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سة النقيب برئا 08/04/2021إن مجمس نقابة المحامين في طرابمس المنعقد بتاريخ     
محمد نشأة و  الدوييي، ريمون خطار، بالل ىرموشساتذة: يوسف محمد المراد وعضوية األ

 فتال.
 

 1/5/2021دة من عطفًا عمى عقد التأمين الموقع مع شركة ميدغمف عن الفترة الممت
/ دوالر 1658ا قدره /الفردية اإللزامية مبمغً  ةبوليصالقيمة فيو بمغت  الذي 30/4/2022إلى 

 ـ2020/2021بوليصة العائدة لمعام قيمة ال عمىأميركي أي بزيادة صفر بالمئة 
% منيا عمى سعر 60بنسبة  ىذه القيمةليو قد حّدد طريقة تسديد إولما كان العقد المشار       

 % منيا بموجب شك بالدوالر40/ ليرة لبنانية لمدوالر الواحد و3250/ ـصرف محدد ب
عمى سعر  كانت محسوبة 2020/2021األميركي، في حين أن قيمة البوليصة العائدة لمعام 

 ،رة لبنانية لمدوالر الواحد/ لي1515صرف قدره /
العام  بمغت فيالتي كانت  أعباء التأمينكل كبير من ولما كان ىذا الواقع سيزيد بش      

الصرف  سعرل وفقاً  ،ليرة لبنانية  /3747772307000/ مجموعو ما 2020/2021المنصرم 
المقبل  كمفتيا عن العامفيما سترتفع ، لمدوالر الواحد / ليرة لبنانية1515/ بـ المحدد الرسمي
استناًدا إلى عدد المحامين  ،ليرة لبنانية /5794070007000/ قدره إلى مبمغ 2021/2022

محاٍم بحيث سيبمغ عجز صندوق التعاونية  17100المتوقع أن يشمميم التأمين، والمقدر ب: 
الخارجي المؤرخ الحسابات الداخمي و  َقيِ تقرير مدق  ، وفًقا ل/ ليرة لبنانية3794070007000/

 ،07/04/2021بتاريخ 
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 ،/ بالميرة المبنانية574007000/ تبمغ في العقد الجديدالبوليصة الفردية  كانت قيمةولما      
بالميرة المبنانية عمى منو % 60 ُيدفع /$:17658البوليصة ليذا العام / سعروذلك عمى أساس 

% يدفع بموجب شيك بالدوالر االميركي )وفق 40و لمدوالر األميركي، /ل.ل 37250سعر /
 ك بالدوالر(تسعيرة السوق الحالية لمشي

ل السنوات الماضية نخفضت بشكل كبير خالاولما كانت إيرادات صندوق التعاونية قد       
نتيجة اإلغالق العام بسبب تفشي وباء  2020/2021ا خالل العام واضحً  تدنًياوسجمت 

 ،كورونا
وعمى تقرير المدقَقين  ،ن لجنة التأمين في النقابةعصية الصادرة وعطفًا عمى التو       

ية الالزمة للتأمين التغطية الما واضطراري ومستعجل تخاذ قرار بشكل طارئاوجوب المتضمن 
أزمة مالية حقيقية تمنعيا عمق في  نقابة ستجد نفسيامع التحذير بأن ال بوليصة التأمين، لكمفة

  عمى مّر السنين،بيا  ت تتكفلكان بعدما، من دفع كمفة البوليصة
ولكن  ،ستمرار في تأمين تمك التقديمات لممحامينمن مجمس النقابة عمى اال اوحرصً       

 ، أعاله مبينةفي ظل الظروف الضمن اإلمكانيات المالية المتاحة 
والتعاضد  لمحامين وعمى النقابة التكاتفليو يفرض عمى اإولما كان الواقع المشار       

خوًفا من انييار مشتركة لمحفاظ عمى تمك التقديمات، بصورة وتحمل المسؤولية  والتعاون
 الصندوق التعاوني الذي يشكل مركز األمان الصحي لعموم المحامين،

عن طريق إطالق مفيوم "المساىمة في التأمين" وىو عبارة ال يتحقق إال ولما كان ىذا       
من تقديمات البوليصة ستفادة لال ،2021/2022 يةسنة التأمينالامي عن عن مبمغ يسدده المح

لنقابة في آٍن معًا عمى مين والمحااأوضاع  ه،ؤخذ باالعتبار لتحديد، عمى أن تُ إللزاميةالسنوية ا
ليو باألرقام أعاله، كل إفرق كمفة البوليصة المشار تغطية  بما ُيؤمنعدة "ال ضرر وال ضرار" قا

