اجلريدة الر�سمية العدد ()1372

الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار
رقــم 2020/87
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيـم �أعمـال �سما�سـرة الت�أمـني
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار �إلى الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ، 2017 / 19 /
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  23 :من دي�سمبـــــــــــــــر 2020م
عبداللــه بـن �سالــــم بـن عبداللــه ال�ساملــي
الرئيــ�س التنفي ــذي للهيئ ــة العام ــة ل�س ــوق املــال
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الئحـة تنظيـم �أعمـال �سما�سـرة الت�أمـني
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املــواد ( /4البنــد  ، )1و( /6البن ــد  ، )7و( /7البنـ ــد  ، )1و( /8البن ــد ، )2
و( /9البند  ، )1و( /18البند  ، )7و( ، )21و ( ، )26و( ، )28و( ، )33و( )35من الئحة تنظيم
�أعمال �سما�سرة الت�أمني امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة (  ) 4البند ()1
� -1سداد العمولة التي ت�ستحق لل�سم�سار خالل فرتة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل من
تاريخ ت�سلم ق�سط الت�أمني .
املــادة (  ) 6البند ()7
� - 7صـ ــورة ط ـبــق الأ�صـ ــل مــن عقــد الت�أ�سيــ�س  ،والنظــام الأ�سا�ســي  ،ون�سخــة م ــن �أنظمـ ــة
العمل واللوائح الداخلية  ،و�شهادة القيد فـي ال�سجل التجاري على �أن يقت�صر الن�شاط
على �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني  ،و�شهادة االنت�ساب �إلى غرفة جتارة و�صناعة عمان    .
املــادة (  ) 7البند ()1
� - 1أن يكون حا�صال على �أحد امل�ؤهالت الآتية م�صادقا عليها من جهات االخت�صا�ص :
�أ  -بالن�سبة للعمانيني :
�أ  -درجة زميل (� ، )Fellowأو درجة رفيق ( )Associateمن معهد الت�أمني
القانوين فـي لنــدن (� ، )CIIأو م ــن هيئ ــة مكتتبــي املمتلك ــات واحلــوادث فـي
الوالي ــات املتح ــدة الأمريكيــة (� ، )CPCUأو من معهد �أو هيئة نظرية توافق
عليها الهيئة  ،عالوة على خربة فنية فـي �أعمــال الت�أميــن ال تقل مدتهــا عن
( )3ثالث �سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو
ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ب  -ماج�ستيــر فـي الت�أمي ــن �أو فـي �أحــد العلــوم املالي ــة �أو االقت�صادي ــة �أو الإداري ــة ،
عالوة على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن (� )4أربع �سنوات فـي
جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
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ج  -بكالوريو�س فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية �أو الإدارية ،
عالوة على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن ( )5خم�س �سنوات
فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي
الت�أمني .
د  -دبلوم فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية �أو الإدارية  ،عالوة
على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن (� )6ست �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
هـ  -دبلــوم التعليــم العــام عــالوة على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها
عن ( )10ع�شر �سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو
ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ب  -بالن�سبة للأجانب :
�أ  -درجة زميل (� ، )Fellowأو درجة رفيق ( )Associateمن معهد الت�أمني
القانوين فـي لندن (� ، )CIIأو من هيئة مكتتبي املمتلكات واحلوادث فـي
الواليات املتحدة الأمريكية (� ، )CPCUأو من معهد �أو هيئة نظرية توافق
عليها الهيئة  ،عالوة على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن
(� )6ست �سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو
ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ب  -ماج�ستري فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية  ،عالوة على
خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن (� )7سبع �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ج  -بكالوريو�س فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية  ،عالوة على
خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن ( )8ثماين �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للهيئة �إجراء اختبار ومقابلة �شخ�صية للمدير قبل تعيينه .
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املــادة (  ) 8البند ()2
 - 2وديعة مالية مرهونة ل�صالح الهيئة �أو �ضمان م�صرفـي �صادر من �أحد امل�صارف
العاملــة فـي ال�سلطن ــة يك ــون �ساري ــا طــوال مــدة الرتخيــ�ص  ،وذلك مببلغ وقدره
( )75.000خم�سة و�سبعون �ألف ريال عماين لفئة �سم�سار ت�أمني  ،و( )150.000مائة
وخم�سون �ألف ريال عماين لفئة �سم�سار �إعادة ت�أمني  ،و( )200.000مائتا �ألف ريال
عماين لفئة �سم�سار ت�أمني و�إعادة ت�أمني  ،وذلك ل�ضمان كافة حقوق الغري من قبل
ال�سم�سار  ،النا�شئة عن �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ويجب على ال�سم�سار الذي يرفق مع الطلب وديعة مالية  ،تقدمي �شهادة من امل�صرف
تثبت رهن الوديعة ل�صالح الهيئة  ،و�أن امل�صرف لن ي�سمح لل�سم�سار ب�سحب �أي جزء
من الرهن �إال مبوافقة الهيئة .
