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 2005( لسنة 20رقم ) قانون التأمين 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 وتعديالته ،  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

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

 ،5/10/2005نعقدة بتاريخ وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته الم
 وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

 أصدرنا القانون التالي:

 الفصل األول
 تعــاريف
 ( 1مادة )

 التعاريف
موووا لووم تووودل القرينووة علوووى  يكووون للملمووال والعبوووارال التاليووة أينموووا وردل فووي هووذا القوووانون المعوواني الم صصوووة ل ووا أدنوواه

 - الف ذلك:
 وزير المالية. الوزير:
 هيئة سوق رأس المال. الهيئة:

 مجلس إدارة ال يئة. المجلس:
 إدارة التأمين لدى ال يئة. إدارة التأمين:

 مدير عام إدارة التأمين. المدير:
لقووانون بمووا فووي ذلووك إعووادة التووأمين النشوواا المتعلووا بكافووة أنووواع التووأمين المنصوووذ علي ووا فووي هووذا ا أعمــال التــأمين:

وأعموال وكوالء التوأمين والوسوطاء وأ صووائي التوأمين علوى الحيواة )ا(متوواريين( وأ  نشوواا ب ور ذ  عالقوة بعقود وأعمووال 
 التأمين.

أ  اتفواق أو تع ود يلتوزم بمقت واه المونمن أن يوند  إلوى المونمن لوه أو إلوى المسوتفيد الوذ  اشوترا التوأمين  عقد التأمين:
الحه مبلغووًا موون الموال أو إيوورادًا أو مرتبووًا أو أ  عوو  مووالي ب وور فوي حالووة وقوووع الحوادي أو تحقووا ال طوور المبووين لصو

 بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أ رى يندي ا المنمن له للمنمن.
ـــأمين: ة أو شوووركال أ ووورى ) أ  اتفووواق أو تع ووود بووين شوووركة التوووأمين األصوولية )الشوووركة المتنازلوووة( وشوورك عقـــد إعـــادة الت

معيوود  التوووأمين( تنقووه بموجبوووه الشوووركة المتنازلووة إلوووى معيووود  التووأمين كوووه أو بعوو  األ طوووار التوووي التزموول ب وووا للغيووور 
بموجووب عقوود توووأمين أ ذتووه علوووى عاتق ووا أصووواًل، وذلووك مقابوووه مبلوون معوووين تدفعووه الشوووركة المتنازلووة إلوووى معيوود  التوووأمين 

م معيودو التوأمين بموجوب هوذا العقود بتعووي  الشوركة المتنازلوة عموا قود يلحق وا مون يعرف باسم قسط إعوادة التوامين، ويلتوز 
 ا( رار التي أمنل للغير  دها أصاًل.

شووركة التوأمين أو فوورع شوركة التوأمين األجنبيووة التوي حصوولل علوى إجوازة لمزاولووة أعموال التووأمين بموجوب أحكووام  المـممن:
 هذا القانون.
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ـــ : التووأمين مووم المووونمن، أو المسووتفيد الوووذ  امتسووب حقوووق عقووود التووامين ابتوووداء أو  الشوو ذ الوووذ  أبوورم عقووود المــممن ل
 حولل إليه بصورة قانونية.

 اجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. اإلجازة:
ـــة: ـــأمين الم ل  موووال كووه شوووركة يووتم تأسيسووو ا فووي فلسوووطين وتسووجه لوودى مسوووجه الشووركال لغايوووال القيووام بأع شــر ة الت

 التأمين. 
: كووه شووركة يوتم تأسيسوو ا  وار  فلسووطين وتسووجه لودى مسووجه الشووركال لغايوال القيووام بأعمووال شــر ة التــأمين األجن  ــة

 التأمين.
 الفرع التابم للشركة ويقوم بأعمال التأمين نيابة عن الشركة وباسم ا وبمقت ى شروا ا(جازة. الفرع:

التووأمين بالنيابووة عووون الشووركة أو عوون أحووود فروع ووا بموجووب تفووووي  الشوو ذ المفوووو  بممارسووة أعمووال وكيوووه  الو يــل:
  طي من الشركة بما في ذلك أعمال وكالة إعادة التأمين.

الشووو ذ المفوووو  بممارسوووة أعموووال وسووواطة التوووأمين بوووين المووونمن والمووونمن لوووه بموجوووب تفووووي   طوووي مووون  الوســـ  :
 المنمن له بما في ذلك أعمال وساطة إعادة التأمين.

أمين المعين)االمتووار (: الشوو ذ الحاصووه علوى شوو ادة أ صوائي تووأمين موون إحودى المنسسووال المعتوورف أ صوائي التوو
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 .
بعوود  المبلون الووذ  يرصوده المونمن فوي ن ايووة السونة الماليوة لتغطيوة االلتزامووال التوي قود تنشوأ  ـاي  األطيــار السـارية:ا ت

 مين تم إصدارها قبه ذلك التاريخ وما زالل سارية المفعول.أانت اء تلك السنة عن عقود ت
لتغطيوة التزاموال نشوأل عون مطالبوال توم المبلن الذ  يرصد فوي ن ايوة السونة الماليوة  ا ت اي  ادعاءات ت ت التسو ة:

 التبلين عن ا قبه انت اء تلك السنة وال زالل تحل التسوية.
قيموة موا يزيود مون موجوودال الشوركة عون المطلووب من وا مموا يمكن وا مون الوفواء بالتزامات وا كاملوة ودفوم  هـام  المـةءة:

ر الشوووركة أو إفالسووو ا. ويجوور  احتسووواب هوووام  مبووالن التعوي وووال فووورًا عنووود اسوووتحقاق ا دون أن يووند  ذلوووك إلوووى إعسووا
 المالءة وفقا لسياسال مجلس إدارة ال يئة وتعليمال مدير عام إدارة التأمين وفقا للمعايير المتعارف علي ا دوليًا.

الشووو ادة التوووي تصووودرها إدارة التوووأمين للشوووركة بموووا يفيووود بأن وووا قووود التزمووول بمتطلبوووال هوووام  المووووالءة  شـــهادة المـــةءة:
 ذ علي ا في هذا القانون واألنظمة والتعليمال التي تصدر بموجبه.المنصو 

المبلوون الووذ  يعووادل، علووى األقووه، بلوووي هووام  المووالءة المطلوووب وتحوودد إدارة التووأمين الحووود  الم لــا األدنــض لل:ـــمان:
 األدنى ل ذا المبلن بتعليمال تصدر عنه.

ـــأمين: مان أعموووال التووأمين علوووى الحيوواة باسوووتبناء حقووووق مجموووع الموجوووودال التووي تحوووتفك ب ووا الشوووركة ل وو صـــندول الت
 المساهمين.

 مدقا الحسابال المر ذ قانونًا للعمه في فلسطين والمعتمد من قبه إدارة التامين. المدقق:
كووه مركبووة تسوير علووى الطوورق بقوووة ذاتيووة م مووا كوان نوع ووا والمركبووة التووي تجرهووا أو تسووندها مركبووة إذا  المر بــة ايل ــة:
 ذلك، ويستبنى من ا المرسي بعجالل.كانل مر صة ل
 ا(جازة الرسمية الصادرة عن سلطة التر يذ والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة. رطصة المر بة:
ا(جووازة الرسووومية الصووادرة عوون سوولطة التوور يذ والتووي تجيوووز لصوواحب ا قيووادة نوووع أو أنووواع معينووة مووون  رطصــة الق ــادة:

 المركبال.
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ــــات ال ــــة:المر ب كوووه مركبووووة يزيووود وزن ووووا ا(جمووووالي عووون أربعووووة بالف كيلوووو جوووورام ويسوووتبنى من ووووا كوووه مركبووووة تجاريووووة  ثقيل
 .أمبرمر صة لنقه سبعة ركاب أو 

 كه مركبة  صوصية أو عمومية أو تجارية ال يزيد وزن ا ا(جمالي عن أربعة بالف كيلو جرام. المر بات الطف فة:
ــــة: شوووومه قيادت ووووا أو ركوب وووا أو النووووزول من ووووا أو دفع وووا أو جرهووووا أو معالجت ووووا أو السووووفر بالمركبوووة، وي اســــتعمال المر ب

إصووالح ا علووى الطريووا موون قبووه سووائق ا أو أ  شوو ذ ب وور  ووار  نطوواق عملووه، كمووا يشوومه أي ووًا توودحر  المركبوووة أو 
 سقوط ا أو انفصال أو سقوا أ  جزء من ا أو من حمولت ا أبناء السفر، ويستبنى من االستعمال:

 يه أو تنزيه أو بيم الب ائم أو المواد من المركبة أبناء وقوف ا.تحم -1
 المركبة التي تحولل إلى معدة هندسية في موقم العمه، أو محال للبيم. -2

كوه حووادي نوته عنووه إصوابة شوو ذ ب وورر جسوماني جووراء اسوتعمال مركبووة بليوة بمووا فوي ذلووك الحوووادي   ــادا اليــرل:
بة أو جوزء مون أجزائ وا أو عون موادة أ ورى مون الموواد الالزموة السوتعمال ا، كموا يعود الناجمة عن انفجار أو اشتعال المرك

حوادي طوورق كووه حوادي وقووم جووراء إصوابة مركبووة واقفووة فوي مكووان يحظوور الوقووف فيووه، وال يعوود حوادي طوورق كووه حووادي 
قوم جوراء فعوه ارتمووب وقوم جوراء اسوت دام القووة ا ليوة للمركبووة لغيور الغايوة الم صصوة ل وا لتسويير المركبووة وكوه حوادي و 

 قصدًا.
 كه ش ذ لحقه  رر جسماني ناجم عن حادي طرق، ويشمه وربة الش ذ المتوفى. المصاب:

زو  الشوو ذ وأبويووه وأوالده موووا دون سوون البامنووة عشوور إال إذا كووان علوووى مقعوود الدراسووة الجامعيووة أو مقعووودا  المعــالون:
 شريطة إببال ذلك.

 صابي حوادي الطرق.الصندوق الفلسطيني لتعوي  م الصندول:
 

 الفصل الثان 
 نيـال تي يـق القانـون 

 ( 2مادة )
 السريان

تسور  أحكوام هووذا القوانون علوى كافووة أعموال التوأمين، وت  ووم ألحكاموه جميوم الشووركال والووكالء والوسوطاء وأ صووائيي 
 مور المتعلقة ب ا. التأمين واالمتواريين المر صين، بما في ذلك األش اذ الذين ل م عالقة بأعمال التأمين واأل

 (3مادة )
 تشمه أعمال التأمين الفروع ا تية : -1
 التأمين على الحياة. -أ
 التأمين الصحي. -ب
 تأمين األموال )االد ار(. - 
 التأمين  د أ طار الحريا واأل طار المتحالفة مع ا. -د
 التأمين  د أ طار النقه والمسنوليال المتعلقة ب ا.-هو
 طار الحوادي والمسنولية المدنية.التأمين  د أ  -و
 أمين على أجسام السفن وبالت ا والمسنوليال المتعلقة ب ا.الت -ز
 أمين على أجسام الطائرال وبالت ا والمسنوليال المتعلقة ب ا.الت-ح
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 المركبال والمسنوليال المتعلقة ب ا.على ين تأم -ا
  د أ طار الم نة. أمينالت - 
 التأمينال األ رى.  -ك
يصووودر مجلوووس الووووزراء األنظموووة الالزموووة لمعالجوووة الفووووروع األ ووورى مووون أعموووال التوووأمين، كأعموووال التوووأمين المتعلقووووة  -2

سوواءة االئتموووان والتأمينووال ال ندسوووية، وأيووة أنوووواع تووأمين أ ووورى لوووم  بالتووأمين  ووود حوووادي السووورقة والحوووادي الش صوووية واا
 ة أن من ال رور  معالجت ا بنظام.تذكر في هذه المادة يرى مجلس الوزراء بالتنسيا مم ال يئ

 
 الفصل الثالا

 مهام واطتصاصات وصة  ات الهيئة
 ( 4مادة )
 

 من أجه: تقوم هيئة سوق رأس المال بتنظيم أعمال التأمين المنصوذ علي ا في هذا القانون 
ال التوووووووأمين، وات ووووووواذ ا(شووووووراف والرقابوووووووة علوووووووى تطبيوووووووا أحكوووووووام هووووووذا القوووووووانون وأيوووووووة قووووووووانين وأنظموووووووة وتعليمووووووال متعلقوووووووة بأعمووووووو -1

 ا(جراءال والقرارال والتعليمال الالزمة لذلك.
عووووووداد األنظمووووووة الالزمووووووة لتنفيوووووووذها، وات وووووواذ ا(جووووووراءال والقووووووورارال  -2 و ووووووم سياسووووووال مفصوووووولة لتطووووووووير وتنميووووووة قطوووووواع التوووووووأمين واا

 م تصة.الالزمة لذلك في حدود صالحيات ا المحددة في هذا القانون، بالتعاون والتشاور مم الج ال ال
القيوووووام بكووووووه موووووا يلووووووزم لتوووووووفير المنووووواب المالئووووووم لنموووووو وتقوووووودم قطوووووواع التوووووأمين بمووووووا يعوووووود بووووووالنفم علووووووى النشووووواا االقتصوووووواد  فووووووي  -3

 فلسطين، بالتعاون والتنسيا مم الج ال المعنية.
بووووين المووووونمنين  حمايووووة حقوووووق الموووونمنين والمسووووتفيدين مووووون  وووودمال التووووأمين، والرقووووي ب ووووذه ال ووووودمال وتحقيووووا المنافسووووة الماملووووة -4

 بما يكفه حماية حقوق م ومصالح م من  الل تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمال والسياسة العامة لتطوير قطاع التأمين. 
 ( 5مادة )
 

 عمال بأحكام قانون هيئة سوق رأس المال ، وبناء على قرار المجلس تقوم ال يئة بما يلي:
جووووووووازة لشووووووووركال التووووووووأمين لممارسووووووووة أعمووووووووال التووووووووأمين والوبووووووووائا والمعلوموووووووووال إعووووووووداد نظووووووووام يت وووووووومن شووووووووروا ورسوووووووووم موووووووون  ا( -1

  والبيانال الواجب تقديم ا للحصول علي ا مم مراعاة األحكام الواردة في الفصه السابم من هذا القانون.
 إعداد نظام لفر  رسوم لقاء ال دمال التي تقدم ا ال يئة للشركال والوكالء والوسطاء. -2
تسوووواب االلتزاموووووال التأمينيوووووة واالحتياطيووووال الفنيوووووة المقابلووووة ل وووووا وتحديووووود طريقووووة تقيووووويم أصووووول الشوووووركة وطبيعوووووة و ووووم أسوووووس اح -3

 وتوزيم األصول المقابلة لاللتزامال التأمينية.
و وووووووم تعليموووووووال لتحديوووووووود قيموووووووة هوووووووام  المووووووووالءة والمبلووووووون األدنوووووووى لل وووووووومان وطووووووورق وأسووووووواليب احتسوووووووواب ما، واعتمووووووواد نموووووووواذ   -4

جراءال  إصدار ش ادال المالءة. وشروا واا
 و م تعليمال لألسس التي يسم  للشركال بموجب ا إعادة التأمين.  -5
جوووووراءال لتنظوووويم قطووووواع التوووووأمين ولتحقيووووا ا(شوووووراف والرقابووووة، ومن وووووا علوووووى  -6 إعووووداد دراسوووووال وأبحوووواي ومشووووواريم قووووووانين وأنظمووووة واا

 سبيه المبال ال الحصر، مشاريم أنظمة في المجاالل التالية:
 ه التزامال الشركة.بطيال الفنية أو الحسابية التي تمرق احتساب االحتياط -أ
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 طرق تقييم موجودال الشركة. -ب
طبيعوووووة توزيووووووم موجوووووودال الشووووووركة التوووووي تمبووووووه التزامات وووووا التأمينيووووووة وتحديووووود مواقع ووووووا وموووووا ينوووووواظر كوووووه من ووووووا مووووون االلتزامووووووال. - 

  
 طرق احتساب التزامال الشركة. -د
 تأمين ويشمه ذلك المعلومال التي على الشركال تقديم ا ب ذا الشأن.ترتيب إعادة ال -هو
 تحديد رسوم الر ذ المطلوب دفع ا من الشركال ووكالء التأمين والوسطاء. -و
تحديووووووود مسوووووووتوى األسوووووووعار أو التعرفوووووووة ال اصوووووووة بوووووووأ  نووووووووع مووووووون أنوووووووواع التوووووووأمين، إذا ارتوووووووأل ال يئوووووووة ذلوووووووك مناسوووووووبا و ووووووووروريا. -ز

  
عوووووداد نشووووو -7 حصووووووائيال سووووونوية عووووون قطووووواع التووووووأمين وبووووورامه إعالميوووووة لتوعيوووووة رجووووووال األعموووووال والمسوووووتفيدين موووووون إصووووودار واا رال واا

  دمال التأمين بأهمية هذه ال دمال وأبرها ا(يجابي على تنمية التجارة والصناعة واالقتصاد الوطني بوجه عام.
نجووووازال ال يئوووووة ومووووا يسوووووتجد موووون تطوووووورال فوووو -8 ي قطووووواع التووووأمين ويشووووومه التقريوووور ال طوووووط إصوووودار تقريوووور سووووونو  عوووون نشووووواطال واا