 العادية،  لعموميةذلك دون المّس بقيمة الرسم السنوي المحدد من قبل الجمعية ا
 الكمفة العامة لبوليصة التأمين، ثمث تجاوزساىمة المحامين المطموبة ال تولما كانت م       
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مبدأ المساواة يفرض أن ُيعتمد إلقرار "المساىمة في التأمين" أساٌس واحد، ولما كان 
من النظام الداخمي قبل التعديل األخير التي  4المادة يسري عمى جميع المحامين، وىو نّص 

يستفيد  ومن ر،مسافالو  ؛غير العاملالمحامي العامل و  حديدلتالشروط الواجب توافرىا  تحدد
ىذا بحيث يقتضي اعتماد  ؛تمك المحددة في بوليصة التأمين ن نظام تقديمات خاص توازيم

 لتحديد قيمة المساىمة المطموبة،   معياًراالنص 
أو ممارسًا أو  عاماًل  يعتبرن المحامي إ لى القولتطبيق ىذا النص يؤدي إ كانولما       

الوكاالت لدى الدائرة المالية في النقابة قيد في سجل وكالة  30 سجلكان قد ، إذا مزاواًل لممينة
 ؛ 31/12/2018لغاية  1/1/2014خمس سنوات من  عمى امتداد

فترة إستثنائية، توقفت  31/3/2021لغاية  18/4/2019ولما كانت الفترة الممتدة من        
فييا األعمال بشكٍل كبير، فينبغي إنطالقًا من مبدأ العدالة، ومراعاًة لمواقع ولمصمحة المحامين، 

كامل  ان ُتضاف ىذه المدة الى السنوات الخمس السابقة، بحيث ُتعتمد قاعدة الثالثين وكالة عن
لغاية  1/1/2019، بإستثناء الفترة الممتدة من 31/3/2021لغاية  1/1/2014من المدة
17/4/2019، 

، أن ُتحسب كّل وكالٍة إلزاميٍة عن الشركات، بمنزلة وكالتين واجبولما كان من ال       
 عاديتين،

عمى جميع  "الوكاالت"عدد ولما كان مبدأ العدالة يفرض كذلك، أن ُتعتمد قاعدة       
المحامين، بحيث ُيكّمف من لم يبمغ العدد المطموب، بمساىمٍة أكبر، بإعتبار ان من سجل 
وكاالٍت يكون أواًل قد التزم بقوانين النقابة وأنظمتيا، وساىم ثانيًا في الصندوق التعاوني عينًا 

ن نسبة أن تكو ، المحدد  عددأقل من التكميف من سجل وطوابع،  فينبغي من باب العدالة 
مساىمتو في التأمين معادلة لنسبة الفارق بين ما سجمو فعميًّا وما تنص عميو أحكام النظام 

  ،الداخمي
من النظام  4من قانون تنظيم مينة المحاماة، والمادة  39و  5و 2وسندًا ألحكام المواد      

 الداخمي،
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 لذلــــــــــك
 : عجماباإلقرر المجمس 

 
"المساىمة في التأمين" بحيث يكمف المحامون المستفيدون من  أوًًل: إقرار قاعدة

، درًءا ًلنييار بوليصة التأمين اإللزامي تسديد جزٍء من قيمتيا، بما يخص كل واحد منيم
وذلك عن السنة  صندوق التعاونية وزوال شبكة األمان الصحي التي يقدميا لممحامين،

 .2022-2021التأمينية 
 

ر رقم بموجب القرا قبل التعديلمن النظام الداخمي لمنقابة  4ثانًيا: اعتماد نص المادة 
ىذه مقدار لتحديد  أساساً  ،20/8/2019الصادر عن مجمس النقابة بتاريخ  33/1

 المساىمة.  
 

مستفيد منو ما بين عمى كل محاٍم كمساىمة في التأمين د المبمغ المتوجب يحدتثالثًا:      
وذلك وفًقا لآللية  ،ل.ل. كحد أقصى 4.250.000ل.ل. كحدٍّ أدنى، و 1.750.000
 :المفصمة أدناه

من النظام الداخمي  4استوفوا شروط المادة  ممحامين العاممين الذينبالنسبة ل .1
( و/ أو اإللزامية كحد أدنى وكالة 30بتسجيميم العدد المطموب من الوكاًلت العادية )

 13/4/2019من و  31/12/2018لغاية  01/01/2014 خالل الفترة الممتدة من
يطبق في ىذه الحالة عدد عمى أن  ،ل.ل /000,750,1/ :31/3/2021لغاية 

