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الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال
قــــرار
رقـــم خ2016/28/
ب�إ�صــــــدار الئحـــــة تنظيــم
متطلبـات ترخيــ�ص وكــالء �شركــات الت�أميــن
ا�ستنادا �إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني رقم خ، 2007/31/
و�إىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �شركات الت�أمني رقم خ، 2011/2/
و�إلـى قـرار جملـ�س �إدارة الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال ال�صــادر فـي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ
 9مــن يوليــو 2015م ،
و�إلـ ـ ــى موافقـ ـ ــة وزارة املالي ـ ــة بكتابهـ ـ ــا رقـ ـ ــم  :مالي ـ ـ ــة  -ت (/)75754م.ت.د11817/4/1/
بتاريـ ــخ 2015 /10/7م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ـ ــل ف ــي �ش ـ ـ ـ�أن تنظي ـ ـ ــم متطلبـ ـ ــات ترخيـ ـ ـ ــ�ص وكـ ـ ـ ــالء �شركـ ـ ــات الت�أم ـ ـ ـ ـ ــني ب�أحكـ ـ ـ ــام
الالئحـ ـ ــة املرفقـ ـ ــة .
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املــادةالثانيــــة
على اجلهــات املخاطبــة ب�أحكــام هــذا القــرار توفيــق �أو�ضاعهــا فــي مــدة ال تتجــاوز (� )6ستــة
�أ�شهر من تاريخ العمل به  ،وذلك فيما عدا حتقيق ن�سبة التعمني املطلوبة خالل مدة ()3
ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر بقرار من الرئي�س التنفيذي .
املــادةالثالـثــــة
يلغ ــى القــرار رقـم خ 2011/2/امل�شــار �إليــه  ،كمــا يلغــى ك ــل مــا يخال ــف الالئحـ ــة املرفقـ ــة ،
�أو يتعــار�ض مــع �أحكامهــا .
املــادةالرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :مـن رجــــــــــــــب 1437هـ
املوافـــــق  11 :مـن ابريــــــــــــل 2016م
عبداللـه بن �سالـم بن عبــداللـه ال�ساملـي
الرئيـ�س التنفيذي للهيئـة العامـة ل�سـوق املـال
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الئحـة تنظيـم متطلبـات ترخيـ�ص وكـالء �شركـات الت�أمـني
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبي ــق �أحكام هــذه الالئحة يكون للكلمات والعبــارات التاليــة املعنــى املو�ضــح قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــــة  :الهيئة العامة ل�سوق املال .
ال�شركــــــــــــة � :شركة الت�أمني املرخ�صة من قبل الهيئة .
وكيل الت�أمني  :ال�شخ ـ ـ ـ ـ ــ�ص املرخ ـ ــ�ص مـ ــن قبـ ـ ــل الهيئـ ـ ـ ــة ملمار�س ـ ـ ــة �أعمـ ــال الوكالـ ـ ـ ــة
ف ــي الت�أميــن  ،واملفــو�ض من قبل ال�شركة ملمار�سة �أعمال الت�أمــني نيابــة
عنها مبوجب االتفاقية املربمة بينهما .
الرتخيـــــ�ص  :الق ـ ــرار ال�صـ ــادر من الهيئـ ـ ــة باملوافقـ ــة علـ ــى مزاول ـ ــة نـ�ش ـ ــاط الوكال ـ ــة
فـي الت�أمني .
املــادة ( ) 2
يتعني على كل من يرغب فـي ممار�سة ن�شاط وكيل الت�أمني �أن يكون �شخ�صا اعتباريا .
املــادة ( ) 3
ال يجــوز لل�شرك ــة توكي ــل �أي �شخ ــ�ص �أو �أكث ــر نياب ــة عنه ــا للقي ــام ب�أعمــال وكيـل الت�أمي ــن