 المستقبلية لل يئة فيما يتعلا بقطاع التأمين.
صدارها: -9   إعداد مشاريم القرارال والتعليمال في المجاالل ا تية وعر  ا على المجلس للموافقة علي ا واا
 ا(جراءال والشروا والنماذ  المطلوبة (صدار ش ادة المالءة. -أ
 ستبمار األموال المتحققة من أية فئة من فئال التأمين.منم أو تحديد ا -ب
 نسبة الفائ  الموزع على المنمن ل م في الحاالل التي تقت ي ذلك. - 
 قيمة المفاالل المطلوبة من وكالء التأمين والوسطاء. -د
ب إدراج وووووا فوووووي تلوووووك طووووورق مسوووووك دفووووواتر وحسووووابال وسوووووجالل ووبوووووائا الشوووووركة ووكووووالء التوووووأمين والوسوووووطاء والتفاصووووويه المطلووووو  -هووووو

 الوبائا.
البينوووووال والمسووووووتندال المطلوووووووب تقووووووديم ا للمجلووووووس عوووووون أ  موووووون نشوووووواطال الشووووووركة واشووووووتراا أن تمووووووون هووووووذه الوبووووووائا مصوووووودقة  -و

  من أش اذ م نيين ومن أع اء مجلس ا(دارة أو أ  موظف تعينه التعليمال التي ي ع ا المجلس.
ير وسووووووووجالل علوووووووووى النحووووووووو الوووووووووذ  يقووووووووره المجلووووووووس، وتوزيوووووووووم هووووووووذه البيانوووووووووال نشوووووووور البيانووووووووال والمعلوموووووووووال الووووووووواردة فوووووووووي تقووووووووار  -ز

 والمعلومال على الج ال الحكومية الم تصة وعلى الم تمين بأعمال التأمين.
 تحديد أسس توزيم الفائ  الم صذ لحملة عقود التأمين في الحاالل التي تقت ي ذلك. -10
وتنظوووووويم الوووووودفاتر الحسووووووابية والسووووووجالل والمسووووووتندال للشوووووووركال  و ووووووم تعليمووووووال لبيووووووان األسووووووس الواجووووووب إتباع ووووووا فووووووي مسووووووك -11

 والوكالء والوسطاء وتحديد البيانال والتفاصيه الواجب إدراج ا في هذه الوبائا.
رسووال ا إلووى  -12 نشور البيانووال والمعلومووال الووواردة فووي دفوواتر وسووجالل الشوركة بالطريقووة التووي يوصووي ب ووا المجلووس واا

 ية ج ال أ رى ل ا عالقة بأعمال التأمين.السلطال الرسمية المعنية وأ
 التالية: المعلومال بتقديم الشركال بموجب ا تلتزم تعليمال و م -13
 ذلوووووك فووووي بموووووا الشووووركة، بعمليووووال متعلقوووووة أ وووورى معلومووووال وأيوووووة الشووووركة ووبووووائا وسوووووجالل دفوووواتر فووووي الوووووواردة والمعلومووووال البيانووووال -أ

عوووووادة ع ووووواوأنوا  تصووووودرها التوووووي التوووووأمين عقوووووود عووووون بيانوووووال  عوووووون معلوموووووال أيوووووة إلوووووى با( وووووافة الشوووووركة، ومصووووواريف ود وووووه التووووووأمين واا

  كان. شكه بأ  ب ا مرتبطة أو التأمين شركة مم مشتركة ملمية ذال شركة أ  نشاطال
 أ  عوووووون ومعلوموووووال حسوووووابات ا، وموووووودققي الفنيوووووة كوادرهوووووا وعوووووون ب وووووا الووووودوائر ير وموووووود العوووووام وموووووديرها الشووووووركة دارةإ عووووون معلوموووووال -ب
 الوظائف. هذه على مقترحة عدياللت
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 ( 6مادة )
 
 : ا تيةيجوز لل يئة وبناء على قرار المجلس ممارسة الصالحيال 

 منم أو تقييد استبمارال الشركة في مجاالل معينة. -1
و ووم شووروا موون  ا(جووازة لووووكالء ووسووطاء التووأمين و بووراء التووأمين وتحديووود الموونهالل وال بوورال المطلوبووة لووودي م،  -2
 يين(.يي التأمين على الحياة )االمتوار ا في ذلك أ صائبم
إصوودار األوامووور للشوووركال والوووكالء والوسوووطاء (لوووزام م بالتقيوود بأحكوووام القوووانون واألنظمووة والتعليموووال تحووول طائلوووة  -3

 العقوبال المنصوذ علي ا في هذا القانون.
اع التوأمين، أو موودقا حسوابال قووانوني لتوودقيا تعيوين أ صووائي فوي التووأمين علوى الحيوواة أو فوي أ  نوووع ب وور مون أنووو  -4

أعمووال أ  شووركة وتقووويم أو ووواع ا وتقووديم تقريوور عن ووا، وتتحموووه الشووركة أجووور التوودقيا وأتعووواب أ صووائي التووأمين التوووي 
 تحددها ال يئة. ولل يئة نشر التقرير أو مل صا عنه بالطريقة التي تراها مناسبة. 

لشوووركة أو أ  مووون الموووووظفين الرئيسوووين في وووا أو وكيووووه التوووأمين المعتموووود أو عووودم الموافقوووة علووووى تعيوووين مووودير عووووام ا -5
 المدقا بسبب عدم توفر المفاءة أو ال برة الالزمة لدي م.

إعداد أنظمة أو لوائ  تلزم شركال التأمين العاملوة فوي فلسوطين بدعوادة التوأمين لودى شوركال إعوادة التوأمين المحليوة  -6
 ين الواجب تطبيق ا.وتحديد األسس ونسب إعادة التأم

إعووووداد أنظمووووة أو لوووووائ  لفوووور  التووووأمين ا(جبووووار   ووووود أ طووووار معينووووة وتحديوووود شووووروطه وأحكامووووه العامووووة وحووووودود  -7
 المسنولية فيه.

و ووم قواعوود سوولوك م نيووة يووتم التقيوود ب ووا موون جميوووم الشووركال والوووكالء والوسووطاء عنوود و ووم شووروا عقوود التوووأمين  -8
 وعند التعامه مم المنمن ل م. 

 ( 7مادة )
 

تشووكه ال يئووة لجنووة لوشوووراف والرقابووة علووى التوووأمين موون دا ووه ال يئوووة و ارج ووا، علووى أن يكوووون إتحوواد شووركال التوووأمين 
 ممبال في ا، وتفو  ا ما تراه مناسبا من صالحيات ا في هذا المجال.
 اإلدارة العامة للتأمين

 (8مادة)
مين وللحفوووال علوووى حقووووق ومصووووال  المووونمن ل وووم تتووووولى إدارة لتحقيوووا أهوووداف ال يئوووة ولتنظوووويم ومراقبوووة أعموووال التووووأ -1

التووأمين وباالسوووتناد إلووى قوووانون هيئووة سووووق رأس المووال وهوووذا القووانون الصوووالحيال والمسوونوليال الالزموووة موون أجوووه تنفيوووذ 
 الم ام المنوطة ب ا.

  ا وتشمه:تنظم دا ه ا(دارة العامة للتأمين سجالل تبقى مفتوحة للجم ور لوطالع على محتويات -2
سوجه عوام يحتوو  علوى أسوماء وعنوواوين ومعلوموال أساسوية وماليوة عون الشووركال العاملوة فوي فلسوطين وعون الوووكالء  -أ

 والوسطاء وأ صائيي التأمين على الحياة المجازين من ال يئة.
صوووولة سوووجه مسووووتقه لمووووه شووووركة يحتووووو  علووووى الحسووووابال السوووونوية المدققووووة وعلووووى التقووووارير السوووونوية ومعلومووووال مف -ب

وبيانوووال عووون الشوووركة بمووووا فوووي ذلوووك أقسوووواا التوووأمين والتعوي وووال واالدعووواءال وتحووووويالل العقوووود واالسوووتبمار والودائووووم 
  واالحتياطيال الفنية التي تحتفك ب ا الشركة وأية معلومال أو وقائم أ رى  رورية لحماية المنمن ل م.
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الحيواة تسووجه فيووه المعلوموال والوقووائم المتعلقووة  سوجه مسووتقه لمووه وكيوه تووأمين أو وسوويط أو أ صوائي تووأمين علووى - 
 ب م كما هو محدد بتعليمال صادرة عن إدارة التأمين.

 مدير عام اإلدارة
 (9مادة )

 يرأس إدارة التأمين مديرعام يتمتع بالصة  ات ايت ة:
بوووة وا(شووووراف علووووى تمليوووف الج وووواز ا(دار  لل يئووووة بوووالتحقيا للحصووووول علووووى المعلوموووال الالزمووووة وال وووورورية للرقا -1

 أعمال التأمين ول بط تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمال واألوامر.
لموودير عووام إدارة التووأمين أو مووون يندبووه أن يوودقا فوووي أ  وقوول جميووم معووامالل وسوووجالل ووبووائا الشووركة والووووكالء  -2

 والوسطاء.
لقوانون يحوا لمودير عوام إدارة التوأمين أن يطلوب لغايال التحقا من التزام الشركال والوكالء والوسطاء بأحكوام هوذا ا -3

  من الشركال ومن وكالء التأمين والوسطاء أو من الراغبين في الحصول على إجازة تزويده بما يلي:
حسوابال ودفوواتر الشوركة ودفوواتر وكوالء التووأمين والوسوطاء بالشووكه المنصووذ عليووه فوي القووانون وأيوة معلومووال عوون  -أ

لوووكالء والوسوطاء وعون أ  شووركة ل وا عالقوة ملميوة مووم شوركة التوأمين أو مرتبطووة ب وا، بموا فووي الو وم الموالي للشوركة وا
ذلوووك المعلومووووال التووووي توووم الحصووووول علي ووووا موووون التحقيوووا االمتوووووار ، وللموووودير أن يطلوووب تصووووديا هووووذه المعلومووووال أو 

 الحصول على ش ادة بصحت ا من ج ة يقوم بتحديدها.
األقساا المتعلقوة بوأنواع معينوة مون عقوود التوأمين، وللمودير العوام أن يطلوب هوذه  الشروا العامة وال اصة ومعدالل -ب

 المعلومال قبه إبرام أ  عقد من عقود التأمين.
 أية معلومال أ رى ذال صلة بمو وع التحقيا. - 
ديد التزامات وا إذا توافرل لمدير عام إدارة التأمين معلوموال، أو كوان لديوه سوبب كواف للظون، بوأن الشوركة لوم تقوم بتسو -4

أو ُيحتمووه أن تت لوووف عوون ذلوووك أو أن وووا لوون تسوووتطيم االحتفووال ب وووام  الموووالءة المقوورر فوووي القووانون، فلمووودير عوووام إدارة 
التأمين بعد إحالة األمر إلى المجلس وتلقي تعليماته أن يطلوب إلوى الشوركة أن تقووم  والل مودة محودودة بات واذ واحود أو 

 يراه مناسبًا، ويجوز أن تمون هذه ا(جراءال دائمة أو منقتة.أمبر من ا(جراءال ا تية، كما 
 التوقف كليا عن القيام بأعمال تأمين جديدة، أو التوقف عن ممارسة نوع أو فئة معينة من أعمال التأمين. -أ
 و م حد معين لد ه الشركة من أقساا التأمين. -ب
 ستبمار.التوقف عن االستبمار في أ  نوع أو فئة من أنواع اال - 
 تصفية استبمارات ا من فئة معينة أو صنف معين  الل مدة معينة. -د
االحتفال بموجودال في فلسطين تعادل قيمت ا جميم أو قودر معوين مون التزامات وا الناشوئة عون أعمال وا فوي فلسوطين.-هو

  
 ات اذ اية إجراءال أ رى وفقا لتعليمال المجلس المحددة. -و
 " موووووووووووووووووووون هووووووووووووووووووووذه المووووووووووووووووووووادة فووووووووووووووووووووي الحوووووووووووووووووووواالل ا تيووووووووووووووووووووة:4نووووووووووووووووووووة فووووووووووووووووووووي الفقوووووووووووووووووووورة "ات ووووووووووووووووووواذ ا(جووووووووووووووووووووراءال المبي -5
 إذا ت لفل الشركة عن تنفيذ أية مادة من مواد هذا القانون أو األنظمة والتعليمال الصادرة بموجبه. -أ
إذا رأى مودير عوام إدارة التوأمين أن إجووراءال الشوركة الالزموة (عووادة التوأمين علوى الم وواطر التوي تتحمل وا الشووركة  -ب
 كافية أو أن الشركة لم تقم بات اذ هذه ا(جراءال.  غير
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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.

راقبووة وتوودقيا أعمووال الشووركة، علووى أن أن يطلوب موون موودقا الشووركة تزويووده بالمعلومووال التووي يوورى أن ووا  وورورية لم -6
ذا كوان المقور الوورئيس للشوركة  ووار   يقودم المودقا هووذه المعلوموال  والل الموودة التوي يحووددها مودير عوام إدارة التووأمين، واا
فلسطين، فدن المعلومال الواجب تقديم ا من المدقا إلوى مودير عوام إدارة التوأمين تقتصور فقوط علوى أعموال التوأمين فوي 

 فلسطين.
أن يطلووب موون الشوووركة تزويووده  وووالل موودة ال تزيووود عوون بالبووين يوموووا بمعلومووال عووون العموووالل التوووي توودفع ا الشوووركة  -7

ذا تبوووين بنووواء علووى المعلوموووال المرسووولة موون الشوووركة أو مووون غيرهووا أن العمووووالل المدفوعوووة  لوووكالء ووسوووطاء التووأمين، واا
التوأمين بعود عوور  األمور علوى المجلوس والحصوول علووى  للووكالء والوسوطاء تزيود عون الحود المعقووول، فلمودير عوام إدارة

موافقتوه أن يطلوب مون الشووركة كتابوًة ت فوي  العموووالل التوي تودفع ا بشووأن جميوم أنوواع التووأمين أو بع و ا، وذلوك  ووالل 
 مدة معينة ال تزيد عن ش رين من تاريخ الطلب.

نووم دفوم عموووالل عينيوة للوووكالء والوسووطاء أو لمودير عووام إدارة التوأمين، بنوواء علووى قورار المجلووس و وم تعليمووال لم -8
 دفع ا بشكه قرو  قبه إستالم الشركة أو الوكيه األقساا المتعلقة ب ا.

لغايووال التحقيووا المنصووووذ عليووه فووي هوووذا القووانون، لموودير عوووام إدارة التووأمين أن يقوووم بنفسوووه، ولووه أن يفووو  مووون  -9
 -ينوب عنه، بما يلي:

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

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

 ( 10مادة )
 

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

زامات ووا نحووو الموونمن ل ووم أو علوووى إذا رأى الموودقا أن الحالووة الماليووة للشووركة قوود توونبر سوولبا علوووى قوودرت ا بالوفوواء بالت -أ
 إمكانات وووا فوووي تلبيوووة المتطلبوووال الماليووووة المنصووووذ علي وووا فوووي هوووذا القووووانون أو التعليموووال واألوامووور الصوووادرة بموجبووووه.

 إذا رأى المدقا أن هناك  لال جسيما في النظام المالي ونظام الرقابة أو في السجالل المحاسبية للشركة. -ب
دة تتعلووا بالبيانووال الماليووة للشووركة ود ل ووا طلووب إليووه تقووديم ا بموجووب قووانون الشوووركال أو إذا تحفووك علووى أ  شوو ا - 

 هذا القانون.
 إذا قرر المدقا االستقالة أو عدم قبول إعادة تعيينه في الشركة. -د
قديمووه ( موون هووذه المووادة فووي نفووس توواريخ ت1علوى الموودقا تزويوود الشووركة بنسوو ة موون التقريوور المشووار إليووه فووي الفقوورة ) -2

 لمدير عام إدارة التأمين. 
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 الفـصل الرا ـع
 ( 11مادة )
 

 يكون محاًل للتأمين كه مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الش ذ من عدم وقوع  طر معين.
 (12مادة )
 -يقم باطاًل كه ما يرد في وبيقة التأمين من الشروا ا تية:

لفوة القوووانين إال إذا انطوول الم الفوة علووى جريموة عمديووة.الشورا الوذ  يق ووي بسوقوا الحووا فوي التوأمين بسووبب م ا -1
  

الشورا الووذ  يق ووي بسووقوا حووا المونمن لووه بسووبب تووأ ره فووي إعووالن الحوادي الموونمن منووه إلووى الج ووال المطلوووب  -2
 إ طارها أو في تقديم المستندال، إذا تبين أن التأ ير كان لعذر مقبول.

تعلقووًا بحالوووة مووون األحووووال التوووي توووند  إلوووى الوووبطالن أو السوووقوا.كووه شووورا مطبووووع لوووم يبووورز بشوووكه ظووواهر وكوووان م -3
  

شورا التحكوويم إذا ورد فوي الوبيقووة بووين شوروط ا العامووة المطبوعوة، ال فووي صووورة اتفواق  وواذ منفصوه عوون الشووروا  -4
 العامة.

