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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2016/11
ب�إ�صـدار قانـون الت�أمـني التكافلـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/4
وعلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمـل ب�أحكـام قانـون الت�أميـن التكافلـي املرفـق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  26 :مـن جمادى الأولى �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  6 :مـن مــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2016م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قانـون الت�أميـن التكافلـي
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
يك ــون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة  -ف ــي تطبيــق �أحكام هذا القانون  -املعنى املبني قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املـال .
 - 2املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 4ال�شركة :
ال�شركة املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 5الرتخي�ص :
القرار ال�صادر مـن الهيئـة باملوافقـة علـى مزاولـة ن�شـاط الت�أميـن التكافلـي وفقــا
لأحكام هذا القانون .
 - 6ن�شاط الت�أمني التكافلي :
ن�شاط تعاوين يتفق و�أحكـام ال�شريعـة الإ�سالميــة  ،يقــوم علـى م�شاركـة وتكافـل
جمموعة مــن الأ�شخــا�ص ملواجهة �أخطار حمددة حمتملة  ،من خالل �أداء ا�شرتاكات
نقدية لل�شركة ال�ستخدامه فـي تعوي�ض امل�ضرور فـي حال وقوع اخلطر امل�ؤمن
�ضده  ،وي�شمل ذلك ن�شاط �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 7امل�شـــارك :
كل طرف م�شارك مع ال�شركة فـي عقد ت�أمني تكافلي .
 - 8الإدارة التنفـيذية لل�شركة :
الرئي�س التنفـيذي لل�شركـة �أو مديرهــا العام  ،وامل�س�ؤول املايل  ،وم�س�ؤول االلتزام ،
وكل �شخ�ص �آخر ي�شغل وظيفة عليا بال�شركة وفق هيكلها التنظيمي .
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 - 9املهن املرتبطة بقطاع الت�أمني التكافلي :
و�سطاء الت�أمني التكافلي  ،وكالء الت�أمني التكافلي  ،اال�ست�شاريون فـي جمال
الت�أمني التكافل ــي  ،خب ــراء تقدي ــر اخل�سائــر  ،الأخ�صائيــون فـي ت�سويـة املطالبــات
الت�أمينية  ،وغريها من املهن التي ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س .
 - 10اخلبري االكتواري :
ال�شخـ ــ�ص امل ؤ�ه ــل علميـ ــا واملرخ ـ ــ�ص لــه مــن الهيئ ــة �أو مــن �أي جه ــة أ�خ ــرى
معتـ ــرف بها من الهيئة ملزاولة املهنة .
 - 11جلنة الرقابة ال�شرعية :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )22من هذا القانون .
 - 12هامــ�ش املــالءة :
احلد الأدنى من ر�أ�س مال ال�شركـة � ،أو ر�أ�س املال القائم على املخاطر � ،أيهما
�أكرب وفقا ملـا حتدده الالئحة .
 - 13الوديعـــــة :
جمموع الأموال املخ�ص�صة ل�ضمان هام�ش املالءة  ،والتي تلتزم ال�شركة باالحتفاظ
بها وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .
 - 14اال�شرتاكــــات :
املبال ـ ــغ الت ـ ــي يلتـ ـ ــزم امل�شارك ـ ــون ب�سداده ــا ل�صنـ ــدوق امل�شارك ـيـ ــن املن�صـ ــو�ص
عليــه فـي املـادة ( )33من هذا القانون تنفـيذا لعقد الت�أمني التكافلي .
 - 15الفائـــــ�ض :
جممــوع اال�شرتاكــات واالحتياطيات والأربـاح خم�صومـا منهـا جممــوع النفقات
والتعوي�ضات املدفوعة �أو امل�ستحقة الدفع خالل العام .
 - 16نقـــل الأن�شطـــة :
قي ــام ال�شركـ ــة بتحوي ــل ك ــل �أو بع ــ�ض عق ــود الت�أمني التكافلي التي تكون طرفا
فـيها �إىل �شركة �أخرى مرخ�ص لها مبزاولة �أن�شطة الت�أمني التكافلي .
 - 17الالئحــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على �أن�شطة الت�أمني التكافلي بال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
تكون �أن�شطة الت�أمني التكافلي على النحو الآتي :
 - 1فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 2فرع الت�أمني التكافلي العام .
وتبني الالئحة املق�صود بالنوعني وفئات الأن�شطة التي ي�شملها كل منهما .
املــادة ( ) 4
يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة �أن�شطة الت�أمني التكافلي �أو الرتويج له �إال بعــد احل�صــول
على ترخي�ص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .
الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صــات و�صالحيــات الهيئــة
املــادة ( ) 5
تختــ�ص الهيئــة بتنظيــم قطــاع الت�أميــن التكافلــي وفقــا لأحكـام هـذا القانــون والالئحـة ،
ولها ب�صفة خا�صة الآتي :
� - 1إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة ملزاولة �أن�شطة الت�أمني التكافلي .
 - 2و�ضع ال�شروط وال�ضوابط والإجراءات الالزمة للرتخي�ص مبزاولة املهن املرتبطة
بقطاع الت�أمني التكافلي  ،و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة لتلك املهن .
 - 3الإ�شراف والرقابة والتفتي�ش على ال�شركات للتحقق من التزامها بتطبيق �أحكام
هذا القانون والالئحة .
� - 4إعداد الدرا�سات الالزمة وو�ضع اخلطط املنا�سبة لتعزيز وتطوير �أن�شطة الت�أمني
التكافلي .
 - 5رف ــع م�ست ــوى الوعــي بالت�أمني التكافلي من خالل �إعداد وتنفـيذ برامج توعوية
فـي هذا اخل�صو�ص .
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 - 6تعزيز التعاون مع اجلهات الوطنية والأجنبية واملنظمات واالحتادات الإقليمية
والدولي ــة املعني ــة ب�أن�شط ــة الت�أمي ــن التكافل ــي  ،وذل ــك مــن خالل �إبرام اتفاقيات
�أو مذك ــرات تفاهـ ــم  ،واالن�ضـمـ ــام لع�ضويتهـ ــا مبراع ــاة �أحكــام القوانيــن النافــذة
بال�سلطنة .
 - 7حتديد ر�سوم الرتاخي�ص وغريها من اخلدمات التي تقدمها الهيئة فـي جمال
الت�أمني التكافلي .
� - 8إ�صدار التعاميم والتعليمات الالزمة لتنظيم قطاع الت�أمني التكافلي .
وعلى الهيئة �إن�شاء هيـئة عليــا للرقابــة ال�شرعيــة علــى �أن�شطــة الت�أميــن التكافلــي
ي�صدر  -بت�شكيلها وحتديد اخت�صا�صها ونظام العمل بها وال�شروط الواجب توافرها
فـي �أع�ضائها وحتديد مكاف�آتهم  -قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 6
تتمتع الهيئة بكافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة اخت�صا�صاتها  ،ولها ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1إ�ج ــراء التحقيق ــات الإداري ــة الالزمــة فـي �شـ ـ�أن الوقائــع والت�صرفات التي تقع
باملخالفة لأحكام هذا القانون والالئحة وما ي�صدر عن الهيئة من تعليمات .
 - 2تكليــف اخلبــري االكتواري لل�شركة �أو �أي خبري اكتواري �آخر على نفقة ال�شركة
لدرا�سـ ـ ــة الو�ض ــع املال ــي لل�شركـ ـ ــة مب ــا ف ــي ذل ــك تقيي ــم �أ�صولـ ـهـ ــا والتزاماتهـ ـ ــا
وكل م ــا يتعلق بالأن�شطة املرخ�ص بها  ،و�إعداد تقرير بذلك  ،وتقدميه للهيئة
وفقا للإجراءات واملواعيد التي حتددها الهيئة .
� - 3إلزام ال�شركة ب�إعداد تقرير عن جممل �أن�شطة الت�أمني التكافلي العائلي املرخ�ص
بها وتقدميه للهيئة وفقا للإجراءات واملواعيد التي حتددها الهيئة .
 - 4تعيني ع�ضو مراقب فـي جمل�س �إدارة ال�شركة  ،يكون له حق امل�شاركة فـي املناق�شات
وت�سجيل ر�أيه فـيما يتخذ من قرارات دون �أن يكون له �صوت معدود فـي املداوالت .
 - 5حل جمل�س �إدارة ال�شركة  ،وتعيني جلنة ت�سيري حلني اختيار جمل�س �إدارة جديد .
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املــادة ( ) 7
يكون للهيئة ممار�سة كافة ال�صالحيات املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )6من هذا القانون
متى ما تطلبت امل�صلحة ذلك � ،أو �إذا توفرت �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا ق ــدرت الهيئـ ــة �أن ثـم ــة �ض ــرورة للتدخ ــل حلماي ــة حقــوق وم�صالح امل�شاركني
�أو امل�شاركني املحتملي ــن  ،م ــن خماطــر عدم مقدرة ال�شركة على الوفاء باملطالبات
احلالية �أو املتوقعة .
� - 2إخفــاق ال�شركة فـي الوفاء ب�أي من التزاماتها املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون
والالئحة .
 - 3قيام ال�شركة بتزويد الهيئة ببيانات �أو معلومات غري �صحيحة .