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الهيئة .
املــادة ( ) 4
ي�شتـ ــرط حل�ص ــول ال�شخــ�ص على ترخيــ�ص للقيــام ب�أعمــال وكيــل الت�أمــني �أن يقــدم طلبــا
علــى النمــوذج الــذي تعــده الهيئــة  ،مرفقــا بــه امل�ستنــدات والبيانــات الآتيـة :
 - 1اال�سم املقرتح لوكيل الت�أمني و�شكله القانوين وعنوانه .
� - 2أ�سماء امل�ؤ�س�سني �شريطة �أن يكونوا عمانيي اجلن�سية .
� - 3إي�صال �سداد ر�سوم درا�سة الطلب .
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 - 4ما يفيـد ب�أن امل�ؤ�س�سني و�أع�ضــاء الإدارة العليــا مل ت�صــدر �ضــد �أي منهــم خــالل
ال�سنــوات اخلم�س ال�سابقة على تقدمي الطلب � ،أحكام ب�إ�شهار الإفال�س �أو بعقوبة
فـي جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو بعقوبة فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص
عليه ــا فـي قوان ــني ال�شركـ ــات التجاريــة �أو التجـ ــارة �أو �س ــوق ر�أ�س الـمال �أو الت�أمني ،
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
 - 5ن�سخــة مــن �شهــادة القيــد فــي ال�سجــل التجــاري  ،ومنــوذج املفو�ضـيــن بالتوقيــع ،
ون�سخة من �شهــادة االنت�ســاب �إلـى غرفة جتــارة و�صناعة عمان .
 - 6تعهد مكتوب بتدريب جميع العاملني لديه فـي جمال الن�شاط املطلوب ممار�سته .
� - 7صورة طبق الأ�صل معتمدة من ال�شركة من االتفاقية املربمة بينه  ،وبني ال�شركة .
� - 8أي ا�شرتاطات �أو بيانات �أو م�ستندات تطلبها الهيئة .
 - 9يقدم ما يفيد الآتي :
�أ �	-أن يكون جميع العاملني لدى الوكيل من املواطنني العمانيني .
ب �	-أن يكــون القائــم علــى �إدارة مكتــب وكيــل الت�أميــن حا�صــال علــى م�ؤهــل علمــي
ال يق ــل ع ــن دبل ــوم التعلي ــم العــام  ،وخبـ ــرة ال تقــل ع ــن عـام ف ــي جمــال الت�أمـيــن ،
�أو اجتيــاز برنامج تدريبي خا�ص بالت�أمني من �إحدى اجلهات املتخ�ص�صة .
ج � -أن يجتاز القائم على �إدارة مكتب وكيل الت�أمني االختبار الذي حتدده الهيئة .
املــادة ( ) 5
تتولــى الهيئـة قيــد طلـب الرتخي ــ�ص فــي �سج ــل خ ــا�ص تع ــده لذلـك  ،والت�أ�شري عليه برقم
وتاريــخ الإيــداع  ،وت�سليــم مقــدم الطلــب �إي�صــاال يت�ضمــن ا�سـم طالب القيد واملو�ضوع ورقم
الت�سجيل وتاريخه وبيانا بامل�ستندات املرفقة به .
وفــي جميـع الأحــوال  ،يجــوز للهيئــة ا�ستيفــاء �أي بيانــات �أو م�ستنــدات تراهــا الزمــة للبــت
فـي الطلـب  ،وذلـك خـالل الأجـل الـذي حتـدده  ،وفــي حالة عدم تقدمي هذه البيانات خالل
الأجل املطلوب  ،يعد الطلب ملغى .
وت�صدر الهيئة الرتخي�ص بعد ا�ستيفاء ر�سوم الرتخي�ص املقررة .
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املــادة ( ) 6
تعد االتفاقية بني ال�شركة  ،ووكيل الت�أمني باللغتني ( العربية والإجنليزية )  ،وعلى ورق
ال�شركة  ،على �أن تت�ضمن حقوق والتزامات الطرفني  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1نوع الن�شاط الذي يجوز لوكيل الت�أمني ممار�سته بالنيابة عن ال�شركة .