 كه شرا تعسفي ب ر لم يكن لم الفته أبر في وقوع الحادي المنمن منه. -5
 

 (13مادة )
تفوواق علووى إعفوواء الموونمن موون ال ووومان إذا أقوور المسووتفيد بمسووئوليته أو دفووم  وومانًا للمت وورر دون ر ووواء يجوووز اال -1

 المنمن.
ال يجووز االتفوواق علوى إعفوواء المونمن موون ال ومان إذا كووان إقورار المسووتفيد مقصوورًا علووى واقعوة ماديووة، أو إذا أببوول  -2

 أن دفم ال مان كان في صال  المنمن.
 ( 14مادة )
 

لموووونمن إذا دفوووووم تعوي ووووًا عوووون ال ووووورر أن يحووووه محووووه المووووونمن لووووه فوووووي الوووودعاوى التووووي تموووووون للموووونمن لووووه قبوووووه موووون تسوووووبب يجوووووز ل
فووووي ال ووووورر الوووووذ  حووووودبل عنوووووه مسووووئولية المووووونمن بموووووا دفعوووووه مووووون  وووومان، موووووا لوووووم يكووووون مووووون أحوووودي ال ووووورر غيووووور المتعمووووود مووووون 

 ن أفعاله.أصول المنمن له وفروعه أو من زوجه أو ش صًا يكون المنمن له مسئواًل ع
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 الفصل الطامـس
 التزامات المممن ل  والمممن

 التزامات المممن ل 
 (15مادة )

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

 ( 16مادة )
 

إذا كوتم الموونمن لووه بسوووء نيووة أموورًا أو قودم بيانووًا غيوور صووحي  بصووورة تقلووه مون أهميووة ال طوور الموونمن منووه أو تووند   -1
مونمن أن يطلووب فسوخ العقوود، ويجووز لووه أن يطالووب إلوى تغييوور مو ووعه أو إذا أ ووه غاشوًا بالوفوواء بموا تع وود بوه، كووان لل

 با(قساا المستحقة قبه هذا الطلب.
إذا انتفى الغ  أو سوء النيوة، وجوب علوى المونمن عنود طلوب الفسوخ أن يورد للمونمن لوه األقسواا التوي دفعول أو يورد  -2

 من ا القدر الذ  لم يتحمه في مقابلة  طرا ما.
 إلتزامات المممن

 (17مادة )
منمن في تعوي  المنمن لوه عون ال ورر النواته عون وقووع ال طور المونمن منوه، وفقوًا لألحكوام ال اصوة بكوه نووع يلتزم ال

 من أنواع التأمين.
 ( 18مادة )

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

 محدد في العقد .أو حلول األجه ال
 ( 19مادة )
 

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.

 ( 20مادة )
 

ا دام المت ورر لوم يعوو  عون ال يجوز للمنمن أن يدفم لغيور المت ورر مبلون التعووي  المتفوا عليوه )كلوه أو بع وه( مو
 ال رر الذ  أصابه .
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 ( 21مادة )
 

تسووقط بالتقووادم االلتزامووال الناشوووئة عوون عقوود التوووأمين بعوود انق وواء  موووس سوونوال علووى حووودوي الواقعووة التووي تولووودل  -1
 عن ا تلك ا(لتزامال، دون إت اذ أ  إجراء من إجراءال المطالبة ب ا.

 الفقرة السابقة: ومم ذلك التسر  المدة المذكورة في -2
فوي حالوة إ فواء المونمن لوه البيانوال المتعلقوة بوال طر المونمن منوه ، أو تقوديم بيانوال غيور صوحيحة أو غيور دقيقووة إال  -أ

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

 
 

 الفصل السـادس
 م طاصة  بعض أنواع التأمينأ  ا

 ( 22مادة )
 

يقوووم بووواطاًل كوووه اتفووواق ي وووالف أحكوووام النصووووذ الووووواردة فوووي هوووذا الفصوووه، إال أن يكوووون ذلوووك لمصووولحة المووونمن لووووه أو 
 لمصلحة المستفيد.

 التأمين التعاون  التبادل 
 (23مادة )

 م بحصووذ نقديووة لتعووي  موون يصوويبه يجووز قيووام عوودة أشو اذ بأعمووال التووأمين التعواوني التبووادلي وذلووك باشوترام -1
 وورر موون م سووواء فووي الووونفس أو فووي المووال أو فووي المسوووئولية المدنيووة فوودذا لووم يكوووف رأس المووال لتعوووي  ال وورر يقووووم 

 المساهمون كه بقدر حصته بدفم المبالن الالزمة لجبر ال رر .
 يعد كه ع و في هذا النظام منمنًا عليه بطريا التعاون. -2
 على استبمار هذه األموال ويوزع ناته االستبمار على األع اء وفقًا لما يتم االتفاق عليه . يجوز االتفاق -3

 التأمين من ال ريق
 (24مادة )

يكوون الموونمن فوي التووأمين مون الحريووا مسوئواًل عوون جميوم األ وورار الناشوئة مباشوورة عون حريووا، أو عون بدايووة حريووا  -1
 يا يمكن أن يتحقا .يمكن أن يصب  حريقًا كاماًل، أو عن  طر حر 

يتنواول التووزام الموونمن األ وورار التوي تمووون نتيجووة حتميووة للحريوا ، وبصووفة  اصووة مووا يلحوا األشووياء الموونمن علي ووا  -2
 من  رر بسبب ات اذ وسائه ا(نقاذ أو لمنم امتداد الحريا .
 ( 25مادة )
 

مون قبووه المونمن لووه أو المسووتفيد . يكوون الموونمن مسوئوال عوون أ ورار الحريووا الوذ  يحوودي بسوبب  طووأ غيور متعموود -1
  

 اليكون المنمن مسئوال عن األ رار التي يحدب ا المنمن له أو المستفيد عمدًا أو غشًا ولو اتفا على غير ذلك . -2
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 ( 26مادة )
 

 يكون المنمن مسئوال عن أ رار الحريا الذ  تسبب فيه تابعو المنمن له أيا كان نوع  طئ م ومداه.
 ( 27مادة )
 

 ن المنمن مسئوال عن األ رار الناجمة عن الحريا ولو نشأ هذا الحريا عن عيب في الشيء المنمن عليه .يكو 
 ( 28مادة )
 

يجووب علووى موون يوونمن علووى شوود أو مصوولحة لوودى أمبوور موون موونمن أن ي طوور كووال موون م بالتأمينووال األ وورى وقيموووة  -1
 كه من ا وأسماء غيره من المنمنين .

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

 ( 29مادة )
 

إذا توووووم التووووووأمين علوووووى شوووووويء أو مصووووولحة لوووووودى أمبوووووور مووووون موووووونمن بمبوووووالن تزيوووووود فووووووي مجموع وووووا علووووووى قيموووووة الشوووووويء أو المصوووووولحة 
ة الموووونمن علي ووووا ومبووووالن التوووووأمين الموووونمن علي ووووا، كووووان كووووه موووونمن ملزموووووًا بوووودفم جووووزء يعووووادل النسووووبة بووووين قيموووووة الشوووويء أو المصوووولح

 مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفم للمنمن له قيمة ما أصابه من الحريا .
 ( 30مادة )
 

التوووأمين موووون الحريووووا الووووذ  يعقوووود علووووى منقوووووالل الموووونمن لووووه جملوووة وتمووووون موجووووودة وقوووول الحريووووا فووووي األمووووامن التووووي يشووووغل ا يمتوووود 
 ه واألش اذ الملحقين ب دمته المقيمين معه.أبره إلى األشياء المملوكة ألع اء أسرت

 ( 31مادة )
 

إذا كووووووان الشوووووويء الموووووونمن عليووووووه مووووووبقال بوووووورهن أو تووووووأمين أو غيوووووور ذلووووووك موووووون التوبيقووووووال العينيووووووة، انتقلوووووول هووووووذه الحقوووووووق إلوووووووى  -1
 ال مان المستحا للمنمن له بمقت ى عقد التأمين.

ه أن يووووودفم موووووا هوووووو ملوووووزم بوووووه للمووووونمن لوووووه إال بر ووووواء أولئوووووك إذا سوووووجلل هوووووذه الحقووووووق أو أبلغووووول إلوووووى المووووونمن، فوووووال يجووووووز لووووو -2
 الدائنين.

إذا حجوووووز علوووووى الشووووويء المووووونمن عليوووووه أو و وووووم هوووووذا الشووووويء تحووووول الحراسوووووة، فوووووال يجووووووز للمووووونمن إذا أعلووووون بوووووذلك أن يووووودفم  -3
 للمنمن له شيئًا مما هو ملزم له.
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 التأمين علض ال  اة
 (32مادة )

بووووأن يوووودفم إلوووووى الموووونمن لوووووه أو إلووووى المسووووتفيد عنووووود وقوووووع الحووووادي المووووونمن منووووه أو حلوووووول  يلتووووزم الموووونمن فوووووي التووووأمين علووووى الحيووووواة
األجوووووه المنصوووووووذ عليوووووه فووووووي وبيقووووووة التوووووأمين المبووووووالن المتفووووووا علي وووووا فووووووي العقوووووود دون الحاجوووووة (ببووووووال مووووووا لحوووووا الموووووونمن لووووووه أو 

 المستفيد من  رر.
 ( 33مادة )
 

ه  طيوًا قبووه إبورام العقود فوودذا لوم تتوووافر فيوه األهليوة فووال ينفوذ العقوود يشوترا لنفواذ عقوود التوأمين علووى حيواة الغيور موافقتوو -1
 إال بموافقة من ينوب عنه قانونًا.

 تمون هذه الموافقة الزمة لصحة حوالة الحا في االستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحا. -2
 ( 34مادة )
 

ر الشو ذ المونمن علوى حياتوه، وموم ذلوك يلتوزم المونمن أن تبرأ ذمة المنمن من التزامه بدفم مبلن التوأمين إذا انتحو -1
 يدفم لمن ينول إلي م الحا مبلغًا يساو  قيمة احتياطي التأمين.

إذا كووان سووبب االنتحووار مر ووًا أفقوود المووري  إرادتووه، بقووي التووزام الموونمن قائمووًا بأمملووه، وعلووى الموونمن أن يببوول أن  -2
 فيد أن يببل أن المنمن على حياته كان وقل انتحاره فاقد ا(رادة.المنمن على حياته مال منتحرًا، وعلى المست

 ( 35مادة )
 

إذا كوووان التووووأمين علووووى حيوووواة شووو ذ غيوووور الموووونمن لووووه، برئوووول ذموووة الموووونمن موووون التزاماتووووه متووووى تسوووبب الموووونمن لووووه عموووودًا فووووي  -1
 وفاة ذلك الش ذ، أو وقعل الوفاة بناء على اتفاق أو تحري  أو مساعدة منه.

ان التووووأمين علوووى الحيوووواة لصوووال  شوووو ذ غيووور الموووونمن لووووه، فوووال يسووووتفيد هوووذا الشوووو ذ مووون التووووأمين إذا تسوووبب عموووودًا فووووي إذا كووو -2
وفووواة الشوووو ذ الموووونمن علوووى حياتووووه، أو وقعوووول الوفووواة بنوووواء علووووى اتفووواق أو تحووووري  أو مسوووواعدة منوووه، فوووودذا كووووان موووا وقووووم موووون هووووذا 

ي أن يسووووتبدل بالمسووووتفيد ش صووووًا ب ووووور، ولووووو كووووان المسوووووتفيد الشوووو ذ مجوووورد شووووروع فوووووي إحووووداي الوفوووواة، كووووان للمووووونمن لووووه الحووووا فووووو
 قد قبه ما اشترا لمصلحته من تأمين.

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

 المنمن له فيما بعد .
ن معينووين إذا أببول المونمن لووه فوي الوبيقوة أن التووأمين معقوودًا لمصولحة زوجووه يعود التوأمين معقووودًا لمصولحة مسوتفيدي -2

أو أوالده أو فروعووه، مووون ولووود موون م ومووون لوووم يولوود، أو لوربتوووه دون ذكووور أسوومائ م فووودذا كوووان التووأمين لصوووال  الوربوووة كوووان 
 وا عن ا(ري.ل نالء الحا في مبلن التأمين كه بنسبة نصيبه في الميراي، ويببل ل م هذا الحا ولو نزل

 
 ( 37مادة )

يجوز للمنمن له الذ  التزم بدفم أقساا دورية أن يتحله في أ  وقل من العقد بد طار كتابي يرسله إلى المنمن برغبته 
 في ذلك وتبرأ ذمته من األقساا الالحقة.
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 ( 38مادة )
 

علوى حياتوه بطوالن التووأمين، إال  ال يترتوب علوى البيانوال ال طوأ وال علوى الغلوط فوي سون الشو ذ الوذ  عقود التوأمين -1
  إذا كانل السن الحقيقية للمنمن عليه تجاوزل الحد المعين الذ  نصل عليه لوائ  التأمين.

إذا ترتب على البيانوال ال طوأ أو الغلوط أن القسوط المتفوا عليوه أقوه مون القسوط الواجوب أدانه، وجوب ت فوي  مبلون  -2
  المتفا عليه والقسط الواجب أدانه على أساس السن الحقيقية.التأمين بما يتعادل مم النسبة بين القسط 

إذا كان القسط المتفا علوى دفعوه أمبور مموا كوان يجوب دفعوه علوى أسواس السون الحقيقيوة للمونمن علوى حياتوه، وجوب  -3
قيقيوة على المنمن أن يورد الزيوادة التوي حصوه علي وا، وأن ي فو  األقسواا التاليوة إلوى الحود الوذ  يتناسوب موم السون الح

 للمنمن عليه. 
 

 ( 39مادة )
 

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.

 ( 40مادة )
 

اة المووونمن لووه فوووي تركتووه ولووويس لدائنيوووه حووا في وووا، ولمووون يجوووز ل وووم حوووا ال توود ه المبوووالن المتفووا علوووى دفع وووا عنوود وفووو
 استرداد ما دفعه من أقساا إذا كان ال يتناسب وحالة المنمن له المالية. 

 ( 41مادة )
 

فوووي العقوووود المبرموووة مووودى الحيوووواة دون اشوووتراا بقووواء المووونمن لووووه علوووى قيووود الحيووواة موووودة معينوووة، وفوووي جميوووم العقووووود  -1
فوم مبلون التعوووي  بعود عودد معوين مون السوونين، يجووز للمونمن لوه متوى كووان قود دفوم بالبوة أقسواا سوونوية المشوترا في وا د

علوى األقووه أن يسووتبدل بالوبيقوة األصوولية وبيقووة مدفوعووة فوي مقابووه ت فووي  فوي قيمووة مبلوون التعوووي  موا لووم يوجوود اتفوواق 
 يق ي بغير ذلك.

 ان منقتًا.ال يكون قاباًل للت في  التأمين على الحياة إذا ك -2
 تأمين المسمول ة

 (42مادة )
يتحمووه المووونمن ال سوووائر واأل وورار التوووي يسوووبب ا األشوو اذ الوووذين يكوووون الموونمن لوووه مسوووئواًل عوون م مووودنيًا م موووا كانووول 
طبيعوة أ طواء هونالء األشو اذ و طورت وا. كموا يتحموه ال سووائر واأل ورار الناتجوة عون األشوياء والحيوانوال التوي تمووون 

 ه.في حفك المنمن ل
 ( 43ادة )م

 
ال يكوون المونمن مطالبوًا بووالتعوي  إذا تسوبب المونمن لووه فوي  ورر للغيوور إال إذا وجوه لوه الغيوور المت ورر طلبوًا صوولحيًا 

 أو قام بدعوى  ده.
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 ( 44مادة )
 

 يتمفه المنمن بمصاريف التقا ي الناتجة عن كه دعوى تقام على أساس المسنولية  د المنمن له. 
 ( 45مادة )
 

 رر الحا في مطالبة المنمن مباشرة في حدود ال رر الحاصه له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.للمت 
 

 الفصل السابع
عادة التأمين  شر ات التأمين وا 

 تكوين الشر ة
 (46مادة )

ال يجوووز أل  شوو ذ أن يمووارس أعمووال الموونمن إال إذا كووان شووركة مسوواهمة عامووة فلسووطينية مسووجلة فووي فلسوووطين  -1
انين ومر صوووة وفقوووا ل وووذا القوووانون واألنظموووة والتعليموووال الصوووادرة بموجبوووه، أو كانووول شوووركة أجنبيوووة مسوووجلة بموجوووب القوووو 

ومر صوة للعموه فوي فلسوطين بموجوب هوذا القوانون واألنظموة والتعليموال الصوادرة بموجبوه. ويقوم بواطال بطالنوا مطلقوا أ  
  هذه المادة.  عقد تأمين أو اتفاق أبرمه منمن لم يستوف الشرا المنصوذ عليه في

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

 ذ العربي. وفي حالة اال تالف حول تفسير العقد يعتمد الن
 ( 47مادة )
 

عادة التأمين.  بما ال يتعار  مم أحكام هذا القانون تسر  أحكام قانون الشركال على شركال التأمين واا
 تسجيل الشر ة

 (48مادة )
 ت م ال يئة الئحة تبين إجراءال التأسيس والشروا التي يجب توفرها في المنسسين. -1
مال وا موا لوم يوتم تسوجيل ا فوي السوجه المعود لوذلك، كموا ال يجووز ل وا أن توزاول ال يحوز للشركة أن تبودأ فوي مزاولوة أع -2

 أ  فرع من فروع التأمين غير الفروع التي تم تسجيل ا ب ا.
يعود بوواطال كووه عقود تووأمين أبوورم علوى  ووالف مووا ذكور فووي الفقوورتين السوابقتين، وال يحووته ب ووذا الوبطالن علووى الموونمن  -3

 التي أصدرت ا الشركة إال إذا ببل سوء نيت م.ل م أو المستفيدين من العقود 
 (49مادة )

 ا(جوووووووازة أو األساسووووووي نظام ووووووا أو التأسووووووويس طلووووووب بيانووووووال علووووووى يطووووووورأ تغييوووووور أو تعووووووديه بكووووووه ال يئوووووووة ت طوووووور أن الشووووووركة علووووووى -1

 معه. المرفقة المستندال أو العقود أو بالمزاولة
 ت ول وووووا التووووي والشووووروا والقيووووود المزايووووا أو التووووأمين عمليووووال أسووووس يتنووووواول بقةالسووووا الفقوووورة فووووي المووووذكور التغييوووور أو التعووووديه كووووان إذا -2

 مووووووم تقوووووودم أن )االد ووووووار(، األمووووووال تموووووووين أو الحيوووووواة علووووووى التوووووأمين عمليووووووال تباشوووووور كانوووووول إذا الشوووووركة علووووووى فيجووووووب التووووووأمين عقوووووود
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 وصوووووالحة سوووووليمة والشوووووروا والقيوووووود المزايووووواو  األسوووووعار بوووووأن تفيووووود ال يئووووة فوووووي المقيووووودين ا(متوووووواريين ال بوووووراء أحووووود مووووون شووووو ادة ا( طووووار

 للتنفيذ.
 ال يئووووة إبووووال  تووواريخ موووون يومووواً  بالبووووين انق وووواء عووودبو  ال يئووووة، مووون اعتمادهووووا بعوووود إال لالتغييووورا أو التعووووديالل ب وووذه العمووووه يجووووز ال -3

  التغييرال. أو التعديالل على موافقة بمبابة بشأن ا قرار صدور دون  با( طار
 الشركة. نفقة على الفلسطينية بالوقائم المعتمدة التعديالل تنشر -4

 
 إجازة التأمين

 (50مادة )
 ال يعد تسجيه الشركة في حد ذاته إجازة لمزاولة أعمال التأمين. -1
علوى الشووركة التوي ترغووب فوي مزاولووة أعمووال التوأمين فووي فلسوطين أن تحصووه علووى إجوازة مزاولووة هوذه األعمووال، بعوود -2

 دفم الرسوم القانونية.
 تعد ال يئة الئحة تبين ا(جراءال والمستندال الالزمة للحصول علي ا(جازة.-3

 ( 51مادة )
 

بعوود تقووديم األوراق المطلوبوووة للحصووول علوووى ا(جووازة يقووودم الموودير تقريوورا إلوووى ال يئووة  وووالل موودة ال تزيووود عوون بالبوووين  -1
أن تزاول وا الشوركة، وللجنوة الموافقوة علوى مون  يوما يت من رأيه حول توفر شوروا مون  ا(جوازة وأنوواع التوأمين التوي يورى 

ا(جازة وتحديد أنواع التأمين التي يسوم  للشوركة بمزاولت وا، ول وا أن تورف  الطلوب بقورار مسوبب، علوى أن يصودر قرارهوا 
 في أ  من الحالتين  الل بالبين يومًا من تاريخ تسلم ا تقرير المدير.

