي تل و ووك

الوبائا.

و  -البين و ووال والمسو و ووتندال المطلو و وووب تقو و ووديم ا للمجلو و ووس عو و وون أ مو و وون نشو و وواطال الشو و ووركة واشو و ووتراا أن تمو و ووون هو و ووذه الوبو و ووائا مصو و وودقة
من أش اذ م نيين ومن أع اء مجلس ا)دارة أو أ موظف تعينه التعليمال التي ي ع ا المجلس.
ز  -نشو و و وور البيانو و و ووال والمعلوم و و و ووال ال و و و وواردة ف و و و ووي تقو و و ووارير وسو و و ووجالل عل و و و ووى النحو و و ووو ال و و و ووذ يق و و و وره المجلو و و ووس ،وتوزي و و و ووم هو و و ووذه البيان و و و ووال
والمعلومال على الج ال الحكومية الم تصة وعلى الم تمين بأعمال التأمين.

 - 10تحديد أسس توزيم الفائ

الم ص ذ لحملة عقود التأمين في الحاالل التي تقت ي ذلك.

 - 11و و و ووم تعليمو و ووال لبيو و ووان األسو و ووس الواجو و ووب إتباع و و ووا فو و ووي مسو و ووك وتنظو و وويم الو و وودفاتر الحسو و ووابية والسو و ووجالل والمسو و ووتندال للش و و ووركال
والوكالء والوسطاء وتحديد البيانال والتفاصيه الواجب إدراج ا في هذه الوبائا.

 - 12نشور البيانووال والمعلومووال الووواردة فووي دفوواتر وسووجالل الشوركة بالطريقووة التووي يوصووي ب ووا المجلووس اوارسووال ا إلووى
السلطال الرسمية المعنية وأ ية ج ال أ رى ل ا عالقة بأعمال التأمين.

 - 13و م تعليمال تلتزم بموجب ا الشركال بتقديم المعلومال التالية:
أ  -البيانو ووال والمعلومو ووال الو و وواردة فو ووي دفو وواتر وس و ووجالل ووبو ووائا الشو ووركة وأي و ووة معلومو ووال أ و وورى متعلق و ووة بعمليو ووال الشو ووركة ،بم و ووا فو ووي ذل و ووك
بيان و ووال ع و وون عق و ووود الت و ووأمين الت و ووي تص و وودرها وأنواع و ووا اواع و ووادة التو و ووأمين ود و ووه ومص و وواريف الش و ووركة ،با) و ووافة إل و ووى أي و ووة معلوم و ووال عو و وون
نشاطال أ شركة ذال ملمية مشتركة مم شركة التأمين أو مرتبطة ب ا بأ شكه كان.

ب  -معلوم و ووال ع و وون إدارة الشو و ووركة وم و ووديرها الع و ووام ومو و وودير ال و وودوائر ب و ووا وعو و وون كوادره و ووا الفني و ووة ومو و وودققي حس و ووابات ا ،ومعلوم و ووال عو و وون أ
تعديالل مقترحة على هذه الوظائف.
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مادة ()6
يجوز لل يئة وبناء على قرار المجلس ممارسة الصالحيال ا تية:
 - 1منم أو تقييد استبمارال الشركة في مجاالل معينة.
 - 2و ووم شووروا موون ا)جووازة ل وووكالء ووسووطاء التووأمين و ب وراء التووأمين وتحدي وود الموونهالل وال ب ورال المطلوبووة ل وودي م،

بما في ذلك أ صائيي التأمين على الحياة (االمتواريين).

 - 3إصوودار األوام وور للش ووركال والوووكالء والوس ووطاء )لو وزام م بالتقيوود بأحك ووام الق ووانون واألنظمووة والتعليم ووال تح وول طائل ووة
العقوبال المنصوذ علي ا في هذا القانون.

 - 4تعيوين أ صووائي فوي التووأمين علوى الحيوواة أو فوي أ نوووع ب وور مون أنووواع التوأمين ،أو موودقا حسوابال قووانوني لتوودقيا
أعمووال أ شووركة وتقووويم أو وواع ا وتقووديم تقريوور عن ووا ،وتتحم ووه الشووركة أجووور التوودقيا وأتع وواب أ صووائي التووأمين الت ووي
تحددها ال يئة .ولل يئة نشر التقرير أو مل صا عنه بالطريقة التي تراها مناسبة.
 - 5ع وودم الموافق ووة علو ووى تعي ووين م وودير عو ووام ا لش ووركة أو أ م وون المو وووظفين الرئيس ووين في ووا أو وكيو ووه الت ووأمين المعتمو وود أو
المدقا بسبب عدم توفر المفاءة أو ال برة الالزمة لدي م.

 - 6إعداد أنظمة أو لوائ تلزم شركال التأمين العاملوة فوي فلسوطين بدعوادة التوأمين لودى شوركال إعوادة التوأمين المحليوة
وتحديد األسس ونسب إعادة التأمين الواجب تطبيق ا.
 - 7إعو ووداد أنظمو ووة أو لو وووائ لفو وور
المسنولية فيه.

التو ووأمين ا)جبو ووار

و وود أ طو ووار معينو ووة وتحديو وود شو ووروطه وأحكامو ووه العامو ووة وح و وودود

 - 8و ووم قواعوود سوولوك م نيووة يووتم التقيوود ب ووا موون جمي ووم الشووركال والوووكالء والوسووطاء عنوود و ووم شووروا عقوود الت ووأمين
وعند التعامه مم المنمن ل م.
مادة ()7
تشووكه ال يئووة لجنووة لوشو وراف والرقابووة علووى الت ووأمين موون دا ووه ال يئ ووة و ارج ووا ،علووى أن يك ووون إتحوواد شووركال الت ووأمين
ممبال في ا ،وتفو

ا ما تراه مناسبا من صالحيات ا في هذا المجال.
اإلدارة العامة للتأمين
مادة()8

 - 1لتحقي ووا أه ووداف ال يئ ووة ولتنظو وويم ومراقب ووة أعم ووال التو ووأ مين وللحف ووال عل ووى حق وووق ومصو ووال الم وونمن ل ووم تتو ووولى إدارة
التووأمين وباالس ووتناد إلووى ق ووانون هيئووة س وووق رأس المووال وه ووذا القووانون الص ووالحيال والمسوونوليال الالزم ووة موون أج ووه تنفي ووذ

الم ام المنوطة ب ا.

 - 2تنظم دا ه ا)دارة العامة للتأمين سجالل تبقى مفتوحة للجم ور لوطالع على محتويات ا وتشمه:
أ  -سوجه عوام يحتوو علوى أسوماء وعنوواوين ومعلوموال أساسوية وماليوة عون الشووركال العاملوة فوي فلسوطين وعون الوووكالء
والوسطاء وأ صائيي التأمين على الحياة المجازين من ال يئة.
ب  -س ووجه مسو ووتقه لمو ووه شو ووركة يحتو ووو علو ووى الحسو ووابال السو وونوية المدققو ووة وعلو ووى التقو ووارير السو وونوية ومعلومو ووال مفصو وولة
وبيان ووال ع وون الش ووركة بمو ووا ف ووي ذل ووك أقسو وواا الت ووأمين والتعوي ووال واالدع وواءال وتحو ووويالل العق ووود واالس ووتبمار والودائو ووم
واالحتياطيال الفنية التي تحتفك ب ا الشركة وأية معلومال أو وقائم أ رى

رورية لحماية المنمن ل م.
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 سوجه مسووتقه لمووه وكيوه تووأمين أو وسوويط أو أ صوائي تووأمين علووى الحيواة تسووجه فيووه المعلوموال والوقووائم المتعلقووةب م كما هو محدد بتعليمال صادرة عن إدارة التأمين.
مدير عام اإلدارة
مادة ()9
يرأس إدارة التأمين مديرعام يتمتع بالصة ات ايت ة:

 - 1تملي ووف الج و وواز ا)دار لل يئو ووة ب ووالتحقيا للحصو ووول علو ووى المعلوم ووال الالزمو ووة وال و وورورية للرقاب ووة وا)ش و وراف علو ووى
أعمال التأمين ول بط تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمال واألوامر.
 - 2لموودير عووام إدارة التووأمين أو م وون يندبووه أن يوودقا ف ووي أ وقوول جميووم معووامالل وس ووجالل ووبووائا الشووركة وال وووكالء
والوسطاء.

 - 3لغايال التحقا من التزام الشركال والوكالء والوسطاء بأحكوام هوذا ا لقوانون يحوا لمودير عوام إدارة التوأمين أن يطلوب
من الشركال ومن وكالء التأمين والوسطاء أو من الراغبين في الحصول على إجازة تزويده بما يلي:

أ  -حسوابال ودفوواتر الشوركة ودفوواتر وكوالء التووأمين والوسوطاء بالشووكه المنصووذ عليووه فوي القووانون وأيوة معلومووال عوون

الو وم الموالي للشوركة وا لوووكالء والوسوطاء وعون أ شووركة ل وا عالقوة ملميوة مووم شوركة التوأمين أو مرتبطووة ب وا ،بموا فووي
ذل ووك المعلومو ووال التو ووي ت ووم الحصو ووول علي و ووا مو وون التحقي ووا االمتو وووار  ،وللمو وودير أن يطل ووب تصو ووديا هو ووذه المعلومو ووال أو
الحصول على ش ادة بصحت ا من ج ة يقوم بتحديدها.

ب  -الشروا العامة وال اصة ومعدالل األقساا المتعلقوة بوأنواع معينوة مون عقوود التوأمين ،وللمودير العوام أن يطلوب هوذه
المعلومال قبه إبرام أ عقد من عقود التأمين.

 أية معلومال أ رى ذال صلة بمو وع التحقيا. - 4إذا توافرل لمدير عام إدارة التأمين معلوموال ،أو كوان لديوه سوبب كواف للظون ،بوأن الشوركة لوم تقوم بتسوديد التزامات وا
أو ُيحتمووه أن تت ل ووف عوون ذل ووك أو أن ووا لوون تس ووتطيم االحتفووال ب ووام

الم ووالءة المقوورر ف ووي القووانون ،فلم وودير ع ووام إدارة

التأمين بعد إحالة األمر إلى المجلس وتلقي تعليماته أن يطلوب إلوى الشوركة أن تقووم والل مودة محودودة بات واذ واحود أو

أمبر من ا)جراءال ا تية ،كما يراه مناسب ًا ،ويجوز أن تمون هذه ا)جراءال دائمة أو منقتة.

أ  -التوقف كليا عن القيام بأعمال تأمين جديدة ،أو التوقف عن ممارسة نوع أو فئة معينة من أعمال التأمين.
ب  -و م حد معين لد ه الشركة من أقساا التأمين.

 -التوقف عن االستبمار في أ نوع أو فئة من أنواع االستبمار.

د  -تصفية استبمارات ا من فئة معينة أو صنف معين الل مدة معينة.
هو  -االحتفال بموجودال في فلسطين تعادل قيمت ا جميم أو قودر معوين مون التزامات وا الناشوئة عون أعمال وا فوي فلسوطين.
و  -ات اذ اية إجراءال أ رى وفقا لتعليمال المجلس المحددة.
 - 5ات و و و و و و و و وواذ ا)ج و و و و و و و و و وراءال المبينو و و و و و و و و ووة فو و و و و و و و و ووي الفق و و و و و و و و و ورة " " 4مو و و و و و و و و وون هو و و و و و و و و ووذه المو و و و و و و و و ووادة فو و و و و و و و و ووي الحو و و و و و و و و وواالل ا تيو و و و و و و و و ووة:
أ  -إذا ت لفل الشركة عن تنفيذ أية مادة من مواد هذا القانون أو األنظمة والتعليمال الصادرة بموجبه.

ب  -إذا رأى مودير عوام إدارة التوأمين أن إج وراءال الشوركة الالزموة )عووادة التوأمين علوى الم وواطر التوي تتحمل وا الشووركة
غير كافية أو أن الشركة لم تقم بات اذ هذه ا)جراءال.
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 -إذا ارتمبل الشركة م الفة جسيمة لعر

أو لبرنامه العمه المقودم إلوى مودير عوام إدارة التوأمين وكانول قود حصولل

على ا)جازة بناء على ذلك البرنامه.
 - 6أن يطلوب موون موودقا الشووركة تزويووده بالمعلومووال التووي يوورى أن ووا

وورورية لمراقبووة وتوودقيا أعمووال الشووركة ،علووى أن

يقودم المودقا هووذه المعلوموال والل الموودة التوي يحووددها مودير عوام إدارة التووأمين ،اواذا كوان المقور ال ورئيس للشوركة ووار
فلسطين ،فدن المعلومال الواجب تقديم ا من المدقا إلوى مودير عوام إدارة التوأمين تقتصور فقوط علوى أعموال التوأمين فوي
فلسطين.
 - 7أن يطلووب موون الش ووركة تزويووده ووالل موودة ال تزي وود عوون بالبووين يوم ووا بمعلومووال ع وون العم ووالل الت ووي توودفع ا الش ووركة
لوووكالء ووس ووطاء التووأمين ،اواذا تب ووين بن وواء علووى المعلوم ووال المرس وولة موون الش ووركة أو م وون غيرهووا أن العمو ووالل المدفوع ووة

للووكالء والوسوطاء تزيود عون الحود المعقووول ،فلمودير عوام إدارة التوأمين بعود عوور
موافقتوه أن يطلوب مون الشووركة كتابو ًة ت فوي

األمور علوى المجلوس والحصوول علووى

العم ووالل التوي تودفع ا بشووأن جميوم أنوواع التووأمين أو بع و ا ،وذلوك ووالل

مدة معينة ال تزيد عن ش رين من تاريخ الطلب.

 - 8لمودير عووام إدارة التوأمين ،بنوواء علووى قورار المجلووس و وم تعليمووال لمنووم دفوم عم ووالل عينيوة للوووكالء والوسووطاء أو
دفع ا بشكه قرو

قبه إستالم الشركة أو الوكيه األقساا المتعلقة ب ا.

 - 9لغايووال التحقيووا المنص وووذ عليووه فووي ه ووذا القووانون ،لموودير ع ووام إدارة التووأمين أن يقوووم بنفس ووه ،ولووه أن يفووو

م وون

ينوب عنه ،بما يلي- :

أ  -د وول مكاتوب الشووركة أو أيوة م كاتوب أ وورى يشوتبه أن ووا تحتوو علوى وبووائا وسوجالل تتعلوا بعقووود التوأمين وش و ادال
األس م أو أية وبيقة أ رى ل ا صلة بأعمال التأمين ،على أن يكون الد ول في أوقال عمه الشركة.

ب  -أن يطلوب مون أ موظوف فوي الشوركة أو لودى أ طورف لوه عالقوة ملميوة موم شوركة التوأمين أو مورتبط ب وا تقوديم مووا
لديه من دفاتر ووبائا وسجالل تحتو على المعلومال المطلوبة.
مادة ()10

 - 1على المدقا أن يقدم تقريرا الل بالبة أيام علي األمبر لمدير عام إدارة
التأمين في الحاالل ا تية- :

أ  -إذا رأى الموودقا أن الحالووة الماليووة للشووركة قوود توونبر سوولبا عل ووى قوودرت ا بالوفوواء بالتزامات ووا نحووو الموونمن ل ووم أو عل ووى
إمكانات ووا ف ووي تلبي ووة المتطلب ووال الماليو ووة المنص وووذ علي ووا ف ووي ه ووذا القو ووانون أو التعليم ووال واألوام وور الص ووادرة بموجبو ووه.

ب  -إذا رأى المدقا أن هناك لال جسيما في النظام المالي ونظام الرقابة أو في السجالل المحاسبية للشركة.

 -إذا تحفووك علووى أ ش و ا دة تتعلووا بالبيانووال الماليووة للشووركة ود ل ووا طلووب إليووه تقووديم ا بموجووب قووانون الش ووركال أو

هذا القانون.

د  -إذا قرر المدقا االستقالة أو عدم قبول إعادة تعيينه في الشركة.
 - 2علوى الموودقا تزويوود الشووركة بنس و ة موون التقريوور المشووار إليووه فووي الفق ورة ( )1موون هووذه المووادة فووي نفووس توواريخ تقديمووه
لمدير عام إدارة التأمين.
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الفـصل الرا ـع
مادة ()11
يكون محالً للتأمين كه مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الش ذ من عدم وقوع طر معين.
مادة ()12

يقم باطالً كه ما يرد في وبيقة التأمين من الشروا ا تية- :

 - 1الشورا الوذ يق ووي بسوقوا الحووا فوي التوأمين بسووبب م ا لفوة القوووانين إال إذا انطوول الم الفوة علووى جريموة عمديووة.
 - 2الشورا الووذ يق ووي بسووقوا حووا المونمن لووه بسووبب تووأ ره فووي إعووالن الحوادي الموونمن منووه إلووى الج ووال المطلوووب
إ طارها أو في تقديم المستندال ،إذا تبين أن التأ ير كان لعذر مقبول.

