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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال
قــــرار
رقــم 2019/103
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون الت�أمني التكافلي
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 79/12
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/80
و�إلى قانون الت�أمني التكافلي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2016/11
و�إلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2019/18
و�إلى الئحة ا�ستثمار �أ�صول �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ, 2007/11/
و�إلى الئحة تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ, 2016/28/
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 ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقــــــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الت�أمني التكافلي  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
عل ــى املخاطب ــني ب�أحك ــام الالئح ــة املرفق ــة توفـيق �أو�ضاعه ــم وفـقـا لأحكامهـا خالل مدة
ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها  ,وللرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
متديد املدة مبا ال يجاوز (� )6ستة �أ�شهر �أخرى .
املــادة الثالثــــة
ت�سري �أحكام الئحة تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �شركات الت�أمني والئحة تنظيم �أعمال
�سما�سرة الت�أمني امل�شار �إليهما على كل من يرغب فـي �أن يكون وكيال �أو �سم�سارا ل�شركات
الت�أمني التكافلي .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  14 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــــق  11 :من دي�سمبـــــــر 2019م
عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                         الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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الالئحة التنفـيذية لقانون الت�أمني التكافلي
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الت�أمني التكافلي  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانـــــون :
قانون الت�أمني التكافلي .
�صندوق امل�ساهمني :
ح�ساب ووحدة حما�سبية م�ستقلة عن �صندوق امل�شاركني يت�ضمن حقوق والتزامات ر�أ�س املال
املكون لل�شركة  ,وال يت�ضمن هذا احل�ساب ح�صيلة اال�شرتاكات �أو الفائ�ض �أو العوائد
اال�ستثمارية ل�صندوق امل�شاركني �أو لأي من ال�صناديق الفرعية املنبثقة عنه �أو �أي من �أق�سامها .
�صندوق امل�شاركني :
ح�ساب ووحدة حما�سبية م�ستقلة عن �صندوق امل�ساهمني تدرج فـيه الإيرادات امل�ستحقة
لل�صن ــدوق وف ــقا لأحكـ ــام امل ــادة ( )40م ــن هذه الالئحة وي�صرف منه وفقا لأحكام املادة ()43
مــن هــذه الالئحــة ويت�ضمن �صندوقني م�ستقلني حما�سبيا لكل فرع من فروع الت�أمني
التكافلي املرخ�ص بها لل�شركة  ,وذلك على النحو الآتي :
أ� � -صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام .
ب � -صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
�صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام :
ح�ساب فرعي فـي �صندوق امل�شاركني م�ستقل حما�سبيا عن �صندوق فرع الت�أمني التكافلي
العائلي تدرج فـيه ح�صيلة اال�شرتاكات والفائ�ض وعوائد اال�ستثمار .
�صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي :
ح�ساب فرعي فـي �صندوق امل�شاركني م�ستقل حما�سبيا عن �صندوق فرع الت�أمني التكافلي
العام تدرج فـيه ح�صيلة اال�شرتاكات والفائ�ض وعوائد اال�ستثمار .
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القـر�ض احل�سـن :
قر�ض مايل متوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية من خالل التحويل الفعلي للأموال
�أو �ضخ �سيولة نقدية فورا من �أ�صول �صندوق امل�ساهمني �إلى �أحد ال�صناديق الفرعية
ل�صندوق امل�شاركني بعد موافقة جمل�س �إدارة ال�شركة وجلنة الرقابة ال�شرعية واخلبري
االكتواري املعني .
فرع الت�أمني التكافلي العائلي :
كل فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي التي تت�سم بطول �أجل العقد  ,والتي تهدف �إلى ت�أمني
امل�شارك �أو �أفراد عائلته من الأخطار التي تهدد حياتهم �أو �صحتهم مثل �سالمة اجل�سم ,
�أو ال�شيخوخة .
فرع الت�أمني التكافلي العام :
كل فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي التي تهدف �إلى ت�أمني الأخطار املحتملة مثل احلريق
�أو حوادث النقل واملمتلكات وامل�س�ؤولية و�أي فئات �أن�شطة �أخرى ال تندرج حتت فرع الت�أمني
التكافلي العائلي  ,وي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س التنفـيذي .