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

 ( 52مادة )
 

تمووون مووودة ا(جوووازة سوونة واحووودة تبووودأ موون تووواريخ منح وووا وحتووى ن ايوووة السووونة الميالديووة، ويعووود جوووزء السوونة سووونة كاملوووة  -1
إلوى الموودير قبووه بالبووين يومووا علوى األقووه موون بوودء كووه لغايوال الرسوووم، ويووتم تجديوود ا(جوازة سوونويا بطلووب تقدمووه الشووركة 
 سنة ميالدية، ويعد المدير ش ادة تجديد ا(جازة بعد دفم الرسوم.

( مون هوذه الموادة فوال يجووز ل وا 1إذا لم تقدم الشركة طلب تجديد ا(جوازة  والل المودة المنصووذ علي وا فوي الفقورة ) -2
دة، وتعوود الشووركة فوووي هووذه الحالووة متوقفووة عووون العمووه، وتعطووى م لوووة إصوودار وبووائا تووأمين جديووودة بعوود انق وواء تلووك المووو

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

 هذه المادة. تجدد ا(جازة إذا قدمل الشركة طلبا بذلك  الل الم لة القانونية المنصوذ علي ا في -3
 ( 53مادة )
 

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
 ( 54مادة )
واحود أو أمبوور مون أنووواع التوأمين لموودة ال تزيود علووى سونة فووي  لل يئوة بنواء علووى توصوية الموودير وقوف العمووه با(جوازة لنوووع

 أ  من الحاالل ا تية :
إذا  الفول الشووركة أحكووام هووذا القووانون أو اللوووائ  أو القوورارال الصووادرة بموجبووه، أو  الفوول أحكووام أ  قووانون يتعلووا  -1

 بأعمال التأمين.
 إذا امتنم المنمن عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا. -2
إذا طوورأ علووى مركوووز الشووركة المووالي موووا يسووتوجب زيوووادة الوديعووة وذلووك ل بووووا قيمت ووا وامتنعوول الشوووركة عوون إمموووال  -3

 النقذ  الل المدة التي تحددها ال يئة.
إذا تمبووودل الشوووركة فوووي أ  سوووونة مووون السووونوال  سوووائر تزيوووود علوووى نصوووف رأسووومال ا ولووووم توووتمكن مووون ت فوووي  هووووذه  -4

 السنة المالية التالية لتحقا تلك ال سارة.ال سارة إلى اقه من ذلك  الل 
 
 ( 55مادة )
 

في حالة وقف ا(جازة يبلن المدير القورار إلوى الشوركة، ويجوب أن يكوون القورار مسوببا وأن يشوير إلوى المودة والتواريخ الوذ  
 يبتدئ منه الوقف.

 (56مادة )
 واع الموقوفة.إذا أوقفل ا(جازة فال يجوز للشركة إصدار وبائا تأمين جديدة لألن -1
تبقوى جميووم الحقووق وااللتزامووال ال اصووة بوبوائا التووأمين الصووادرة قبوه الوقووف مسوتمرة كمووا لووو كانول الشووركة قائمووة  -2

 بأعمال التأمين.
 ( 57مادة )
 

للشوركة التوي أوقفول إجازت وا أن تقودم طلبوا إلوى ال يئوة بواسووطة المودير (عوادة ا(جوازة إلي وا علوى أن يكوون الطلوب منيوودا 
 وبائا تببل زوال السبب الذ  كانل ا(جازة قد أوقفل من أجله، ولل يئة قبول هذا الطلب أو رف ه بقرار مسبب.ب

 ( 58مادة )
 

( 83إذا لوم تقووم الشوركة بدزالووة السووبب الوذ  أدى إلووى وقووف إجازت وا أل  نوووع مون أنووواع التووأمين بمقت وى أحكووام المووادة )
 ال يئة فتلغى إجازت ا لذلك النوع بقرار من ال يئة. من هذا القانون  الل المدة التي حددت ا
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 الفصل الثامـن
 أموال شر ات التأمين والتزاماتها

 ( 59مادة )
 

على شركال التأمين أن تعيد التأمين على عمليال التأمين التي تعقودها فوي فلسوطين لودى إحودى شوركال إعوادة التوأمين 
 ي يصدر بتحديدها وبتحديد تاريخ بدء سريان ا قرار من ال يئة.التي تعتمدها ال يئة وذلك على أساس النسب الت

 (60مادة )
يحظوور علووى الشوووركة مباشوورة عمل وووا علووى أسوواس ارتبووواا قيمووة القسوووط الووذ  ينديووه حاموووه الوبيقووة )كلوووه أو بع ووه( بعووودد 

 الوبائا التي تستحا األداء في تاريخ معين.
ا التووي تصوودرها شووركال التوووأمين علووى الحيوواة وتموووين األمووووال ويسووتبنى موون ذلووك األربوواح التوووي توووزع علووى حملووة الوبوووائ

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

علووى كوووه شوووركة تووزاول أعموووال التوووأمين علوووى الحيوواة وتمووووين األمووووال )االد وووار( أن ت صووذ فوووي فلسوووطين أموووواال  -1
قبةوه حملوة الوبوائا والمسوتفيدين من وا وذلوك عون العمليوال التوي تبرم وا تعوادل  قيمت وا علوى األقوه مقودار االلتوزام الحسوابي ح

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

 نفصلة تماما عن األموال ال اصة بعمليال التأمين األ رى.يجب أن تمون هذه األموال م -2
ال يجووز لغيور الموونمنين والمسوتفيدين موون وبوائا التوأمين علووى الحيواة وتموووين األمووال )االد وار( إيقوواع الحجوز علووى  -3

 هذه األموال.
 ( 62مادة )
 

قودم لل يئوة وديعوة تحوددها ال يئوة ( أن ت61على كه شوركة توزاول عمليوال توأمين غيور المنصووذ علي وا فوي الموادة ) -1
 للوفاء بالتزامات ا قبه مباشرت ا العمه، شريطة أن تمون وديعة الشركال األجنبية  عف وديعة الشركال الفلسطينية.

 تحدد ال يئة قيمة الوديعة المنصوذ علي ا في الفقرة السابقة. -2
 ( 63مادة )
 

 هذا القانون مما يلي:( من 62تتمون الوديعة المنصوذ علي ا في المادة )
نقوودا كحوود أدنووى توووودع فووي البنووك باسووم الشوووركة ألموور ال يئووة، ولل يئووة أن تقووورر زيووادة هووذه النسووبة إذا رأل موووا  25% -1

 يبرر ذلك.
يكوووون بووواقي الوديعووووة علوووى شووووكه أسووو م وسوووندال فووووي شوووركال مسوووواهمة فلسوووطينية أو سوووندال صووووادرة عووون حكومووووة  -2

الرسوومية العاموووة، وتو ووم إشوووارة الوورهن علووى هوووذه األسوو م والسوووندال ألموور ال يئوووة، فلسووطين أو البلووديال أو المنسسوووال 
 وتقبه ألغرا  الوديعة على أساس قيمت ا االسمية أو السوقية أي ما أقه.

 بالرغم من أ  نذ في أ  تشريم ب ر، لل يئة تعيين البنوك المعتمدة في فلسطين التي تودع في ا الودائم. -3



 

 19 

 ( 64مادة )
 

 يئووة بنوواء علوى طلووب الشووركة الموافقووة علوى اسووتبدال أ  نوووع مون أنووواع الودائووم غيوور النقديوة بنوووع ب وور، شووريطة يجووز لل
 أال تقه قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة األصلية.

 ( 65مادة )
 

كمووووة ال يجووووز للبنوووك التصووورف بالوديعووووة الموجوووودة لديوووه أو بوووأ  جووووزء من وووا إال بنووواء علوووى حكووووم قطعوووي صوووادر عووون مح
فلسووطينية م تصوووة أو بووودذن مكتوووب مووون ال يئوووة شووريطة أن ينشووور إعالنوووا فووي صوووحيفتين محليتوووين يوووميتين لمووورتين علوووى 

 األقه قبه تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف ب ا بمدة ال تقه عن ستين يوما.
 (66مادة )

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

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

على كه من الشوركة والبنوك الموجوودة لديوه الوديعوة أن يشوعر ال يئوة بوأ  ان فوا  يطورأ علوى قيموة الوديعوة وذلوك  والل 
د عوون سوبعة أيووام مون التواريخ الووذ  يبودأ فيووه حودوي الوونقذ، ويجووز للمودير أن يطلووب مون الشووركة والبنوك فووي مودة ال تزيو

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

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

ال تقوم تحوول  -2 علوى الشوركة أن تمموه قيمووة الوديعوة  والل موودة أقصواها سوتون يوموا موون تواريخ تبليغ وا طلووب ال يئوة، واا
 طائلة إيقاف العمه بدجازة الشركة وفقا ألحكام هذا القانون.
 ( 69مادة )
 

 ة:على الشرك
 أن تحتفك ب ام  المالءة فيما يتعلا بكامه أعمال ا طبقا للتعليمال الصادرة عن ال يئة. -1
 أن تحتفك بالمبلن األدنى لل مان فيما يتعلا بكامه أعمال ا. -2
 أن تحتفك في فلسطين باألموال واالحتياطيال بالقدر الذ  تحدده ال يئة. -3
 الدعاءال العالقة وتحل التسوية طبقا للتعليمال الصادرة عن ال يئة.أن تحتفك في كه سنة مالية باحتياطي ل -4
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 ( 70مادة )
 

يجوووب أن يكووووون مسووووت دمو الشووووركة موووون الفلسوووطينيين، علووووى أنووووه يجوووووز ل ووووا بموافقوووة الموووودير أن تسووووت دم موووون األجانووووب 
 األ صائيين في أعمال التأمين.

 ( 71مادة )
 

تووأمين عاملوة فووي فلسووطين ومووديرها العووام أو نائبووه أو موون يقوووم يحظور علووى رئوويس وأع وواء مجلووس إدارة أ  شووركة  -1
 مقامه أو أ  مدير دائرة أو رئيس قسم أن يتقا وا أ  عمولة من أ  عملية تأمين.

ال يجووز لع وو مجلوس إدارة شوركة التووأمين أو رئويس المجلوس أو موديرها العوام أن يقوووم بوأ  عموه منوافس ألعمال ووا  -2
 ة أ رى مشاب ة أو منافسة ل ا.أو االشتراك في إدارة شرك

 
 

 الفصل التاسـع
عادة التأمين  سجةت و سابات شر ات التأمين وا 

 سجةت الشر ة
 (72مادة )

 على الشركة أن تمسك السجالل ا تية لمه فرع من فروع التأمين : -أ
عنووواوين حملووة الوبوووائا سووجه الوبووائا : يقيووود بووه جميوووم الوبووائا التوووي تبرم ووا الشوووركة مووم بيوووان توواريخ تقوووديم الطلووب و  -1

 وتاريخ إبرام كه وبيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديالل والتغييرال التي تطرأ علي ا.
سووجه التعوي وووال : تقيووود بووه جميوووم المطالبوووال التووي تقووودم للشوووركة موووم بيووان تووواريخ تقوووديم كووه مطالبوووة واسوووم حاموووه  -2

حتيوواطي المقوورر للحوادي وتوواريخ أداء التعوووي ، وفووي حالووة الوبيقوة والمت وورر والمسووتفيد وعنوانووه ورقوم الوبيقووة ومبلوون اال
 الرف  يذكر تاري ه وأسبابه.

 سجه الوكالء : تببل فيه الشركة اسم وعنوان كه وكيه يعمه لحساب ا. -3
سجه االتفاقيال: ويشومه جميوم االتفاقيوال التوي تبرم وا الشوركة موم بيوان أسوماء وعنواوين ال يئوال التوي تبرم وا مع وا  -4

يخ إبوورام كوووه اتفاقيووة وتوواريخ انت ائ وووا والتغييوورال التوووي تطوورأ علي ووا وأ  بيانوووال أ وورى توورى الشوووركة أن ووا ذال أهميوووة وتووار 
 بالنسبة لالتفاقية.

سوجه األمووال الم صصوة: وينشور عليوه موون ال يئوة، ويبوين فيوه األمووال الموظفووة التوي يشوتمه علي وا الموال الواجووب  -5
توووي تطووورأ علوووى تموووين هوووذه األمووووال، ويجوووب أن تقيوود األمووووال ال اصوووة بعمليوووال ت صيصووه فوووي فلسوووطين والتعووديالل ال

 .ةالتأمين على الحياة وتموين األموال )االد ار( وعمليال التأمين األ رى كه على حد
 ( من هذه المادة فقط.5و 4تلتزم شركال إعادة التأمين بمسك السجلين المشار إلي ما بالفقرتين ) -ب
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  ة و ساباتهاالسنة المال ة للشر 
 (73مادة )

 تبدأ السنة المالية للشركة من بداية السنة الميالدية وتنت ي بن ايت ا.
 ( 74مادة )

 ال ساب الطاص
 على الشركة أن تمسك حسابال  اصة لمه فرع من فروع التأمين على حدة. -1
أمين التوووووي توووووود ه تحووووول فوووووورع يجووووووز لل يئوووووة أن تملووووووف الشوووووركة بمسوووووك حسوووووواب  ووووواذ لنووووووع واحوووووود أو أمبووووور مووووون عمليووووووال التووووو-2

 واحد.
 