 - 2املهام التي يتوجب على وكيل الت�أمني القيام بها  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ  -تعريف طالب الت�أمني بالعرو�ض واخلدمات التي تقدمها ال�شركة .
ب  -ت�سلم طلبات الت�أمني �أو طلبات جتديد وثائق الت�أمني �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها .
ج  -ت�سلم �أق�ساط وم�ساهمات الت�أمني .
د  -الإجابة على ا�ستف�سارات طالب الت�أمني �أو امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد .
هـ  -ت�سلــم وحتويــل املرا�ســالت املتبادلــة بيــن ال�شركة وامل�ؤمن لهم وامل�ستفيدين
من وثائق الت�أمني ب�ش�أن مطالبات التعوي�ض .
و  -تقدمي امل�ساعدة للم�ؤمن له �أو للم�ستفيد عند ت�سوية املطالبات مع ال�شركة .
 - 3مدة االتفاقية مبا ال يجاوز ( )5خم�س �سنوات مع ذكر تاريخ بدء �سريان االتفاقية ،
وتاريخ انتهائها  ،واحلاالت املوجبة لإنهائها .
 - 4مواقع الفروع امل�صرحة لوكيل الت�أمني من قبل ال�شركة .
� - 5إجراءات العمل  ،و�إجراءات الرقابة لدى وكيل الت�أمني .
� - 6آلية �إخطار ال�شركة بالأعمال التي قام بها وكيل الت�أمني  ،ومدة الإخطار بكل عمل .
� - 7آلية تدريب موظفي وكيل الت�أمني .
 - 8العموالت امل�ستحقة لوكيل الت�أمني  ،وكيفية احت�سابها .
 - 9تعهد وكيل الت�أمني بااللتزام بكافة املتطلبات القانونية للقيام بعمله .
 - 10ال�سماح لل�شركة باالطالع على دفاتر و�سجالت وكيل الت�أمني ومراجعتها .
 - 11التزام وكيل الت�أمني بتحويل �أق�ساط وم�ساهمات الت�أمني �إىل ح�ساب ال�شركة .
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 - 12بيــان الإجــراءات الوقائيــة لتفــادي �أي جتــاوزات �أو خمالفــات قانونيــة ف ــي �أعم ــال
وكيــل الت�أميــن .
� - 13أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 7
ي�صــدر الرئي�س التنفيذي للهيئة ق ــرارا بالرتخي ــ�ص خ ــالل ( )30ثالثي ــن يومــا مــن تاريــخ
ا�ستيفاء ال�شروط وامل�ستندات  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون �إ�صدار الرتخي�ص قرارا
بالرف�ض .
املــادة ( ) 8
يقيد وكيل الت�أمني فـي �سجل وكالء �شركات الت�أمني  ،وي�سلم �شهادة معتمدة تثبت قيده .
املــادة ( ) 9
يكــون الرتخيــ�ص لـذات املــدة املحــددة فـي االتفاقيــة املربمــة بيـن ال�شركة  ،ووكيل الت�أمني ،
ويجوز جتديده بناء على طلب يقدمه وكيل الت�أمني  ،وفــق النمــوذج الــذي تع ــده الهيئــة
لذلك قبل �شهر على الأقل من تاريخ انتهائه .
املــادة ( ) 10
يجــوز بعـد م�ضـي عــام علـى تاريـخ �صـدور الرتخي�ص لوكيل الت�أمني فتح فرع �أو �أكرث  ،مبا
ال يتجــاوز عـ ــدده ( )5خم�سـ ــة �أفـ ــرع  ،وذل ــك بع ــد موافقـ ــة الهيئ ـ ــة  ،وفقـ ــا للنمـ ـ ــوذج الــذي
تع ــده لذل ــك .
املــادة ( ) 11
على وكيل الت�أمني وفروعه االلتزام مبا ي�أتي :
� - 1إخطار الهيئة عند �شغور مركز �أي من القائمني على �إدارته .
 - 2الإ�شـارة فــي جميــع الأوراق وامل�ستندات والإي�صاالت والإنذارات التي ت�صــدر عنـه ،
�إىل رقم ت�سجيله فـي ال�سجل التجاري و�سجل وكالء �شركات الت�أمني .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