عـقد الوكالـة :
عقد يعني مبوجبه امل�شارك نيابة عنه ال�شركة للقيام ب�إدارة وت�شغيل �صندوق امل�شاركني ,
وذلك م ــن خــالل ممار�سة �أن�شطة الت�أمني التكافلي  ,ودفع املنافع  ,والتعوي�ضات مقابل
�أجرة الوكالة .
�أجـرة الوكالـة :
ر�س ــم �أو ن�سب ــة مئوي ــة مــن اال�شرتاك فـي �صندوق امل�شاركني .
عقـد امل�ضاربـة :
عقد يعني مبوجبه امل�شارك ب�صفته " �صاحب ر�أ�س املال " ال�شركة باعتبارها " م�ضاربا "
لإدارة وت�شغيـ ــل �صن ــدوق امل�شاركني وذلك من خالل ممار�سة �أن�شطة الت�أمني التكافلي
ودفع املنافع والتعوي�ضات  ،واال�ستثمار مقابل ن�سبة مئوية حمددة من العائد  ،ت�سمى هذه
الن�سبة "ح�صة امل�ضاربة " .
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الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية :
الهيئة املعنية بالرقابة ال�شرعية العليا والتي ي�صدر بت�شكيلها وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام
العمل بها وال�شروط الواجب توافرها فـي �أع�ضائها وحتديد مكاف�آتهم قرار من املجل�س .
املراقب ال�شرعي اخلارجي :
ال�شخ�ص الذي تعينه ال�شركة للقيام ب�أعمال الرقابة ال�شرعية لغر�ض الت�أكد من �أن جميع
�أن�شطة ال�شركة تتم وفقا لقرارات جلنة الرقابة ال�شرعية .
املــادة ( ) 2
يجب على ال�شركة احل�صول على املوافقة الكتابية امل�سبقة قبل �إقدامها على ن�شر �أي �إعالن
�أو ترويج �أو ن�شرات �أو تعاميم � ,سواء كانت مطبوعة �أو غري مطبوعة �أو �أي و�سيلة �إعالن
�أخرى  ,وبجميع �أ�شكاله  ,وب�أي و�سيلة كانت عن املنتجات �أو اخلدمات �أو العقود الت�أمينية
التي تقدمها للجمهور  ,ويحظر على ال�شركة احتواء �إعالناتها على �أي من الأمور الآتية :
 - 1معلومات �أو بيانات م�ضللة �أو غري �صحيحة عن الأن�شطة التي متار�سها .
 - 2كل ما من �ش�أنه الإ�ضرار مب�صالح �شركات الت�أمني الأخرى �أو املنتجات التي تقدمها .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا يحدد فـيه الإجراءات والر�سوم واال�شرتاطات الفنية
الالزمة للموافقة علــى الإعالن ــات الت ــي تقدمه ــا ال�شرك ــة  ,وال تعتب ــر موافق ــة الهيئ ــة
فـي ن�شر الإعالن موافقة مل�ضمونه � ,أو ت�أكيدا ملحتواه  ,وال حتول تلك املوافقة دون م�ساءلة
ال�شركة عن الأ�ضرار التي قد ترتتب على �أي �إعالن تبني الحقا خمالفته لأحكام القانون
وهذه الالئحة � ,أو احتوا�ؤه على بيانات م�ضللة  ,ويحق للهيئة �إلزام ال�شركة بوقف ن�شر
ذلك الإعالن .
املــادة ( ) 4
تلتزم ال�شركة باحلفاظ على �سرية املعلومات ال�شخ�صية والتجارية للم�شارك  ,وال يجوز
لها الإف�صاح عن تلك املعلومات �إال وفقا لأحكام القانون � ,أو بعد �أخذ موافقة كتابية م�سبقة
من امل�شارك  ,وقبل الإف�صاح عن تلك املعلومات يجب على ال�شركة �إخطار الهيئة كتابيا
بذلك مع ذكر الأطراف املف�صح �إليها  ,والأ�سباب التي دعتها �إلى ذلك .
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املــادة ( ) 5
يحظر على ال�شركة قبول �أو رف�ض �أي طلب ت�أمني �إال وفقا ل�سيا�سة االكتتاب املعتمدة ,
واملوثق ــة مــن قب ــل جمل ــ�س �إدارت ــها وجلنة الرقابة ال�شرعية  ,والتي يجب �أن تت�ضمن
املتطلبات الآتية :
 - 1قابلية �صندوق امل�شاركني لال�ستمرار على املدى الطويل .