 ( 75ادة )م
 

 على الشركة أن تقدم لل يئة سنويا في الميعاد الذ  تحدده البيانال والحسابال المو حة فيما يلي: -1
 الميزانية. -أ
 حساب األرباح وال سائر. -ب
 حساب توزيم األرباح. - 
 حدة.حساب ا(يرادال والمصروفال لمه فرع من فروع التأمين على  -د
 مل ذ اتفاقيال إعادة التأمين. -هو
بيوان بووأموال الشووركة الواجووب وجودهوا فووي فلسووطين وفقووًا ألحكوام هووذا القووانون منيوودًا بالمسوتندال التووي تطلب ووا ال يئووة  -و

  على أن يرفا ب ذه البيانال تقرير عن أعمال الشركة في فلسطين عن تلك السنة.
تحددها ال يئة وتشمه جميوم العمليوال التوي تقووم ب وا الشوركة فوي فلسوطين وفوي  تعد هذه البيانال طبقا للنماذ  التي -2

 ال ار  كه على حدة.
يجووب أن تموووون هوووذه البيانوووال واألوراق موقعوووة مووون رئووويس مجلووس إدارة الشوووركة ومووون موووديرها الموووالي، أموووا البيانوووال  -3

 ي ا ال بير االمتوار  علي ا.ال اصة بالتأمين على الحياة وتموين األموال )االد ار( فيجب أن يوقم أ
 ( 76مادة )
 

  يتولى مراجعة حسابال الشركة مدقا ت تاره الجمعية العمومية للشركة من بين المقيدين في سجه ال يئة. -1
 اليجوز للمدقا الواحد أن يدقا الحسابال ألمبر من شركة تأمين واحدة. -2
 ل ا أو ع وا بمجلس إدارت ا. اليجوز للمدقا أن يكون موظفا لدى الشركة أو مديرا -3
يجووووووب علووووووى الشوووووووركة أن ت ووووووم تحووووووول تصوووووورف الموووووودقا جميوووووووم الوووووودفاتر والمسوووووووتندال والبيانووووووال التووووووي يراهوووووووا  وووووورورية للقيوووووووام  -4

 بم مته.
 ( 77مادة )
 

علووووى الشووووركة أن تقووووودم لل يئووووة تقريووووورا سوووونويا مووووون موووودقا حسووووابات ا يببووووول أن الميزانيووووة وحسووووواب األربوووواح وال سوووووائر  -1
ال والمصوووروفال والتع وووودال القائموووة واالحتياطيووووال واألمووووال الموجووووودة فوووي فلسووووطين، قووود أعوووودل علوووى الوجووووه وا(يوووراد



 

 22 

  الصحي ، وأن ا تمبه حالة الشركة المالية من واقم دفاترها والبيانال األ رى التي و عل تحل تصرفه.
صوه، إذا لوم تقوم الشوركة باسوتيفاء الونقذ على المدقا إبوال  ال يئوة بوأ  نقوذ أو  طوأ أو أيوة م الفوة يراهوا أبنواء فح -2

  أو تصحي  ال طأ أو إزالة أسباب الم الفة  الل بالبين يوما من تاريخ إ طارها بذلك.
فيموووا يتعلوووا بالتع ووودال القائمووووة بالنسوووبة لعمليوووال التووووأمين علوووى الحيووواة وتمووووين األموووووال )االد وووار( فيقووووم بتقووووديرها  -3

 ال بير االمتوار  للشركة.
 ( 78مادة )
 

علوى الشوركة أن ت طوور ال يئوة بموعوود ومكوان انعقوواد الجمعيوة العموميوة وجوودول أعمال وا قبووه  مسوة عشوور يوموا موون  -1
االنعقوواد، كموووا علي وووا أن تقووودم للجنوووة صوووورة مصووودقة عووون كووه تقريووور يقووودم إلوووى المسووواهمين أو حملوووة الوبوووائا، ومح ووور 

 اد.االجتماع العام للمساهمين  الل بالبين يومًا من االنعق
 يح ر ممبه اللجنة االجتماع العام وال يكون له صول معدود. -2

 ( 79مادة )
 

لل يئوة حووا ا(طووالع علووى دفواتر وسووجالل الشووركة للتحقووا مون تنفيووذها ألحكووام هووذا القوانون ويحصووه هووذا االطووالع فووي 
ة معلوموال أو تقريوور أو مقور الشووركة ويقووم بووه مفتشوو ال يئووة، ويجووز لل يئووة أن تطلوب موون الشوركة تصووحي  واسوتممال أيوو

 بيان قدم إلي ا من الشركة.
 ( 80مادة )
 

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

 دطار(أ  ام طاصة بعمل ات التأمين علض ال  اة وتكوين األموال )اال
 ( 81مادة )
 

ال يجوووووز للشوووووركال التووووي توووووزاول عمليووووال التوووووأمين علووووى الحيووووواة وتمووووووين األموووووال )االد وووووار( أن تميووووز بوووووين وبيقووووة وأ ووووورى مووووون ذال 
النوووووع وذلووووك فيمووووا يتعلووووا بأسوووووعار التووووأمين أو مقوووودار األربوووواح التوووووي توووووزع علووووى حملووووة الوبووووائا أو بغيووووور ذلووووك موووون االشووووتراطال، موووووا 

  احتماالل الحياة ويستبنى من ذلك ما يأتي : ا تالفنتيجة  لم يكن هذا التمييز
 وبائا إعادة التأمين. -1
الوبووووائا ال اصوووووة بالتوووووأمين بشوووووروا  اصوووووة علوووووى حيووووواة أفوووووراد عائلوووووة واحووووودة أو مجموعوووووة أفوووووراد توووووربط م م نوووووة أو عموووووه واحووووود  -2

 أو أية صلة اجتماعية أ رى.
 د طويلة تتمتم بت في ال معينة معتمدة من ال يئة.الوبائا ال اصة بالتأمين بمبالن كبيرة أو مد -3

 ويجوز لل يئة أن تر ذ للشركة إصدار وبائا بت في ال إذا وجدل أساسًا لذلك.
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 ( 82مادة )
 

علوى الشووركال المنصووذ علي ووا فوي هووذا الفصوه أن تفحووذ المركوز المووالي ل وذين النوووعين اللوذين تزاول مووا، وأن  -1
لموه من مووا مورة علوى األقووه كوه بوالي سوونوال بواسوطة  بيور إمتوووار ، ويتنواول هوذا التقوودير تقودر قيموة التع وودال القائموة 

 جميم العمليال التي أبرمت ا الشركة.
يجووب إجوووراء هووذا التقووودير كلمووا أرادل الشوووركة فحووذ مركزهوووا الموووالي بقصوود تحديووود نسووب األربووواح التووي تووووزع علوووى  -2

 المساهمين أو حملة الوبائا.
تطلوب إجوراء هوذا التقودير فوي أ  وقول قبوه م وي الوبالي سونوال شوريطة أن يكوون قود انق وى عوام  يجوز لل يئة أن -3

 واحد على األقه من تاريخ ب ر فحذ.
 تصدر ال يئة تعليمال لتحديد البيانال التي يجب أن يشتمه علي ا تقدير ال بير ا(متوار . -4
شووو ر موون التووواريخ الوووذ  أجوور  عنوووه الفحوووذ مصوووحوبًا ترسووه الشوووركة نسووو ة موون التقريووور إلوووى ال يئووة  وووالل بالبوووة أ -5

 بدقرار من المسئولين عن إدارة الشركة يت من صحة البيانال والمعلومال الواردة فيه.
 (83مادة )

تبوواع أسوووس  اطئووة فوووي اإذا تبووين لل يئووة أن تقريووور ال بيوور االمتوووار  ال يووودل علووى حقيقوووة المركووز المووالي للشوووركة بسووبب 
 إعادة الفحذ المنصوذ عليه في هذا الفصه على نفقة الشركة. التقدير فل ا أن تقرر

 (84مادة )
ال يجوز للشركال المنصوذ علي وا فوي هوذا الفصوه أن تقتطوم أ  جوزء مون أموال وا المقابلوة لتع ودات ا الناشوئة عون  -1

لتزامات وووا بموجوووب وبووائا التوووأمين لتوزيعووه بصوووفة ربوو  علوووى المسووواهمين أو حملووة الوبوووائا أو ألداء أ  مبلوون ي ووور  عوون ا
 .أصدرت االوبائا التي 

يقتصوور توزيوووم األربووواح علوووى مقووودار الموووال الفوووائ  الوووذ  يحوودده ال بيووور االمتووووار  فوووي تقريوووره بعووود إجوووراء الفحوووذ  -2
 الالزم.

 في تطبيا أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في فلسطين وفي ال ار  وحده واحدة. -3
 

 ( 85مادة )
 

لشركال المنصوذ علي ا فوي هوذا الفصوه إقورا  المسوئولين عون إدارت وا أو موظفي وا سوواء ب ومان رهون يحظر على ا
الواجوووب  األمووووالعقووار  أو بال ووومان الش صوووي، موووا لوووم يكووون لووودى الشوووركة أموووال حووورة مووون صوووافي أرباح وووا تزيووود عووون 

 ( من هذا القانون.64-63وجودها طبقًا ألحكام المادتين )
 ( 86مادة )
 

( يجوووز للشووركة موون  قوورو  لحملووة الوبووائا بموون فووي م موظفي ووا بحيووي ال تتجوواوز قيمووة 85ا ورد فووي المووادة )بووالرغم مموو
 القر  قيمة استرداد الوبيقة.
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 ( 87مادة )
 

فووي حالووة إفووالس إحووودى الشووركال المنصوووذ علي ووا فوووي هووذا الفصووه أو تصووفيت ا تقووودر المبووالن المسووتحقة لمووه حاموووه 
دل االحتيواطي الحسوابي ال واذ ب وا يووم الحكوم بوا(فالس أو بالتصوفية محسووبًا علوى أسوواس وبيقوة لوم تنتوه مودت ا بموا يعوا

 القواعد الفنية لتعرفة األقساا وأسس إبرام الوبيقة وأسس تموين االحتياطي الفني.
 
 

 الفصل ال ـادي عشـر
 ف ص أعمال الشر ات

 ( 88مادة )
 

 الوبووووووائا حملووووووة حقوووووووق  بوووووأن االعتقوووووواد علووووووى يحمل وووووا مووووووا األسووووووباب نموووووو لووووودي ا قووووووام إذا الشووووووركة أعموووووال تفحووووووذ أن لل يئووووووة يجووووووز -1
 القانون. أحكام من حكم أ   الفل أن ا أو بالتزامات ا الوفاء على القدرة لعدم معر ة أصبحل الشركة أن أو لل ياع معر ة

 الحيوووووواة علوووووى أمينالتووووو وبوووووائا حملووووووة مووووون بالمائوووووة عشووووورة يمبوووووه المسوووووواهمين مووووون عووووودد طلبوووووه إذا الفحووووووذ هوووووذا إجوووووراء يجووووووز كموووووا -2
  م ى على إصدار وبائق م مدة ال تقه عن بالي سنوال. قد ويكون  )االد ار( األموال وتموين

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

 الفصل الثانـ  عشـر
 شر ات التأمين األجن  ة

 ( 89مادة )
 

ركة التووووووأمين األجنبيوووووووة ممارسووووووة عمليوووووووال التووووووأمين فوووووووي فلسووووووطين إال بعووووووود الحصووووووول علوووووووى إجووووووازة وتموووووووارس الشوووووووركة ال يجوووووووز لشووووووو
األجنبيوووووة عمل وووووا بواسوووووطة فوووووورع ل وووووا علوووووى أن يكووووووون هوووووذا الفووووورع مسوووووجال كشووووووركة فوووووي فلسوووووطين طبقووووووا للقوووووانون، شوووووريطة المعاملووووووة 

 بالمبه.
 ( 90مادة )
 

 المنصوذ علي ا في هذا القانون. تطبا على فروع الشركال األجنبية األحكام -1
يجوووووب أن يكوووووون لووووودى فووووورع الشوووووركة األجنبيووووووة وكالوووووة عووووون الشوووووركة مصووووودقة وفقووووووا لألصوووووول القانونيوووووة وأن تووووونذ علوووووى ت ويووووووه  -2

 الفرع الصالحيال والحقوق ا تية :
  ا في فلسطين.أ( صالحية إصدار عقود التأمين وملحقات ا، على أن تمون الشركة مسنولة عن العقود التي يصدرها فرع

 ب( حا تمبيه الشركة أمام المحامم وال يئال الرسمية وغير الرسمية في فلسطين.
  ( استالم ا(نذارال وسائر ا(شعارال والمراسالل الموج ة للشركة.

 د( تزويد ال يئة بالمعلومال المتعلقة بأعمال الشركة األجنبية.
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نمن علي وووووا بموجووووب وبوووووائا التووووأمين التوووووي تصوووودرها نيابوووووة عوووون الشوووووركة ه( صووووالحية دفوووووم التعوي ووووال الناجموووووة عوووون األ طوووووار الموووو
 األجنبية.

 هووووووذا ألحكوووووام طبقوووووا ال تاميووووووة، حسوووووابات ا مت ووووومنة فلسووووووطين فوووووي الشوووووركة بأعمووووووال مسوووووتقلة محاسوووووبية ودفوووووواتر بسوووووجالل االحتفوووووال و(

 بموجبه. الصادرة والتعليمال واللوائ  القانون 
 

 ( 91مادة )
 

نبيوووة العامووه فوووي فلسووطين أن يحتسوووب مووون  وومن نفقاتوووه القابلووة للتنزيوووه موون د لوووه ال ا وووم ال يسووم  لفووورع الشووركة األج
) مسوووة بالمائووووة( موووون إجمووووالي األقسووواا المتحققووووة سوووونويًا عوووون عملوووه فووووي فلسووووطين للمسوووواهمة  %5لل وووريبة أمبوووور موووون 

 بمصاريف المركز الرئيسي بما في ذلك ال دمال ا(دارية والفنية التي يقدم ا المركز.
 (92مادة )

علووى فوورع الشووركة األجنبيووة االحتفووال ب ووام  المووالءة والمبلوون األدنووى لل وومان فيمووا يتعلووا بكامووه أعمووال التووأمين التوووي 
 يزاول ا.

 
 الفصل الثالـا عشـر

 ت ويل الوثائق، وقف العمل، االندماج إلغاء اإلجازة وشيب التسجيل
 ت ويل الوثائق

 (93مادة )
موووم الحقوووووق وااللتزاموووال المترتبوووة علي ووووا أن تقووودم لل يئوووة طلبووووًا بوووذلك مرفقوووًا بووووه  علوووى الشوووركة إذا قوووررل تحويووووه وبائق وووا

 المستندال ا تية :
 نس ة من عقد التحويه موقعا عليه من ممبلي أطراف العقد. -1
نسووو ة مووون التقوووارير التوووي بنوووي علوووى أساسووو ا العقوووود، وفوووي حالوووة تحويوووه االلتزاموووال ال اصوووة بالتوووأمين علوووى الحيوووواة  -2

  األموال )االد ار( فيجب إرفاق تقرير من أحد ال براء االمتواريين المجازين من ال يئة.وتموين 
بيان بأصول و صووم كوه شوركة مرفقوًا بوه إقورار موقوم عليوه مون رئويس مجلوس إدارة الشوركة بصوحة المفوردال الوواردة  -3

 في البيانال.
 ذ الطلب.ويجوز لل يئة أن تطلب أية بيانال أو إي احال أ رى يقت ي ا فح
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 ( 94مادة )
 

  ينشر طلب التحويه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على األقه مت منًا البيانال ا تية:
 أن الشركة قد تقدمل إلى ال يئة بطلب لتحويه وبائق ا مم الحقوق وااللتزامال المترتبة علي ا. -1
 مال.اسم الشركة المحول إلي ا الوبائا وااللتزا -2
دعووة حملووة الوبوائا والمسووتفيدين من ووا وكوه ذ  مصوولحة إلووى تقوديم اعترا ووات م إلوى ال يئووة  ووالل بالبوين يومووًا موون  -3

 تاريخ النشر بطلب التحويه.
 أية بيانال أ رى ترى ال يئة  رورة إي اح ا للجم ور. -4

 ( 95مادة )
 

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

لموودة ال تبقوى وديعووة الشووركة التووي قامول بتحويووه بعوو  أو جميووم وبوائا التووأمين لوودي ا قائمووة ومحجووزة ألموور ال يئووة  -2
 تزيد عن تسعين يومًا بعد إتمام إجراءال التحويه القانونية.

ة إلووى الشووركة المحوال إلي ووا فيمووا يتعلوا بالوبووائا المحالووة مووم يولاللتزامووال التوي كانوول للشووركة المحتنتقوه الحقوووق وا -3
 مراعاة األحكام المتعلقة بنقه الملمية.

 وقف العمل
 (96مادة )

وقووف عمليات وووا فووي فوورع أو أمبووور موون فووروع التوووأمين وترغووب فووي تحريووور أموال ووا المتعلقوووة  يتعووين علووى الشوووركة إذا قووررل
 بتلك الفروع أن تقدم إلى ال يئة طلبًا مرفقًا به المستندال ا تية :

موا يببوول أن ووا أبورأل ذمت ووا ون ائيووًا موون التزامات وا عوون جميووم الوبوائا القائمووة عوون الفوورع أو الفوروع التووي قووررل وقووف  -1
  ت ا عن ا، أو أن ا حولل وبائق ا لشركة أ رى على الوجه المبين في الفصه األول من هذا الباب.عمليا
ما يببل أن وا نشورل فوي صوحيفتين يووميتين محليتوين علوى األقوه وفقوا للشوروا التوي تحوددها ال يئوة إعالنوا يظ ور فوي  -2

ا عوون اعتزام ووا تقوديم طلووب إلوى ال يئووة بعوود كوه من ووا بوالي موورال علووى األقوه بووين المورة واأل وورى فتوورة  مسوة عشوور يومو
دعووة حملوة الوبوائا  ا(عوالنبالبة اش ر من تاريخ ب ور إعوالن لتحريور أموال وا أو جوزء من وا فوي فلسوطين ويت ومن ذلوك 

 وغيرهم من أصحاب الشأن إلى أن يقدموا اعترا ات م إلى ال يئة في ميعاد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه.
 ( 97مادة )
 

( مووون الموووادة 2تقوورر ال يئوووة إجابوووة الشووركة إلوووى طلب وووا إذا لوووم يتقوودم أحووود بووواعترا  عليووه فوووي المووودة المبينوووة فووي الفقووورة )
حصووول اتفواق أو صوودور حكوم ن ووائي فووي د (، أموا إذا قوودم اعتورا   ووالل هوذه الموودة فووال يفصوه فووي الطلوب إال بعوو96)

الشوركة شووريطة اسووتبقاء مبلون يعووادل التزامات ووا  أموووالريوور شوأن هووذا االعتورا ، ومووم ذلووك يجووز لل يئووة أن تووأذن فوي تح
 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
 (98مادة )

 على الشركة إذا قررل االندما  مم غيرها من الشركال القيام بما يأتي :
 ك إلى ال يئة مت منًا أسباب االندما  ومرفقًا به:تقديم طلب بذل -1

 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.

مووووم كشوووف مصووودق بموجودات وووا والتزامات ووووا.  ( تقريووور مووون مووودقا الحسوووابال بووووالمركز الموووالي للشوووركال قبوووه االنووودما 
  

يرفم المدير طلب االندما  مم التقارير والبيانوال المرفقوة بوه إلوى ال يئوة فودذا وافقول ال يئوة علوى االنودما  مون حيوي  -2
المبوودأ يشووكه المووودير لجنووة لتقوودير قيموووة الموجووودال المنقولوووة وغيوور المنقولووة وبقيمت وووا الفعليووة لمووه شوووركة موون الشوووركال 

راغبووة فوووي االنوودما ، كموووا يحوودد طريقوووة تشووكيه اللجنوووة وصوووالحيت ا بمووا يكفوووه حمايووة حقووووق المسوواهمين وحملوووة وبوووائا ال
 التأمين والمستفيدين.