املــادة (  ) 9البند ()1
 - 1فـي حــال ا�ستيفاء الطلــب للبيان ــات وال�ش ــروط وامل�ستنـ ــدات الأولي ــة املطلوب ـ ــة يت ــم
�إخطار مقدم الطلب بذلك  ،وعليه تقدمي امل�ستندات اخلا�صة بال�ضمانات املالية
مثل ( :وثيقة الأخطاء املهنية  ،والوديعة املالية �أو ال�ضمان امل�صرفـي  ،ور�سوم
الرتخي�ص)  ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي ما يثبت �أنه قد قام بتوفري مكان خا�ص ملمار�سة
الن�شاط  ،وذلك فـي مدة �أق�صاها ( )90ت�سعون يوما من تاريخ الإخطار .
املــادة (  ) 18البند ()7
� - 7إلزام العميل بدفع ق�سط الت�أمني  ،و�أي مبالغ �أخرى قد ت�ستحق عليه �إلى �شركة
الت�أمني مبا�شرة  ،وذلك ح�سبما تن�ص عليه االتفاقية املربمة بني كل من �شركة
الت�أمني  ،وال�سم�سار  ،وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز حت�صيل �أق�ساط الت�أمني الفردي ،
وتوريدها �إلى �شركة الت�أمني خالل فرتة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل من
تاريخ �إ�صدار الوثيقة .
املــادة ( ) 21
تبد أ� ال�سنة املالية لل�سم�سار فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،على �أنه بالن�سبة لل�سنة املالية الأولى ف�إنه �إذا ت�أ�س�س
ال�سم�سار خالل الن�صف الأول من ال�سنة  ،ف�إن �سنته املالية تنتهي بنهاية هذه ال�سنة ،
�أما �إذا ت�أ�س�س خالل الن�صف الثاين من ال�سنة  ،ف�إن �سنته املالية تنتهي بنهاية ال�سنة التالية .
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املــادة ( ) 26
يجب �أال تقل جملة �أ�صول ال�سم�سار عن جملة التزاماته فـي �أي وقت عن ()50.000
خم�سني �ألف ريال عماين � ،إذا كان ميار�س �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني ،
وعن ( )75.000خم�سة و�سبعني �ألف ريال عماين � ،إذا كان يجمع بني �أعمال ال�سم�سرة فـي
الت�أمني  ،و�إعادة الت�أمني .
وحتت�سب تلك الأ�صول وااللتزامات على النحو الآتي :
� - 1إجمايل الأ�صول ح�سب القوائم املالية لل�سم�سار  ،ويخ�صم منها الآتي :
�أ  -الأ�صول غري امللمو�سة .
ب � -إجمايل الذمم املدينة التي تخ�ص الأطراف ذوي العالقة املن�صو�ص عليهم
فـي املعايري الدولية للتقرير املايل .
� - 2إجمايل االلتزامات ح�سب القوائم املالية لل�سم�سار  ،وي�ضاف �إليها الذمم الدائنة
للم�ؤ�س�سني  ،و�إدارة ال�سم�سار  ،التي من بينها القرو�ض واملدفوعات املقدمة من
قبلهم (�إذا �صنفت فـي جانب حقوق امللكية) .
املــادة ( ) 28
يحظر على ال�سم�سار القيام بالآتي :
 - 1التعامل مع �شركة ت�أمني غري مرخ�صة من الهيئة  ،با�ستثناء القيام ب�أعمال
�سم�سار �إعادة الت�أمني .
 - 2الت�أخر فـي �سداد جميع االلتزامات املالية وفقا ملا هو متفق عليه بينه  ،وبني �شركة
التامني ملدة تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها .
 - 3تنازلــه عــن قيــده فـي ال�سج ــل ل�شخــ�ص �آخــر �أو ت�أجــري مركــزه �أو �أي من فروعه
املرخ�صة فـي ال�سلطنة .
 - 4التخلف عن جتديد الرتخي�ص فـي املدة املحددة .
 - 5التخلف عن جتديد الوديعة املالية �أو خطاب ال�ضمان امل�صرفـي .
 - 6الإخالل ب�أي من الواجبات �أو االلتزامات الواردة فـي القوانني واللوائح والقرارات
املنظمة لعمله  ،والتعاميم التي ت�صدرها الهيئة .