 - 3كووه ش وورا مطب وووع ل ووم يب وورز بش ووكه ظ وواهر وك ووان متعلق واً بحال ووة م وون األح وووال الت ووي ت ووند إل ووى ال ووبطالن أو الس ووقوا.
 - 4شورا التحكوويم إذا ورد فوي الوبيقووة بووين شوروط ا العامووة المطبوعوة ،ال فووي صووورة اتفواق وواذ منفصوه عوون الشووروا
العامة.

 - 5كه شرا تعسفي ب ر لم يكن لم الفته أبر في وقوع الحادي المنمن منه.
مادة ()13
 - 1يجوووز االتفوواق علووى إعفوواء الموونمن موون ال وومان إذا أقوور المسووتفيد بمسووئوليته أو دفووم
المنمن.

وومان ًا للمت وورر دون ر وواء

 - 2ال يجووز االتفوواق علوى إعفوواء المونمن موون ال ومان إذا كووان إقورار المسووتفيد مقصوو ًرا علووى واقعوة ماديووة ،أو إذا أببوول
أن دفم ال مان كان في صال المنمن.

مادة ()14
يجو وووز ل لمو وونمن إذا دف و ووم تعوي و واً عو وون ال و وورر أن يحو ووه محو ووه الم و وونمن لو ووه ف و ووي الو وودعاوى التو ووي تم و ووون للمو وونمن لو ووه قب و ووه مو وون تس و ووبب

فو ووي ال و وورر ال و ووذ ح و وودبل عن و ووه مسو ووئولية الم و وونمن بم و ووا دفع و ووه م و وون و وومان ،م و ووا ل و ووم يك و وون م و وون أحو وودي ال و وورر غي و وور المتعم و وود م و وون

أصول المنمن له وفروعه أو من زوجه أو ش صاً يكون المنمن له مسئوالً عن أفعاله.
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الفصل الطامـس
التزامات المممن ل والمممن
التزامات المممن ل
مادة ()15
يلتزم المنمن له بأن - :

 - 1يدفم المبالن المتفا علي ا في األجه المحدد في العقد.
 - 2يقر وقل إبرام العقد بكه المعلومال التي يطلب المنمن معرفت ا لتقدير الم اطر التي يأ ذها على عاتقه.
 - 3ي طر المنمن بما يلزم أبناء مدة العقد من أمور تند

إلى زيادة هذه الم اطر.

مادة ()16
 - 1إذا كوتم الموونمن لووه بسوووء نيووة أم وراً أو قودم بيان واً غيوور صووحي بصووورة تقلووه مون أهميووة ال طوور الموونمن منووه أو تووند

إلوى تغييوور مو ووعه أو إذا أ ووه غاشو ًا بالوفوواء بموا تع وود بوه ،كووان لل مونمن أن يطلووب فسوخ العقوود ،ويجووز لووه أن يطالووب

با)قساا المستحقة قبه هذا الطلب.

 - 2إذا انتفى الغ

أو سوء النيوة ،وجوب علوى المونمن عنود طلوب الفسوخ أن يورد للمونمن لوه األقسواا التوي دفعول أو يورد

من ا القدر الذ لم يتحمه في مقابلة طرا ما.
إلتزامات المممن
مادة ()17
يلتزم ال منمن في تعوي
من أنواع التأمين.

المنمن لوه عون ال ورر النواته عون وقووع ال طور المونمن منوه ،وفقواً لألحكوام ال اصوة بكوه نووع
مادة ()18
أداء ال:مان

على المنمن أداء ال مان أو المبلن المسوتحا إلوى المونمن لوه أو المسوتفيد علوى الوجوه المتفوا عليوه عنود تحقوا ال طور

أو حلول األجه ال محدد في العقد .

مادة ()19
ال ينوته التوزام الموونمن أبوره فوي التووأمين مون المسووئولية المدنيوة إال إذا قوام المت وورر بمطالبوة المسوتفيد بعوود وقووع الحووادي

الذ نجمل عنه هذه المسنلية.

مادة ()20
ال يجوز للمنمن أن يدفم لغيور المت ورر مبلون التعووي

المتفوا عليوه (كلوه أو بع وه) موا دام المت ورر لوم يعوو

عون

ال رر الذ أصابه .
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مادة ()21
 - 1تسووقط بالتقووادم االلتزامووال الناش ووئة عوون عقوود الت ووأمين بعوود انق وواء م ووس سوونوال علووى ح وودوي الواقعووة التووي تول وودل
عن ا تلك ا)لتزامال ،دون إت اذ أ

إجراء من إجراءال المطالبة ب ا.

 - 2ومم ذلك التسر المدة المذكورة في الفقرة السابقة:

أ  -فوي حالوة إ فواء المونمن لوه البيانوال المتعلقوة بوال طر المونمن منوه  ،أو تقوديم بيانوال غيور صوحيحة أو غيور دقيقووة إال
من اليوم الذ علم فيه المنمن بذلك.

ب  -في حالة وقوع الحادي المنمن منه إال من اليوم الذ علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

الفصل السـادس
أ ام طاصة بعض أنواع التأمين
مادة ()22
ال ك ووه اتف وواق ي ووالف أحك ووام النص وووذ الو ووواردة ف ووي ه ووذا الفص ووه ،إال أن يك ووون ذل ووك لمص وولحة الم وونمن لو ووه أو
يق ووم ب وواط ً
لمصلحة المستفيد.

التأمين التعاون التبادل
مادة ()23

 - 1يجووز قيووام عوودة أشو اذ بأعمووال التووأمين التعواوني التبووادلي وذلووك باشوترام م بحصووذ نقديووة لتعووي

موون يصوويبه

وورر موون م سووواء فووي ال وونفس أو فووي المووال أو فووي المس ووئولية المدنيووة فوودذا لووم يك ووف رأس المووال لتعوووي

ال وورر يق وووم

المساهمون كه بقدر حصته بدفم المبالن الالزمة لجبر ال رر .

 - 2يعد كه ع و في هذا النظام منمن ًا عليه بطريا التعاون.
 - 3يجوز االتفاق على استبمار هذه األموال ويوزع ناته االستبمار على األع اء وفق ًا لما يتم االتفاق عليه .
التأمين من ال ريق
مادة ()24

 - 1يكوون الموونمن فوي التووأمين مون الحريووا مسوئوالً عوون جميوم األ ورار الناشوئة مباش ورة عون حريووا ،أو عون بدايووة حريووا
يمكن أن يصب حريق ًا كامالً ،أو عن طر حريا يمكن أن يتحقا .
 - 2يتنواول الت وزام الموونمن األ ورار التوي تمووون نتيجووة حتميووة للحريوا  ،وبصووفة اصووة مووا يلحوا األشووياء الموونمن علي ووا
من

رر بسبب ات اذ وسائه ا)نقاذ أو لمنم امتداد الحريا .
مادة ()25

 - 1يكوون الموونمن مسوئوال عوون أ ورار الحريووا الوذ يحوودي بسوبب طووأ غيور متعموود مون قبووه المونمن لووه أو المسووتفيد .
 - 2اليكون المنمن مسئوال عن األ رار التي يحدب ا المنمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفا على غير ذلك .
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مادة ()26
يكون المنمن مسئوال عن أ رار الحريا الذ تسبب فيه تابعو المنمن له أيا كان نوع طئ م ومداه.
مادة ()27
يكون المنمن مسئوال عن األ رار الناجمة عن الحريا ولو نشأ هذا الحريا عن عيب في الشيء المنمن عليه .
مادة ()28
 - 1يجووب علووى موون يوونمن علووى شوود أو مصوولحة لوودى أمبوور موون موونمن أن ي طوور كووال موون م بالتأمينووال األ وورى وقيم ووة
كه من ا وأسماء غيره من المنمنين .

 - 2يجب أال تتجاوز قيمة التأمين ،إذا تعدد المنمنون ،قيمة الشيء أو المصلحة المنمن علي ا

مادة ()29
إذا ت و ووم التو و ووأمين عل و ووى شو و وويء أو مص و وولحة لو و وودى أمبو و وور م و وون مو و وونمن بمب و ووالن تزيو و وود فو و ووي مجموع و ووا علو و ووى قيم و ووة الشو و وويء أو المصو و وولحة
المو وونمن علي و ووا ،كو ووان كو ووه مو وونمن ملزمو و وًا بو وودفم جو ووزء يعو ووادل النسو ووبة بو ووين قيم و ووة الشو وويء أو المصو وولح ة المو وونمن علي و ووا ومبو ووالن الت و ووأمين
مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفم للمنمن له قيمة ما أصابه من الحريا .
مادة ()30
الت ووأمين مو وون الحريو ووا الو ووذ يعقو وود علو ووى منق و ووالل المو وونمن لو ووه جمل ووة وتمو ووون موجو ووودة وقو وول الحريو ووا فو ووي األمو ووامن التو ووي يشو ووغل ا يمتو وود

أبره إلى األشياء المملوكة ألع اء أسرت ه واألش اذ الملحقين ب دمته المقيمين معه.
مادة ()31

 - 1إذا كو و ووان الشو و وويء المو و وونمن عليو و ووه مو و ووبقال بو و وورهن أو تو و ووأمين أو غيو و وور ذلو و ووك مو و وون التوبيقو و ووال العينيو و ووة ،انتقلو و وول هو و ووذه الحقو و وووق إل و و ووى
ال مان المستحا للمنمن له بمقت ى عقد التأمين.

 - 2إذا س و ووجلل ه و ووذه الحق و وووق أو أبلغ و وول إل و ووى الم و وونمن ،ف و ووال يج و وووز لو و و ه أن ي و وودفم م و ووا ه و ووو مل و ووزم ب و ووه للم و وونمن ل و ووه إال بر و وواء أولئ و ووك
الدائنين.
 - 3إذا حج و ووز عل و ووى الش و وويء الم و وونمن علي و ووه أو و و ووم ه و ووذا الش و وويء تح و وول الح ارس و ووة ،ف و ووال يج و وووز للم و وونمن إذا أعل و وون ب و ووذلك أن ي و وودفم

للمنمن له شيئاً مما هو ملزم له.
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التأمين علض ال اة
مادة ()32
يلتو ووزم المو وونمن ف و ووي التو ووأمين علو ووى الحي و وواة بو ووأن يو وودفم إل و ووى المو وونمن ل و ووه أو إلو ووى المسو ووتفيد عن و وود وقو وووع الحو ووادي الم و وونمن منو ووه أو حل و ووول

األج و ووه المنصو و وووذ علي و ووه فو و ووي وبيقو و ووة الت و ووأمين المبو و ووالن المتفو و ووا علي و ووا فو و ووي العقو و وود دون الحاج و ووة )ببو و ووال مو و ووا لح و ووا المو و وونمن لو و ووه أو
المستفيد من

رر.

مادة ()33

 - 1يشوترا لنفواذ عقوود التوأمين علووى حيواة الغيور موافقت وه طيواً قبووه إبورام العقود فوودذا لوم تتوووافر فيوه األهليوة فووال ينفوذ العقوود
إال بموافقة من ينوب عنه قانون ًا.
 - 2تمون هذه الموافقة الزمة لصحة حوالة الحا في االستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحا.
مادة ()34
 - 1تبرأ ذمة المنمن من التزامه بدفم مبلن التوأمين إذا انتحور الشو ذ المونمن علوى حياتوه ،وموم ذلوك يلتوزم المونمن أن
يدفم لمن ينول إلي م الحا مبلغاً يساو قيمة احتياطي التأمين.

 - 2إذا كووان سووبب االنتحووار مر و ًا أفقوود الم وري

إرادتووه ،بقووي الت وزام الموونمن قائم و ًا بأمملووه ،وعلووى الموونمن أن يببوول أن

المنمن على حياته مال منتحراً ،وعلى المست فيد أن يببل أن المنمن على حياته كان وقل انتحاره فاقد ا)رادة.
مادة ()35

 - 1إذا ك ووان التو ووأمين علو ووى حيو وواة شو و ذ غيو وور المو وونمن لو ووه ،برئو وول ذم ووة المو وونمن مو وون التزاماتو ووه متو ووى تس ووبب المو وونمن لو ووه عمو ووداً فو ووي
وفاة ذلك الش ذ ،أو وقعل الوفاة بناء على اتفاق أو تحري

أو مساعدة منه.

 - 2إذا كو وان التو ووأمين عل ووى الحيو وواة لص ووال ش و و ذ غي وور المو وونمن لو ووه ،ف ووال يسو ووتفيد ه ووذا الش و و ذ م وون التو ووأمين إذا تس ووبب عمو ووداً فو ووي
وف وواة الش و و ذ المو وونمن عل ووى حياتو ووه ،أو وقعو وول الوف وواة بنو وواء علو ووى اتف وواق أو تح و وري

أو مسو وواعدة من ووه ،فو وودذا كو ووان م ووا وقو ووم مو وون هو ووذا

الش و و ذ مجو وورد شو ووروع ف و ووي إحو ووداي الوفو وواة ،كو ووان للم و وونمن لو ووه الحو ووا فو و و ي أن يسو ووتبدل بالمسو ووتفيد ش ص و وًا ب و وور ،ولو ووو كو ووان المس و ووتفيد

قد قبه ما اشترا لمصلحته من تأمين.

مادة ()36
 - 1يجوز في التأمين على الحياة االتفاق على أن يدفم مبلن التأمين إما إلى ش ذ أو أش اذ معينين أو يعين م
المنمن له فيما بعد .

 - 2يعود التوأمين معقووود ًا لمصولحة مسوتفيدي ن معينووين إذا أببول المونمن لووه فوي الوبيقوة أن التووأمين معقوود ًا لمصولحة زوجووه
أو أوالده أو فروعووه ،م وون ول وود موون م وم وون ل ووم يولوود ،أو لوربت ووه دون ذك وور أسوومائ م ف وودذا ك ووان التووأمين لص ووال الورب ووة ك ووان
ل نالء الحا في مبلن التأمين كه بنسبة نصيبه في الميراي ،ويببل ل م هذا الحا ولو نزلوا عن ا)ري.
مادة ()37
يجوز للمنمن له الذ

التزم بدفم أقساا دورية أن يتحله في أ وقل من العقد بد طار كتابي يرسله إلى المنمن برغبته
في ذلك وتب أر ذمته من األقساا الالحقة.
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مادة ()38
 - 1ال يترتوب علوى البيانوال ال طوأ وال علوى الغلوط فوي سون الشو ذ الوذ عقود التوأمين علوى حياتوه بطوالن التووأمين ،إال
إذا كانل السن الحقيقية للمنمن عليه تجاوزل الحد المعين الذ نصل عليه لوائ التأمين.
 - 2إذا ترتب على البيانوال ال طوأ أو الغلوط أن القسوط المتفوا عليوه أقوه مون القسوط الواجوب أدانه ،وجوب ت فوي
التأمين بما يتعادل مم النسبة بين القسط المتفا عليه والقسط الواجب أدانه على أساس السن الحقيقية.

مبلون

 - 3إذا كان القسط المتفا علوى دفعوه أمبور مموا كوان يجوب دفعوه علوى أسواس السون الحقيقيوة للمونمن علوى حياتوه ،وجوب
على المنمن أن يورد الزيوادة التوي حصوه علي وا ،وأن ي فو

للمنمن عليه.

األقسواا التاليوة إلوى الحود الوذ يتناسوب موم السون الحقيقيوة

مادة ()39
فوي التووأمين علوى الحيوواة ال يكووون للمونمن الووذ دفوم مبلوون التووأمين الحوا فووي الحلوول محووه الموونمن لوه أو المسووتفيد فووي

حقوقه قبه من تسبب في الحادي المنمن منه أو قبه المسئول عن هذا الحادي.
مادة ()40

ال توود ه المب ووالن المتفووا عل ووى دفع ووا عنوود وفو و اة الم وونمن لووه ف ووي تركتووه ول وويس لدائني ووه حووا في ووا ،ولم وون يجوووز ل ووم ح ووا
استرداد ما دفعه من أقساا إذا كان ال يتناسب وحالة المنمن له المالية.
مادة ()41
 - 1ف ووي العق ووود المبرم ووة م وودى الحيو وواة دون اش ووتراا بق وواء الم وونمن لو ووه عل ووى قي وود الحي وواة مو وودة معين ووة ،وف ووي جمي ووم العقو ووود
المشوترا في وا د فوم مبلون التعوووي

بعود عودد معوين مون السوونين ،يجووز للمونمن لوه متوى كووان قود دفوم بالبوة أقسواا سوونوية

علوى األقووه أن يسووتبدل بالوبيقوة األصوولية وبيقووة مدفوعووة فوي مقابووه ت فووي

فوي قيمووة مبلوون التعوووي

موا لووم يوجوود اتفوواق

يق ي بغير ذلك.

