نظام التأمٌن الصحً لنمابة المحامٌن النظامٌٌن الفلسطٌنٌٌن رلم ( )1لسنة ()2018
الممر من الهٌئة العامة بتارٌخ 2018/04/04
المادة ()1
يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لنمابة المحامين النظاميين رلم  ...لسنة )...ويمرأ مع نظام
التأمين الصحي لسنة  2002ككل واحد وال يتجزأ.
المادة ()2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل المرينة على
غير ذلن.
المانون :لانون نمابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
النمابة :نمابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس :مجلس نمابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
الصندوق :صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة :لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الطابع :طابع التأمين الصحي الصادر بموجب أحكام هذا النظام.
المادة ()3
ويسمى هذا النظام على الفئات التالية:
أ .المحامً األستاذ :المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين والمتفرغ ألعمال المحاماة
ويمارسها بصورة فعلية.
ب .المحامً المتدرب :المسجل في سجل المحامين المتدربين والملتزم بعملية التدريب بشكل
أصولي.
المادة ()4
ينشأ بموجب هذا النظام صندوق في النمابة يسمى – صندوق التأمين الصحي – ويتولى المجلس
شراء بوليصة التأمين الصحي للمحامين المشمولين بأحكام هذا النظام بموجب األموال المودعة في
هذا الصندوق وبموجب أحكام هذا النظام.

المادة ()5
أ .يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى – لجنة التأمين الصحي – وتشكل على النحو التالي:
 .1النمٌب أو من ٌنتدبه من أعضاء المجلس فً حالة غٌابه :رئٌساً.
 .2أمٌن صندوق النمابة :نائبا ً للرئٌس.
 .3خمسة من أعضاء الهٌئة العامة للنمابة ٌعٌنهم المجلس من غٌر أعضائه ممن أمضو مدة
ال تمل عن عشرة سنوات فً ممارسة أعمال المحاماة فعالً :أعضاء.
 .4للمجلس اعفاء اي منهم من عضوٌة اللجنة فً اي ولت واستبدال غٌره به.
ب .تنتهي مدة والية اللجنة بانتهاء مدة المجلس ،وتعمد اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت
الحاجة الى ذلن ويكون اجتماعها لانونيا ً إذا حضره األكثرية المطلمة من أعضائها وتصدر
لراراتها باإلجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت األصوات برج الجانب الذ
كان الرئيس و/أو نائبه في حال غيابه لد صوت معه.
المادة ()6
أ .تتولى اللجنة التوصية للمجلس في األمور التالية:
 .1األمور المتعلمة بالشؤون اإلدارية للصندوق.
 .2استدراج عروض شركات التأمين+ .إدارة ذاتية
ويجوز للجنة التأمين الصحي اإلدارة الذاتية للتأمين بالتعاون مع الجهات الطبية المباشرة.
 .3شركات التأمين التي ترى اعتمادها لغايات التأمين وفما ً ألحكام هذا النظام.
 .4أ التراحات تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب .يترتب على اللجنة تمديم تمرير سنو للمجلس عن أوضاع الصندوق المالية واإلدارية.
المادة ()7
 .1مع مراعاة أحكام البند ( )2من هذه الفمرة يكون االشتران في الصندوق لفئات المحامين المنصوص عليهم
في المادة ( )3من هذا النظام الزامياً ،وعلى المشترن تعبئة النموذج الممرر من لبل المجلس لهذه الغاية
وتمديمه للجنة مرفما ً بالبيانات والوثائك التي تحددها ،ولها تكليف المشترن بتمديم أ بيانات أو معلومات
أخرى ترى ضرورة تمديمها.
 .2يكون االشتران اختياريا ً لمن كان منهم مشموالً بتأمين صحي أخر ،ويكون اختياريا ً أيضا ً للمحامي
المتدرب.
 .3يشترط لالستفادة من أحكام هذا النظام أن يكون المحامي لد سدد جميع االلتزامات المترتبة عليه بموجب
لانون النمابة وانظمتها.
المادة ()8
أ.

ٌصدر المجلس طابعا ً ٌسمى طابع التأمٌن الصحً من فئة ( )5خمسة دنانٌر أردنٌة وفئة ( )3ثالثة
دنانٌر اردنٌة.