املــادة ( ) 33
ي�صدر الرئي�س التنفيذي قرارا ب�إلغاء الرتخي�ص فـي حال حتقق �أي من �أ�سباب الإلغاء
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )32من هذه الالئحة  ،على �أن تتولى الهيئة �إخطار �شركات
الت�أمني خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ �صدور قرار الإلغاء .
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ويجب على ال�سم�سار الذي �صدر قرار ب�إلغاء ترخي�صه االلتزام بالآتي :
 - 1وقـ ــف مزاول ــة ن�شاط �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمــني املرخـ�ص بــه  ،وعدم القيام ب�أي
عمليات ت�سويق لوثائق ت�أمني جديدة .
 - 2العمل على ت�سوية جميع التعامــالت وااللتزامــات مــع جميـع الأطراف الأخرى
املتعاملة معه .
 - 3موافاة الهيئة بخطاب �إخالء م�س�ؤولية وبراءة ذمة من جميع �شركات الت�أمني
التي تعامل معها تثبت عدم وجود �أي م�ستحقات مالية عليه .
 - 4موافاة الهيئة بالإجراءات التي �سيتم اتخاذها من قبله  ،لت�سليم جميع الأعمال
التي ما زالت فـي ذمته ل�شركات الت�أمني املتعاقد معها .
 - 5ن�شر �إع ــالن فـي �صحيفتــني حمليت ــني خـ ــالل ( )2يوم ــني متتالي ــني باللغتــني
العربي ــة والإجنليزية  ،لإعالم كافــة الأطراف التــي يتعامــل معهــا ب�إلغاء ترخي�صه ،
وعليه موافاة الهيئة بن�سخة من الإعالن فور ن�شره .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز لل�سم�سار الذي �ألغي ترخي�صه التقدم بطلب احل�صول على
ترخي�ص جديد � ،إال بعد مرور ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �صدور قرار �إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 35
ال يجوز الإفراج عن الوديعة املالية �أو خطاب ال�ضمان امل�صرفـي �إال بعد مرور ( )1عام
واحد من تاريخ �صدور قرار �إلغاء الرتخي�ص  ،والت�أكد من عدم وجود �أي التزامات
مالية على ال�سم�سار .
ويجوز للهيئة الإفراج عن الوديعة املالية �أو خطاب ال�ضمان امل�صرفـي قبل م�ضي املدة
امل�شار �إليها فـي حال قيام امل�صفـي املكلف بت�صفية ن�شاط ال�سم�سار مبخاطبة الهيئة
للإفراج عن ال�ضمان .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف فقرتان فـي نهاية املادتني ( ، )5و (/16البند  )7من الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة
الت�أمني امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
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املــادة ( ) 5
" كما يحق لل�سم�سار عند �إبرام وثائق الت�أمني الفردية �أن يخ�صم عمولته من الأق�ساط
املح�صلة من قبل العمالء قبل حتويلها ل�شركة الت�أمني ح�سب العقد املوقع بني
الطرفني".
املــادة (  ) 16البند ()7
" مع االحتفاظ  -كتابيا �أو �إلكرتونيا  -مبا يثبت �إطالع العميل على عر�ضني على الأقل
قبل �إبرامه لوثيقة الت�أمني".
املــادة ( ) 3
ت�ضاف �إلى الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني  ،الن�صو�ص الآتية :
البند ( )10من املــادة ()24
 -10التعامل مع �أ�شخا�ص من غري العاملني لديه املقيدين فـي وزارة العمل لت�سويق
منتجات �شركات الت�أمني .
البند ( )6من املــادة ()32
� -6إذا دخل ال�سم�سار فـي طور الت�صفية .
املــادة ( )35مكررا
يجـ ــوز للهيئ ــة توقيــع �أحـ ــد اجلزاءات الآتية فـي حالة خمالفة ال�سم�سار �أحكام املواد
( )28 ، 24 ، 23 ، 22من هذه الالئحة :
 - 1الإنذار .
 - 2توقيع غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ()10.000
ع�شرة �آالف ريال عماين .
� - 3إيقاف م�ؤقت عن ممار�سة العمل ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
وللهيئة �إذا قام ال�سم�سار مبعاجلة �أ�سباب الإيقاف خالل املدة املتفق عليها مع الهيئة
فـي �ضوء الأ�سباب التي �أدت �إلى ذلك  ،ال�سماح لل�سم�سار مبمار�سة الأعمال املرخ�ص بها ،
�أو جزء منها بعد الت�أكد من معاجلة كافة �أ�سباب الإيقاف .
املــادة ( ) 4
يلغى البند ( )1من املادة ( ، )17واملواد ( )34 ، 31 ، 29من الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة
الت�أمني امل�شار �إليها .