ال للت في
 - 2ال يكون قاب ً

التأمين على الحياة إذا كان منقت ًا.

تأمين المسمول ة
مادة ()42

ال عوون م م وودني ًا م م ووا كان وول
يتحمووه الم وونمن ال س ووائر واأل ورار الت ووي يس ووبب ا األش و اذ ال ووذين يك ووون الموونمن ل ووه مس ووئو ً
طبيعوة أ طواء هونالء األشو اذ و طورت وا .كموا يتحموه ال سووائر واأل ورار الناتجوة عون األشوياء والحيوانوال التوي تمووون
في حفك المنمن له.

ال يكوون المونمن مطالبو ًا بووالتعوي
أو قام بدعوى

ده.

مادة ()43
إذا تسوبب المونمن لووه فوي

ورر للغيوور إال إذا وجوه لوه الغيوور المت ورر طلبو ًا صوولحي ًا
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مادة ()44
يتمفه المنمن بمصاريف التقا ي الناتجة عن كه دعوى تقام على أساس المسنولية

د المنمن له.

مادة ()45
للمت رر الحا في مطالبة المنمن مباشرة في حدود ال رر الحاصه له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.
الفصل السابع
شر ات التأمين واعادة التأمين
تكوين الشر ة
مادة ()46

 - 1ال يجوووز أل ش و ذ أن يمووارس أعمووال الموونمن إال إذا كووان شووركة مسوواهمة عامووة فلسووطينية مسووجلة فووي فلس ووطين

بموج ووب الق وووانين ومر ص ووة وفق ووا ل ووذا الق ووانون واألنظم ووة والتعليم ووال الص ووادرة بموجب ووه ،أو كان وول ش ووركة أجنبي ووة مس ووجلة
ومر صوة للعموه فوي فلسوطين بموجوب هوذا القوانون واألنظموة والتعليموال الصوادرة بموجبوه .ويقوم بواطال بطالنوا مطلقوا أ
عقد تأمين أو اتفاق أبرمه منمن لم يستوف الشرا المنصوذ عليه في هذه المادة.

 - 2يشترا أن تمون جميم األس م اسمية ومملوكة بما ال يقه عن  %51ألش اذ فلسطينيين بصفة دائمة.
 - 3يونظم عقوود التووأمين فووي فلسوطين باللغووة العربيووة لجميووم أنوواع التووأمين ،ويجوووز إدرا ترجمووة دقيقوة للعقوود بلغووة أ وورى،
وفي حالة اال تالف حول تفسير العقد يعتمد النذ العربي.

مادة ()47

بما ال يتعار

مم أحكام هذا القانون تسر أحكام قانون الشركال على شركال التأمين اواعادة التأمين.
تسجيل الشر ة
مادة ()48

 - 1ت م ال يئة الئحة تبين إجراءال التأسيس والشروا التي يجب توفرها في المنسسين.
 - 2ال يحوز للشركة أن تبودأ فوي مزاولوة أع مال وا موا لوم يوتم تسوجيل ا فوي السوجه المعود لوذلك ،كموا ال يجووز ل وا أن توزاول
أ فرع من فروع التأمين غير الفروع التي تم تسجيل ا ب ا.
 - 3يعود بوواطال كووه عقود تووأمين أبوورم علوى ووالف مووا ذكور فووي الفق ورتين السوابقتين ،وال يحووته ب ووذا الوبطالن علووى الموونمن
ل م أو المستفيدين من العقود التي أصدرت ا الشركة إال إذا ببل سوء نيت م.
مادة ()49
 - 1علو و ووى الشو و ووركة أن ت طو و وور ال يئ و و ووة بكو و ووه تعو و ووديه أو تغييو و وور يطو و و و أر علو و ووى بيانو و ووال طلو و ووب التأس و و وويس أو نظام و و ووا األساسو و ووي أو ا)ج و و ووازة
بالمزاولة أو العقود أو المستندال المرفقة معه.

 - 2إذا كو ووان التعو ووديه أو التغييو وور المو ووذكور فو ووي الفق و ورة السو ووابقة يتن و وواول أسو ووس عمليو ووال التو ووأمين أو الم ازيو ووا والقيو ووود والشو ووروا التو ووي ت ول و ووا
عق و ووود التو و ووأمين فيجو و ووب علو و ووى الش و ووركة إذا كانو و وول تباشو و وور عمليو و ووال الت و ووأمين علو و ووى الحيو و وواة أو تمو و وووين األمو و ووال (االد و و ووار) ،أن تقو و وودم مو و ووم
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ا) طو ووار شو و و ادة م و وون أح و وود ال بو و وراء ا)متو و وواريين المقي و وودين ف و ووي ال يئو ووة تفي و وود ب و ووأن األس و ووعار والم ازي و ووا والقي و ووود والش و ووروا س و ووليمة وص و ووالحة
للتنفيذ.
 - 3ال يج وووز العمو ووه ب ووذه التعو ووديالل أو التغييو و ارل إال بعو وود اعتمادهو ووا م وون ال يئو ووة ،وبع وود انق و وواء بالبو ووين يومو واً مو وون ت وواريخ إبو ووال ال يئو ووة
با) طار دون صدور قرار بشأن ا بمبابة موافقة على التعديالل أو التغييرال.

 - 4تنشر التعديالل المعتمدة بالوقائم الفلسطينية على نفقة الشركة.

إجازة التأمين
مادة ()50
 - 1ال يعد تسجيه الشركة في حد ذاته إجازة لمزاولة أعمال التأمين.

 - 2علوى الشووركة التوي ترغووب فوي مزاولووة أعمووال التوأمين فووي فلسوطين أن تحصووه علووى إجوازة مزاولووة هوذه األعمووال ،بعوود
دفم الرسوم القانونية.
- 3تعد ال يئة الئحة تبين ا)جراءال والمستندال الالزمة للحصول علي ا)جازة.
مادة ()51

 - 1بعوود تقووديم األوراق المطلوب ووة للحصووول عل ووى ا)جووازة يق وودم الموودير تقري ورا إل ووى ال يئووة ووالل موودة ال تزي وود عوون بالب ووين
يوما يت من رأيه حول توفر شوروا مون ا)جوازة وأنوواع التوأمين التوي يورى أن تزاول وا الشوركة ،وللجنوة الموافقوة علوى مون
ا)جازة وتحديد أنواع التأمين التي يسوم للشوركة بمزاولت وا ،ول وا أن تورف

في أ

من الحالتين الل بالبين يوم ًا من تاريخ تسلم ا تقرير المدير.

الطلوب بقورار مسوبب ،علوى أن يصودر قرارهوا

 - 2إذا وافقوول ال يئووة علووى موون ا)جووازة يعوود الموودير ش و ادة ا)جووازة وينشوور م وومون ا فووي الوقووائم الفلسووطينية بعوود دفووم
الرسوم القانونية.

مادة ()52

 - 1تمووون م وودة ا)ج ووازة سوونة واح وودة تب وودأ موون ت وواريخ منح ووا وحتووى ن اي ووة الس وونة الميالديووة ،ويع وود ج ووزء السوونة س وونة كامل ووة
لغايوال الرسوووم ،ويووتم تجديوود ا)جوازة سوونويا بطلووب تقدمووه الشووركة إلوى الموودير قبووه بالبووين يومووا علوى األقووه موون بوودء كووه
سنة ميالدية ،ويعد المدير ش ادة تجديد ا)جازة بعد دفم الرسوم.

 - 2إذا لم تقدم الشركة طلب تجديد ا)جوازة والل المودة المنصووذ علي وا فوي الفقورة ( )1مون هوذه الموادة فوال يجووز ل وا
إصوودار وبووائا تووأمين جدي وودة بعوود انق وواء تلووك المو و دة ،وتعوود الشووركة ف ووي هووذه الحالووة متوقفووة ع وون العمووه ،وتعطووى م ل ووة

تسعون يوما لتقديم طلوب التجديود ،فودذا لوم تقودم الشوركة هوذا الطلوب ،تصودر ال يئوة بنواء علوى توصوية المودير قورارا بدلغواء
ا)جازة.

 - 3تجدد ا)جازة إذا قدمل الشركة طلبا بذلك الل الم لة القانونية المنصوذ علي ا في هذه المادة.
مادة ()53
علوى الشوركة أن تظ وور فيموا يصودر عن ووا مون األوراق الرسوومية أنوه مجواز ل ووا بمزاولوة عمليوال التووأمين أو إعوادة التووأمين

ورقم وتاريخ تسجيل ا في سجه الشركال باللجنة.
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وقف إجازة التأمين
مادة ()54
لل يئوة بنواء علووى توصوية الموودير وقوف العمووه با)جوازة لنوووع واحود أو أمبوور مون أنووواع التوأمين لموودة ال تزيود علووى سونة فووي
أ من الحاالل ا تية :

 - 1إذا الفول الشووركة أحكووام هووذا القووانون أو اللوووائ أو الق ورارال الصووادرة بموجبووه ،أو الفوول أحكووام أ قووانون يتعلووا
بأعمال التأمين.

 - 2إذا امتنم المنمن عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.
 - 3إذا ط ورأ علووى مرك ووز الشووركة المووالي م ووا يسووتوجب زي ووادة الوديعووة وذلووك ل ب وووا قيمت ووا وامتنعوول الش ووركة عوون إمم ووال
النقذ الل المدة التي تحددها ال يئة.

 - 4إذا تمب وودل الش ووركة ف ووي أ سو وونة م وون الس وونوال س ووائر تزيو وود عل ووى نص ووف أرس وومال ا ولو ووم ت ووتمكن م وون ت ف ووي

هو ووذه

ال سارة إلى اقه من ذلك الل السنة المالية التالية لتحقا تلك ال سارة.
مادة ()55
في حالة وقف ا)جازة يبلن المدير القورار إلوى الشوركة ،ويجوب أن يكوون القورار مسوببا وأن يشوير إلوى المودة والتواريخ الوذ
يبتدئ منه الوقف.
مادة ()56

 - 1إذا أوقفل ا)جازة فال يجوز للشركة إصدار وبائا تأمين جديدة لألنواع الموقوفة.

 - 2تبقوى جميووم الحقووق وااللتزامووال ال اصووة بوبوائا التووأمين الصووادرة قبوه الوقووف مسوتمرة كمووا لووو كانول الشووركة قائمووة
بأعمال التأمين.
مادة ()57
للشوركة التوي أوقفول إجازت وا أن تقودم طلبوا إلوى ال يئوة بواسووطة المودير )عوادة ا)جوازة إلي وا علوى أن يكوون الطلوب منيوودا
ب وبائا تببل زوال السبب الذ كانل ا)جازة قد أوقفل من أجله ،ولل يئة قبول هذا الطلب أو رف ه بقرار مسبب.
مادة ()58
إذا لوم تقووم الشوركة بدزالووة السووبب الوذ أدى إلووى وقووف إجازت وا أل نوووع مون أنووواع التووأمين بمقت وى أحكووام المووادة ()83

من هذا القانون الل المدة التي حددت ا ال يئة فتلغى إجازت ا لذلك النوع بقرار من ال يئة.
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الفصل الثامـن
أموال شر ات التأمين والتزاماتها
مادة ()59
على شركال التأمين أن تعيد التأمين على عمليال التأمين التي تعقودها فوي فلسوطين لودى إحودى شوركال إعوادة التوأمين

التي تعتمدها ال يئة وذلك على أساس النسب الت ي يصدر بتحديدها وبتحديد تاريخ بدء سريان ا قرار من ال يئة.
مادة ()60

يحظوور علووى الش ووركة مباش ورة عمل ووا علووى أسوواس ارتب وواا قيمووة القس ووط الووذ ينديووه حام ووه الوبيقووة (كل ووه أو بع ووه) بع وودد
الوبائا التي تستحا األداء في تاريخ معين.

ويسووتبنى موون ذلووك األربوواح الت ووي توووزع علووى حملووة الوب ووائ ا التووي تصوودرها شووركال الت ووأمين علووى الحيوواة وتموووين األم وووال
(االد ار) من الفائ

الذ يحدده ال بير االمتوار بعد إجراء الفحذ المذكور في المادة (.)82
مادة ()61

 - 1علووى ك ووه ش ووركة ت وزاول أعم ووال الت ووأمين عل ووى الحيوواة وتم وووين األم وووال (االد ووار) أن ت صووذ ف ووي فلس ووطين أم ووواال

قبوه حملوة الوبوائا والمسوتفيدين من وا وذلوك عون العمليوال التوي تبرم وا
تعوادل قيمت وا علوى األقوه مقودار االلتوزام الحسوابيح ة

الشوركة وتنفووذها فووي فلسووطين ،شوريطة أال تقووه قيمووة هووذه األمووال عوون مسووين ألووف دينوار أردنووي أو مووا يعادل ووا بالعملووة

المتداولة قانون ًا.
 - 2يجب أن تمون هذه األموال م نفصلة تماما عن األموال ال اصة بعمليال التأمين األ رى.
 - 3ال يجووز لغيور الموونمنين والمسوتفيدين موون وبوائا التوأمين علووى الحيواة وتموووين األمووال (االد وار) إيقوواع الحجوز علووى
هذه األموال.
مادة ()62
 - 1على كه شوركة توزاول عمليوال توأمين غيور المنصووذ علي وا فوي الموادة ( )61أن تقودم لل يئوة وديعوة تحوددها ال يئوة
للوفاء بالتزامات ا قبه مباشرت ا العمه ،شريطة أن تمون وديعة الشركال األجنبية

عف وديعة الشركال الفلسطينية.

 - 2تحدد ال يئة قيمة الوديعة المنصوذ علي ا في الفقرة السابقة.
مادة ()63
تتمون الوديعة المنصوذ علي ا في المادة ( )62من هذا القانون مما يلي:
 %25 - 1نقوودا كحوود أدنووى ت ووودع فووي البنووك باسووم الش ووركة ألموور ال يئووة ،ولل يئووة أن تق وورر زيووادة هووذه النسووبة إذا رأل م ووا
يبرر ذلك.

 - 2يك ووون ب وواقي الوديعو ووة عل ووى شو ووكه أسو و م وس ووندال فو ووي ش ووركال مسو وواهمة فلس ووطينية أو س ووندال صو ووادرة ع وون حكومو ووة
فلسووطين أو البلووديال أو المنسس ووال الرسوومية العام ووة ،وتو ووم إش ووارة الوورهن علووى ه ووذه األس و م والس ووندال ألموور ال يئ ووة،
وتقبه ألغرا

الوديعة على أساس قيمت ا االسمية أو السوقية أي ما أقه.

 - 3بالرغم من أ نذ في أ تشريم ب ر ،لل يئة تعيين البنوك المعتمدة في فلسطين التي تودع في ا الودائم.
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مادة ()64
يجووز لل يئووة بنوواء علوى طلووب الشووركة الموافقووة علوى اسووتبدال أ نوووع مون أنووواع الودائووم غيوور النقديوة بنوووع ب وور ،ش وريطة
أال تقه قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة األصلية.
مادة ()65
ال يج وووز للبن ووك التص وورف بالوديعو ووة الموج ووودة لدي ووه أو ب ووأ جو ووزء من ووا إال بن وواء عل ووى حكو ووم قطع ووي ص ووادر ع وون محكمو ووة
فلسووطينية م تص ووة أو ب وودذن مكتوووب م وون ال يئ ووة ش وريطة أن ينش وور إعالن ووا فووي ص ووحيفتين محليت ووين يوووميتين لمو ورتين عل ووى
األقه قبه تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف ب ا بمدة ال تقه عن ستين يوما.
مادة ()66

 - 1يكوون للمسوتفيدين مون وبوائا التوأمين التوي تبرم وا الشوركة وتنفوذها فوي فلسوطين ا متيوازا علوى األمووال الم صصوة فووي
المواد ( )65- 64- 63من هذا القانون.