� - 4إخفاق ال�شركة فـي اتخاذ الرتتيبات الالزمة ل�ضمان توافق �أن�شطة الت�أمني
التكافل ــي املرخ ــ�ص به ــا م ــع �أحك ــام ال�شريع ــة الإ�سالميــة  ،مبا فـي ذلك الإخفاق
فـي تعيني جلنة الرقابة ال�شرعية �أو عدم االلتزام بالقرارات ال�صادرة عنها .
� - 5إخفــاق ال�شركة فـي اتخـاذ الرتتيبـات الالزمـة لتغطيـة خماطـر �إعـادة الت�أميــن
التكافلي .
 - 6امتن ــاع ال�شرك ــة ع ــن اتخ ــاذ الإج ــراءات الالزم ــة لتمكيــن الهيئة من ممار�سة
اخت�صا�صاتها و�صالحياتها املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 8
ت�ضع الهيئة احلد الأدنى من ال�شروط وامل�ؤهالت واخلربات الالزمة للع�ضوية فـي جمل�س
�إدارة ال�شركة و�إدارتها التنفـيذية وفقا ملا تبينه الالئحة .
ويجب على ال�شركة �إخطار الهيئة بقرارات تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارتها و�إدارتها التنفـيذية
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التعيني  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
ويج ــوز للهيئ ــة االعت ــرا�ض عل ــى ق ــرار التعيني خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
الإخطار �إذا ر�أت فـي قرار التعيني ما ي�ضر مب�صالح ال�شركة �أو م�صالح امل�شاركني .
وتبني الالئحة الآثار القانونية املرتتبة على هذا االعرتا�ض .
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الف�صــل الثالــث
الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 9
يجب على ال�شركة احل�صول على ترخي�ص ملزاولة كل فرع من فرعي الت�أمني التكافلي .
كم ــا يج ــب عليه ــا احل�ص ــول عل ــى موافق ــة كتابي ــة م ــن الهيئ ــة مبزاولــة فئــات الأن�شطــة
التي تندرج حتت الفرع املرخ�ص لها به .
املــادة ( ) 10
ي�شرتط للرتخي�ص ا�ستيفاء الآتي :
� - 1أن يكون مقدم الطلب �شركة م�ساهمة وفقا لأحكام القوانني النافذة فـي ال�سلطنة ،
و�إذا كان مقدم الطلب �شركة م�ساهمة مقفلة التزم بطرح �أ�سهمها لالكتتاب العام
خالل مدة ال تتجاوز (� )2سنتني .
� - 2أال يقل ر�أ�س مال �شركة امل�ساهمة العامة املدفوع عن ( )10.000000ع�شرة ماليني
ريال عماين .
 - 3تقدمي ما يفـيد ا�ستيفاء ال�شركة هام�ش املالءة .
 - 4تقدمي ما يفـيد االحتفاظ بوديعة مالية فـي �أحد امل�صارف املرخ�ص لها مبزاولة
املعامـالت امل�صرفـيـة الإ�سالميـة فـي ال�سلطنــة  ،وذلـك فــي احلــدود التــي تبينهــا
الالئحة .
 - 5تقدمي ما يفـيد عمل الرتتيبات الالزمة لتغطية خماطر �إعادة الت�أمني التكافلي ،
مــا ل ــم تق ــدر الهيئــة عدم احلاجة �إىل هذه الرتتيبات بناء على �أ�سباب مو�ضوعية
مقنعة تقدمها ال�شركة .
 - 6تقدمي ما يفـيد تعيني املدير العام لل�شركة �أو رئي�سها التنفـيذي .
 - 7تقدمي ما يفـيد تعيني جلنة الرقابة ال�شرعية وفقا لأحكام هذا القانون .
� - 8سداد الر�سوم املقررة .
� - 9أي �شروط �أخرى حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 11
يقــدم طل ــب الرتخي ـ ــ�ص �إلــى الهيئ ــة م ــن املمث ــل القانون ــي لل�شرك ــة علــى النم ــوذج املع ــد
له ــذا الغ ــر�ض مرفق ــا ب ــه امل�ستن ــدات املن�ص ــو�ص عليـهــا فـي املــادة ( )10من هذا القانون ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 12
ي�ص ــدر الرئيـ ــ�س التنفـيـ ــذي ق ــرارا بالب ــت فـ ــي ط ــلب الرتخيــ�ص خالل (� )60ستني يوما
مــن تاريــخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار
م�سببا  ،ويعترب م�ضي هذه الفرتة دون البت فـيه قرارا بالرف�ض .