 كه ذلك با( افة إلى ا(جراءال الواجب إتباع ا بموجب قانون الشركال السار  المفعول. -3
 (99مادة )
 

عوون االنوودما  فووي الوقووائم الفلسووطينية وفووي صووحيفتين محليتووين يوووميتين،  إذا وافقول ال يئووة علووى تقريوور اللجنووة يعلوون -1
ليوووومين متتووواليين، ويحوووا لموووه صووواحب شوووأن أن يعتووور  إلووووى ال يئوووة  وووالل بالبوووين يوموووًا مووون تووواريخ نشووور أول إعووووالن.

  
ي يتحققووا موون علوى الشوركال المندمجوة أن تتوي  للموونمن ل وم ا(طوالع علوى االتفاقيووة التوي توم االنودما  طبقووًا ل وا لمو -2

أحكام وا، وتبقوى هوذه االتفاقيوة معرو وة لوطوالع فوي المركوز الورئيس لموه مون الشوركال المندمجوة لمودة شو ر مون تواريخ 
 نشر اتفاقية االندما .

محكموة البدايوة الم تصووة  أموامإذا لوم يقبوه االعتورا   والل بالبوين يوموًا مون توواريخ تقديموه فيحوا للمعتور  الطعون  -3
 ا   الل  مسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بالرف .في قرار االندم

ن اء إجوراءال الودمه تبودأ ا(جوراءال القانونيوة لنقوه الحقووق وااللتزاموال إلوى الشوركة التوي  -4 بعد تسوية االعترا ال واا
ا موون توم االنوودما  ب ووا، وتعتبوور إجووازة أ  شوركة مندمجووة ملغوواة حكمووا كمووا تعفووى الشوركة المندمجووة والشووركة المنوودمه ب وو

 رسوم نقه الملمية وال رائب وكافة الرسوم التي تترتب بسبب االندما .
 تنتقه جميم حقوق والتزامال الشركة المندمجة إلى الشركة المندمه ب ا وفقًا ألحكام القانون. -5

 
 

 إلغاء اإلجازة وشيب التسجيل
 (100مادة )

 تية :تلغى ا(جازة ويشطب قيد الشركة من السجه في إحدى الحاالل ا 
 إذا تبين أن ا(جازة أو القيد حصه دون وجه حا. -1
 إذا دأبل الشركة على م الفة أحكام هذا القانون أو اللوائ  أو القرارال المنفذة له.-2
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 إذا ببوول لل يئووة ن ائيووا أن الشووركة غيوور قووادرة علووى الوفوواء بالتزامات ووا، أو أن ووا ت مووه باسووتمرار فووي تنفيووذ المطالبوووال -3
 لي ا دون وجه حا.المستحقة ع

 إذا لم تقم الشركة بتمملة النقذ في رأسمال ا المدفوع رغم مطالبت ا بذلك. -4
إذا لوم تحوتفك الشوركة فوي فلسوطين بواألموال الواجوب ت صيصو ا بموجوب أحكوام هوذا القوانون ولوم تقوم بتمملت وا  ووالل  -5

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

 ( 101مادة )
 

يووة فوووي ( يجوووز لل يئووة أن تلغووي إجووازة التووأمين الممنوحووة لفوورع شووركة التووأمين األجنب100با( ووافة لمووا ذكوور فووي المووادة )
 إحدى الحالتين ا تيتين :

إذا لم يحقا الفورع أقسواطا إجماليوة سونوية تعوادل أربعوة أمبوال قيموة الوديعوة وذلوك عون أعمالوه فوي كوه نووع مون أنوواع  -1
 التأمين التي يزاول ا في فلسطين.

)سوووبعة  %7.5ن إذا لووم يحقوووا الفووورع أرباحووا عووون أعمالوووه فووي فلسوووطين لمووودة بووالي سووونوال متتاليوووة بنسووبة ال تقوووه عووو -2
 ونصف( من األقساا ا(جمالية السنوية وذلك في كه نوع من أنواع التأمين التي يزاول ا.

 
 ( 102مادة )

 
إذا تبوين أن الشوركة أصوودرل قورارا بتصووفيت ا ا تياريوًا أو صوودر قورار مون المحكمووة الم تصوة بتصووفيت ا أو أعلون إفالسوو ا 

 فتعتبر إجازت ا ملغاة حكما.
 ( 103مادة )

 
 يصدر قرار الشطب إال بعد إ طار الشركة كتابيا لتقدم أوجه دفاع ا كتابة  الل بالبين يوما من تاريخ ا( طار. ال

 ( 104مادة )
 

يووتم الشووطب كليووًا أو جزئيووًا بقوورار مووون اللجنووة وينشوور فووي الوقووائم الفلسوووطينية، وال ينسووحب أبوور الشووطب الجزئووي إال علوووى 
 العمليال المنصوذ علي ا في القرار.

 ( 105مادة )
 

يترتوب علوى القورار الصوادر بشووطب قيود الشوركة منوم الشووركة مون مباشورة العموه فوي فووروع التوأمين المنصووذ علي وا فووي 
 القرار.
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 ( 106مادة )
 

لغوواء ا(جوازة وذلووك بالشووروا التووي  -1 لل يئوة أن تجيووز للشووركة االسوتمرار فووي مباشوورة العمليووال القائموة وقوول الشووطب واا
 ا يجوز ل ا أن تقرر تصفية أعمال الشركة.تراها مناسبة، كم

تجوور  التصوووفية طبقوووًا للقواعووود التووي تقررهوووا ال يئوووة بموووا يت وومن الوفووواء بالتزاموووال الشوووركة وذلووك تحووول إشوووراف لجنوووة  -2
 تعين ا ال يئة.

 
 
 

 الفصل الرا ـع عشـر
 و ةء ووسياء وط راء وم ققو التأمين

 و ةء التأمين
 (107مادة )

 ن يقووووووووووووووووووووووم بأعموووووووووووووووووووووال وكيوووووووووووووووووووووه توووووووووووووووووووووأمين إال بعووووووووووووووووووووود تووووووووووووووووووووووفر الشوووووووووووووووووووووروا ا تيووووووووووووووووووووووة :ال يجووووووووووووووووووووووز أل  شووووووووووووووووووووو ذ أ
  الحصول على إجازة من ال يئة لمزاولة أعمال وكالء التأمين بعد اجتياز االمتحان الذ  ت عه ال يئة. -1
  الحصول على تعيين  طي من الشركة التي عينته وكيال ل ا. -2
موووال وكيوووه التووأمين عبوووارال تووودل علووى صوووفته كوكيوووه توووأمين.أن تحمووه أوراق المكتوووب والنمووواذ  المسووتعملة فوووي أع -3

  
أن يعورف نفسووه كوكيوه تووأمين لمووه مون يتقوودم بطلووب وبيقوة تووأمين، وعليووه أن يبلون طالووب التووأمين باسوم الشووركة التووي  -4

 يعمه وكياًل ل ا.
 ( 108مادة )

 
لشووركة وأال يحيوه أ  عقود تووأمين لغيور تلووك إذا التوزم وكيوه تووأمين بمقت وى اتفاقيوة مووم الشوركة أال يعمووه وكوياًل إال ل وذه ا

 الشركة، فعليه أن يدون على أوراق المتب والنماذ  المستعملة في أعماله انه وكيه ملتزم ل ذه الشركة.
 ( 109مادة )

 
ال يجووووز أل  شوووركة تعيوووين وكووويال ل وووا إال إذا تووووفرل فيوووه الشوووروا المنصووووذ علي وووا فوووي البنوووود )ب، ،د( مووون المووووادة 

 ذا القانون.( من ه121)
 ( 110مادة )

 
 على وكيه التأمين االحتفال بدفاتر حسابال مستقلة ألنواع التأمين ا تية :

حسوووواب مسووووتقه لجميوووووم األقسوووواا المدفوعوووووة للشووووركة لوبووووائا التوووووأمين علووووى غيووووور الحيوووواة، وتشوووومه األمووووووال المدفوعووووة والمسوووووتحقة  -1
يووووووة المحفوظووووووة لوووووودى الوكيوووووووه بحسووووووابال التووووووأمين علووووووى غيووووووور للموووووونمن ل ووووووم، وتسوووووومى هوووووووذه الحسووووووابال فووووووي جميووووووم السوووووووجالل المال

  الحياة.
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حسووووووواب مسووووووووتقه لجميووووووووم األقسوووووووواا المدفوعوووووووة للشووووووووركال طبقووووووووا لوبووووووووائا التووووووووأمين علوووووووى الحيوووووووواة، وتشوووووووومه األموووووووووال المدفوعووووووووة  -2
علوووووى والمسووووتحقة للمووووونمن ل ووووم، وتسووووومى هووووذه الحسوووووابال فووووي جميوووووم السوووووجالل الماليووووة المحفوظوووووة لوووودى الوكيوووووه بحسووووابال التوووووأمين 

 الحياة. 
 (111مادة )

ال يجوووووز للوكيوووووه إبووووورام وبيقوووووة توووووأمين بوووووين أ  شووووو ذ وبوووووين الموووونمن إال إذا كوووووان بينوووووه وبوووووين المووووونمن اتفووووواق  طوووووي يق وووووي فوووووي 
 شروطه بدلزام الوكيه بما يأتي :

 أن يودع ما يستوفيه من مبالن من المنمن ل م في حساب مستقه للشركة المتعاقد مع ا. -1
 منمن حتى ال امس عشر من كه ش ر المبالن التي استوفاها من المنمن ل م في الش ر السابا.أن يحول إلى ال -2

 ( 112مادة )
 

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

ال يحوا ألحود المطالبوة بحوا أو اسوتيفاء حوا لوه مون وكيوه مون أ  مبلون مرصوود أل  سوبب مون هوذه الحسوابال قبووه  -2
 الوفاء بجميم المطالبال المستحقة على هذه المبالن.

 ( 113مادة )
 

ا إلوزام م بتقوديم وبوائا توأمين علوى لل يئوة إصودار تعليموال بودلزام الووكالء تقوديم كفواالل ل ومان التزاموات م، كموا يجووز ل و
 مسئوليت م الم نية تحدد ال يئة شروط ا ومبلن التأمين الذ  تغطي ا و حدود المسنولية التي تشمل ا.

 
 ( 114مادة )

 
ال يجووز لوكيووه التوأمين قبووول أ  مبلون موون الموال بشووأن طلووب توأمين إال إذا كانوول الشوركة قوود قبلول ذلووك الطلووب أو إذا 

طلووب توأمين مكتموه، وفووي حالوة تجديود وبيقووة التوأمين يشوترا لقبووول مبوالن مون العميووه أن تموون الشوركة قوود  أرفوا بوالمبلن
 وافقل على التجديد.

 ( 115مادة )
إذا قام وكيه التأمين بقبول اقتراح تأمين مكتمه قدمه العميه بقصد إبرام وبيقة تأمين أو إذا قبه الوكيه تجديد وبيقة 

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

 اسم وعنوان العميه. -1
 من قبه الوكيه. استالمهالمبلن المدفوع من قبه العميه وتاريخ  -2
 اقتراح التأمين أو تجديد الوبيقة أو االقتراح المقبول من الشركة المتعلا بقسط الوبيقة. -3
 اسم الشركة المزمم توقيم وبيقة التأمين مع ا، أو اسم الشركة التي قبلل اقتراح التأمين. -4
 إقرار بأن قبول الوكيه ال يعد بحد ذاته إبرام وبيقة تأمين. -5
 يئة إدراج ا في الش ادة بناء على توصيال المدير.أية بيانال تطلب ال  -6



 

 31 

 ( 116مادة )
 

تعود األقسوواا المدفوعووة لوكيووه التووأمين بشووأن تجديوود لعقوود تووأمين بنوواء علووى رغبووة الشووركة أو بشووأن اقتووراح تووأمين تووم  -1
 قبوله من الشركة كأن ا مدفوعة إلى الشركة.

 الوكيووه المعتمووود لوودي ا فيموووا يتعلووا أعموووال التووامين وتعتبووورتعوود شووركة التوووأمين مسوونولة مسووونولية كاملووة عووون أعمووال  -2
 مسنولة أمام المنمن ل م عن البوالذ التي صدرل من قبه الوكيه. 

 ( 117مادة )
 

 يجوز لل يئة إلغاء إجازة الوكيه كليا أو بالنسبة لفرع من فروع التأمين في إحدى الحاالل ا تية: -1
 أ( إذا طلب الوكيه إلغاء إجازته.

إذا صووووودر أمووووور بتصووووووفية الوكيوووووه أو بتعيووووووين حوووووارس ق وووووائي لووووووه أو إذا ات وووووذ قوووووورارًا بتصوووووفيته ا تياريوووووًا أو صوووووودر أمووووور ب ووووووبط ب( 
 أمواله أو صدر أمر بدش ار إفالسه.

  ( إذا أ ه الوكيه بشرا جوهر  من شروا ا(جازة.
إيداعوووووه األمووووووال التوووووي اسوووووتوفاها مووووون الموووووونمن  د( إذا أ وووووه الوكيوووووه بأحكوووووام القوووووانون أو باالتفووووواق المعقوووووود بينوووووه وبوووووين الشوووووركة لعووووودم

 ل وووووم فوووووي حسووووواب مسوووووتقه أو عووووودم تحويل وووووا إلوووووى المووووونمن حتووووووى ال وووووامس عشووووور مووووون الشووووو ر التوووووالي للشووووو ر الوووووذ  اسوووووتوفاها فيووووووه.
 ( إذا فقد الوكيه شرطًا من شروا ا(جازة بعد منح ا إليه.وه
 دفاعه أمام ال يئة.ال تلغى إجازة الوكيه إال بعد إتاحة فرصة معقولة له لتقديم -2
 يترتب على إلغاء إجازة الوكيه أن يتوقف فورًا عن تعاطي أعمال التأمين بموجب قرار ا(لغاء. -3

 ( 118مادة )
 

 ال يجوز لوسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين مزاولة عمله ما لم يكن اسمه مقيدًا في السجه المعد لذلك في ال يئة.
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 ( 119مادة )
 

( مووون هووووذا القوووانون علوووى أعموووال وسوووطاء التووووأمين مووون حيوووي شوووروا قيووودهم فووووي 127( و)123الموووادتين )تسووور  أحكوووام 
 السجه ال اذ ب م وتجديد هذا القيد وشطبه.

 ( 120مادة )
 

ال يجوووز لشوووركال التوووأمين أن تقبوووه عمليوووال محليووة مووون وسوووطاء توووأمين موووا لوووم يكونوووا مقيووودين فوووي السوووجه المعووود لوووذلك 
 ك العاملين بقسم ا(نتا  بشركال التأمين وقل صدور هذا القانون.بال يئة، ويستبنى من ذل

 يون الط راء االكتوار 
 (121مادة )

 
ال يجوووز لل بووراء االمتووواريين مزاولووة أعمووال م مووا لووم تموون أسوومانهم مقيوودة فووي السووجه المعوود لووذلك بال يئووة، ويشووترا  -1

 فيمن يقيد اسمه في هذا السجه :
علميوووة فوووي العلووووم ا(متواريووة مووون إحووودى الجامعوووال أو المعاهووود العلميوووة أو جمعيوووال أ( أن يكووون حاصووواًل علوووى درجوووة 

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

 د( أال يقوم به عار  من عوار  األهلية.
 يشترا لقيد ال براء االمتواريين غير الفلسطينيين أن يكون مجازًا ل م بمزاولة الم نة في ال ار . -2

 ( 122مادة )
 

 الرسوم المقررة. يقيد ال بير االمتوار  في سجه ال براء االمتواريين بعد موافقة ال يئة ودفم -1
يشوطب اسووم ال بيوور االمتوووار  مون هووذا القيوود بقوورار مون ال يئووة إذا فقوود أحوود شوروا القيوود أو بنوواء علووى طلبووه، أو إذا  -2

 ببل أنه قدم بيانال غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تمرار عدم التزامه باألسس الفنية الالزمة لعمله.
 

 ط راء التأمين االستشاريون 
 (123دة )ما

ال يجووووووز ل بوووووراء التوووووأمين االستشووووواريين مزاولوووووة أعموووووال م موووووا لوووووم تمووووون أسووووومانهم مقيووووودة فوووووي السوووووجه المعووووود لوووووذلك بال يئوووووة، ويشوووووترا 
 فيمن يقيد اسمه في هذا السجه:

أن يكووووووون حاصووووووواًل علوووووووى إحووووووودى الووووووودرجال العلميووووووة فوووووووي التوووووووأمين مووووووون إحووووووودى الجامعووووووال المعتووووووورف ب وووووووا، أو شووووووو ادة أ ووووووورى  -1
 يئووووة أو أن يكووووون حاصوووواًل علوووى منهووووه عووووالي مووووم  بوووورة فوووي مجووووال النشوووواا التووووأميني ال تقوووه موووودت ا عوووون عشوووورة سوووونوال تعتمووودها ال

 من ا  مس سنوال في ا(دارة.
 ( من هذا القانون.121أن تتوفر الشروا المبينة في البنود )ب،  ، د( من المادة ) -2
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 ( 124مادة )
 الشطص االعتباري 

( فوي الممبوه القوانوني ل ووذا 123 صوًا اعتباريوًا فيتعوين تووفر الشووروا الموذكورة فوي الموادة )إذا كوان ال بيور االستشوار  ش
 الش ذ االعتبار .