 - 2يلي هذا االمتياز في المرتبة االمتياز المقرر في القانون المدني.
مادة ()67

على كه من الشوركة والبنوك الموجوودة لديوه الوديعوة أن يشوعر ال يئوة بوأ ان فوا

يطورأ علوى قيموة الوديعوة وذلوك والل

مودة ال تزيو د عوون سوبعة أيووام مون التواريخ الووذ يبودأ فيووه حودوي الوونقذ ،ويجووز للمودير أن يطلووب مون الشووركة والبنوك فووي
أ وقل المعلومال التي يراها

رورية عن الوديعة ويترتب علي ما تقديم ا إليه الل المدة التي يحددها ل ما.
مادة ()68

 - 1على ال يئة أن تطلب من الشركة تمملة قيموة الوديعوة إذا نقصول عون الحود المقورر ل وا بمقت وى أحكوام هوذا القوانون
أل سبب من األسباب.

 - 2علوى الشوركة أن تمموه قيمووة الوديعوة والل موودة أقصواها سوتون يوموا موون تواريخ تبليغ وا طلووب ال يئوة ،اواال تقوم تحوول
طائلة إيقاف العمه بدجازة الشركة وفقا ألحكام هذا القانون.

مادة ()69
على الشركة:
 - 1أن تحتفك ب ام

المالءة فيما يتعلا بكامه أعمال ا طبقا للتعليمال الصادرة عن ال يئة.

 - 2أن تحتفك بالمبلن األدنى لل مان فيما يتعلا بكامه أعمال ا.
 - 3أن تحتفك في فلسطين باألموال واالحتياطيال بالقدر الذ تحدده ال يئة.

 - 4أن تحتفك في كه سنة مالية باحتياطي ل الدعاءال العالقة وتحل التسوية طبقا للتعليمال الصادرة عن ال يئة.
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مادة ()70
يج ووب أن يكو ووون مسو ووت دمو الشو ووركة مو وون الفلس ووطينيين ،علو ووى أنو ووه يجو وووز ل و ووا بموافق ووة المو وودير أن تسو ووت دم مو وون األجانو ووب
األ صائيين في أعمال التأمين.
مادة ()71
 - 1يحظور علووى رئوويس وأع وواء مجلووس إدارة أ شووركة تووأمين عاملوة فووي فلسووطين ومووديرها العووام أو نائبووه أو موون يقوووم
مقامه أو أ مدير دائرة أو رئيس قسم أن يتقا وا أ عمولة من أ عملية تأمين.
 - 2ال يجووز لع وو مجلوس إدارة شوركة التووأمين أو رئويس المجلوس أو موديرها العوام أن يقوووم بوأ عموه منوافس ألعمال ووا
أو االشتراك في إدارة شركة أ رى مشاب ة أو منافسة ل ا.

الفصل التاسـع
سجةت و سابات شر ات التأمين واعادة التأمين
سجةت الشر ة
مادة ()72
أ  -على الشركة أن تمسك السجالل ا تية لمه فرع من فروع التأمين :
 - 1سووجه الوبووائا  :يقي وود بووه جمي ووم الوبووائا الت ووي تبرم ووا الش ووركة مووم بي ووان توواريخ تق ووديم الطلووب وعن وواوين حملووة الوب ووائا
وتاريخ إبرام كه وبيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديالل والتغييرال التي تطرأ علي ا.

 - 2سووجه التعوي ووال  :تقي وود بووه جمي ووم المطالب ووال التووي تق وودم للش ووركة م ووم بيووان ت وواريخ تق ووديم كووه مطالب ووة واس ووم حام ووه
الوبيقوة والمت وورر والمسووتفيد وعنوانووه ورقوم الوبيقووة ومبلوون اال حتيوواطي المقوورر للحوادي وتوواريخ أداء التعوووي
الرف

 ،وفووي حالووة

يذكر تاري ه وأسبابه.

 - 3سجه الوكالء  :تببل فيه الشركة اسم وعنوان كه وكيه يعمه لحساب ا.
 - 4سجه االتفاقيال :ويشومه جميوم االتفاقيوال التوي تبرم وا الشوركة موم بيوان أسوماء وعنواوين ال يئوال التوي تبرم وا مع وا
وتوواريخ إب ورام ك ووه اتفاقيووة وتوواريخ انت ائ ووا والتغيي ورال الت ووي تط ورأ علي ووا وأ بيان ووال أ وورى توورى الش ووركة أن ووا ذال أهمي ووة
بالنسبة لالتفاقية.

 - 5سوجه األمووال الم صصوة :وينشور عليوه موون ال يئوة ،ويبوين فيوه األمووال الموظفووة التوي يشوتمه علي وا الموال الواجووب
ت صيصووه ف ووي فلس ووطين والتعووديالل ال ت ووي تطو ورأ عل ووى تموووين ه ووذه األم وووال ،ويج ووب أن تقيوود األم وووال ال اص ووة بعملي ووال
التأمين على الحياة وتموين األموال (االد ار) وعمليال التأمين األ رى كه على حدة.
ب  -تلتزم شركال إعادة التأمين بمسك السجلين المشار إلي ما بالفقرتين ( 4و )5من هذه المادة فقط.
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السنة المال ة للشر ة و ساباتها
مادة ()73
تبدأ السنة المالية للشركة من بداية السنة الميالدية وتنت ي بن ايت ا.
مادة ()74
 - 1على الشركة أن تمسك حسابال

ال ساب الطاص

اصة لمه فرع من فروع التأمين على حدة.

 - 2يج و وووز لل يئ و ووة أن تملو و ووف الش و ووركة بمس و ووك حسو و وواب و وواذ لن و وووع واحو و وود أو أمب و وور م و وون عمليو و ووال التو و وأمين الت و ووي تو و وود ه تح و وول فو و وورع
واحد.
مادة ()75
 - 1على الشركة أن تقدم لل يئة سنويا في الميعاد الذ تحدده البيانال والحسابال المو حة فيما يلي:
أ  -الميزانية.
ب  -حساب األرباح وال سائر.
 -حساب توزيم األرباح.

د  -حساب ا)يرادال والمصروفال لمه فرع من فروع التأمين على حدة.
هو  -مل ذ اتفاقيال إعادة التأمين.

و  -بيوان بووأموال الشووركة الواجووب وجودهوا فووي فلسووطين وفق و ًا ألحكوام هووذا القووانون منيوود ًا بالمسوتندال التووي تطلب ووا ال يئووة
على أن يرفا ب ذه البيانال تقرير عن أعمال الشركة في فلسطين عن تلك السنة.

 - 2تعد هذه البيانال طبقا للنماذ التي تحددها ال يئة وتشمه جميوم العمليوال التوي تقووم ب وا الشوركة فوي فلسوطين وفوي
ال ار كه على حدة.

 - 3يجووب أن تم ووون ه ووذه البيان ووال واألوراق موقع ووة م وون رئ وويس مجلووس إدارة الش ووركة وم وون م ووديرها الم ووالي ،أم ووا البيان ووال
ال اصة بالتأمين على الحياة وتموين األموال (االد ار) فيجب أن يوقم أي ا ال بير االمتوار علي ا.
مادة ()76
 - 1يتولى مراجعة حسابال الشركة مدقا ت تاره الجمعية العمومية للشركة من بين المقيدين في سجه ال يئة.
 - 2اليجوز للمدقا الواحد أن يدقا الحسابال ألمبر من شركة تأمين واحدة.

 - 3اليجوز للمدقا أن يكون موظفا لدى الشركة أو مدي ار ل ا أو ع وا بمجلس إدارت ا.
 - 4يجو و ووب علو و ووى الش و و ووركة أن ت و و ووم تح و و وول تصو و وورف المو و وودقا جمي و و ووم الو و وودفاتر والمس و و ووتندال والبيانو و ووال التو و ووي ي اره و و ووا و و وورورية للقي و و ووام
بم مته.

مادة ()77
 - 1علو ووى الشو ووركة أن تق و وودم لل يئو ووة تقريو و ورا سو وونويا م و وون مو وودقا حسو ووابات ا يبب و وول أن الميزانيو ووة وحس و وواب األربو وواح وال س و ووائر
وا)يو وراد ال والمص ووروفال والتع و وودال القائم ووة واالحتياطيو ووال واألم وووال الموجو ووودة ف ووي فلسو ووطين ،ق وود أعو وودل عل ووى الوجو ووه
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الصحي  ،وأن ا تمبه حالة الشركة المالية من واقم دفاترها والبيانال األ رى التي و عل تحل تصرفه.
 - 2على المدقا إبوال ال يئوة بوأ نقوذ أو طوأ أو أيوة م الفوة يراهوا أبنواء فحصوه ،إذا لوم تقوم الشوركة باسوتيفاء الونقذ
أو تصحي ال طأ أو إزالة أسباب الم الفة الل بالبين يوما من تاريخ إ طارها بذلك.
 - 3فيم ووا يتعل ووا بالتع وودال القائمو ووة بالنس ووبة لعملي ووال التو ووأمين عل ووى الحي وواة وتم وووين األمو وووال (االد ووار) فيق وووم بتقو ووديرها
ال بير االمتوار للشركة.

مادة ()78
 - 1علوى الشوركة أن ت طوور ال يئوة بموعوود ومكوان انعقوواد الجمعيوة العموميوة وجوودول أعمال وا قبووه مسوة عشوور يوموا موون
االنعقوواد ،كم ووا علي ووا أن تق وودم للجن ووة ص ووورة مص وودقة ع وون كووه تقري وور يق وودم إل ووى المس وواهمين أو حمل ووة الوب ووائا ،ومح وور

االجتماع العام للمساهمين الل بالبين يوم ًا من االنعقاد.
 - 2يح ر ممبه اللجنة االجتماع العام وال يكون له صول معدود.
مادة ()79
لل يئوة حووا ا)طووالع علووى دفواتر وسووجالل الشووركة للتحقووا مون تنفيووذها ألحكووام هووذا القوانون ويحصووه هووذا االطووالع فووي
مقور الشووركة ويقووم بووه مفتشوو ال يئووة ،ويجووز لل يئووة أن تطلوب موون الشوركة تصووحي واسوتممال أي وة معلوموال أو تقريوور أو
بيان قدم إلي ا من الشركة.

مادة ()80

يجووز للشووركة أن تطلووب موون ال يئووة تصووحي أيووة معلومووال أو تقريوور أو بيووان قدمتووه إلي ووا ،وللجنووة أن تووأمر بوودجراء ذلووك
أو ترف ه بقرار مسبب.
الفصل العاشـر
أ ام طاصة بعمل ات التأمين علض ال اة وتكوين األموال (االدطار)
مادة ()81
ال يجو وووز للش و ووركال التو ووي تو و وزاول عمليو ووال الت و ووأمين علو ووى الحي و وواة وتم و وووين األم و ووال (االد و ووار) أن تميو ووز ب و ووين وبيقو ووة وأ و وورى م و وون ذال

النو وووع وذلو ووك فيمو ووا يتعلو ووا بأس و ووعار التو ووأمين أو مقو وودار األربو وواح الت و ووي تو وووزع علو ووى حملو ووة الوبو ووائا أو بغي و وور ذلو ووك مو وون االشو ووتراطال ،م و ووا
لم يكن هذا التمييز نتيجة ا تالف احتماالل الحياة ويستبنى من ذلك ما يأتي :
 - 1وبائا إعادة التأمين.
 - 2الوبو ووائا ال اص و ووة بالت و ووأمين بش و ووروا اص و ووة عل و ووى حي و وواة أفو و وراد عائل و ووة واح و وودة أو مجموع و ووة أفو و وراد تو و وربط م م ن و ووة أو عم و ووه واح و وود
أو أية صلة اجتماعية أ رى.

 - 3الوبائا ال اصة بالتأمين بمبالن كبيرة أو مد د طويلة تتمتم بت في ال معينة معتمدة من ال يئة.
ويجوز لل يئة أن تر ذ للشركة إصدار وبائا بت في ال إذا وجدل أساسًا لذلك.
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مادة ()82
 - 1علوى الشووركال المنصووذ علي ووا فوي هووذا الفصوه أن تفحووذ المركوز المووالي ل وذين النوووعين اللوذين تزاول مووا ،وأن
تقودر قيموة التع وودال القائموة لموه من مووا مورة علوى األقووه كوه بوالي سوونوال بواسوطة بيور إمتوووار  ،ويتنواول هوذا التقوودير
جميم العمليال التي أبرمت ا الشركة.

 - 2يجووب إجو وراء هووذا التق وودير كلمووا أرادل الش ووركة فحووذ مركزه ووا الم ووالي بقصوود تحدي وود نسووب األرب وواح التووي ت وووزع عل ووى
المساهمين أو حملة الوبائا.

 - 3يجوز لل يئة أن تطلوب إجوراء هوذا التقودير فوي أ وقول قبوه م وي الوبالي سونوال شوريطة أن يكوون قود انق وى عوام
واحد على األقه من تاريخ ب ر فحذ.

 - 4تصدر ال يئة تعليمال لتحديد البيانال التي يجب أن يشتمه علي ا تقدير ال بير ا)متوار .
 - 5ترسووه الش ووركة نسو و ة موون التقري وور إل ووى ال يئووة ووالل بالب ووة أشو و ر موون الت وواريخ ال ووذ أجوور عن ووه الفح ووذ مص ووحوباً
بدقرار من المسئولين عن إدارة الشركة يت من صحة البيانال والمعلومال الواردة فيه.
مادة ()83

إذا تبووين لل يئووة أن تقري وور ال بيوور االمتوووار ال ي وودل علووى حقيق ووة المركووز المووالي للش ووركة بسووبب اتبوواع أس ووس اطئووة ف ووي
التقدير فل ا أن تقرر إعادة الفحذ المنصوذ عليه في هذا الفصه على نفقة الشركة.
مادة ()84

 - 1ال يجوز للشركال المنصوذ علي وا فوي هوذا الفصوه أن تقتطوم أ جوزء مون أموال وا المقابلوة لتع ودات ا الناشوئة عون
وبووائا الت ووأمين لتوزيعووه بص ووفة رب و عل ووى المس وواهمين أو حملووة الوب ووائا أو ألداء أ مبلوون ي وور عوون ا لتزامات ووا بموج ووب
الوبائا التي أصدرت ا.
 - 2يقتصوور توزي ووم األرب وواح عل ووى مق وودار الم ووال الف ووائ
الالزم.

ال ووذ يحوودده ال بي وور االمت وووار ف ووي تقريو وره بع وود إجو وراء الفح ووذ

 - 3في تطبيا أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في فلسطين وفي ال ار وحده واحدة.
مادة ()85
المسوئولين عون إدارت وا أو موظفي وا سوواء ب ومان رهون

يحظر على ا لشركال المنصوذ علي ا فوي هوذا الفصوه إقورا

عقووار أو بال وومان الش ص ووي ،م ووا ل ووم يك وون ل وودى الش ووركة أموووال حو ورة م وون ص ووافي أرباح ووا تزي وود ع وون األم وووال الواج ووب

وجودها طبق ًا ألحكام المادتين ( )64- 63من هذا القانون.
مادة ()86
بووالرغم مم وا ورد فووي المووادة ( ) 85يجوووز للشووركة موون قوورو
القر

لحملووة الوبووائا بموون فووي م موظفي ووا بحيووي ال تتجوواوز قيمووة

قيمة استرداد الوبيقة.
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مادة ()87
فووي حالووة إفووالس إح وودى الشووركال المنصوووذ علي ووا ف ووي هووذا الفصووه أو تصووفيت ا تق وودر المبووالن المسووتحقة لمووه حام ووه
وبيقوة لوم تنتوه مودت ا بموا يعوا دل االحتيواطي الحسوابي ال واذ ب وا يووم الحكوم بوا)فالس أو بالتصوفية محسووب ًا علوى أسوواس
القواعد الفنية لتعرفة األقساا وأسس إبرام الوبيقة وأسس تموين االحتياطي الفني.

الفصل ال ـادي عشـر
ف ص أعمال الشر ات
مادة ()88
 - 1يج و وووز لل يئو و ووة أن تفحو و ووذ أعم و ووال الشو و ووركة إذا قو و ووام ل و وودي ا م و و ون األسو و ووباب مو و ووا يحمل و ووا علو و ووى االعتقو و وواد ب و ووأن حقو و وووق حملو و ووة الوبو و ووائا

معر ة لل ياع أو أن الشركة أصبحل معر ة لعدم القدرة على الوفاء بالتزامات ا أو أن ا الفل أ حكم من أحكام القانون.