 - 3و�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز ووا�ضح مبقر عمله .
� - 4إخطــار الهيئــة ب ـ�أي تعديــل يطــر�أ فـي البيانــات املقيــدة فـي �سجــل وكــالء �شركــات
الت�أميــن �أو امل�ستنــدات املرفقـ ــة بهـ ــا  ،وال يعتــد بهــذه التعديــالت �إال بعــد اعتمادهــا
م ــن قبــل الهيئ ــة .
 - 5االحتفــاظ بدفاتــر و�سجــالت منظمــة ح�ســب الأ�صــول  ،يتــم فيهــا تدويــن وحفــظ
البيانات واملعلومات والأوراق اخلا�صة بالأعمال التي ميار�سها  ،مبا فـي ذلك الآتي :
�أ  -ن�سخة من االتفاقية املربمة بينه وبني ال�شركة .
ب  -املرا�سالت اخلا�صة ب�أعماله .
ج � -سج ــل لوثائــق الت�أميــن التــي ي�صدرهــا بالنيابــة عــن ال�شركــة عــن كـل ن�شـاط
مـن �أن�شطـة الت�أميـن واملزايـا وال�شـروط اخلا�صـة بكـل وثيقـة .
د  -ن�ســخ مـ ــن م�ستن ـ ــدات القب ـ ــ�ض وال�ص ــرف والقيـ ـ ــد والت�سوي ــات وغي ـ ــر ذلـ ــك
مــن املعامــالت املالي ــة اخلا�صــة ب�أعمال ــه .
املــادة ( ) 12
على وكيل الت�أمني التقيد بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها  ،وب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1االلتزام بالنزاهة فـي جميع ت�صرفاته و�أعماله .
� - 2إي�ضاح م�ضمون الت�أمني وحدود التغطية وا�ستثناءاتها و�إجراءاتها ب�صورة كاملة
لطالب الت�أمني .
 - 3بيان �سعر الت�أمني لطالب الت�أمني ب�صورة دقيقة ومطابقة ملـا تعتمده ال�شركة .
 - 4عــدم تقا�ضـي �أي عمــوالت �أو �أتعــاب مــن طالــب الت�أميــن �أو امل�ؤمــن ل ــه �أو امل�ستفي ــد
من وثيقة الت�أمني .
 - 5التعامــل ب�سريــة مع جميــع البيانــات واملعلومــات وامل�ستنــدات التــي يح�صــل عليهــا
�أو يحوزها مبنا�سبة عمله  ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة للمحافظة على �سريتها .
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 - 6بيان �أهمية الإف�صاح لطالب الت�أمني عن املعلومات الأ�سا�سية عند تقدمي طلب
الت�أميــن والنتائــج املرتتبــة علــى �إخفــاء �أو عــدم دقــة �أي بيانــات يذكرهــا ف ــي ذلــك
الطلب  ،و�أن يو�ضــح لطالــب الت�أمــني م�س�ؤوليتــه عن جميع البيانات واملعلومات
الواردة فـي طلب الت�أمني .
 - 7بيـان الإجـراءات التـي يجـب علـى العميــل القيــام بها ف ــي حالة وقوع اخلطر امل�ؤمن
عليه .
املــادة ( ) 13
تلتزم ال�شركة بالآتي :
 - 1القيــام بالتدقيـ ـ ــق علــى �أعمــال وكي ـ ــل الت�أميـ ــن وفروع ـ ــه  ،للت�أك ـ ــد مـ ــن التزامـ ـ ــه
بالقواني ـ ــن واللوائ ــح والق ــرارات املنظم ــة لعمل ــه .
 - 2مراجعـ ــة �إجـ ــراءات العمـ ــل و�إجـ ــراءات الرقابـ ــة لـ ــدى وكي ــل الت�أميـ ــن مـ ــرة عل ـ ــى
الأق ــل فـي ال�سن ــة .
 - 3تعوي�ض حملة الوثائق عن الأ�ضرار الناجتة ب�سبب �إهمال وكيل الت�أمني �أو تق�صريه .
� - 4إخطار الهيئة فورا بخطاب ر�سمي فـي حالة �إلغاء االتفاقية مع وكيل الت�أمني .
املــادة ( ) 14
يحظر على وكيل الت�أمني الآتي :
� - 1أن يكون وكيال لأكرث من �شركة .