 ( 125مادة )
 

 يقيد ال بير في السجه بعد موافقة ال يئة ودفم الرسوم المقررة. -1
إذا ببوووول أنووووه قووودم أيووووة بيانووووال غيوووور يشوووطب القيوووود بقوووورار مووون ال يئووووة إذا فقوووود ال بيووور أحوووود شووووروا القيووود أو بنوووواء علووووى طلبوووه أو  -2

 صحيحة مطلوبة وفقًا ألحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تمرر عدم التزامه باألسس الفنية الالزمة لعمله.
 

 ( 126ادة )م
 

ال إذا ال يجوووز تمليوووف أ   بيوور بأعموووال ال بوورة االستشوووارية للتووأمين أموووام المحووامم أو فوووي مجوواالل التحكووويم أو غيرهوووا إ
 كان مقيدًا بالسجه.

 
 ط راء المعاينة لتقدير األ:رار

 (127مادة )
 

 ال يجوز ل بير المعاينة وتقدير األ رار مزاولة عمله ما لم يكن مقيدًا في السجه المعد لذلك بال يئة. -1
 يقدم طلب القيد أو التجديد إلى ال يئة وفقًا للشروا التي تقررها. -2
 سنوال قابلة للتجديد بعد تسديد الرسوم القانونية. يسر  القيد لمدة بالي -3
يشووترا فووويمن يقيووود اسووومه فوووي سووجه  بوووراء المعاينوووة وتقووودير األ ووورار أن تتوووفر فوووي م شوووروا المنهوووه وال بووورة التوووي  -4

 ( من هذا القانون.121ت ع ا ال يئة با( افة إلى البنود ب،  ، د من المادة )
 ( 128مادة )

 
( مون هووذا القوانون علووى  بوراء المعاينووة وتقودير األ وورار مون حيووي شوروا قيوودهم فوي السووجه 123تسور  أحكوام المووادة )

 ال اذ ب م وتجديد هذا القيد وشطبه.
 ( 129مادة )

 
 ذلوووووك موووون ويسووووتبنى ال يئووووة سوووووجه فووووي المسووووجلين غيوووور مووووون األ وووورار وتقوووودير للمعاينووووة ب بوووووراء تسووووتعين أن التووووأمين لشووووركال يجوووووز ال

  اصة. فنية رة ب تقت ي التي الحاالل
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 م ققو التأمين
 (130مادة )

 
 ال يجوز لمحقا التأمين مزاولة عمله ما لم يكن مقيدًا في السجه المعد لذلك بال يئة. -1
ي وووووتذ محقوووووا التوووووأمين بووووودجراء التحقيوووووا فوووووي ظوووووروف ومالبسوووووال االدعووووواءال ودراسوووووة أسوووووباب ا ومووووودى ا(صووووووابة  -2

لوووى كافوووة التقوووارير وتصووووير األشووو اذ واألموووامن وأيوووة أموووور أ ووورى وال ووورر، ويجووووز لوووه تووودوين ا(فوووادال والحصوووول ع
 تتعلا بعمله وعلى الج ال المعنية االلتزام بتمكينه من القيام بعمله.

( مووون هووووذا القوووانون علوووى أعموووال محققوووي التووووأمين وشوووروا قيووودهم فوووي السووووجه 127-123تسووور  أحكوووام الموووادتين ) -3
 ال اذ ب م وتجديد هذا القيد وشطبه.

 
 

 لطامـس عشـرالفصل ا
 االت اد الفلسيين  لشر ات التأمين

 ( 131مادة )
 

 ينشأ بموجب هذا القانون اتحادا يسمى )االتحاد الفلسطيني لشركال التأمين( ويكون له الش صية االعتبارية المستقلة.
 ( 132مادة )

 
موووون بيووووون م مجلوووووس إدارة منقووووول تمووووون جميوووووم شوووووركال التوووووأمين العاملووووة فوووووي فلسوووووطين أع ووووواء فووووي االتحووووواد حكموووووا، وي توووووارون  -1

 لمدة ال تزيد عن سنة.
يعتبوووووور االتحوووووواد الممبووووووه القووووووانوني لشوووووووركال التووووووأمين لوووووودى الوووووودوائر الرسوووووومية والغيووووووور وسووووووائر الج ووووووال الم تصووووووة فيمووووووا يتعلوووووووا  -2

 بق ووووووايا وأمووووووور التووووووأمين العامووووووة وذلووووووك فووووووي حوووووودود األحكووووووام واألعمووووووال والصووووووالحيال التووووووي يحووووووددها نظووووووام االتحوووووواد الووووووذ  يصوووووودر
 بمقت ى هذا القانون.

 يعد مجلس ا(دارة المنقل النظام الدا لي ويعمه به بعد مصادقة ال يئة عليه. -3
 ( 133مادة )

 
يموارس االتحواد أعمالوه ونشواطه لتنظوويم أعموال التوأمين وب اصوة السولوك الم نووي لألع واء والحفوال علوى تقاليود ممارسووة 

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

 
يتوووولى االتحووواد تنظووويم العالقوووال بوووين األع ووواء فيموووا يتعلوووا بتسووووية ق وووايا التعوي وووال المشوووتركة والمسوووتردة وتأمينوووال 

 المشاركة وو م بليال تسوية الحسابال فيما بين م.
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 ( 135مادة )
 

فووي سووبيه القيووام بأعمالووه صووالحية التوصووية إلووى ال يئووة بتوقيووم العقوبووال علووى األع وواء الووذين ي وووالفون يكووون لالتحوواد 
 قرارال االتحاد أو مسلميال الم نة، كما له التوصية بوقف إجازة الع و لنوع أو أمبر من أنواع التأمين.

 ( 136مادة )
 
العموميووة لالتحوواد أو مجلووس إدارتووه مصوودقة موون رئوويس  علوى االتحوواد تزويوود ال يئووة بنسوو ة عوون أ  قوورار تت ووذه الجمعيوة
 االتحاد وذلك  الل  مسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار.
 

 الفصل السـادس عشـر
 تأمين المر بات ايل ة

 ( 137مادة )
 

ال يجوووز أل  شووو ذ أن يسوووتعمه مركبوووة بليوووة، أو أن يسوووم  أل  شوو ذ ب ووور باسوووتعمال ا أو أن يتسوووبب فوووي ذلوووك إال 
 انل للمركبة وبيقة تأمين نافذة المفعول متفقة وأحكام هذا القانون.إذا ك

 
 ( 138مادة )

 

العمووه موون قبوووه ال يئووة، وتغطووي أ   ووورر تمووون وبيقووة التووأمين متفقوووة وأحكووام هووذا القووانون إذا صووودرل موون موونمن أجيوووز لووه 
 جسماني ناته عن حادي طرق لحا بالمذكورين أدناه :

  أ  التزام يترتب علي ما أل  ش ذ يكون دا ه المركبة أو  ارج ا. صاحب المركبة وسائق ا تجاه -1
 صاحب المركبة الذ  يقودها أو من يقودها بدذن منه شأنه شأن أ  مصاب ب ر. -2

 
 ( 139مادة )

 

 ال يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوبيقة عن مدة سريان ر صة المركبة.
 ( 140مادة )

 
غوووووواء وبيقوووووووة التوووووووأمين أو وقوووووووف سووووووريان ا موووووووا دامووووووول ر صوووووووة المركبووووووة سوووووووارية إال فوووووووي إحووووووودى ال يجوووووووز للمووووووونمن أو للمووووووونمن لوووووووه إل

 الحالتين ا تيتين :
 نقه ملمية المركبة وفقا ألحكام قانون المرور. -1
 إح ار ش ادة من سلطة التر يذ تفيد إلغاء ر صة المركبة أو وقف سريان ا. -2

 ( 141مادة )
 

 تأمين أ  شرا يقيد استعمال المركبة من حيي :ال يجوز للمنمن أن ي م في وبيقة ال
 عمر األش اذ الذين يقودون المركبة. -1
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 حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انت ل ر صت ا مدة تزيد على تسعين يومًا. -2
 عدد األش اذ الذين تقل م المركبة ال صوصية فقط. -3
 األوقال والمناطا التي تستعمه في ا المركبة. -4
 سم المركبة بعالمال مميزة فيما عدا العالمال الواجب وسم ا بموجب القانون.و  -5
 ر صة قيادة سارية المفعول م ما كانل المدة التي م ل على إصدارها. -6

 
 ( 142مادة )

 
بوال  المونمن كتابوة  والل بالبوين يومواً  موون  إذا قوام المونمن لوه أو المالوك ببيوم المركبوة فيجوب عليوه تسووليم أصوه الوبيقوة واا

 تاريخ البيم. 
 ( 143مادة )

 
( مون هوذا القوانون وأصويب أ  من موا ب ورر 142إذا ببل أن المنمن له أو المالك الجديد قد  والف أحكوام الموادة ) -1

جسوووماني نووواجم عوووون حوووادي طوووورق وقوووم للمركبووووة  وووالل الموووودة المنصووووذ علي ووووا فوووي تلووووك الموووادة فيعفووووى المووونمن موووون 
 المسنولية عن تعوي ه.

( 142ألحووال يبقووى حووا المصواب موون الغيوور قائموا نحووو الموونمن بعود إنق وواء الموودة الموذكورة فووي المووادة )فوي كووه ا -2
 من هذا القانون.

 
 الفصل السا ـع عشـر

 المسمول ة عن التعو ض
 ( 144مادة )

 
يسوووووأل كوووووه موووووون يسوووووتعمه مركبووووووة بليوووووة أو يووووووأذن بدسوووووتعمال ا عووووون تعوووووووي  المصووووواب عوووووون كوووووه  وووووورر جسوووووماني أو موووووواد  أو  -1
 نو  ناته عن حادي طرق كان للمركبة د ه فيه.مع
تموووووون مسوووووونولية موووووون يسووووووتعمه المركبووووووة أو مووووون يووووووأذن باسووووووتعمال ا مسوووووونولية كاملووووووة ومطلقوووووة عوووووون تعوووووووي  المصوووووواب بغوووووو   -2

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

 
مقت ويال الحوال( عون تعووي  المصواب الوذ  لحقوه  ورر جسوماني أو يسوأل المونمن والمونمن لوه أو الصوندوق )حسوب 

 ماد  أو معنو  نتيجة حادي الطرق.
 ( 146مادة )

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

 يكون كه سائا مركبة مسنوال عن ا( رار الجسمانية التي أصابل ركاب مركبته. -1
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ولون مسوووونولية ت وووامنية عوووون تعووووي  كووووه مصووواب أصوووويب  وووار  أيووووة مركبوووة موووون مركبووووات م يكوووون السووووائقون مسووون  -2
 المشتركة في حادي الطرق، أما فيما بين م فيوزع عبء التعوي  بالتساو .

( موون هووذه المووادة توووافر االتصوووال الموواد  بووين المركبووال ذات ووا أو بووين أحوودها والمصووواب، 2يشووترا لتطبيووا الفقوورة ) -3
 تصال تالمس المركبال فيما بين ا أو بين إحداها والمصاب.ويكفي لتوافر اال

 
 ( 147مادة )

 
إذا وقووم حوووادي طوورق اشوووتركل فيوووه مركبووة بقيلوووة أو أمبووور مووم مركبوووة  فيفووة أو أمبووور، فيووودفم منمنووو المركبوووة البقيلوووة  -1

  لمنمني المركبة ال فيفة  مسين بالمائة من التعوي  عن األ رار الجسدية الناتجة عن الحادي.
يكووووون منمنووووووا المركبووووة البقيلوووووة مسوووونولين بالت وووووامن تجوووواه مووووونمني المركبووووة ال فيفوووووة ويتحملووووون فيموووووا بيوووون م عوووووبء  -2

 المسنولية بالتساو .
 ( 148مادة )

 
يجوووب علوووى سوووائا المركبوووة أو مالم وووا أو مووون يوووأذن باسوووتعمال ا أو المصووواب أو وربتوووه أن ي طووور المووونمن أو الصووووندوق 

حووادي الطوورق  ووالل بالبووين يوموووا موون توواريخ وقوووع الحووادي أو موون التوواريخ الووذ  كوووان  )حسووب مقت وويال الحووال( بوقوووع
 بمقدوره أن يقوم بالتبلين عن الحادي.

 ( 149مادة )
 

 ال يستحا المصاب تعوي ًا في إحدى الحاالل ا تية:
 من تسبب عمدا في وقوع حادي الطرق. -1
 جنحة. من قاد المركبة أو استعان ب ا في ارتماب جناية أو -2
 من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقل الحادي أو  الف شروا وبيقة التأمين. -3
 من قاد المركبة دون إذن مالم ا أو المتصرف ب ا قانونا ومن كان يعلم أن ا تقاد كذلك. -4
ع أو قادهووا بر صوووة موون قوواد المركبوووة بوودون ر صوووة قيووادة، أو بر صوووة قيووادة ال تجيووز لوووه قيووادة مركبوووة موون ذال النوووو  -5

 انت وى سووريان ا موودة تزيود علووى سوونة، أو  والل فتوورة حرمانووه مون القيووادة بنوواء علوى قوورار صووادر مون ج ووة م تصووة قانونووا.
مالووك المركبووة أو المتصوورف ب ووا الووذ  سووم  لشوو ذ ب وور بقيادت ووا دون أن يكووون للمركبووة تووأمين نافووذ المفعوووول أو  -6

أصوويب فيووه أ  من مووا أبنوواء القيووادة سووواء كووان المصوواب دا ووه المركبوووة أو كووان التووأمين ال يغطووي حووادي الطوورق الووذ  
  ارج ا.

( مووون هووذه الموووادة، إذا اصووويب السووائا بحوووادي طوورق حوووين قيادتووة المركبوووة بووودذن 6علووى الووورغم ممووا ورد فوووي الفقوورة ) -7
لحوادي دون أن يعلوم ولووم مالم وا أو المتصورف ب وا، ولووم يكون للمركبوة تووأمين نافوذ المفعوول أو كووان ل وا توأمين ال يغطووي ا

 يكن من المعقول أن يعلم بذلك، فدنه يحا له مطالبة الصندوق بالتعوي  شأنه شأن أ  مصاب ب ر.
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 ( 150مادة )
 

إذا أدى حووادي الطوورق إلووى وفوواة السووائا المصوواب الووذ  ال يسووتحا تعوي ووًا بموجووب هووذا القووانون، فدنووه يحووا للمعووالين 
 طبقًا ألحكام هذا القانون. من وربته مطالبة الصندوق بالتعوي 

 
 

 الفصل الثامن عشر
 األ:رار الت  تستوجب التعو ض

 ( 151مادة )
 

للمصوواب حووا إقامووة الووودعوى للمطالبووة عوون األ وورار الجسووودية والماديووة والمعنويووة التووي لحقووول بووه جووراء الحووادي،  ووود 
 المنمن والمنمن له معًا أو  د المنمن أو الصندوق فقط. 

 
 لمعنوي التعو ض عن ال:رر ا

 (152مادة )
 

 يكون التعوي  عن األ رار المعنوية الناجمة عن حادي الطرق على النحو ا تي:
  مسون دينارًا عن كه واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم. -1
أربعوون دينووارًا عوون كووه ليلوة يمكب ووا المصوواب فووي المستشوفى أو أيووة منسسووة عالجيووة للعوال  بسووبب حووادي الطوورق. -2

  
ائة دينووار عوون العمليووة أو العمليووال الجراحيووة التووي أجريوول للمصوواب بسووبب حووادي الطوورق واسووتلزمل مكوبووه  مسوم -3

 في المشفى.
( موووون هوووووذه المووووادة يحوووووا لووووه تعوي وووووا ال يزيوووود عووووون 3-2-1إذا لووووم يسوووووتحا المصوووواب تعوي وووووا بموجووووب الفقووووورال ) -4

  مسمائة دينار أردني أو ما يعادل ا بالعملة المتداولة قانونا.
 

 ( 153دة )ما
 

ال يجوووز أن يزيوود مجمووووع مبلوون التعوووي  عووون األ وورار المعنويووة عووون عشوورة بالف دينووار أردنوووي أو مووا يعادل ووا بالعملوووة 
 المتداولة قانونا.

 ( 154مادة )
 

إذا أدى الحوادي إلوى وفوواة المصواب فوودن المبلون الوذ  يوودفم لوربتوه هووو  مسوون بالمائوة موون الحود األقصووى الموذكور فووي 
 ( من هذا القانون مطروحًا منه حصة الوربة المعالين وفقًا لحجة حصر إري المتوفى.153المادة )
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 التعو ض عن ال:رر المادي
 (155مادة )

 
 

عنود احتسوواب التعوووي  عون فقوودان المسووب وفقودان المقوودرة علووى المسووب ال ين وذ فووي االعتبووار الود ه الووذ  يزيوود علووى 
نتموووي إليوووه المصوووواب وفقوووًا   ووور نشوووورة يصووودرها الج ووواز المركووووز  مبلوووي معووودل األجوووور فووووي الحقوووه االقتصووواد  الووووذ  ي

 لوحصاء الفلسطيني.
 ( 156مادة )

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

 ( 157مادة )
 

 عند احتساب التعوي  عن فقدان المقدرة على المسب المستقبلي يجرى  صم مقابه الدفم الفور .
 

 ( 158مادة )
 

إذا كوان المصواب قاصوورًا فعلوى المحكمووة أن تقورر إيووداع المبلون المحكووم بووه لودى أحوود البنووك باسووم المصواب لحووين  -1
 بلوغه سن الرشد.

طلووووب النائوووب القووووانوني للقاصووور أن تقووورر موووون  النائوووب الحووووا فوووي صوووورف مبلووون شوووو ر   يجووووز للمحكموووة بنوووواء علوووى -2
 لونفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد وذلك إذا كانل حالة المصاب تستدعي ذلك.