بموجب القرار  من النظام الداخمي قبل التعديل 4لشركات المنصوص عنو في المادة ا
  .20/8/2019تاريخ  33/1الصادر عن مجمس النقابة رقم 

 01/01/2014الفترة الممتدة من سجموا أي وكالة خالل ممحامين الذين لم يبالنسبة ل .2
 /000,250,4/ :31/3/2021لغاية  13/4/2019من و  31/12/2018لغاية 

 .ل.ل
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المدة نفسيا،  خالل ةوكال 29ما بين وكالة واحدة و سجموا الذين نيممحامبالنسبة ل .3
 تكون حصتيم من المساىمة في التأمين وفق القاعدة الحسابية اآلتية:

 (.30 ÷ت المسجمة عدد الوكاًل – 30× ) 1,750,000 – 4,250,000
  31/12/8201و 01/01/2014 بين العام الجدول عمى المقيدين لممحامين بالنسبة .4

أعاله، ولكن مع احتساب مجموع عدد  3تطبق عمييم القاعدة نفسيا الواردة في البند 
 الوكاًلت المسجمة بالنسبة إلى عدد سنوات القيد عمى الجدول. 

أو الذين أعيد  01/01/2018 بعد العام الجدول عمى نيالمقيد نيممحامبالنسبة ل .5
 البالغالحد اًلدنى لممساىمة  ونيسدد :بعد التاريخ المذكورقيدىم 

 ./ل.ل1,750,000/
من فائض عدد الوكاًلت المسجمة  ىؤًلء ستفيدي:زوجاتزواج والأل ا لممحامين بالنسبة .6

المطموب لتسجيل الحد األدنى  متى فاق ىذا العدد ،زوجاتيمأو م جيازو أ اءسمأعمى 
مدرجًا عمى ًلئحة  آيٍّ منيم أن ًل يكون إسمشرط ، الوكاًلت خالل الميمة المحددة

، او عمى ًلئحة المستفيدين من تقديماٍت خاصة وكاممة من ىيئات ضامنة المسافرين
 .أخرى

وأشقائيم أو شقيقاتيم ) أو  بناتيم وأاألميات وأبنائيم  وأبالنسبة لممحامين اآلباء  .7
 وأاآلباء  اءسمأمن فائض عدد الوكاًلت المسجمة عمى  ىؤًلء ستفيدي :بالعكس(

 ، متى فاق ىذا العدد )أو بالعكس( شقيقاتيم بناتيم وأشقائيم أوأو األميات وأبنائيم 
وُيحسب ىذا الفائض الحد األدنى المطموب لتسجيل الوكاًلت خالل الميمة المحددة، 

مدرجًا  آيٍّ منيم ًل يكون إسمالمكتب نفسو، وأن في مسجمين شرط أن يكونوا ليم، 
او عمى ًلئحة المستفيدين من تقديماٍت خاصة وكاممة من ، عمى ًلئحة المسافرين

 .ىيئات ضامنة أخرى
نظام تقديمات  يسدد كل محاٍم يستفيد من :آخر تقديمات نظام من نيممستفيدبالنسبة ل .8

 يموظفو ن يسابقالقضاة والنواب كالتمك المحددة في بوليصة التأمين ) خاص توازي
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 ةالبالغو  كامل كمفة البوليصة،الجامعات( وأساتذة الفئة األولى والضباط العسكريين 
 ./ل.ل5,400,000/

كل محاٍم مسجل عمى يسدد  بالنسبة لممحامين المسجمين عمى ًلئحة المسافرين: .9
، في حال /ل.ل5,400,000/ المسافرين كامل قيمة بوليصة التأمين والبالغةًلئحة 

 تفادة من تقديماتيا،سرغب باإلٍ 
يتوجب عمى كل محاٍم متدرج أن يسدد مبمغًا وقدره  :نيالمتدرج نيممحامبالنسبة ل .10   
ويعفى من ىذا الموجب المحامون  ،ستفادة من بوليصة التأمين.ل لال/ل750,000/

والذين سددوا مبمغ تأمينيم عن ، 2019/2020المالية المتدرجون الذين تسجموا في السنة 
لقرار مع التأكيد عمى مضمون ا سنوات التدرج كاممة أو تسجموا لدى جيات ضامنة أخرى.

 .11/02/2020تاريخ  14/1الصادر عن مجمس النقابة رقم 
  
 

سدد رسمو السنوي العائد لم يُ نو ًل يستفيد من التأمين اإللزامي كل محاٍم لتذكير بأمع ا
 . 2020/2021 لمعام

 
 طرابلس في المحامين نقيب

 المراد محمد