 - 2كم و ووا يج و وووز إجو و وراء ه و ووذا الفحو و ووذ إذا طلب و ووه ع و وودد م و وون المسو و وواهمين يمب و ووه عشو و ورة بالمائ و ووة م و وون حملو و ووة وب و ووائا التو و وأمين عل و ووى الحيو و وواة

وتموين األموال (االد ار) ويكون قد م ى على إصدار وبائق م مدة ال تقه عن بالي سنوال.

 - 3على الشركة أن تقدم لل يئة أية معلومال أو بيانال أو مستندال تطلب ا أبناء قيام ا ب ذا الفحذ.

الفصل الثانـ عشـر
شر ات التأمين األجن ة
مادة ()89
ال يجو و وووز لشو و و و ركة التو و ووأمين األجنبي و و ووة ممارسو و ووة عملي و و ووال التو و ووأمين ف و و ووي فلسو و ووطين إال بع و و وود الحصو و ووول عل و و ووى إجو و ووازة وتم و و ووارس الش و و ووركة
األجنبي و ووة عمل و ووا بواس و ووطة فو و وورع ل و ووا عل و ووى أن يكو و ووون ه و ووذا الف و وورع مس و ووجال كشو و ووركة ف و ووي فلس و ووطين طبقو و ووا للق و ووانون ،شو و وريطة المعاملو و ووة

بالمبه.
مادة ()90
 - 1تطبا على فروع الشركال األجنبية األحكام المنصوذ علي ا في هذا القانون.

 - 2يج و ووب أن يك و ووون ل و وودى ف و وورع الش و ووركة األجنبيو و ووة وكال و ووة ع و وون الش و ووركة مص و وودقة وفقو و ووا لألص و ووول القانوني و ووة وأن ت و وونذ عل و ووى ت ويو و ووه

الفرع الصالحيال والحقوق ا تية :

أ) صالحية إصدار عقود التأمين وملحقات ا ،على أن تمون الشركة مسنولة عن العقود التي يصدرها فرع ا في فلسطين.
ب) حا تمبيه الشركة أمام المحامم وال يئال الرسمية وغير الرسمية في فلسطين.
) استالم ا)نذارال وسائر ا)شعا رال والمراسالل الموج ة للشركة.
د) تزويد ال يئة بالمعلومال المتعلقة بأعمال الشركة األجنبية.
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ه) صو ووالحية دف و ووم التعوي و ووال الناجم و ووة عو وون األ ط و ووار الم و و نمن علي و ووا بموجو ووب وب و ووائا التو ووأمين الت و ووي تصو وودرها نياب و ووة عو وون الش و ووركة
األجنبية.
و) االحتف و ووال بس و ووجالل ودفو و وواتر محاس و ووبية مس و ووتقلة بأعمو و ووال الش و ووركة ف و ووي فلسو و ووطين مت و وومنة حس و ووابات ا ال تاميو و ووة ،طبق و ووا ألحك و ووام هو و ووذا
القانون واللوائ والتعليمال الصاد رة بموجبه.

مادة ()91
ال يسووم لف وورع الشووركة األج نبي ووة العامووه ف ووي فلسووطين أن يحتس ووب م وون

وومن نفقات ووه القابلووة للتنزي ووه موون د ل ووه ال ا ووم

لل و وريبة أمبو وور مو وون  ( %5مس ووة بالمائو ووة) مو وون إجمو ووالي األقس وواا المتحققو ووة سو وونوي ًا عو وون عمل ووه فو ووي فلسو ووطين للمسو وواهمة
بمصاريف المركز الرئيسي بما في ذلك ال دمال ا)دارية والفنية التي يقدم ا المركز.
مادة ()92
علووى فوورع الشووركة األجنبيووة االحتفووال ب ووام

المووالءة والمبلوون األدنووى لل وومان فيمووا يتعلووا بكامووه أعمووال التووأمين الت ووي

يزاول ا.
الفصل الثالـا عشـر
ت ويل الوثائق ،وقف العمل ،االندماج إلغاء اإلجازة وشيب التسجيل
ت ويل الوثائق
مادة ()93

عل ووى الش ووركة إذا ق ووررل تحويو ووه وبائق ووا م ووم الحقو وووق وااللتزام ووال المترتب ووة علي و ووا أن تق وودم لل يئ ووة طلب و واً ب ووذلك مرفقو واً بو ووه
المستندال ا تية :

 - 1نس ة من عقد التحويه موقعا عليه من ممبلي أطراف العقد.

 - 2نسو و ة م وون التق ووارير الت ووي بن ووي عل ووى أساسو و ا العقو وود ،وف ووي حال ووة تحوي ووه االلتزام ووال ال اص ووة بالت ووأمين عل ووى الحيو وواة
وتموين األموال (االد ار) فيجب إرفاق تقرير من أحد ال براء االمتواريين المجازين من ال يئة.
 - 3بيان بأصول و صووم كوه شوركة مرفقواً بوه إقورار موقوم عليوه مون رئويس مجلوس إدارة الشوركة بصوحة المفوردال الوواردة
في البيانال.

ويجوز لل يئة أن تطلب أية بيانال أو إي احال أ رى يقت ي ا فحذ الطلب.
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مادة ()94
ينشر طلب التحويه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على األقه مت مناً البيانال ا تية:
 - 1أن الشركة قد تقدمل إلى ال يئة بطلب لتحويه وبائق ا مم الحقوق وااللتزامال المترتبة علي ا.
 - 2اسم الشركة المحول إلي ا الوبائا وااللتزامال.

 - 3دعووة حملووة الوبوائا والمسووتفيدين من ووا وكوه ذ مصوولحة إلووى تقوديم اعترا ووات م إلوى ال يئووة ووالل بالبوين يوم واً موون
تاريخ النشر بطلب التحويه.

 - 4أية بيانال أ رى ترى ال يئة

رورة إي اح ا للجم ور.

مادة ()95

 - 1تصودر ال يئوة قرارهوا بالموافقوة علوى التحويوه إذا تبوين أنوه ال ي ور بمصولحة حملوة الوبوائا والمسوتفيدين من وا ودائنووي
الشوركة ،وينشور هوذا القورار فوي الجريوودة الرسومية ويحوته بوه فوي مواج وة حملووة الوبوائا والمسوتفيدين من وا ودائنوي الشووركة.
 - 2تبقوى وديعووة الشووركة التووي قامول بتحويووه بع و

أو جميووم وبوائا التووأمين لوودي ا قائمووة ومحجووزة ألموور ال يئووة لموودة ال

تزيد عن تسعين يوماً بعد إتمام إجراءال التحويه القانونية.
 - 3تنتقوه الحقوووق وااللتزامووال التوي كانوول للشووركة المحليو ة إلووى الشووركة المحوال إلي ووا فيمووا يتعلوا بالوبووائا المحالووة مووم
مراعاة األحكام المتعلقة بنقه الملمية.

وقف العمل
مادة ()96

يتعووين علووى الش ووركة إذا قووررل وقووف عمليات ووا فووي فوورع أو أمب وور موون فووروع الت ووأمين وترغووب فووي تحري وور أموال ووا المتعلق ووة
بتلك الفروع أن تقدم إلى ال يئة طلب ًا مرفق ًا به المستندال ا تية :

 - 1موا يببوول أن ووا أبورأل ذمت ووا ون ائي و ًا موون التزامات وا عوون جميووم الوبوائا القائمووة عوون الفوورع أو الفوروع التووي قووررل وقووف
عمليا ت ا عن ا ،أو أن ا حولل وبائق ا لشركة أ رى على الوجه المبين في الفصه األول من هذا الباب.
 - 2ما يببل أن وا نشورل فوي صوحيفتين يووميتين محليتوين علوى األقوه وفقوا للشوروا التوي تحوددها ال يئوة إعالنوا يظ ور فوي
كوه من ووا بوالي م ورال علووى األقوه بووين المورة واأل وورى فت ورة مسوة عشوور يومو ا عوون اعتزام ووا تقوديم طلووب إلوى ال يئووة بعوود
بالبة اش ر من تاريخ ب ور إعوالن لتحريور أموال وا أو جوزء من وا فوي فلسوطين ويت ومن ذلوك ا)عوالن دعووة حملوة الوبوائا
وغيرهم من أصحاب الشأن إلى أن يقدموا اعترا ات م إلى ال يئة في ميعاد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه.
مادة ()97
تقوورر ال يئ ووة إجاب ووة الشووركة إل ووى طلب ووا إذا ل ووم يتقوودم أح وود ب وواعترا

( ،) 96أموا إذا قوودم اعتورا
شوأن هووذا االعتورا

عليووه ف ووي الم وودة المبين ووة فووي الفقو ورة ( )2م وون الم ووادة

ووالل هوذه الموودة فووال يفصوه فووي الطلوب إال بع ود حصووول اتفواق أو صوودور حكوم ن ووائي فووي

 ،ومووم ذلووك يجووز لل يئووة أن تووأذن فوي تحريوور أموووال الشوركة ش وريطة اسووتبقاء مبلون يعووادل التزامات ووا

نحو صاحب االعترا

بما في ذلك المصروفال التي قد يستلزم ا االحتفال بأ

أصه من أصول الشركة.
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اندماج شر ات التأمين
مادة ()98
على الشركة إذا قررل االندما مم غيرها من الشركال القيام بما يأتي :
 - 1تقديم طلب بذلك إلى ال يئة مت من ًا أسباب االندما ومرفق ًا به:
أ) قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على االندما .

ب) تقرير ال بير ا)متوار أو بير التأمين ينيد االندما وأنه ال ي ر بحقوق حملة الوبائا.
) تقري وور م وون م وودقا الحس ووابال بو ووالمركز الم ووالي للش ووركال قب ووه االن وودما مو ووم كش ووف مص وودق بموجودات ووا والتزامات و ووا.
 - 2يرفم المدير طلب االندما مم التقارير والبيانوال المرفقوة بوه إلوى ال يئوة فودذا وافقول ال يئوة علوى االنودما مون حيوي
المبوودأ يشووكه الم وودير لجنووة لتقوودير قيم ووة الموجووودال المنقول ووة وغيوور المنقولووة وبقيمت ووا الفعليووة لمووه ش ووركة موون الش ووركال

الراغبووة ف ووي االنوودما  ،كم ووا يحوودد طريق ووة تشووكيه اللجن ووة وص ووالحيت ا بمووا يكف ووه حمايووة حق وووق المسوواهمين وحمل ووة وب ووائا
التأمين والمستفيدين.

 - 3كه ذلك با) افة إلى ا)جراءال الواجب إتباع ا بموجب قانون الشركال السار المفعول.
مادة ()99
 - 1إذا وافقول ال يئووة علووى تقريوور اللجنووة يعلوون عوون االنوودما فووي الوقووائم الفلسووطينية وفووي صووحيفتين محليتووين يوووميتين،
لي ووومين متت وواليين ،ويح ووا لم ووه ص وواحب ش ووأن أن يعت وور

إلو ووى ال يئ ووة ووالل بالب ووين يومو و ًا م وون ت وواريخ نش وور أول إعو ووالن.

 - 2علوى الشوركال المندمجوة أن تتوي للموونمن ل وم ا)طوالع علوى االتفاقيووة التوي توم االنودما طبق واً ل وا لموي يتحققووا موون
أحكام وا ،وتبقوى هوذه االتفاقيوة معرو وة لوطوالع فوي المركوز الورئيس لموه مون الشوركال المندمجوة لمودة شو ر مون تواريخ

نشر اتفاقية االندما .

 - 3إذا لوم يقبوه االعتورا
في قرار االندما

والل بالبوين يومو ًا مون توواريخ تقديموه فيحوا للمعتور

الل مسة عشر يوم ًا من تاريخ تبليغه بالرف

الطعون أموام محكموة البدايوة الم تصووة

.

 - 4بعد تسوية االعترا ال اوان اء إجوراءال الودمه تبودأ ا)جوراءال القانونيوة لنقوه الحقووق وااللتزاموال إلوى الشوركة التوي

توم االنوودما ب ووا ،وتعتبوور إجووازة أ شوركة مندمجووة ملغوواة حكمووا كمووا تعفووى الشوركة المندمجووة والشووركة المنوودمه ب وا موون

رسوم نقه الملمية وال رائب وكافة الرسوم التي تترتب بسبب االندما .

 - 5تنتقه جميم حقوق والتزامال الشركة المندمجة إلى الشركة المندمه ب ا وفق ًا ألحكام القانون.

إلغاء اإلجازة وشيب التسجيل
مادة ()100
تلغى ا)جازة ويشطب قيد الشركة من السجه في إحدى الحاالل ا تية :

 - 1إذا تبين أن ا)جازة أو القيد حصه دون وجه حا.

- 2إذا دأبل الشركة على م الفة أحكام هذا القانون أو اللوائ أو القرارال المنفذة له.
27

 - 3إذا ببوول لل يئووة ن ائيووا أن الشووركة غيوور قووادرة علووى الوفوواء بالتزامات ووا ،أو أن ووا ت مووه باسووتمرار فووي تنفيووذ المطالب ووال
المستحقة ع لي ا دون وجه حا.

 - 4إذا لم تقم الشركة بتمملة النقذ في رأسمال ا المدفوع رغم مطالبت ا بذلك.

 - 5إذا لوم تحوتفك الشوركة فوي فلسوطين بواألموال الواجوب ت صيصو ا بموجوب أحكوام هوذا القوانون ولوم تقوم بتمملت وا ووالل
سنة رغم مطالبت ا بذلك.

 - 6إذا امتنعل الشركة عن تقديم دفاترها وم ستندات ا للمراجعة أو الفحذ الذ تقوم به ال يئة.
 - 7إذا توقفل الشركة عن مزاولة نشاط ا في فلسطين سنة كاملة.
 - 8إذا صدر حكم بدش ار إفالس الشركة.

مادة ()101

با) ووافة لمووا ذكوور فووي المووادة ( ) 100يجوووز لل يئووة أن تلغووي إجووازة التووأمين الممنوحووة لفوورع شووركة التووأمين األجنبيووة ف ووي
إحدى الحالتين ا تيتين :

 - 1إذا لم يحقا الفورع أقسواطا إجماليوة سونوية تعوادل أربعوة أمبوال قيموة الوديعوة وذلوك عون أعمالوه فوي كوه نووع مون أنوواع
التأمين التي يزاول ا في فلسطين.
 - 2إذا لووم يحق ووا الف وورع أرباحووا ع وون أعمال ووه فووي فلس ووطين لم وودة بووالي س وونوال متتالي ووة بنسووبة ال تق ووه عو ون ( %7.5س ووبعة
ونصف) من األقساا ا)جمالية السنوية وذلك في كه نوع من أنواع التأمين التي يزاول ا.
مادة ()102
إذا تبوين أن الشوركة أصوودرل قورارا بتصووفيت ا ا تياريو ًا أو صوودر قورار مون المحكمووة الم تصوة بتصووفيت ا أو أعلون إفالس و ا
فتعتبر إجازت ا ملغاة حكما.
مادة ()103
ال يصدر قرار الشطب إال بعد إ طار الشركة كتابيا لتقدم أوجه دفاع ا كتابة الل بالبين يوما من تاريخ ا) طار.
مادة ()104
يووتم الشووطب كلي و ًا أو جزئي و ًا بق ورار م وون اللجنووة وينشوور فووي الوقووائم الفلس ووطينية ،وال ينسووحب أبوور الشووطب الجزئووي إال عل ووى
العمليال المنصوذ علي ا في القرار.

مادة ()105
يترتوب علوى القورار الصوادر بشووطب قيود الشوركة منوم الشووركة مون مباشورة العموه فوي فووروع التوأمين المنصووذ علي وا فووي
القرار.
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مادة ()106
 - 1لل يئوة أن تجيووز للشووركة االسوتمرار فووي مباش ورة العمليووال القائموة وقوول الشووطب اوالغوواء ا)جوازة وذلووك بالشووروا التووي

تراها مناسبة ،كم ا يجوز ل ا أن تقرر تصفية أعمال الشركة.

 - 2تجوور التص ووفية طبقو و ًا للقواع وود التووي تقرره ووا ال يئ ووة بم ووا يت وومن الوف وواء بالتزام ووال الش ووركة وذلووك تح وول إشو وراف لجن ووة
تعين ا ال يئة.