 ( 159مادة )
 

يخ تتقوادم دعوووى المطالبوة بووالتعوي  عون األ وورار الناجموة عوون حوادي الطوورق إذا لوم ترفووم  والل بووالي سونوال موون تووار 
 وقوع الحادي أو تاريخ الحصول على تقرير طبي ن ائي إذا تجاوزل المدة البالي سنوال المذكورة.

 
 

 الفصل التاسع عشـر
 الدفعات المستعجلة

 ( 160مادة )
 
 

علووووى المسوووووئول عووووون التعووووووي  بموجوووووب أحكوووووام هوووووذا القوووووانون أن يوووودفم للمصووووواب دفعوووووة مسوووووتعجلة  وووووالل بالبوووووين يوموووووًا مووووون تووووواريخ 
 ن المستدعي المبالن ا تية:إ طاره بذلك م
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النفقووووال ال وووورورية التووووي أنفق ووووا المصووووواب للعووووال  بسووووبب الحووووادي بموووووا في ووووا نفقووووال مكوبووووه فوووووي المشووووفى والنفقووووال التووووي يتحوووووتم  -1
 إنفاق ا على عالجه وتمري ه بسبب الحادي.

لعوووووال  والتموووووري  ال ووووورورية دفعووووال شووووو رية تمفوووووي لسووووود متطلبوووووال معيشووووته ومعيشوووووة أفوووووراد أسووووورته المعوووووالين منووووه ومتطلبوووووال ا -2
 التي يستوجب إنفاق ا عليه بسبب الحادي.

يراعووى عنوود تحديوود الدفعووة الشوو رية، د وووه المصوواب  ووالل البالبووة أشوو ر التوووي سووبقل توواريخ الحووادي، وال ين ووذ فوووي  -3
 (.155االعتبار الد ه الذ  يزيد على مبلي معدل األجور المذكور في المادة )

 
 ( 161مادة )

 
موودة البالبووين يومووًا المحووددة فووي المووادة السووابقة موون هووذا القووانون ولووم يوودفم المسوونول عوون التعوووي  الدفعوووة إذا انق وول 

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

 ( 162مادة )
 

اسوبوع مون تواريخ تقديموه مراعيوًا فوي ذلوك إعطواء المسوتدعي  ودهم مودة  مسووة  يعوين القا وي جلسوة لنظور الطلوب  والل
 عشر يوما لتقديم الئحة جوابية من تاريخ تبليغ م الئحة الطلب.

 ( 163مادة )
 

 تسر  قواعد التبلين المنصوذ علي ا في قانون أصول المحاممال المدنية والتجارية في نظر الطلب.
 ( 164مادة )

 
 تدعي أن يح ر أمام القا ي لمناقشته في استدعائه.يجب على المس -1
 يجب على القا ي أن يستمم إلى بينة أولية حول المسنولية عن التعوي . -2
إذا ببول للقا وي أن المسوتدعي يسوتحا تعوي وًا بموجوب أحكوام هوذا القوانون، فيصودر قوراره فوي ذال الجلسووة إال إذا  -3

 اقشته، أو لتقديم أية بينة إ افية ب صوذ مسألة معينة.رأى  رورة للتأجيه الستدعاء ش ذ ب ر لمن
إذا قووورر القا وووي إجابووووة المسوووتدعي لطلبوووه فعليووووه أن يحووودد لوووه أجووووال لتقوووديم الئحوووة دعووووواه األصووولية أموووام المحكمووووة  -4

 الم تصة.
 

 (165مادة )
 

 .ابنتي عشرة دفعة من تاريخ القرارال يجوز أن يزيد مجموع الدفعال الش رية عن 
 ( 166مادة )

( موون 4يوقوف صورف الوودفعال الشو رية إذا لوم يووودع المسوتدعي دعووواه األصولية  والل األجووه المحودد لوه بموجووب الفقورة )
 ( من هذا القانون أو إذا أودعل بم شطبل.164المادة )
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 ( 167مادة )
علوى توواريخ  ال يقبوه طلوب إ ووافي لودفم دفعووال مسوتعجلة أو طلووب لتعوديه القوورار السوابا إال إذا م وول سوتة أشوو ر -1

 القرار السابا وتغيرل الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد.
كووه طلوووب (صووودار قوورار بتعوووديه القووورار السووابا يقووودم إلوووى نفوووس القا ووي الوووذ  فصوووه فووي الطلوووب السوووابا أو إلوووى  -2

 المحكمة المنظورة أمام ا الدعوى األصلية.
 ( 168مادة )

مشوووموال بالنفوواذ المعجووه وقوواباًل لالسووتئناف  ووالل سووبعة أيووام مووون يكووون القوورار الصووادر فووي طلووب الوودفم المسووتعجه  -1
 تاريخ صدوره.

 يكون القرار الصادر من المحكمة االستئنافية ن ائيًا غير قابه للطعن. -2
 تمون جميم المبالن المدفوعة للمستدعي جزءا من إجمالي التعوي  المستحا للمصاب حين ببول المسنولية. -3

 ( 169مادة )
مجمووووع الووودفعال المسوووتعجلة المدفوعوووة للمووودعي عووون المبلووون المحكووووم بوووه فوووي الووودعوى األصووولية، أو إذا ق ووول  إذا زاد

المحكمووة بوورد الوودعوى بحكوووم ن ووائي فانووه يحووا للمووودعي عليووه الووذ  دفووم الووودفعال المسووتعجلة الرجوووع علووى المووودعي أو 
 المسنول عن ال رر أو الصندوق.

 
 

 الفصل العشرون 
  ض مصا    وادا اليرل الصندول الفلسيين  لتعو
 ( 170مادة )

ينشووأ بموجووب أحكوووام هووذا القووانون صوووندوق يسوومى )الصووندوق الفلسوووطيني لتعوووي  مصووابي حووووادي الطوورق( وتمووون لوووه 
 الش صية االعتبارية المستقلة.

 ( 171مادة )
 يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتمون من :

 وكيه وزارة المالية رئيسًا. -1
 (دارة التأمين.المدير العام  -2
 مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعوي  مصابي حوادي الطرق. -3
 ممبه اتحاد شركال التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة االتحاد. -4
 أحد  براء التأمين تعينه ال يئة. -5

 ( 172مادة )
 ئة على كه وبيقة.تتمون موارد الصندوق من نسبة مئوية من رسوم التأمين ا(لزامي تحددها ال ي -1
( مون هوذه الموادة إلوى الصوندوق فوي الموعود الوذ  تحودده 1تلتزم شركال التأمين بتحويه النسبة الموذكورة فوي الفقورة ) -2

ذا ت لفوول الشووركة عوون ذلوك يكووون لل يئووة صووالحية فور  غرامووة تووأ ير علووى الشوركة وتوونول هووذه الغرامووة إلووى  ال يئوة، واا
 موارد الصندوق.
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 ( 173مادة )
 مطالبووووووة يسووووووتطيم وال القووووووانون  هووووووذا أحكووووووام بموجوووووب تعوي ووووووا يسووووووتحا الووووووذ  المصوووووواب بتعووووووي  الصووووووندوق  يقوووووووم السووووووائا عوووووودا افيمووووو

 ا تية: األسباب ألحد بالتعوي  المنمن
 مج وال. الحادي وقوع في المتسبب السائا كان إذا -1
 القانون. هذا أحكام بموجب تأمين السائا بحوزة يكن لم إذا -2
 التصفية. تحل لمنمنا كان إذا -3
 بسبب: المطالبة مو وع الحادي يغطي ال ولمنه تأمين السائا بحوزة كان إذا -4
 ر صت ا. في محدد هو لما م الف لغر  المركبة استعمال أ(
 النوع. ذال قيادة له تجيز ال بر صة أو قيادة ر صة بدون  للمركبة السائا قيادة ب(
 عليه. والمتفا المحدد الميعاد في نالتأمي قسط له المنمن يدفم لم إذا  (
 التأمين. وبيقة على حصوله عند جوهرية وقائم أ فى أو تدليس أو غ  له المنمن من وقم إذا د(

 القانون. هذا احكام بموجب بالتعوي  االلتزام الوبيقة في ا تغطي ال أ رى حالة و(أية
 ( 174مادة )

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

 المشووووفى فوووي المصوووواب عوووال  نفقووووال دفوووم ذلووووك فوووي بمووووا المووونمن، موووون عليوووه الحصووووول في وووا لووووه يحوووا كووووان التوووي الطريقوووة

 المستعجلة. والمدفوعال
 ( 175مادة )

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

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

 (.173( من المادة )4ًا للحاالل المذكورة في الفقرة ) ( من كان بحوزته تأمين ال يغطي الحادي وفق
 د( مالك المركبة أو المتصرف ب ا.

 ي  م حا الرجوع سواء فيما يتعلا بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادي ألحكام االلتزامال المدنية. -2
 يعفى الصندوق من دفم الرسوم الق ائية. -3

 ( 176مادة )
 ممتازًا للمنمن تحل التصفية بما دفعه من مبالن بسبب الحادي.يكون الصندوق دائنا 

 
 ( 177مادة )

 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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 ن والفصل الوا د والعشر 
 العقوبات

 ( 178مادة )
تعاقوووب الشوووركة التوووي تموووارس أعمووووال التوووأمين قبوووه حصوووول ا علوووى ا(جووووازة، أو  وووالل مووودة إيقووواف ا(جوووازة، أو بعوووود  -1

إلغائ وا، أو بعود صودور قورار بعودم تجديودها، بغراموة ال تقوه عون بالبوة بالف دينوار أردنوي أو موا يعادل وا بالعملوة المتداولوة 
دل ووا بالعملووة المتداولووة قانونووًا. كمووا يعاقووب مووديرها العووام أو موودير الفوورع قانونووًا وال تزيوود عوون عشوورة بالف دينووار أو مووا يعا

)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.

( موون هووذه المووادة نافووذة بحووا الشووركة والغيوور حسوون النيووة، وتلتووزم 1للفقوورة )تعتبور العقووود التووي تصوودرها الشووركة وفقووا  -2
 الشركة بتعوي  المنمن حسن النية عن كافة ال سائر التي يتعر  ل ا جراء عدم قانونية العقد. 

 ( 179مادة )
دينووووار  يعاقوووب بووووالحبس مووودة ال تقووووه عوووون شووو ر واحوووود وال تزيوووود عووون سووووتة أشووو ر أو بغرامووووة ال تقووووه عووون بالبووووة بالف -1

أردنووي، أو موووا يعادل وووا مووون العملوووة المتداولوووة قانونوووًا، وال تزيوود عووون سوووبعة بالف دينوووار، أو موووا يعادل وووا بالعملوووة المتداولوووة 
 قانونًا، أو بكلتا العقوبتين، كه ش ذ قام بدصدار عقود تأمين  الفًا ألحكام هذا القانون.

بووة أشوو ر أو بغرامووة ماليووة ال تقووه عوون  مسوومائة دينووار يعاقوب بووالحبس موودة ال تقووه عوون شوو ر واحوود وال تزيوود عون بال -2
أو موا يعادل وا بالعملوة المتداولوة قانونوًا وال تزيود عون ألفوي دينوار أو موا يعادل وا بالعملوة المتداولوة قانونوًا أو بكلتوا العقوووبتين 

  كه ش ذ مارس أعمال وكالة التأمين أو وساطة التأمين دون الحصول على التر يذ القانوني.
( مون هوذه الموادة نافوذة بحوا الشو ذ الوذ  أصودرها والغيور حسون النيوة، 2و1تعتبر العقود التي تصدر وفقوا للفقورة ) -3

ويلتووزم الشوو ذ الووذ  أصوودرها بتعوووي  الموونمن حسوون النيووة عووون كافووة ال سووائر التووي يتعوور  ل ووا جووراء عوودم قانونيوووة 
 العقد. 

 ( 180مادة )
القوانون واألنظموة والتعليموال واألوامور المتعلقوة بوالعموالل بغراموة ال تقوه عون تعاقب الشركة التي  الفل أحكام هذا  -1

بالبوة بالف دينوار أو موا يعادل وا بالعملووة المتداولوة قانونوًا وال تزيود عون سووبعة بالف دينوار أو موا يعادل وا بالعملوة المتداولووة 
 قانونًا.

ا بالعملووة المتداولوووة قانونووًا وال تزيووود عوون بالبوووة بالف يعاقووب بغرامووة ال تقوووه عوون ألوووف و مسوومائة دينوووار أو مووا يعادل ووو -2
دينار أو ما يعادل ا بالعملة المتداولة قانونًا إذا  الف وكيه التأمين أو الوسويط أحكوام هوذا القوانون واألنظموة والتعليموال 

 واألوامر المتعلقة بالعموالل.
 ( 181مادة )
ال تقوووه عوووون ألووووف و مسوووومائة دينوووار أو مووووا يعادل ووووا بالعملووووة  يعاقوووب بووووالحبس موووودة ال تزيوووود عووون بالبووووة أشوووو ر أو بغرامووووة

المتداولوة قانونووًا وال تزيوود عوون عشوورة بالف دينوار أو مووا يعادل ووا بالعملووة المتداولووة قانونوًا، أو بكلتووا العقوووبتين كووه شوو ذ 
القوووانون، أو قوووام قووام بعرقلوووة أو بمنوووم مووودير عوووام إدارة التووأمين أو أ  موظوووف فوووي ال يئوووة مووون أداء واجبووات م لتنفيوووذ هوووذا 

 بالتد ه لمنع م من الحصول على المعلومال المطلوبة ألداء واجبات م، أو امتنم عن تزويدهم ب ذه المعلومال.
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 ( 182)مادة 
فيموووا لوووم يووورد بشوووأنه نوووذ  ووواذ يعاقوووب كوووه شووو ذ  وووالف أحكوووام هوووذا القوووانون أو اللووووائ  أو التعليموووال أو القوووورارال 

 عن  مسة عشر ألف دينار. الصادرة بمقت اه، بغرامة ال تزيد
 
 

 الفصل الثان  والعشرون 
 أ  ام طتام ة وانتقال ة

 ( 183مادة )
ال يجووز التووأمين لوودى شوركة تووأمين  ووار  فلسوطين علووى األموووال المنقولوة وغيوور المنقولووة الموجوودة فووي فلسووطين أو  -1

 على األموال المنقولة الواردة إلى فلسطين.
  ه فلسطين و ارج ا.يجوز للمنمن إعادة التأمين دا -2
 

 ( 184مادة )
 لل يئة اقتراح مشروع قانون لفر  التأمين ا(جبار   د بع  األ طار.

 ( 185مادة )
علووى المووودير أن يقووودم إلوووى ال يئوووة  وووالل سوووتة أشووو ر مووون تووواريخ العموووه ب وووذا القوووانون مشووواريم اللووووائ  المتعلقوووة بشوووروا 

لحيوواة ومشوواريم اللووووائ  األ وورى التووي يتوجوووب إصوودارها لتنفيووذ هوووذا ومتطلبووال موون  ا(جووازة للتوووأمين علووى الحيوواة وغيووور ا
 القانون.

 ( 186مادة ) 
تبلون جميووم التعليموال والقوورارال واألوامور وا(شووعارال الصوادرة عوون ال يئوة أو موودير عوام إدارة التووأمين للشو ذ المعووين 

بالفوامس أو بالتسووليم الش صووي مقابووه علوى عنوانووه الم تووار فوي فلسووطين بالبريوود المسوجه أو المسووتعجه أو ال وواذ أو 
إيصووال، أو بجميوووم وسوووائه التبليووون المعموووول في وووا وفقوووًا للقوووانون. ويعتبوور تووواريخ االسوووتالم اليووووم السوووابم مووون تووواريخ إيوووداع 

 الرسالة في البريد أو من تاريخ الفامس أو التلمس.
 ( 187مادة )
 ة والمدير بموجب أحكام القانون في الجريدة الرسمية.تنشر جميم القرارال والتعليمال واألوامر الصادرة عن ال يئ
 ( 188مادة )

فيمووا يتعلووا باألشوو اذ العووواملين فووي قطوواع التوووأمين فووي فلسووطين قبوووه نفوواذ هووذا القوووانون يظووه معمووواًل بوووالترا يذ  -1
نة مووون الصووادرة ل ووم إن كانوول سووارية المفعووول، وتجووودد بووذال الشووروا المعمووول ب ووا وقوول صووودورها لموودة ال تزيوود عوون سوو

 تاريخ نفاذ هذا القانون.
( توفيووووا أو وووواع م وفوووا شووووروا ومتطلبووووال هوووذا القووووانون  ووووالل الموووودة 1علوووى األشوووو اذ المووووذكورين فوووي الفقوووورة ) -2

 األصلية أو ا( افية المحددة في تلك الفقرة.
 ( 189مادة )

 يصدر مجلس الوزراء اللوائ  الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 



 

 45 

 ( 190مادة )
 غووووووووووووووووووووى جميوووووووووووووووووووووم األوامووووووووووووووووووووور واألحكوووووووووووووووووووووام الصوووووووووووووووووووووادرة عووووووووووووووووووووون سووووووووووووووووووووولطال ا(حوووووووووووووووووووووتالل بشوووووووووووووووووووووأن التوووووووووووووووووووووأمين.تل -1
 يلغى كه ما يتعار  مم أحكام هذا القانون. -2

 ( 191مادة )
علووى الج وووال الم تصووة كوووه فيموووا ي صووه تنفيوووذ أحكوووام هووذا القوووانون، ويعمووه بوووه بعووود بالبووين يوموووا مووون توواريخ نشوووره فوووي 

 الجريدة الرسمية.
 

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

 
 م مود عباس

 رئ س اللجنة التنفيذ ة لمنظمة الت رير الفلسيين ة
 رئ س السلية الوين ة الفلسيين ة

  

 