وفـي حالة املوافقة تلتزم الهيئة بن�شر قرار الرتخي�ص فـي اجلريدة الر�سمية خالل مدة ال
تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ املوافقة  ،ومنح ال�شركة �شهادة معتمدة تفـيد قيدها
ف ــي �سجــل ال�شركــات املرخ�صــة  ،يبيــن فـيهــا الأن�شطــة املرخــ�ص بهـا ومــدة الرتخيــ�ص ،
ويجب على ال�شركة و�ضع تلك ال�شهادة فـي مكان بارز  ،وال يجوز لل�شركة مزاولة �أن�شطة
الت�أمني التكافلي قبل ن�شر القرار .
املــادة ( ) 13
تكون مدة الرتخي�ص ( )5خم�س �سنوات قابلة للتجديد  ،بناء على طلب من املمثل القانوين
لل�شركة يقدم �إىل الهيئة قبل انتهاء مدته ب�شهرين على الأقل � ،شريطة ا�ستمرار ال�شركة
م�ستوفـية �شروط الرتخي�ص و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 14
يجــوز للمجلــ�س ف ــي إ�طــار تنظيم قطاع الت�أمني التكافلي التوقف عن �إ�صدار تراخي�ص
جديــدة للفرتات التي يراها منا�سبة على �أن يكــون قـراره ف ــي هــذا اخلـ�صــو�ص م�سبــبا ،
ويحظر �إ�صدار تراخي�ص جديدة �إال �إذا كان االقت�صاد الوطني وقطاع الت�أمني التكافلي
قادرين على ا�ستيعابها .
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املــادة ( ) 15
يجب على الهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا فقدت ال�شركة �شرطا من �شروط الرتخي�ص .
� - 2إذا �أخل ــت ال�شركــة �إخـالال ج�سيمـا بـ�أي مـن الواجبـات وااللتزامـات � ،أو ارتكبـت �أيـا
من املحظورات الواردة فـي هذا القانون �أو الالئحة .
 - 3احلاالت الأخرى التي حتددها الالئحة .
وف ــي جمي ــع الأح ــوال ال يج ــوز للهيئ ــة �إلغاء الرتخي�ص �إذا قامت ال�شركة ب�إزالة �أ�سباب
املخالفة خالل امليعاد الذي حتدده الهيئة .
املــادة ( ) 16
تلتزم الهيئة بن�شر قرار �إلغاء الرتخي�ص فـي اجلريدة الر�سمية خالل مدة ال تتجاوز ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 17
لل�شركة بعد موافقة الهيئة ت�أ�سي�س فروع لها  ،واعتماد وكالء لها داخل �أو خارج ال�سلطنة ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
الف�صــل الرابــع
التزامـات �شركـات الت�أميـن التكافلـي
الفـــرع الأول
التزامــات عامــة
املــادة ( ) 18
يجب على ال�شركة املرخ�ص لها مبزاولة �أن�شطة الت�أمني التكافلــي العائلــي قبــل مزاولــة
الن�شاط  ،تعيني خبري اكتواري � ،سواء كان خارجيا �أو متفرغا للعمل بها .
وعلى اخلبري االكتواري املعني �إبالغ الهيئة عن �أي وقائع �أو ت�صرفات تقع باملخالفة لأحكام
هذا القانون �أو الالئحة .
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املــادة ( ) 19
يجب على ال�شركة تعيني مراقب ح�سابات خارجي وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ،
وذلك مبراعاة ال�شروط وال�ضوابط التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 20
ال يجــوز لل�شركــة �إنهاء خدمات اخلبري االكتواري �أو مراقب احل�سابات �إال لأحد الأ�سباب
التي حتددها الالئحة  ،وعلى ال�شركة �إخطار الهيئة بعزمها �إنهاء خدمات �أي منهما قبل
�إ�صدار القرار .
وعلى اخلبري االكتواري ومراقب احل�سابات اخلارجي �إخطار الهيئة بعزمه اال�ستقالة قبل
تقدميها بوقت كاف مع بيان �أ�سبابها  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 21
يجـ ــب علـ ــى ال�شرك ـ ــة تعييـ ـ ــن خبي ـ ــر اكت ـ ــواري �أو مراق ـ ــب ح�ساب ـ ــات بدي ــل عن امل�ستقيل ،
�أو من �أنهيت خدماته منهما  ،وذلك خالل الفرتة التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 22
يجب على ال�شركة ت�شكيل جلنة للرقابة ال�شرعية ال يقل عــدد �أع�ضائه ــا ع ــن ( )3ثالث ــة
يكون من بينه ــم متخ�ص ــ�ص ف ــي فق ــه املعام ــالت املالية ومن اخلرباء فـي جمال �أن�شطة
الت�أمي ــن التكافلــي  ،تخت�ص بالتوجيه والإ�شراف والرقابة على �أن�شطة الت�أمني التكافلي
التي متار�سها ال�شركة ل�ضمان توافقها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
وي�صدر بت�شكيل اللجنة قرار مــن اجلمعية العام ــة لل�شركــة  ،وتبني الالئحة �صالحياتها
و�شروط الع�ضوية فـيها ونظام عملها .