� - 2أن يعمل ك�سم�سار ت�أمني �إىل جانب عمله كوكيل ت�أمني .
� - 3أن يوكل غريه مبمار�سة �أعمال الت�أمني املوكلة �إليه من قبل ال�شركة �أو بجزء منها .
� - 4أن ي�سم ــح للقائمي ــن علــى �إدارته بالعم ــل لــدى �أي �شرك ــة � ،أو �أن تكـ ــون لأي منه ــم
�صلــة بوكيــل ت�أميــن �آخــر .
 - 5تقدمي معلومات �أو بيانات غري �صحيحة للعميل عن �أي �شركة �أخرى .
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املــادة ( ) 15
يحظــر على ال�شركة ت�سليم �أي �أختام �أو وثائق لأي �شخ�ص �إال بعد التحقق من ح�صوله
على ترخي�ص من الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 16
يجوز للهيئة تدقيق دفاتر وح�سابات ومعامالت وكالء الت�أمني و�إجراء التحقيقات الالزمة
فـي املخالفات املرتكبة  ،و�إيقاع اجلزاءات املنا�سبة وفق �أحكام قانون �شركات الت�أمني امل�شار
�إليــه  ،كمــا يجــوز لهــا تعييــن جه ــة خارجي ــة للتدقيــق علــى دفاتــر وكيــل الت�أميــن و�سجالتــه
على ح�سابــه  ،وعليــه التعــاون معهــا وتوفيــر جميع املعلومــات والبيانــات ال�ضرورية لها ،
على �أن تعامل تلك البيانات واملعلومات ب�سرية تامة .
املــادة ( ) 17
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب وكيل الت�أمني  ،وبعد احل�صول على موافقة ال�شركة كتابيا .
� - 2إذا مت �إلغاء ترخي�ص ال�شركة التي يرتبط معها وكيل الت�أمني .
� - 3إذا مت �إلغاء االتفاقية املربمة بني وكيل الت�أمني  ،وال�شركة .
املــادة ( ) 18
مـع عـدم الإخـالل بنـ�ص املــادة ( )17من هــذه الالئحــة  ،يجوز للهيئة اتخاذ �إجراء �أو �أكرث
من الإجراءات الآتية فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة :
 - 1الإنـ ـ ــذار .
 - 2توقيع غرامة مالية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
 - 3وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
� - 4إلغــاء الرتخي ــ�ص .
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ويجب على الهيئة فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي البند (� )4إنذار املخالف ب�أ�سباب املخالفة ،
ومنحه �أجال لت�صحيحها .
املــادة ( ) 19
ت�ستوف ـ ــي الهيئـ ــة الر�س ــوم الآتيـ ـ ـ ــة :
م

الر�ســــــــــم

مقـــــدار الر�ســـــم

1

ر�سـ ــم درا�سـ ــة طل ـ ــب الرتخي ـ ــ�ص

()300
ثالثمائــة ري ــال عمانــي .

2

ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الرتخي ـ ـ ـ ـ ــ�ص

()500
خم�سمائــة ريــال عمانــي .

3

ر�ســم جتدي ــد الرتخي ــ�ص

()500
خم�سمائــة ريــال عمانــي .

4

ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ــم فتـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرع

()200
مائتـ ـ ــا ريـ ـ ــال عمانـ ـ ــي .

5

ر�س ــم تعديـ ــل البيانـ ــات

()20
ع�شـ ــرون ريـ ـ ــاال عماني ــا .

6

ر�سم طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت

()10
ع�شـ ــرة ري ـ ــاالت عمانيــة .

7

ر�س ــم طلــب �ص ــور �أو م�ستخرجـ ــات

()10
ع�شـ ــرة ري ـ ــاالت عمانيــة .

