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المادة (1) 

1.یكون للكلمات والعبارات الواردة في ھذه التعلیمات المعاني المخصصة لھا في المادة (1) من قانون 

التامین رقم (20) لسنة 2005 ما لم تدل القرینة على غیر ذلك.

2.باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة یكون للكلمات الواردة أدناه المعاني التالیة:-

القانون : قانون التامین رقم (20) لسنة 2005.

 معید التامین : معید التامین أالتفاقي و/أو االختیاري .

التامین  التي تمارس أعمال   إعادة  التامین  التامین و/أو شركة  التامین : شركة إعادة  شركة إعادة 

المسند إلیھا الخطر من  شركة التامین المباشر .

الشركة  : شركة التامین المحلیة أو فرع شركة التامین األجنبیة .

المادة (2)

على شركات التامین أن تعید التامین على عملیات التامین التي تعقدھا في فلسطین بموجب أحكام ھذه 

التعلیمات.

المادة (3)

1.على الشركة اعتماد سیاسة إلعادة التامین كجزء ال یتجزأ من سیاسة الشركة في االكتتاب بفروع 

التامین المجازة فیھا بحیث تمكنھا من الوفاء بالتزاماتھا.

والتزام  تعھد  یتضمن  بكتاب  المدیر  تزود  أن  تعاقدیة  أو  مالیة  بدایة كل سنة  الشركة وعند  2. على 

الشركة بما یلي:- 

أن اتفاقیات إعادة التامین لدیھا سواء االتفاقیات النسبیة أو غیر النسبیة تنظم وفق األصول  أ.   

الفنیة المعتمدة عالمیا لحمایة محافظھا التأمینیة.

أن التصنیف المعتمد لمعیدي التامین لدیھا ھو التصنیف االئتماني المعتمد عالمیا وكما ھو  ب.   

وارد في الملحق رقم (1) من ھذه التعلیمات.

أن الشركة ملزمة بتزوید المدیر بشھادات تغطیة مختومة ومعتمدة من قبل معیدي التأمین أو  ج.   
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وسطاء إعادة التأمین الذین تتعامل معھم الشركة وذلك في الحاالت االتفاقیة، أما في الحاالت 
االختیاریة فیجب أن یتضمن كتاب التغطیة الصادر عن وسیط إعادة التأمین 

          (Reinsurance slip) أسماء معیدي التامین المشاركین الذین منحوا التغطیة وحصة كل 
منھم .

نطاق  من  المستثناة  األخطار  وكذلك  االتفاقیة  تغطیات  نطاق  خارج  تقع  تأمینیة  قیم  أیة  أن  د.   
تغطیات االتفاقیة، یتم إسنادھا إلى معید تامین اختیاري بحیث ال یتم تجاوز صافي االحتفاظ 

المقرر لكل خطر .
أن سیاسة إعادة التامین في الشركة تتضمن خططا إلدارة السیولة في حال عدم التوافق بین  ھـ.   

دفع التعویضات وتحصیل حصة معیدي التامین من ھذه التعویضات. 

المادة (4) 
على الشركة االلتزام بما یلي :- 

للتصنیف  وفقا  االختیاري  أو  و/  أالتفاقي  التامین  لمعیدي  المسندة  الحصص  مجموع  یكون  أن   -1 
االئتماني الوارد في الملحق (1) لكل عقد من عقود التامین (100 %) للمجموعة األولى والثانیة 

عند التعاقد.
یجوز للشركة بموافقة المدیر التعامل مع معیدي التامین أالتفاقي و/ أو االختیاري المصنف ضمن   -2

المجموعة الثالثة والرابعة وفقا لألسس والشروط الواردة في المادة ( 7 ) من ھذه التعلیمات.