املــادة ( ) 23
تلتزم ال�شركة مبوافاة الهيئة مبا يفـيد احتفاظها بالوديعة وهام�ش املالءة وفقا للإجراءات
واملواعيد التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 24
يت ــم ح�س ــاب هام ــ�ش املالءة على �أ�سا�س �أموال �صندوق امل�شاركني  ،وفـي حالة عدم كفايتها
�أو وجود عجز بها وعدم مقدرة ال�صندوق عن الوفاء بالتزاماته يلتزم �صندوق امل�ساهمني
بالوفاء بها نيابة عنه قر�ضا ح�سنا  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 25
لأغرا�ض ح�ساب هام�ش املالءة  ،يتم ح�ساب �أ�صول والتزامات ال�شركة وفقا لأحكام التقييم
التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 26
يجب على ال�شركة �إجراء تقييم دوري لهام�ش املالءة  ،و�إعداد تقري ــر بنتيجت ــه  ،وت�سلي ــم
ن�سخة منه �إىل الهيئة  ،وذلك وفقا للأو�ضاع وال�شروط والإجراءات واملواعيد التي حتددها
الالئحة .
وتعترب ال�شركة تلقائيا غري حمتفظة بهام�ش املــالءة �إذا تخلفــت �أو امتنعـ ــت عـ ــن ت�سليــم
الهيئة ن�سخة من التقرير امل�شار �إليه فـي املوعد املحدد .
املــادة ( ) 27
يجــب عل ــى ال�شركــة �إخط ــار الهيئ ــة بانخف ــا�ض هام ــ�ش امل ــالءة ف ــور حدوثــه  ،وعلى الهيئة
فـي تلك احلالة �إلزام ال�شركة باتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
 - 1زيادة ر�أ�س املال �إىل احلد الالزم ال�ستيفاء هام�ش املالءة .
 - 2زيادة قيمة امل�شاركات .
 - 3تخفـي�ض التكاليف  ،وذلك دون امل�سا�س باملراكز القانونية للعاملني بال�شركة .
 - 4التوقف عن �إبرام عقود ت�أمني تكافلي جديدة � ،أو عن جتديد العقود القائمة .
 - 5ت�سييل بع�ض الأ�صول .
� - 6أي �إجراءات �أخرى حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 28
يحظر على ال�شركة توزيع �أي �أرباح على امل�ساهميــن  ،وذلك ف ــي حالــة انخف ــا�ض هامــ�ش
املالءة عن احلد الأدنى املقرر له .
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املــادة ( ) 29
يجب على ال�شركة االحتفاظ باملخ�ص�صات واالحتياطيات الفنية على النحــو الــذي تبينــه
الالئحة .
املــادة ( ) 30
يج ــب عل ــى ال�شرك ــة فــي ا�ستثمــار �أ�صولها  ،التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والقواعد
التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 31
يجب على ال�شركة االحتفاظ داخل ال�سلطنة ب�أ�صول ذات قيمــة معين ــة �أو تع ــادل ن�سب ــة
حمددة من التزاماتها  ،وذلك فـي احلاالت  ،وعلى النحو الذي تبينه الالئحة .
ويجوز للهيئة حتديد نوع الأ�صول امل�شار �إليها فـي الفقرة الأوىل من هذه املـادة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن تكون الأ�صول امل�شار �إليها مقبولة من جلنة الرقابة ال�شرعية .
املــادة ( ) 32
ال يجوز لل�شركة توزيع فائ�ض من �صندوق امل�شاركني �إال با�ستيفاء ال�شروط الآتية :
 - 1وجود �سيا�سة بال�شركة لتوزيع الفائ�ض و�سد العجز معتمدة من الهيئة .
 - 2ا�ستيفاء �صندوق امل�شاركني هام�ش املالءة قبل وبعد التوزيع .
 - 3احل�صـول علـى موافقـة اخلبيـر االكـتواري فـيمـا يتعلـق بتوزيـع فائــ�ض �صنــدوق
امل�شاركني اخلا�ص بفرع الت�أمني التكافلي العائلي .
الفــرع الثانــي
�إن�شــاء و�إدارة ال�صناديــق
املــادة ( ) 33
يجــب علــى ال�شركــة الف�صــل بيــن �أمـوال امل�ساهمني و�أموال امل�شاركني من خالل �إن�شاء
�صندوق ي�سمى "�صندوق امل�ساهمني"  ،و�صندوق �آخر لكل فرع من فروع الت�أمني التكافلي
املرخ�ص بها لل�شركة ي�سمى "�صندوق امل�شاركني"  ،وتتوىل ال�شركة �إدارة تلك ال�صناديق ،
وتبني الالئحة م�صادر �أموال كل �صندوق و�إيراداته وعوائده ونظام عمله  ،و�أق�سام �صناديق
امل�شاركني والعالقة بينها .