بٌ .لصك الطابع المشار الٌه فً الفمرة (أ) أعاله من لبل جمٌع المحامٌن على وكاالت الخصومة أمام جمٌع
المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وكذلن ٌلصك على السندات العدلٌة على النحو التالً:
ٌ .1لصك الطابع من فئة ثالثة دنانٌر على جمٌع وكاالت الخصومة أمام محاكم البداٌة بشمٌها المدنً
والجزائً ،وامام محاكم الصلح بشمٌها المدنً والجزائً وامام دوائر التنفٌذ.
ٌ .2لصك الطابع من فئة خمسة دنانٌر على جمٌع السندات العدلٌة التً تحتاج و/أو ٌتم مصادلتها من
لبل موظفً النمابة وفما ً ألحكام الالئحة التنظٌمٌة رلم ( )1لسنة ( )2009بشأن تنظٌم السندات
العدلٌة باستثناء ما سٌرد فً الفمرة ( )3ادناه.
ٌ .3لصك طوابع بمٌمة ( )20دٌنار اردنً على عمود وأنظمة الشركات بمختلف أنواعها وذلن باستثناء
الشركات المساهمة العامة والتً ٌلصك على عمودها طوابع بمٌمة ( )50دٌنار أردنً.
ت .يحدد المجلس بمرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية ممدار اشتران سنو إضافي يدفع للصندوق من
المشترن خالل السنة التالية لغايات تغطية النمص بميمة البوليصة ان وجد.
ث .يتم دفع االشتران السنو للصندوق المنصوص عليه في الفمرة (ت) من هذه المادة عند دفع المشترن
للرسم السنو للنمابة.
المادة ()9
تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:
أ .البدل المالي لطابع التأمين الصحي المنصوص عليها في المادة ( )8أعاله بعد خصم تكاليف إصدارها.
ب .بدل اشتران المحامي المتدرب بوالع ( )125دينار أردني سنوياً.
ت .بدل اشتراكات عائدات المشتركين.
ث .التبرعات والهبات وريع استثمارات أمواله.
المادة ()10
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم األخير من شهر
كانون األول من السنة نفسها ،وتعتبر السنة التي يصدر بها هذا النظام سنة وأن للت عن ذلن ،وتعرض موازنة
الصندوق على المحامين وفما ً إلجراءات عرض الميزانية العامة للنمابة.
المادة ()11
أ .يفت حساب خاص بإسم الصندوق لدى النمابة ويخضع هذا الحساب لألحكام واألصول المالية والمحاسبية
المطبمة على حسابات النمابة.
ب .ال تستخدم أموال الصندوق إال لغاٌات تحمٌك أهداف هذا النظام.
المادة ()12
ال تنظم السندات بانواعها وعمود الشركات وأنظمتها وكافة العمود ووكاالت الخصومة وال تمبل لدى الجهات
المختصة ما لم يكن لد الصك عليها طابع التأمين الصحي ويشمل ذلن الوكاالت العامة لتمثيل الشركات في كل
دعوى من الدعاوى.

المادة ()13
لمجلس النمابة بنا ًء على توصيات المجلس التأديبي ،إيماع عموبات على المخالفين من المحامين ألحكام هذا الصندوق
تتراوح بين المنع مؤلتا ً من تنظيم السندات العدلية وأنظمة الشركات أو المنع من مزاولة المهنة لمدة ألصاها سنة
واحدة.
المادة ()14
يحك للمستفيد من أحكام هذا النظام اشران أ
التفضيلي للتأمين المترتب عليهم:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.

من أفراد العائلة المفصلين أدناه بعد ليامه بتسديد البدل المالي

الزوج أو الزوجة.
األوالد الذين لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشر من العمر وكذلن الذين يتلمون العلم في الكليات أو الجامعات
حتى انهائهم الدراسة أو حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما يمع أوالً.
البنات العازبات.
ذو الحتياجات الخاصة.
األخت غير المتزوجة شرط اإلعالة من المحامي.
األب واألم
المادة ()15

إذا توفي المشترن فإن أل من أفراد اسرته المنتفعين من الصندوق االستمرار في اإلستفادة من خدمات الصندوق
شريطة دفع بدل االشتران الذ تمرره اللجنة على أن ال يكون مشموالً بأ خدمات أخرى للمعالجة.
المادة ()16
يطبك مجلس النمابة هذا النظام بعد المصادلة عليه من لبل الهيئة العامة ونشره حسب األصول.