الفصل الرا ـع عشـر
و ةء ووسياء وط راء وم ققو التأمين
و ةء التأمين
مادة ()107
ال يج و و و و و و و و و وووز أل شو و و و و و و و و و و ذ أن يق و و و و و و و و و وووم بأعم و و و و و و و و و ووال وكي و و و و و و و و و ووه ت و و و و و و و و و ووأمين إال بع و و و و و و و و و وود ت و و و و و و و و و وووفر الش و و و و و و و و و ووروا ا تيو و و و و و و و و و ووة :
 - 1الحصول على إجازة من ال يئة لمزاولة أعمال وكالء التأمين بعد اجتياز االمتحان الذ ت عه ال يئة.
 - 2الحصول على تعيين طي من الشركة التي عينته وكيال ل ا.
 - 3أن تحمووه أوراق المكت ووب والنم وواذ المسووتعملة ف ووي أع م ووال وكي ووه التووأمين عب ووارال ت وودل علووى ص ووفته كوكي ووه ت ووأمين.
 - 4أن يعورف نفسووه كوكيوه تووأمين لمووه مون يتقوودم بطلووب وبيقوة تووأمين ،وعليووه أن يبلون طالووب التووأمين باسوم الشووركة التووي
ال ل ا.
يعمه وكي ً

مادة ()108

ال إال ل وذه ا لشووركة وأال يحيوه أ عقود تووأمين لغيور تلووك
إذا التوزم وكيوه تووأمين بمقت وى اتفاقيوة مووم الشوركة أال يعمووه وكوي ً
الشركة ،فعليه أن يدون على أوراق المتب والنماذ المستعملة في أعماله انه وكيه ملتزم ل ذه الشركة.
مادة ()109
ال يج وووز أل ش ووركة تعي ووين وك وويال ل ووا إال إذا ت وووفرل في ووه الش ووروا المنص وووذ علي ووا ف ووي البن ووود (ب، ،د) م وون المو ووادة

( )121من هذا القانون.

مادة ()110
على وكيه التأمين االحتفال بدفاتر حسابال مستقلة ألنواع التأمين ا تية :

 - 1حسو وواب مسو ووتقه لجمي و ووم األقسو وواا المدفوع و ووة للشو ووركة لوبو ووائا الت و ووأمين علو ووى غي و وور الحيو وواة ،وتشو وومه األمو و ووال المدفوعو ووة والمس و ووتحقة
للمو و وونمن ل و و ووم ،وتسو و وومى ه و و ووذه الحسو و ووابال فو و ووي جميو و ووم الس و و ووجالل المال يو و ووة المحفوظو و ووة لو و وودى الوكي و و ووه بحسو و ووابال التو و ووأمين علو و ووى غي و و وور
الحياة.
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 - 2حس و و وواب مسو و و ووتقه لجميو و و ووم األقسو و و وواا المدفوع و و ووة للشو و و ووركال طبقو و و ووا لوبو و و ووائا التو و و ووأمين عل و و ووى الحيو و و وواة ،وتشو و و وومه األم و و و ووال المدفوعو و و ووة
والمسو ووتحقة للم و وونمن ل و ووم ،وتس و وومى هو ووذه الحس و ووابال فو ووي جمي و ووم الس و ووجالل الماليو ووة المحفوظ و ووة لو وودى الوكي و ووه بحسو ووابال الت و ووأمين عل و ووى
الحياة.
مادة ()111

ال يجو وووز للوكي و ووه إبو و ورام وبيق و ووة ت و ووأمين ب و ووين أ شو و و ذ وب و ووين المو وونمن إال إذا ك و ووان بين و ووه وب و ووين الم و وونمن اتف و وواق ط و ووي يق و ووي ف و ووي
شروطه بدلزام الوكيه بما يأتي :
 - 1أن يودع ما يستوفيه من مبالن من المنمن ل م في حساب مستقه للشركة المتعاقد مع ا.
 - 2أن يحول إلى ال منمن حتى ال امس عشر من كه ش ر المبالن التي استوفاها من المنمن ل م في الش ر السابا.
مادة ()112

 - 1تسجه كافة أموال الوكيه التي تم التعامه ب ا في أعمال التأمين في سوجه الحسوابال المناسوب باسوتبناء العمووالل
المدفوعة للوكيه والمبالن التي يتقا اها لقاء دمال تتعلا بوبائا التأمين.

 - 2ال يحوا ألحود المطالبوة بحوا أو اسوتيفاء حوا لوه مون وكيوه مون أ مبلون مرصوود أل سوبب مون هوذه الحسوابال قبووه
الوفاء بجميم المطالبال المستحقة على هذه المبالن.
مادة ()113
لل يئوة إصودار تعليموال بودلزام الووكالء تقوديم كفواالل ل ومان التزاموات م ،كموا يجووز ل و ا إلوزام م بتقوديم وبوائا توأمين علوى
مسئوليت م الم نية تحدد ال يئة شروط ا ومبلن التأمين الذ تغطي ا و حدود المسنولية التي تشمل ا.
مادة ()114
ال يجووز لوكيووه التوأمين قبووول أ مبلون موون الموال بشووأن طلووب توأمين إال إذا كانوول الشوركة قوود قبلول ذلووك الطلووب أو إذا

أرفوا بوالمبلن طلووب توأمين مكتموه ،وفووي حالوة تجديود وبيقووة التوأمين يشوترا لقبووول مبوالن مون العميووه أن تموون الشوركة قوود
وافقل على التجديد.
مادة ()115
إذا قام وكيه التأمين بقبول اقتراح تأمين مكتمه قدمه العميه بقصد إبرام وبيقة تأمين أو إذا قبه الوكيه تجديد وبيقة

تأمين بناء على رغبة العميه ولم يكن مفو ًا من الشركة بدصدار وبيقة التأمين فعليه أن يزود العميه بش ادة منقتة
لفترة ال تزيد على ش ر ويذكر في ا أن ا صادرة بموجب هذه المادة وتت من البيانال ا تية:

 - 1اسم وعنوان العميه.

 - 2المبلن المدفوع من قبه العميه وتاريخ استالمه من قبه الوكيه.
 - 3اقتراح التأمين أو تجديد الوبيقة أو االقتراح المقبول من الشركة المتعلا بقسط الوبيقة.
 - 4اسم الشركة المزمم توقيم وبيقة التأمين مع ا ،أو اسم الشركة التي قبلل اقتراح التأمين.
 - 5إقرار بأن قبول الوكيه ال يعد بحد ذاته إبرام وبيقة تأمين.

 - 6أية بيانال تطلب ال يئة إدراج ا في الش ادة بناء على توصيال المدير.
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مادة ()116
 - 1تعود األقسوواا المدفوعووة لوكيووه التووأمين بشووأن تجديوود لعقوود تووأمين بنوواء علووى رغبووة الشووركة أو بشووأن اقت وراح تووأمين تووم
قبوله من الشركة كأن ا مدفوعة إلى الشركة.
 - 2تعوود شووركة الت ووأمين مسوونولة مس وونولية كاملووة ع وون أعمووال الوكيووه المعتم وود لوودي ا فيم ووا يتعلووا أعم ووال التووامين وتعتب وور
مسنولة أمام المنمن ل م عن البوالذ التي صدرل من قبه الوكيه.
مادة ()117
 - 1يجوز لل يئة إلغاء إجازة الوكيه كليا أو بالنسبة لفرع من فروع التأمين في إحدى الحاالل ا تية:
أ) إذا طلب الوكيه إلغاء إجازته.

ب) إذا ص و وودر أم و وور بتصو و ووفية الوكي و ووه أو بتعيو و ووين ح و ووارس ق و ووائي لو و ووه أو إذا ات و ووذ ق و و و ار اًر بتص و ووفيته ا تياريو و واً أو صو و وودر أم و وور ب و و ووبط
أمواله أو صدر أمر بدش ار إفالسه.

) إذا أ ه الوكيه بشرا جوهر من شروا ا)جازة.

د) إذا أ و ووه الوكي و ووه بأحك و ووام الق و ووانون أو باالتف و وواق المعق و ووود بين و ووه وب و ووين الش و ووركة لع و وودم إيداع و ووه األمو و ووال الت و ووي اس و ووتوفاها م و وون المو و وونمن
ل و ووم ف و ووي حس و وواب مس و ووتقه أو ع و وودم تحويل و ووا إل و ووى الم و وونمن حتو و ووى ال و ووامس عش و وور م و وون الشو و و ر الت و ووالي للشو و و ر ال و ووذ اس و ووتوفاها فيو و ووه.
هو ) إذا فقد الوكيه شرطًا من شروا ا)جازة بعد منح ا إليه.
- 2ال تلغى إجازة الوكيه إال بعد إتاحة فرصة معقولة له لتقديم دفاعه أمام ال يئة.
 - 3يترتب على إلغاء إجازة الوكيه أن يتوقف فو ًار عن تعاطي أعمال التأمين بموجب قرار ا)لغاء.
مادة ()118

ال يجوز لوسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين مزاولة عمله ما لم يكن اسمه مقيداً في السجه المعد لذلك في ال يئة.
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مادة ()119
تس وور أحك ووام الم ووادتين ( )123و( )127م وون هو ووذا الق ووانون عل ووى أعم ووال وس ووطاء التو ووأمين م وون حي ووي ش ووروا قي وودهم فو ووي
السجه ال اذ ب م وتجديد هذا القيد وشطبه.
مادة ()120
ال يجوووز لش ووركال الت ووأمين أن تقب ووه عملي ووال محليووة م وون وس ووطاء ت ووأمين م ووا ل ووم يكونوووا مقي وودين ف ووي الس ووجه المع وود ل ووذلك

بال يئة ،ويستبنى من ذلك العاملين بقسم ا)نتا بشركال التأمين وقل صدور هذا القانون.
الط راء االكتواريون
مادة ()121

 - 1ال يجوووز لل ب وراء االمتووواريين مزاولووة أعمووال م مووا لووم تموون أسوومانهم مقيوودة فووي السووجه المعوود لووذلك بال يئووة ،ويشووترا
فيمن يقيد اسمه في هذا السجه :

أ) أن يكووون حاصو والً عل ووى درج ووة علمي ووة ف ووي العل وووم ا)متواريووة م وون إح وودى الجامع ووال أو المعاه وود العلمي ووة أو جمعي ووال
ال براء االمتواريين ،أو ش ادة تعتمدها ال يئة.

ب) أال يكوون قود حكوم عليوه بعقوبوة الجنايوة أو بعقوبوة مقيودة للحريوة فوي جريموة تموس األمانوة أو الشورف موا لوم يكون قوود رد
إليه اعتباره.

) أال يكون قد حكم بدفالسه ما لم يرد إليه اعتباره.

د) أال يقوم به عار

من عوار

األهلية.

 - 2يشترا لقيد ال براء االمتواريين غير الفلسطينيين أن يكون مجا ًزا ل م بمزاولة الم نة في ال ار .
مادة ()122

 - 1يقيد ال بير االمتوار في سجه ال براء االمتواريين بعد موافقة ال يئة ودفم الرسوم المقررة.
 - 2يشوطب اسووم ال بيوور االمتوووار مون هووذا القيوود بق ورار مون ال يئووة إذا فقوود أحوود شوروا القيوود أو بنوواء علووى طلبووه ،أو إذا
ببل أنه قدم بيانال غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تمرار عدم التزامه باألسس الفنية الالزمة لعمله.
ط راء التأمين االستشاريون
مادة ()123
ال يج و وووز ل بو و وراء الت و ووأمين االستش و وواريين مزاول و ووة أعم و ووال م م و ووا ل و ووم تم و وون أس و وومانهم مقي و وودة ف و ووي الس و ووجه المع و وود ل و ووذلك بال يئ و ووة ،ويش و ووترا
فيمن يقيد اسمه في هذا السجه:

ال عل و و ووى إح و و وودى ال و و وودرجال العلميو و ووة ف و و ووي الت و و ووأمين م و و وون إح و و وودى الجامعو و ووال المعت و و وورف ب و و ووا ،أو شو و و و ادة أ و و وورى
 - 1أن يكو و ووون حاصو و و و ً
تعتم وودها ال يئو ووة أو أن يكو ووون حاص و والً عل ووى منهو ووه عو ووالي مو ووم ب و ورة ف ووي مجو ووال النشو وواا التو ووأميني ال تق ووه مو وودت ا عو وون عش و ورة سو وونوال
من ا مس سنوال في ا)دارة.

 - 2أن تتوفر الشروا المبينة في البنود (ب ، ،د) من المادة ( )121من هذا القانون.
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مادة ()124

الشطص االعتباري
إذا كوان ال بيور االستشوار ش صواً اعتباريواً فيتعوين تووفر الشووروا الموذكورة فوي الموادة ( )123فوي الممبوه القوانوني ل ووذا

الش ذ االعتبار .

مادة ()125
 - 1يقيد ال بير في السجه بعد موافقة ال يئة ودفم الرسوم المقررة.
 - 2يش ووطب القيو وود بق و ورار م وون ال يئو ووة إذا فقو وود ال بي وور أحو وود شو ووروا القي وود أو بنو وواء علو ووى طلب ووه أو إذا ببو وول أنو ووه ق وودم أيو ووة بيانو ووال غيو وور
صحيحة مطلوبة وفقًا ألحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تمرر عدم التزامه باألسس الفنية الالزمة لعمله.
مادة ()126
ال يجوووز تملي ووف أ

بيوور بأعم ووال ال ب ورة االستش ووارية للتووأمين أم ووام المحووامم أو ف ووي مجوواالل التحك وويم أو غيره ووا إال إذا

كان مقيد ًا بالسجه.
ط راء المعاينة لتقدير األ:رار
مادة ()127
 - 1ال يجوز ل بير المعاينة وتقدير األ رار مزاولة عمله ما لم يكن مقيداً في السجه المعد لذلك بال يئة.
 - 2يقدم طلب القيد أو التجديد إلى ال يئة وفق ًا للشروا التي تقررها.

 - 3يسر القيد لمدة بالي سنوال قابلة للتجديد بعد تسديد الرسوم القانونية.
 - 4يشووترا ف وويمن يقي وود اس وومه ف ووي سووجه بو وراء المعاين ووة وتق وودير األ و ورار أن تتوووفر ف ووي م ش ووروا المنه ووه وال بو ورة الت ووي
ت ع ا ال يئة با) افة إلى البنود ب ، ،د من المادة ( )121من هذا القانون.
مادة ()128
تسور أحكوام المووادة ( )123مون هووذا القوانون علووى بوراء المعاينووة وتقودير األ ورار مون حيووي شوروا قيوودهم فوي السووجه
ال اذ ب م وتجديد هذا القيد وشطبه.

مادة ()129
ال يجو وووز لشو ووركال التو ووأمين أن تسو ووتعين ب بو و وراء للمعاينو ووة وتقو وودير األ و ورار م و وون غيو وور المسو ووجلين فو ووي س و ووجه ال يئو ووة ويسو ووتبنى مو وون ذل و ووك
الحاالل التي تقت ي ب ةر فنية اصة.
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م ققو التأمين
مادة ()130
 - 1ال يجوز لمحقا التأمين مزاولة عمله ما لم يكن مقيد ًا في السجه المعد لذلك بال يئة.

 - 2ي و ووتذ محق و ووا الت و ووأمين ب و وودجراء التحقي و ووا ف و ووي ظ و ووروف ومالبس و ووال االدع و وواءال ود ارس و ووة أس و ووباب ا وم و وودى ا)صو و ووابة

وال وورر ،ويج وووز ل ووه ت وودوين ا)ف ووادال والحص ووول ع ل ووى كاف ووة التق ووارير وتص وووير األشو و اذ واألم ووامن وأي ووة أم ووور أ وورى
تتعلا بعمله وعلى الج ال المعنية االلتزام بتمكينه من القيام بعمله.

 - 3تس وور أحك ووام الم ووادتين ( )127- 123م وون هو ووذا الق ووانون عل ووى أعم ووال محقق ووي التو ووأمين وش ووروا قي وودهم ف ووي السو ووجه
ال اذ ب م وتجديد هذا القيد وشطبه.

الفصل الطامـس عشـر
االت اد الفلسيين لشر ات التأمين
مادة ()131
ينشأ بموجب هذا القانون اتحادا يسمى (االتحاد الفلسطيني لشركال التأمين) ويكون له الش صية االعتبارية المستقلة.
مادة ()132
 - 1تمو ووون جمي و ووم ش و ووركال الت و ووأمين العاملو ووة ف و ووي فلس و ووطين أع و وواء فو ووي االتح و وواد حكم و ووا ،وي ت و ووارون مو وون بي و وون م مجل و ووس إدارة منق و وول

لمدة ال تزيد عن سنة.