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املــادة ( ) 34
يعد كل �صندوق من ال�صناديق امل�شار �إليها فـي املـادة ( )33من هذا القانون وحدة حما�سبية
م�ستقلة من خالل �إن�شاء الدفاتــر وال�سجــالت الالزمة  ،وذلك على النحــو الــذي تبينــه
الالئحة .
املــادة ( ) 35
يحظر علـى ال�شركـة ا�ستخـدام �أموال �صــندوق امل�شاركــني � ،إال لتغطية م�صروفات �إدارة ال�صندوق
(الوكالة) �أو ح�صة امل�ضاربة �أو �أي م�صروفات �أخرى وافقت عليها جلنة الرقابة ال�شرعية .
وتبني الالئحة مقدار �أجر الوكالة وح�صة امل�ضاربة وطريقة احت�سابهما .
الفــرع الثالــث
ال�سجالت واحل�سابات
املــادة ( ) 36
يج ـ ــب عل ــى ال�شركـ ــة �إن�شــاء الدفاتــر وال�سج ــالت و�إع ــداد البيانـ ــات املاليـ ــة التـ ــي تف�صـ ــح
ع ــن مركزه ــا املال ــي  ،وعليه ــا فـي ذل ــك االلتزام باملعايري املحا�سبية للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية �أو �أي معايري حما�سبية دولية �أخرى  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 37
يجب على ال�شركة تقدمي تقارير ربع �سنوية  ،وتقرير �سنوي للهيئة عن ن�شاطها ونتائج
�أعمالها  ،تت�ضمن البيانات التي تف�صح عن �أدائها وحقيقة مركزها املايل  ،وذلك على النحو
الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 38
يجب على ال�شركة تقدمي تقرير �سنوي للهيئة ب�ش�أن تنظيمها و�إدارتها  ،يت�ضمن بيانا مبدى
التزامها بـميثاق تنظيم �شركات الت�أمني التكافلي  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 39
يجب على ال�شركة تقدمي التقرير ال�سنوي ال�صادر من جلنة الرقابة ال�شرعية �إىل الهيئة
مت�ضمنــا بيانــا مبـدى التـزام ال�شركـة فــي مزاولـة �أن�شطتهـا ب�أحكـام ال�شريعـة الإ�سالميـة ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
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املــادة ( ) 40
يجب على ال�شركة املرخ�ص لها مبزاولة �أن�شطة الت�أمني التكافلي العائلي �إجراء تقييم
اكتواري �سنوي ملركزها املايل و�إعداد تقرير فـي هذا ال�ش�أن معتمد من خبريها االكتواري ،
وتقدميه �إىل الهيئة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 41
يجب على ال�شركة املرخ�ص لها مبزاولة �أن�شطة الت�أمني التكافلي العام متى طلبت الهيئة
ذلك � ،إجراء تقييم اكتواري ملركزها املايل  ،و�إعداد تقرير فـي هذا ال�ش�أن معتمد من خبريها
االكتواري  ،وتقدميه �إليها  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 42
يجب على ال�شركة االحتفاظ بالدفاتر والتقارير وال�سجالت والبيانات املالية فـي مركزها
الرئي�سي �أو فـي �أي مكان �آخر داخل ال�سلطنة  ،وذلك لفرتة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات
تبد أ� من تاريخ انتهاء ال�سجل �أو الدفرت � ،أو من تاريخ ت�سليم التقرير للهيئة � ،أو من تاريخ
انتهاء املعاملة  ،وذلك بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 43
يجب على ال�شركة اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتمكني الهيئة من ممار�سة اخت�صا�صاتها
و�صالحيتها املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وب�صفة خا�صة  ،تقدمي ال�سجالت والدفاتر
والأوراق والوثائق واملعلومات التي تطلبها الهيئة فـي �أي وقت  ،و�إعادة �إنتاجها ون�سخها  ،و�إيفاد
مراقب احل�سابات �أو اخلبري االكتواري �أو �أي م�س�ؤول �آخر بال�شركة لتقديـم الإي�ضاحــات
الالزمة .
و�إذا كانت ال�سجالت وغريها مما ذكر فـي الفقرة ال�سابقة لــدى طــرف ثالــث وجــب عليــه
تقدميها �إىل الهيئة متى طلبت منه ذلك  ،دون امل�سا�س بحقوقه .