المادة (5) 
على الشركة التي ترغب في التعامل مع معیدي التامین من المجموعة الثالثة والرابعة الحصول من 

ھؤالء المعیدین على المعلومات التالیة:-
نسخة عن إجازة ممارسة أعمال التامین و/ أو إعادة التامین في البلد األم، مصادق علیھا حسب. 1 

األصول من جھة الرقابة واإلشراف الحكومیة وبأي تعدیل أو تغییر یطرأ على ھذه اإلجازة . 
نسخة عن آخر تقریر سنوي لمعید التامین بما في ذلك البیانات المالیة المدققة .. 2

المادة (6) 
على شركة التامین المحلیة التي تقبل حصة إعادة تامین اختیاري من شركة تامین أخرى، أن تحتفظ 

بنسبة من تلك الحصة، وبما ال یزید عن مستوى احتفاظھا في األخطار المشابھة. 

المادة (7) 
للشركة الحق في التعامل مع شركات إعادة تامین عربیة أو مع أي صندوق و/ أو مجمع تامین وفقا. 1 
ألحكام المواد ( 4) و ( 5 ) من ھذه التعلیمات حسب مقتضى الحال وبما ال یزید عن (30 %) من 

العملیات المعاد تأمینھا.
التعامل مع. 2  المطلوب،  المالءة  لھامش  قناعتھا وبما ال یؤثر على تحقیقھا  للشركة وحسب  یجوز 
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شركات إعادة تامین عربیة أو مع صندوق و/ أو مجمع تامین مصنف ضمن المجموعة الثالثة أو 

المجموعة الرابعة ، شریطة تزوید المدیر لغایات ھذا التعامل بما یلي: 

طبیعة عمل صندوق و/ أو مجمع التامین. أ-   

االتفاقیات الموقعة بین الصندوق و/ أو مجمع التامین والشركات المشاركة فیھ. ب-   

اتفاقیات إعادة التامین الخاصة بالصندوق و/ أو مجمع التامین. ج-   

المركز المالي للصندوق و/ أو مجمع التامین حسب مقتضى الحال. د-   

المقدمة  للمطالبات  المعید، ومدى رضاھا عن تسویاتھ  التعامل مع ھذا  الشركة في  تجربة  ھـ-   

إلیھ.

المادة (8)

على الشركة تزوید المدیر سنویا فیما یتعلق ببرامج إعادة التامین االتفاقي بما یلي:-   .1 

رسالة نوایا صادرة عن معیدي التامین تتضمن استعدادھم للتعامل مع الشركة، وشروط ذلك  أ-   

التعامل قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر یوما من موعد انتھاء االتفاقیة، وال یجوز للشركة 

إصدار أي وثائق تـأمین تندرج تحت نوع وفرع التأمین الذي ستشملھ رسالة النوایا، إال بعد 

تزوید  المدیر  بھذه الرسالة وموافقتھ علیھا . 

ب-  نسخ من كتب التغطیة خالل مدة ال تزید على ثالثین یوما من بدایة السنة االتفاقیة.  

یحق للمدیر أو من ینتدبھ اإلطالع على نسخ اتفاقیات إعادة التأمین.  .2 

للمدیر الحق في مخاطبة معیدي التأمین عند الضرورة.  .3 

المادة (9)

على شركة التامین تزوید الھیئة بشھادة من المدقق الخارجي مرفقة بالبیانات المالیة الختامیة للشركة, 

تتضمن مدى اتفاق برامج إعادة التامین التي قامت بھا الشركة مع أحكام القانون وھذه التعلیمات،  وذلك 

وفق الملحق (2).

المادة (10)

على الشركة التي تتقدم بعروض لبیع خدمات التامین المجازة  بھا، أو ترغب بالدخول في أي وقت 

في عطاءات التامین، أن تستكمل جمیع  برامج إعادة التامین وفقا ألحكام ھذه التعلیمات، والتي تلبي 

متطلبات تغطیة  ھذه الخدمات أو تلك العطاءات، وعلى الشركة أن تفصح عن برامج إعادة التامین 

التي تغطي ھذه الخدمات أو تلك العطاءات مع بیان أھم الشروط واالستثناءات إذا طلب منھا ذلك من 

قبل طالبي الخدمات أو أصحاب العطاءات.
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المادة (11)

یجب أن تتوافق شروط وأحكام برامج إعادة التامین المعتمدة مع شروط وأحكام األخطار المكتتب بھا، 

لضمان عدم وجود أي أخطار غیر مغطاة . 