 - 2يعتبو و وور االتحو و وواد الممبو و ووه القو و ووانوني لش و و ووركال التو و ووأمين لو و وودى الو و وودوائر الرسو و وومية والغي و و وور وسو و ووائر الج و و ووال الم تصو و ووة فيمو و ووا يتعل و و ووا
بق و و ووايا وأمو و ووور التو و ووأمين العامو و ووة وذلو و ووك فو و ووي حو و وودود األحكو و ووام واألعمو و ووال والصو و ووالحيال التو و ووي يحو و ووددها نظو و ووام االتحو و وواد الو و ووذ يصو و وودر

بمقت ى هذا القانون.

 - 3يعد مجلس ا)دارة المنقل النظام الدا لي ويعمه به بعد مصادقة ال يئة عليه.
مادة ()133
يموارس االتحواد أعمالوه ونشواطه لتنظوويم أعموال التوأمين وب اصوة السولوك الم نووي لألع واء والحفوال علوى تقاليود ممارسووة

الم نة وأ القيات ا وتحديد الحدود الدنيا ألس عار التأمين اال تيار بما يتناسب واألسعار العالمية ل ذه التأمينال.
مادة ()134

يت ووولى االتح وواد تنظ وويم العالق ووال ب ووين األع وواء فيم ووا يتعل ووا بتس وووية ق ووايا التعوي ووال المش ووتركة والمس ووتردة وتأمين ووال

المشاركة وو م بليال تسوية الحسابال فيما بين م.
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مادة ()135
يكووون لالتحوواد فووي سووبيه القيووام بأعمالووه صووالحية التوصووية إلووى ال يئووة بتوقيووم العقوبووال علووى األع وواء الووذين ي ووالفون
قرارال االتحاد أو مسلميال الم نة ،كما له التوصية بوقف إجازة الع و لنوع أو أمبر من أنواع التأمين.
مادة ()136
علوى االتحوواد تزويوود ال يئووة بنس و ة عوون أ ق ورار تت ووذه الجمعيوة العموميووة لالتحوواد أو مجلووس إدارتووه مصوودقة موون رئوويس
االتحاد وذلك الل مسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
الفصل السـادس عشـر
تأمين المر بات ايل ة
مادة ()137
ال يجوووز أل شو و ذ أن يس ووتعمه مركب ووة بلي ووة ،أو أن يس ووم أل ش و ذ ب وور باس ووتعمال ا أو أن يتس ووبب ف ووي ذل ووك إال

إذا ك انل للمركبة وبيقة تأمين نافذة المفعول متفقة وأحكام هذا القانون.
مادة ()138

تمووون وبيقووة التووأمين متفق ووة وأحكووام هووذا القووانون إذا ص وودرل موون موونمن أجي ووز لووه العمووه موون قب ووه ال يئووة ،وتغطووي أ
جسماني ناته عن حادي طرق لحا بالمذكورين أدناه :

 - 1صاحب المركبة وسائق ا تجاه أ التزام يترتب علي ما أل
 - 2صاحب المركبة الذ

وورر

ش ذ يكون دا ه المركبة أو ارج ا.

يقودها أو من يقودها بدذن منه شأنه شأن أ

مصاب ب ر.

مادة ()139
ال يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوبيقة عن مدة سريان ر صة المركبة.
مادة ()140
ال يجو و وووز للم و و وونمن أو للم و و وونمن ل و و ووه إل غو و وواء وبيق و و ووة الت و و ووأمين أو وق و و ووف س و و وريان ا م و و ووا دام و و وول ر ص و و ووة المركبو و ووة س و و ووارية إال ف و و ووي إح و و وودى
الحالتين ا تيتين :

 - 1نقه ملمية المركبة وفقا ألحكام قانون المرور.
 - 2إح ار ش ادة من سلطة التر يذ تفيد إلغاء ر صة المركبة أو وقف سريان ا.
مادة ()141

ال يجوز للمنمن أن ي م في وبيقة ال تأمين أ شرا يقيد استعمال المركبة من حيي :

 - 1عمر األش اذ الذين يقودون المركبة.
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 - 2حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انت ل ر صت ا مدة تزيد على تسعين يوماً.

 - 3عدد األش اذ الذين تقل م المركبة ال صوصية فقط.
 - 4األوقال والمناطا التي تستعمه في ا المركبة.

 - 5وسم المركبة بعالمال مميزة فيما عدا العالمال الواجب وسم ا بموجب القانون.
 - 6ر صة قيادة سارية المفعول م ما كانل المدة التي م ل على إصدارها.
مادة ()142
إذا قوام المونمن لوه أو المالوك ببيوم المركبوة فيجوب عليوه تسووليم أصوه الوبيقوة اوابوال المونمن كتابوة والل بالبوين يومو ًا موون
تاريخ البيم.
مادة ()143
 - 1إذا ببل أن المنمن له أو المالك الجديد قد والف أحكوام الموادة ( )142مون هوذا القوانون وأصويب أ من موا ب ورر
جس ووماني ن وواجم عو وون ح ووادي طو وورق وق ووم للمركبو ووة ووالل المو وودة المنص وووذ علي و ووا ف ووي تلو ووك الم ووادة فيعفو ووى الم وونمن مو وون
المسنولية عن تعوي ه.
 - 2فوي كووه ا ألحووال يبقووى حووا المصواب موون الغيوور قائموا نحووو الموونمن بعود إنق وواء الموودة الموذكورة فووي المووادة ()142
من هذا القانون.

الفصل السا ـع عشـر
المسمول ة عن التعو ض
مادة ()144
 - 1يس و ووأل ك و ووه مو و وون يس و ووتعمه مركبو و ووة بلي و ووة أو يو و ووأذن بدس و ووتعمال ا ع و وون تعو و وووي

مع نو ناته عن حادي طرق كان للمركبة د ه فيه.

المص و وواب عو و وون ك و ووه و و وورر جس و ووماني أو مو و وواد أو

 - 2تم و ووون مسو و وونولية مو و وون يسو و ووتعمه المركبو و ووة أو م و وون يو و ووأذن باسو و ووتعمال ا مسو و وونولية كاملو و ووة ومطلق و ووة عو و وون تعو و وووي

المصو و وواب بغ و و و

النظر عما إذا كان هناك طأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن.
مادة ()145

يسوأل المونمن والمونمن لوه أو الصوندوق (حسوب مقت ويال الحوال) عون تعووي
ماد أو معنو نتيجة حادي الطرق.

المصواب الوذ لحقوه

ورر جسوماني أو

مادة ()146

تسر األحكام ا تية إذا اشتركل في حادي الطرق أمبر من مركبة :

 - 1يكون كه سائا مركبة مسنوال عن ا) رار الجسمانية التي أصابل ركاب مركبته.
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 - 2يك ووون السو ووائقون مس وونولون مسو وونولية ت ووامنية عو وون تع وووي

المشتركة في حادي الطرق ،أما فيما بين م فيوزع عبء التعوي

كو ووه مص وواب أصو وويب ووار أيو ووة مركب ووة مو وون مركبو ووات م
بالتساو .

 - 3يشووترا لتطبيووا الفق ورة ( ) 2موون هووذه المووادة توووافر االتص ووال الموواد بووين المركبووال ذات ووا أو بووين أحوودها والمص وواب،
ويكفي لتوافر اال تصال تالمس المركبال فيما بين ا أو بين إحداها والمصاب.
مادة ()147
 - 1إذا وقووم ح ووادي طوورق اش ووتركل في ووه مركبووة بقيل ووة أو أمب وور مووم مركب ووة فيفووة أو أمب وور ،في وودفم منمنووو المركب ووة البقيل ووة
لمنمني المركبة ال فيفة مسين بالمائة من التعوي

عن األ رار الجسدية الناتجة عن الحادي.

 - 2يكو ووون منمن و وووا المركبو ووة البقيل و ووة مسو وونولين بالت و ووامن تجو وواه م و وونمني المركبو ووة ال فيف و ووة ويتحملو ووون فيم و ووا بيو وون م ع و ووبء
المسنولية بالتساو .
مادة ()148
يج ووب عل ووى س ووائا المركب ووة أو مالم ووا أو م وون ي ووأذن باس ووتعمال ا أو المص وواب أو وربت ووه أن ي ط وور الم وونمن أو الصو ووندوق

(حسووب مقت وويال الحووال) بوقوووع حووادي الطوورق ووالل بالبووين يوم ووا موون توواريخ وقوووع الحووادي أو موون التوواريخ الووذ ك ووان
بمقدوره أن يقوم بالتبلين عن الحادي.
مادة ()149
ال يستحا المصاب تعوي ًا في إحدى الحاالل ا تية:
 - 1من تسبب عمدا في وقوع حادي الطرق.
 - 2من قاد المركبة أو استعان ب ا في ارتماب جناية أو جنحة.

 - 3من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقل الحادي أو الف شروا وبيقة التأمين.

 - 4من قاد المركبة دون إذن مالم ا أو المتصرف ب ا قانونا ومن كان يعلم أن ا تقاد كذلك.

 - 5موون قوواد المركب ووة بوودون ر ص ووة قيووادة ،أو بر ص ووة قيووادة ال تجيووز ل ووه قيووادة مركب ووة موون ذال الن وووع أو قادهووا بر ص ووة
انت وى س وريان ا موودة تزيود علووى سوونة ،أو والل فت ورة حرمانووه مون القيووادة بنوواء علوى ق ورار صووادر مون ج ووة م تصووة قانونووا.

 - 6مالووك المركبووة أو المتصوورف ب ووا الووذ سووم لش و ذ ب وور بقيادت ووا دون أن يكووون للمركبووة تووأمين نافووذ المفع ووول أو
كووان التووأمين ال يغطووي حووادي الطوورق الووذ

أصوويب فيووه أ من مووا أبنوواء القيووادة سووواء كووان المصوواب دا ووه المركب ووة أو

ارج ا.

 - 7علووى ال وورغم ممووا ورد ف ووي الفق ورة ( )6م وون هووذه الم ووادة ،إذا اص وويب السووائا بح ووادي طوورق ح ووين قيادتووة المركب ووة ب وودذن
مالم وا أو المتصورف ب وا ،ولووم يكون للمركبوة تووأمين نافوذ المفعوول أو كووان ل وا توأمين ال يغطووي ا لحوادي دون أن يعلوم ولووم

يكن من المعقول أن يعلم بذلك ،فدنه يحا له مطالبة الصندوق بالتعوي

شأنه شأن أ مصاب ب ر.
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مادة ()150
إذا أدى حووادي الطوورق إلووى وفوواة السووائا المصوواب الووذ ال يسووتحا تعوي واً بموجووب هووذا القووانون ،فدنووه يحووا للمعووالين

من وربته مطالبة الصندوق بالتعوي

طبق ًا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثامن عشر
األ:رار الت تستوجب التعو ض
مادة ()151
للمصوواب حووا إقامووة ال وودعوى للمطالبووة عوون األ ورار الجس وودية والماديووة والمعنويووة التووي لحق وول بووه ج وراء الحووادي،
المنمن والمنمن له مع ًا أو

د المنمن أو الصندوق فقط.

وود

التعو ض عن ال:رر المعنوي
مادة ()152
يكون التعوي

عن األ رار المعنوية الناجمة عن حادي الطرق على النحو ا تي:

 - 1مسون ديناراً عن كه واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم.

 - 2أربعوون دينووا ًرا عوون كووه ليلوة يمكب ووا المصوواب فووي المستشوفى أو أيووة منسسووة عالجيووة للعوال بسووبب حووادي الطوورق.
 - 3مسوم ائة دينووار عوون العمليووة أو العمليووال الجراحيووة التووي أجريوول للمصوواب بسووبب حووادي الطوورق واسووتلزمل مكوبووه
في المشفى.
 - 4إذا لو ووم يس و ووتحا المصو وواب تعوي و ووا بموجو ووب الفقو و ورال ( )3- 2- 1مو وون ه و ووذه المو ووادة يح و ووا لو ووه تعوي و ووا ال يزيو وود ع و وون
مسمائة دينار أردني أو ما يعادل ا بالعملة المتداولة قانونا.

مادة ()153
ال يجوووز أن يزيوود مجم وووع مبلوون التعوووي

ع وون األ ورار المعنويووة ع وون عش ورة بالف دينووار أردن ووي أو مووا يعادل ووا بالعمل ووة

المتداولة قانونا.
مادة ()154
إذا أدى الحوادي إلوى وفوواة المصواب فوودن المبلون الوذ يوودفم لوربتوه هووو مسوون بالمائوة موون الحود األقصووى الموذكور فووي

المادة ( )153من هذا القانون مطروح ًا منه حصة الوربة المعالين وفق ًا لحجة حصر إري المتوفى.
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التعو ض عن ال:رر المادي
مادة ()155

عنود احتسوواب التعوووي

عون فقوودان المسووب وفقودان المقوودرة علووى المسووب ال ين وذ فووي االعتبووار الود ه الووذ يزيوود علووى

مبل ووي مع وودل األج ووور فو ووي الحق ووه االقتص وواد الو ووذ ينتم ووي إلي ووه المصو وواب وفقو واً

وور نش و ورة يص وودرها الج وواز المركو ووز

لوحصاء الفلسطيني.

مادة ()156
إذا أدى حوادي الطورق إلوى عودم قودرة المصواب علوى القيووام بعملوه فدنوه يسوتحا ( %100مائوة بالمائوة) مون أجوره اليووومي
طيلة مدة عجزه المنقل على أال تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادي.
مادة ()157
عند احتساب التعوي

عن فقدان المقدرة على المسب المستقبلي يجرى صم مقابه الدفم الفور .
مادة ()158

 - 1إذا كوان المصواب قاص وراً فعلوى المحكمووة أن تقورر إيووداع المبلون المحكووم بووه لودى أحوود البنووك باسووم المصواب لحووين
بلوغه سن الرشد.
 - 2يج وووز للمحكم ووة بنو وواء عل ووى طلو ووب النائ ووب القو ووانوني للقاص وور أن تق وورر مو وون النائ ووب الحو ووا ف ووي صو وورف مبل وون ش و و ر
لونفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد وذلك إذا كانل حالة المصاب تستدعي ذلك.
مادة ()159
تتقوادم دعوووى المطالبوة بووالتعوي

عون األ ورار الناجموة عوون حوادي الطوورق إذا لوم ترفووم والل بووالي سونوال موون توواريخ

وقوع الحادي أو تاريخ الحصول على تقرير طبي ن ائي إذا تجاوزل المدة البالي سنوال المذكورة.

الفصل التاسع عشـر
الدفعات المستعجلة
مادة ()160

علو ووى المس و ووئول ع و وون التع و وووي

بموج و ووب أحك و ووام ه و ووذا الق و ووانون أن يو وودفم للمص و وواب دفع و ووة مس و ووتعجلة و ووالل بالب و ووين يومو و وًا م و وون ت و وواريخ

إ طاره بذلك م ن المستدعي المبالن ا تية:
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 - 1النفقو ووال ال و وورورية التو ووي أنفق و ووا المص و وواب للعو ووال بسو ووبب الحو ووادي بم و ووا في و ووا نفقو ووال مكوبو ووه ف و ووي المشو ووفى والنفقو ووال التو ووي يتح و ووتم
إنفاق ا على عالجه وتمري ه بسبب الحادي.
 - 2دفعو ووال شو و و رية تمف و ووي لس و وود متطلب و ووال معيشو ووته ومعيش و ووة أفو و وراد أسو و ورته المع و ووالين منو ووه ومتطلب و ووال الع و ووال والتمو و وري

ال و وورورية

التي يستوجب إنفاق ا عليه بسبب الحادي.

 - 3يراعووى عنوود تحديوود الدفعووة الش و رية ،د ووه المصوواب ووالل البالبووة أش و ر الت ووي سووبقل توواريخ الحووادي ،وال ين ووذ ف ووي
االعتبار الد ه الذ يزيد على مبلي معدل األجور المذكور في المادة (.)155
مادة ()161
إذا انق وول موودة البالبووين يوم و ًا المحووددة فووي المووادة السووابقة موون هووذا القووانون ولووم يوودفم المسوونول عوون التعوووي

الدفع ووة

المستعجلة فيجوز للمستدعي أن يقدم طلب الودفم المسوتعجه إلوى قا وي األموور المسوتعجلة أو إلوى المحكموة الم تصوة

في نظر الدعوى.

مادة ()162

يعوين القا وي جلسوة لنظور الطلوب والل اسوبوع مون تواريخ تقديموه مراعيو ًا فوي ذلوك إعطواء المسوتدعي

ودهم مودة مسووة

عشر يوما لتقديم الئحة جوابية من تاريخ تبليغ م الئحة الطلب.