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الف�صــل اخلامــ�س
مزاولـة �أن�شطـة الت�أميـن التكافلـي
املــادة ( ) 44
يحظر على �أي �شخ�ص يح�صل على معلومات فـي �أثناء �أو مبنا�سبة قيامه ب�أي عمل يتعلق
بتطبيق �أحكام هذا القانون  ،الإفادة منها ب�أي طريقة � ،أو �إف�شا�ؤها �إال فـي احلاالت الآتية :
 - 1بناء على ن�ص فـي قانون �أو مر�سوم �سلطاين .
 - 2بقرار من ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة مبنا�سبة حتقيق جنائي .
 - 3بن ــاء عل ــى طل ــب م ــن الهيئ ــة مبنا�سب ــة ممار�س ــة اخت�صا�صاتهــا املن�ص ــو�ص عليهــا
فـي هذا القانون .
 - 4فـي �أي حالـة أ�خـرى � ،شريطـة احل�صـول علـى موافقـة كتابيـة من امل�شـارك املعنـي
بتلك املعلومات .
املــادة ( ) 45
دون الإخالل بحكم املـادة ( )44من هذا القانون  ،يحظر علـى ال�شركــة حتويــل املعلومــات
ال�شخ�صية والتجارية للم�شاركني �إىل طرف �آخر �إال فـي الأحوال  ،وعلى النحو الذي تبينه
الالئحة .
املــادة ( ) 46
يكون الإعالن عن �أن�شطة الت�أمني التكافلي وفق ال�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
ويق�ص ــد بالإع ــالن ف ــي تطبيــق هــذه املـادة  ،الدعاية والرتويج لأن�شطة الت�أمني التكافلي
من قبل ال�شركة �أو وكالئها بق�صد جذب العمالء ب�أي و�سيلة .
املــادة ( ) 47
يجب على ال�شركة تزويد الهيئة بن�سخة باللغة العربية من مناذج اال�ستمارات والعقود
وامل�ستندات والإعالنات وغريها مما يكـون معـدا لال�ستعمـال فـي مزاولـة �أن�شطتهـا  ،وذلـك
ملراجعتها واعتمادها .
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ويحظ ــر عل ــى ال�شرك ــة �إجــراء �أي تعدي ــل علــى منــاذج اال�ستمارات والعقود وامل�ستندات
والإعالن ــات وغريهــا  -مم ــا يك ــون مع ــدا لال�ستعمــال فــي مزاولة �أن�شطتها  -دون احل�صول
على موافقة م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 48
يجــب علــى الهيئــة �إلزام ال�شركة بتعديل النماذج املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )47من هذا
القانون فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا كانــت تتعار�ض مع القوانني �أو املرا�سيم ال�سلطانية � ،أو الالئحة � ،أو القرارات
ال�صادرة من الهيئة .
� - 2إذا كانت تت�ضمن �أحكاما �أو �شروطا مبهمة �أو غري وا�ضحة .
� - 3إذا كانت تنطوي على م�سا�س مب�صالح امل�شاركني .
الف�صــل ال�ســاد�س
نقـل �أن�شطـة الت�أميـن التكافلـي
املــادة ( ) 49
يجب على ال�شركة التي ترغب فـي نقل �أن�شطتها �إىل �شركة �أخرى احل�صول على موافقة
الهيئة واتباع الإجراءات الآتية :
 - 1تقدي ــم خط ــة نق ــل تف�صيلي ــة للهيــئة مرفــق بهـا تقرير اخلبري االكتواري وغريه
من التقارير املن�صو�ص عليها فـي اخلطة .
 - 2ت�ضمني خطة النقل ما تراه ال�شركة �ضروريا لإنفاذ �أحكامها مبا فـي ذلك نقل
الأ�صول واحلقوق وااللتزامات �إىل ال�شركة اخللـف دون احلاجـة �إلـى ت�أكيــدات
�إ�ضافـية .
 - 3الإع ــالن ع ــن خط ــة النقـ ــل ون�شرهـ ــا ف ــي �صحيفتيــن يوميتني وا�سعتي االنت�شار
فـي ال�سلطنة  ،على �أن تكون �إحداهما  -على الأقل  -باللغة العربية .
 - 4ت�ضمني الإعالن ما يفـيد �إتاحة االطالع على خطة النقل لذوي ال�ش�أن خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر  ،مع بيان املكان املخ�ص�ص لذلك .
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وي�شرتط فـي ال�شركة املنقول �إليها �أن�شطة الت�أمني التكافلي �أن تتوافق �أنظمتها مع �أحكام
ال�شريع ــة الإ�سالميـ ــة  ،و�أن يتواف ــر فـيه ــا اال�شرتاطـ ــات املن�ص ــو�ص عليهــا فــي املـادة ()10
من هذا القانون .