المادة (12)

یترتب على شركة التامین تزوید المدیر أو من ینتدبھ من موظفي الھیئة بأیة معلومات أو بیانات عن 

معید التامین  أو الصندوق  أو المجمع ، وذلك خالل المدة التي یحددھا المدیر لھذه الغایة .

المادة (13)

للمدیر أن یطلب من الشركة وقف التعامل مع معید التامین أو الصندوق أو المجمع في أي من الحاالت 

التالیة:-

التامین من األسباب التي أدت إلى عدم تحقیق الشركة للحد األدنى. 1  إذا كان تدني تصنیف معید 

لھامش المالءة .

إذا توفرت لدیھ معلومات تدل على تعثر الوضع المالي لمعید التامین أو الصندوق أو المجمع. . 2

إذا لم یتمكن المعید أو الصندوق أو المجمع من الوفاء بالتزاماتھ أو عدم مقدرتھ على االستمرار. 3 

بأعمالھ.

إذا لم یتم تزویده بأي من البیانات أو الوثائق المطلوبة عن المعید بمقتضى أحكام ھذه التعلیمات. 4 

والقرارات الصادرة بمقتضاھا.

المادة (14)

تلتزم الشركة بتوفیق أوضاعھا وفقا ألحكام ھذه التعلیمات على النحو التالي :-

1.خالل فترة ال تتجاوز ستة  أشھر من تاریخ نفاذ أحكام ھذه التعلیمات، لغایة ترتیبات إعادة التامین 

االختیاري . 

2.اعتبارا من بدایة السنة المالیة أو االتفاقیة التالیة لتاریخ صدور ھذه التعلیمات، لغایات برامج إعادة 

التامین االتفاقي.

صدرت في مدینة البیرة بتاریخ : 2009/09/29م 

                              الموافق 20/ شوال/1431ھـ
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Moody’s
Standard & Poor’s

المجموعة األولى :

SuperiorA++ & A+ExceptionalAaa
 Extremely
Strong

AAA

ExcellentA & A-ExcellentAaVery StrongAAِِ

المجموعة الثانیة :

Very GoodB++ & B+GoodAStrongA

FairB & B-AdequateBbbGoodBBB

المجموعة الثالثة :

MarginalC++ & C+QuestionableBbMarginalBB

WeakC & C-PoorB
 Weak /
Vulnerable

B

المجموعة الرابعة :

Less than that
 Or
 not rated

 Less than that
 or
 not rated

Less than that
   or

not rated
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 السادة / ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة المحترمون.

لقد قمنا بمراجعة مدى اتفاق تعلیمات ترتیبات إعادة التامین االختیاري وبرامج إعادة التامین أالتفاقي 

التي قامت بھا شركة: ................................................................ مع أحكام تعلیمات ترتیبات 

إعادة التامین .

إن تطبیق تعلیمات ترتیبات إعادة التامین ھي مسؤولیة إدارة الشركة . وان مسؤولیتنا ھي مراجعة مدى  

التزام الشركة بتطبیق تلك األحكام استنادا إلى اإلجراءات التي قمنا بھا .

اشتملت اإلجراءات التي قمنا بھا على فحص وتقییم المستندات واألدلة والعقود المتعلقة ببرامج إعادة 

التامین  إعادة  ببرامج  المتعلقة  والعقود  واألدلة  المستندات  من  عینات  وتقییم  فحص  وعلى   , التامین 

األخرى .

إن ھذه اإلجراءات ال تشكل إجراءات للتدقیق وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة , لذا فإننا ال نبدي 

رأیا حولھا .

استنادا إلجراءات المراجعة التي قمنا بھا , لم یسترع انتباھنا أي أمور تجعلنا نعتقد بان شركة .........

......................................................................غیر ملتزمة بتطبیق تعلیمات ترتیبات إعادة 

التامین فیما عدا األمور التالیة :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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