مادة ()163
تسر قواعد التبلين المنصوذ علي ا في قانون أصول المحاممال المدنية والتجارية في نظر الطلب.
مادة ()164
 - 1يجب على المس تدعي أن يح ر أمام القا ي لمناقشته في استدعائه.

 - 2يجب على القا ي أن يستمم إلى بينة أولية حول المسنولية عن التعوي

.

 - 3إذا ببول للقا وي أن المسوتدعي يسوتحا تعوي واً بموجوب أحكوام هوذا القوانون ،فيصودر قوراره فوي ذال الجلسووة إال إذا
رأى

رورة للتأجيه الستدعاء ش ذ ب ر لمن اقشته ،أو لتقديم أية بينة إ افية ب صوذ مسألة معينة.

 - 4إذا ق وورر القا ووي إجابو ووة المس ووتدعي لطلب ووه فعليو ووه أن يح وودد ل ووه أجو ووال لتق ووديم الئح ووة دعو ووواه األص وولية أم ووام المحكمو ووة
الم تصة.

مادة ()165
ال يجوز أن يزيد مجموع الدفعال الش رية عن ابنتي عشرة دفعة من تاريخ القرار.
مادة ()166
يوقوف صورف الوودفعال الشو رية إذا لوم يووودع المسوتدعي دعووواه األصولية والل األجووه المحودد لوه بموجووب الفقورة ( )4موون

المادة ( )164من هذا القانون أو إذا أودعل بم شطبل.
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مادة ()167
 - 1ال يقبوه طلوب إ ووافي لودفم دفعووال مسوتعجلة أو طلووب لتعوديه الق ورار السوابا إال إذا م وول سوتة أش و ر علوى توواريخ
القرار السابا وتغيرل الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد.
 - 2كووه طل ووب )ص وودار ق ورار بتع ووديه القو ورار السووابا يق وودم إل ووى نف ووس القا ووي ال ووذ فص ووه فووي الطل ووب الس ووابا أو إل ووى
المحكمة المنظورة أمام ا الدعوى األصلية.

مادة ()168

 - 1يكووون الق ورار الصووادر فووي طلووب الوودفم المسووتعجه مش ووموال بالنفوواذ المعجووه وقووابالً لالسووتئناف ووالل سووبعة أيووام م وون

تاريخ صدوره.

 - 2يكون القرار الصادر من المحكمة االستئنافية ن ائياً غير قابه للطعن.
 - 3تمون جميم المبالن المدفوعة للمستدعي جزءا من إجمالي التعوي المستحا للمصاب حين ببول المسنولية.
مادة ()169
إذا زاد مجم وووع ال وودفعال المس ووتعجلة المدفوع ووة للم وودعي ع وون المبل وون المحك وووم ب ووه ف ووي ال وودعوى األص وولية ،أو إذا ق وول
المحكمووة بوورد الوودعوى بحك ووم ن ووائي فانووه يحووا للم وودعي عليووه الووذ دفووم ال وودفعال المسووتعجلة الرجوووع علووى الم وودعي أو

المسنول عن ال رر أو الصندوق.

الفصل العشرون

الصندول الفلسيين لتعو ض مصا
مادة ()170

وادا اليرل

ينشووأ بموجووب أحك ووام هووذا القووانون ص ووندوق يسوومى (الصووندوق الفلس ووطيني لتعوووي
الش صية االعتبارية المستقلة.
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتمون من :

مصووابي ح وووادي الطوورق) وتمووون ل ووه

مادة ()171

 - 1وكيه وزارة المالية رئيساً.

 - 2المدير العام )دارة التأمين.

 - 3مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعوي

مصابي حوادي الطرق.

 - 4ممبه اتحاد شركال التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة االتحاد.
 - 5أحد براء التأمين تعينه ال يئة.
مادة ()172

 - 1تتمون موارد الصندوق من نسبة مئوية من رسوم التأمين ا)لزامي تحددها ال يئة على كه وبيقة.

 - 2تلتزم شركال التأمين بتحويه النسبة الموذكورة فوي الفقورة ( )1مون هوذه الموادة إلوى الصوندوق فوي الموعود الوذ تحودده
ال يئوة ،اواذا ت لفوول الشووركة عوون ذلوك يكووون لل يئووة صووالحية فور
موارد الصندوق.

غرامووة تووأ ير علووى الشوركة وتوونول هووذه الغرامووة إلووى
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فيمو و وا عو و وودا السو و ووائا يقو و وووم الصو و ووندوق بتع و وووي
المنمن بالتعوي

مادة ()173

المصو و وواب الو و ووذ يسو و ووتحا تعوي و و ووا بموج و ووب أحكو و ووام هو و ووذا القو و ووانون وال يسو و ووتطيم مطالبو و ووة

ألحد األسباب ا تية:

 - 1إذا كان السائا المتسبب في وقوع الحادي مج وال.

 - 2إذا لم يكن بحوزة السائا تأمين بموجب أحكام هذا القانون.
 - 3إذا كان المنمن تحل التصفية.
 - 4إذا كان بحوزة السائا تأمين ولمنه ال يغطي الحادي مو وع المطالبة بسبب:
أ) استعمال المركبة لغر

م الف لما هو محدد في ر صت ا.

ب) قيادة السائا للمركبة بدون ر صة قيادة أو بر صة ال تجيز له قيادة ذال النوع.
) إذا لم يدفم المنمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفا عليه.
د) إذا وقم من المنمن له غ

أو تدليس أو أ فى وقائم جوهرية عند حصوله على وبيقة التأمين.

و)أية حالة أ رى ال تغطي في ا الوبيقة االلتزام بالتعوي

بموجب احكام هذا القانون.

مادة ()174

يحووا للمصوواب فووي الحوواالل المووذكورة فووي المووادة ( )173موون هووذا القووانون الحصووول علووى التعوووي

موون الصووندوق بووذال

الطريق ووة الت ووي كو ووان يح ووا لو ووه في ووا الحصو ووول علي ووه مو وون الم وونمن ،بمو ووا ف ووي ذلو ووك دف ووم نفقو ووال ع ووال المصو وواب ف ووي المشو ووفى
والمدفوعال المستعجلة.

مادة ()175

 - 1يحا للصندوق الرجوع بالمبالن المدفوعة من قبله بسبب الحادي على أحد المذكورين أدناه :
أ) من ال يستحا تعوي ا بموجب أحكام المادة (  )149من هذا القانون.

ب) من لم يكن لوه توأمين نافوذ المفعوول وقول وقووع الحوادي ،ويسوتبنى مون ذلوك مون كوان لديوه توأمين سونو انت وى مفعولوه
الل بالبين يوماً قبه تاريخ الحادي.

) من كان بحوزته تأمين ال يغطي الحادي وفق ًا للحاالل المذكورة في الفقرة ( )4من المادة (.)173

د) مالك المركبة أو المتصرف ب ا.
 -2ي

م حا الرجوع سواء فيما يتعلا بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادي ألحكام االلتزامال المدنية.

 - 3يعفى الصندوق من دفم الرسوم الق ائية.

مادة ()176

يكون الصندوق دائنا ممتا ًاز للمنمن تحل التصفية بما دفعه من مبالن بسبب الحادي.
مادة ()177

عجز الصندول عن الوفاء باإللتزامات

إذا عجوز الصوندوق عون الوفواء بالتزاماتوه نحوو المصوابين فتلتوزم وزارة الماليوة بسود هوذا العجوز مون حسواب ال زينوة العووام.
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الفصل الوا د والعشرون
العقوبات
مادة ()178
 - 1تعاق ووب الش ووركة الت ووي تم ووارس أعمو ووال الت ووأمين قب ووه حص ووول ا عل ووى ا)جو ووازة ،أو ووالل م وودة إيق وواف ا)ج ووازة ،أو بعو وود
إلغائ وا ،أو بعود صودور قورار بعودم تجديودها ،بغراموة ال تقوه عون بالبوة بالف دينوار أردنوي أو موا يعادل وا بالعملوة المتداولوة

قانون واً وال تزيوود عوون عش ورة بالف دينووار أو مووا يعا دل ووا بالعملووة المتداولووة قانون واً .كمووا يعاقووب مووديرها العووام أو موودير الفوورع

(حسوب مقت وى الحووال) ب وذه الغراموة أو بووالحبس لمودة ال تزيوود عون سونتين ،أو بكلتووا العقووبتين .وتشودد العقوبووة فوي حالووة
التمرار على أال تزيد عن

عف حدها األقصى.

 - 2تعتبور العقووود التووي تصوودرها الشووركة وفقووا للفق ورة ( )1موون هووذه المووادة نافووذة بحووا الشووركة والغيوور حسوون النيووة ،وتلتووزم
الشركة بتعوي

المنمن حسن النية عن كافة ال سائر التي يتعر

ل ا جراء عدم قانونية العقد.

مادة ()179
 - 1يعاق ووب بو ووالحبس م وودة ال تقو ووه عو وون شو و ر واحو وود وال تزيو وود ع وون سو ووتة أشو و ر أو بغرامو ووة ال تقو ووه ع وون بالبو ووة بالف دينو ووار
أردنووي ،أو م ووا يعادل ووا م وون العمل ووة المتداول ووة قانونو واً ،وال تزيوود ع وون س ووبعة بالف دين ووار ،أو م ووا يعادل ووا بالعمل ووة المتداول ووة

قانوناً ،أو بكلتا العقوبتين ،كه ش ذ قام بدصدار عقود تأمين الفاً ألحكام هذا القانون.

 - 2يعاقوب بووالحبس موودة ال تقووه عوون ش و ر واحوود وال تزيوود عون بالبووة أش و ر أو بغرامووة ماليووة ال تقووه عوون مسوومائة دينووار
أو موا يعادل وا بالعملوة المتداولوة قانونواً وال تزيود عون ألفوي دينوار أو موا يعادل وا بالعملوة المتداولوة قانونواً أو بكلتوا العقوووبتين
كه ش ذ مارس أعمال وكالة التأمين أو وساطة التأمين دون الحصول على التر يذ القانوني.
 - 3تعتبر العقود التي تصدر وفقوا للفقورة (1و ) 2مون هوذه الموادة نافوذة بحوا الشو ذ الوذ أصودرها والغيور حسون النيوة،
ويلتووزم الش و ذ الووذ أصوودرها بتعوووي
العقد.

الموونمن حسوون النيووة ع وون كافووة ال سووائر التووي يتعوور

ل ووا ج وراء عوودم قانوني ووة

مادة ()180

 - 1تعاقب الشركة التي الفل أحكام هذا القوانون واألنظموة والتعليموال واألوامور المتعلقوة بوالعموالل بغراموة ال تقوه عون
بالبوة بالف دينوار أو موا يعادل وا بالعملووة المتداولوة قانونو ًا وال تزيود عون سووبعة بالف دينوار أو موا يعادل وا بالعملوة المتداولووة

قانوناً.
 - 2يعاقووب بغرامووة ال تق ووه عوون أل ووف و مسوومائة دين ووار أو مووا يعادل و وا بالعملووة المتداول ووة قانون و ًا وال تزي وود عوون بالب ووة بالف
دينار أو ما يعادل ا بالعملة المتداولة قانوناً إذا الف وكيه التأمين أو الوسويط أحكوام هوذا القوانون واألنظموة والتعليموال

واألوامر المتعلقة بالعموالل.

مادة ()181

يعاق ووب بو ووالحبس مو وودة ال تزيو وود ع وون بالبو ووة أش و و ر أو بغرامو ووة ال تق ووه عو وون ألو ووف و مسو وومائة دين ووار أو مو ووا يعادل و ووا بالعملو ووة
المتداولوة قانون و ًا وال تزيوود عوون عش ورة بالف دينوار أو مووا يعادل ووا بالعملووة المتداولووة قانونو ًا ،أو بكلتووا العقوووبتين كووه ش و ذ
قووام بعرقل ووة أو بمن ووم م وودير ع ووام إدارة التووأمين أو أ موظ ووف ف ووي ال يئ ووة م وون أداء واجبووات م لتنفي ووذ ه ووذا الق ووانون ،أو ق ووام
بالتد ه لمنع م من الحصول على المعلومال المطلوبة ألداء واجبات م ،أو امتنم عن تزويدهم ب ذه المعلومال.
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مادة ()182

فيم ووا ل ووم ي وورد بش ووأنه ن ووذ وواذ يعاق ووب ك ووه شو و ذ ووالف أحك ووام ه ووذا الق ووانون أو الل وووائ أو التعليم ووال أو الق و ورارال
الصادرة بمقت اه ،بغرامة ال تزيد عن مسة عشر ألف دينار.

الفصل الثان والعشرون
أ ام طتام ة وانتقال ة
مادة ()183
 - 1ال يجووز التووأمين لوودى شوركة تووأمين ووار فلسوطين علووى األموووال المنقولوة وغيوور المنقولووة الموجوودة فووي فلسووطين أو
على األموال المنقولة الواردة إلى فلسطين.

 - 2يجوز للمنمن إعادة التأمين دا ه فلسطين و ارج ا.

لل يئة اقتراح مشروع قانون لفر

مادة ()184
التأمين ا)جبار

د بع

األ طار.

مادة ()185

علووى الم وودير أن يق وودم إل ووى ال يئ ووة ووالل س ووتة أشو و ر م وون ت وواريخ العم ووه ب ووذا الق ووانون مش وواريم الل وووائ المتعلق ووة بش ووروا
ومتطلبووال موون ا)جووازة للت ووأمين علووى الحيوواة وغي وور ا لحيوواة ومشوواريم الل وووائ األ وورى التووي يتوج ووب إصوودارها لتنفيووذ ه ووذا
القانون.

مادة ( )186

تبلون جميووم التعليموال والق ورارال واألوامور وا)شووعارال الصوادرة عوون ال يئوة أو موودير عوام إدارة التووأمين للشو ذ المعووين
علوى عنوانووه الم تووار فوي فلسووطين بالبريوود المسوجه أو المسووتعجه أو ال وواذ أو بالفوامس أو بالتسووليم الش صووي مقابووه
إيصووال ،أو بجمي ووم وس ووائه التبلي وون المعم ووول في ووا وفقو و ًا للق ووانون .ويعتبوور ت وواريخ االس ووتالم الي وووم الس ووابم م وون ت وواريخ إي ووداع
الرسالة في البريد أو من تاريخ الفامس أو التلمس.
مادة ()187

تنشر جميم القرارال والتعليمال واألوامر الصادرة عن ال يئة والمدير بموجب أحكام القانون في الجريدة الرسمية.
مادة ()188

 - 1فيمووا يتعلووا باألش و اذ الع وواملين فووي قطوواع الت ووأمين فووي فلسووطين قب ووه نفوواذ هووذا الق ووانون يظووه معم ووالً ب ووالترا يذ

الصووادرة ل ووم إن كانوول سووارية المفعووول ،وتج وودد بووذال الشووروا المعمووول ب ووا وقوول ص وودورها لموودة ال تزيوود عوون س ونة م وون

تاريخ نفاذ هذا القانون.

 - 2عل ووى األش و و اذ المو ووذكورين ف ووي الفق و ورة ( )1توفيو ووا أو و وواع م وف ووا شو ووروا ومتطلبو ووال ه ووذا القو ووانون و ووالل المو وودة
األصلية أو ا) افية المحددة في تلك الفقرة.

مادة ()189

يصدر مجلس الوزراء اللوائ الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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مادة ()190
 - 1تل غو و و و و و و و و ووى جمي و و و و و و و و و ووم األوام و و و و و و و و و وور واألحك و و و و و و و و و ووام الص و و و و و و و و و ووادرة ع و و و و و و و و و وون س و و و و و و و و و وولطال ا)ح و و و و و و و و و ووتالل بش و و و و و و و و و ووأن الت و و و و و و و و و ووأمين.
 - 2يلغى كه ما يتعار

مم أحكام هذا القانون.

مادة ()191

علووى الج ووال الم تصووة ك ووه فيم ووا ي صووه تنفي ووذ أحك ووام هووذا الق ووانون ،ويعمووه ب ووه بع وود بالبووين يوم ووا م وون توواريخ نشو وره ف ووي

الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ  2005 / 10 / 13 :ميالد
الموافا / 10 :رم ان 1426 /هجر

م مود عباس
رئ س اللجنة التنفيذ ة لمنظمة الت رير الفلسيين ة
رئ س السلية الوين ة الفلسيين ة
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