املــادة ( ) 50
لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض كتابة لدى الهيئة على خطة النقل  ،وذلك خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ ن�شرها  ،وعلى الهيئة البت فـي كافة االعرتا�ضات دفعة واحدة خالل ()30
ثالثي ــن يومــا مــن انتهــاء ( )60ال�ستني يوما املذكورة  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون
القرار م�سببا  ،ويعد انق�ضاء ميعاد الثالثني يوما املذكورة دون البت فـي االعرتا�ض قرارا
بالرف�ض .
املــادة ( ) 51
للهيئة بعد البت فـي االعرتا�ضات � ،أو انق�ضاء امليعاد املحدد لتقدميـهــا دون اعتــرا�ض
املوافقة على خطة النقل بحالتها �أو بعد تعديلها من قبل �أطرافها فـي �ضوء ما تراه الهيئة
�ضروريا  ،وتعد اخلطة نافذة بني �أطرافها من تاريخ موافقة الهيئة �أو من �أي تاريخ الحق
حتدده .
الف�صــل ال�سابــع
اجلـــزاءات
املــادة ( ) 52
دون الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوبـة �أ�شـد من�صـو�ص عليهـا فــي قانــون �آخــر  ،يعاق ـ ــب بال�سج ـ ــن م ــدة
ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ()20.000
ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100.000مائة �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من يرتكب خمالفة لأحكام املـادتني ( )4و ( )44من هذا القانون .
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املــادة ( ) 53
دون الإخ ــالل بحك ــم امل ــادة ( )52م ــن ه ــذا القانــون  ،يجوز للهيئة فـي حال قيام ال�شركة
�أو جمل�س �إدارتها �أو �إدارتها التنفـيذية �أو اجلهات التابعة لها �أو وكالئها �أو املرخ�ص لهم
مبمار�سة املهن املرتبطة بقطاع الت�أمني التكافلي مبخالفة �أحكام هذا القانون �أو الالئحة ،
معاقبة املخالف ب�أي من العقوبات الآتية :
 - 1التنبيه .
 - 2الإنذار .
 - 3غرامــة �إداريـة ال تقـل عـن ( )1000أ�لـف ريـال عمانـي  ،وال تزيــد علـى ()100.000
مائة �ألف ريال عماين .
 - 4ا�ستبعاد ع�ضو جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفـيذية من من�صبه .
 - 5وقف الرتخي�ص كليا �أو جزئيا ملدة ال تزيد على (� )1سنة واحدة .
� - 6إلغاء الرتخي�ص كليا �أو جزئيا .
ويراعى فـي توقيع اجلزاء التنا�سب بني املخالفة والعقوبة فـي �ضوء ظروف ومالب�سات
الواقعة  ،ومدى توافر التكرار من عدمه .
وتبني الالئحة �إجراءات التحقيق مع اجلهات امل�شار �إليها  ،وال�سلطــة املخت�صــة بتوقيــع
اجلزاء و�إجراءات نظر التظلم من القرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن  ،واجلهة املخت�صة به .
املــادة ( ) 54
يكون �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها التنفـيذيــة  -ك ــل فـيم ــا يخ�ص ــه  -م�س�ؤولي ــن
بالت�ضامن مع ال�شركة بتعوي�ض الغري عما ي�صيبه من �أ�ضرار جراء ما يقع منهم باملخالفة
لأحكام هذا القانون �أو الالئحة .
املــادة ( ) 55
يجوز للمجل�س  -وحتى قبل �صدور حكم ق�ضائي  -الت�صالح فـيما يقع من خمالفة حلكم
املـادة ( )52من هذا القانون ب�إجراء ت�سوية مالية مع املخالف .
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وتبني الالئحة �إجراءات الت�صالح وقيمة تلــك الت�سويــة  ،وفـي جميــع الأحــوال ال يجــوز
�أن تقل الغرامة عن احلــد الأدنى للغرامة املقــررة للجرميــة  ،وال تزيــد علـى �ضعـف احلـد
الأق�صى لها .
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية التي مت الت�صالح فـيها .
املــادة ( ) 56
يخول موظفو الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة وفقا للقوانني
النافذة باالتفاق مع الرئي�س التنفـيذي � ،صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة فــي نطــاق تطبيــق
�أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات املنفذة له  ،وذلك بالن�سبة للجرائم واملخالفات
التي تقع فـي دوائر اخت�صا�صهم � ،أو تكون مت�صلة ب�أعمال وظائفهم .
الف�صــل الثامــن
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 57
ي�صـدر الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املـال الالئحة فـي مدة ال تتجاوز (� )6ستة
�أ�شهــر مــن تاري ــخ �ص ــدور هــذا القان ــون  ،كمــا ي�صــدر القــرارات الالزم ــة لتنفـي ــذ �أحك ــام
هــذا القانــون .
املــادة ( ) 58
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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