 - 2الت�أكد من مراجعة ال�سيا�سة بانتظام مبا يتنا�سب مع متغريات ال�سوق .
 - 3الت�أكد من �أن املخاطر املغطاة فـي حدود االفرتا�ضات فـي ت�سعري اال�شرتاكات .
 - 4الت�أكد من �أن اال�شرتاك �أو املنافع قد �صممت لت�ستوعب املخاطر الكبرية .
 - 5الت�أكد من �أن موظفـي االكتتاب يدركون متاما خمتلف ال�سيا�سات �ضمن الإطار
العام لتقييم املخاطر و�أنواع املخاطر وحدود كل نوع من املخاطر .
املــادة ( ) 6
يجب على ال�شركة االحتفاظ بحد املالءة املالية ب�صورة منف�صلة لكل فرع من فروع الت�أمني
التكافل ــي املرخ ــ�ص لل�شركـ ــة ممار�سته ــا  ,وذلك بع ــد جمــع �أ�صول والتزامات امل�ساهمني
على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على اال�شرتاك .
املــادة ( ) 7
يحظر على ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة اال�شرتاك فـي �إدارة �شركة �أخرى مرتبطة بقطاع
الت�أمني  ,وا�ستثناء من ذلك يجوز للع�ضو �أن يكون مالكا ب�صــورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
�أو له م�صلحة فـي �إدارة �أعمال �سم�سار ت�أمني مع وجــوب الإف�صــاح ع ــن ذلك ملجل�س �إدارة
ال�شركة وامل�ساهمني قبل انتخابه بفرتة كافـية ح�سب متطلبات الإف�صاح املعمول بها .
املــادة ( ) 8
يجب على ال�شركة التي متار�س فرع الت�أمني التكافلي العام فـي حالة وجــود عجــز مايل
ل�سنتني متتاليتني فـي �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام تقدمي خطة �شاملة للق�ضاء
على العجز مع بيان �أ�سبابه واخلطوات التي متت للق�ضاء عليه  ,و�آلية حتويله �إلى فائ�ض
فـي ال�سنة التالية  ,ويجب �أن تكون تلك الإجراءات مالئمة  ,ومدعومة بالأدلة .
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املــادة ( ) 9
يجب على ال�شركة التي متار�س فرع الت�أمني التكافلي العائلي فـي حالة وجود عجز مايل
ل�سنتني متتاليتني فـي �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي تكليف اخلبري االكتواري
املعني لفح�ص الأحوال املالية لهذا الن�شاط  ,وتقدمي تقرير �إلى كل من جمل�س �إدارة
ال�شركة  ,والهيئة ب�أ�سباب تكرار اخل�سائر ومقرتحاته لتالفـيها  ,على �أن يقدم هذا التقرير
خـ ــالل (� )2شهري ــن عل ــى الأكثـ ــر من انتهاء املوعد املقرر لتقدمي امليزانية واحل�سابات
اخلتامية عن ال�سنة املنق�ضية .
املــادة ( ) 10
يجب على ال�شركة موافاة الهيئة باملتطلبات الواردة فـي املادتني ( )8و ( )9من هذه الالئحة ,
وذلك خ ــالل م ــدة ال تتج ــاوز ( )30ثالث ــني يــوم عمــل مــن تاريخ طلبــها  ,ويحق للرئي�س
التنفـيذي قبول �أو تعديل �أو رف�ض تلك املقرتحات خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوم
عمل من تاريخ الت�سليم  ,و�إال اعتربت تلك املقرتحات مقبولة �ضمنا .
املــادة ( ) 11
يجب على ال�شركة �إخطار الهيئة فورا عند انخفا�ض ر�أ�س املال املدفوع عن احلد الأدنى
املن�صو�ص عليه فـي القانون  ,ويحق للهيئة فـي هذه احلالة اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
� - 1إلزام ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ستيفاء الـ ــحد الأدن ــى م ــن ر�أ�س املال
خالل مدة ال جتاوز موعد رفع التقرير الربع ال�سنوي التايل  ,وذلك عندم ــا
ترتاوح ن�سبة حقوق امل�ساهمني املتاحــة بــني ( )%50خم�سني باملائة �إلـ ــى ()%100
مائة باملائة من احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال .
� - 2إل ــزام ال�شرك ــة بتقدي ــم تقري ــر مف�ص ــل عــن الإجراءات الت�صحيحية والفرتات
الزمنية الالزمة التخاذ تلك الإجراءات من �أجل ا�ستيفاء احلد الأدنى ملتطلبات
ر�أ�س املال  ,و�إذا تراوحت ن�سبة حقوق امل�ساهمني املتاحة ل�سنتني متتاليتني بني
( )%50خم�سني باملائة �إلى ( )%100مائة باملائة من احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال
وجب احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة قبل تطبيق الإجراءات الت�صحيحية
املقرتحة من قبل ال�شركة .
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 - 3توقيف ال�شركة عن �إ�صدار ك ــل �أو بع ــ�ض �أنواع عقود الت�أمني التكافلــي اجلدي ــدة ,
�أو ع ــدم ال�سم ــاح له ــا بتجديد ك ــل �أو بعــ�ض �أنواع عقود الت�أمني التكافل ــي املربمــة
�إذا قل ــت ن�سبـ ــة حقـ ــوق امل�ساهم ــني ع ــن ( )%50خم�سني باملائة من احلد الأدنى
ملتطلبات ر�أ�س املال وف�شل ــت ال�شرك ــة فـي اتخ ــاذ اخلطوات الكافـية ال�ستيفاء احلد
الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال .
� - 4إلغاء الرتخي�ص عن ال�شركة عندما تقل ن�سبة حقوق امل�ساهمني لأقل من ()%25
خم�سة وع�شرين باملائة من احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال .
املــادة ( ) 12
�إذا تبني للهيئة عدم جدية ال�شركة فـي تطبيق الإجراءات الت�صحيحية املذكورة فـي التقرير
املف�صل الواردة فـي البند ( )2من املادة ( )11من هذه الالئحة كان للهيئة �إلزام ال�شركة
باتخاذ واحد �أو �أكرث من الإجراءات الآتية :
 - 1اتخاذ الإجراءات القانونية لزيادة ر�أ�س املال .
 - 2تعديل قيمة اال�شرتاكات .
 - 3تخفـي�ض النفقات .
 - 4التوقف عن �إ�صدار �أي عقود ت�أمني تكافلي جديدة .
 - 5عدم جتديد كل �أو �أنواع حمددة من عقود الت�أمني التكافلي املربمة .
 - 6ت�سييل الأ�صول .
 - 7حتويل حمفظة خماطر معينة ل�شركة �أخرى مرخ�صة .
 - 8عزل الإدارة التنفـيذية لل�شركة وتعيني جلنة لت�سيري الأعمال التي تقوم مقامها .
الف�صــل الثانــي
�إجـــراءات الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 13
يجب تقدمي طلب الرتخي�ص ملزاولة �أن�شطة الت�أمني التكافلي على النموذج املعد من قبل
الهيئة  ,مرفقا به املعلومات وامل�ستندات والوثائق الآتية :
 - 1ا�ستمارة طلب الرتخي�ص بعد تعبئتها من املمثل القانوين لل�شركة .
 - 2ن�سخة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
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 - 3ما يفـيد �إن�شاء ح�ساب م�صرفـي با�سم ال�شركة على اعتبار �أنه ميثل �صندوق امل�شاركني .
 - 4تقدمي �شهادة م�صرفـية تثبت �إيداع ر�أ�س املال املدفوع مبا ال يقل عن احلد الأدنى
املن�صو�ص عليه قانونا .
 - 5الإي�صال الدال على �سداد ر�سوم درا�سة الطلب املحددة من قبل الهيئة .
 - 6العقود املربمة مع الأطراف الأخرى .
 - 7درا�سة اجلدوى االقت�صادية .
 - 8قرار من اخلبري االكتواري يفـيد ب�أن خطة عمل التكافل العائلي قد �أعدت وفقا
ملبادئ �سليمة  ,وقابلة للتنفـيذ .
 - 9حتديد �سيا�سة التعامل مع الفائ�ض  ,والعجز .
� - 10سيا�سة القر�ض احل�سن (مبا فـي ذلك �سداده وانخفا�ض القيمة) .
� - 11آلية الف�صل بني �صندوق امل�ساهمني  ,و�صندوق امل�شاركني .
 - 12طريقة احت�ساب مبلغ اال�شرتاكات .
� - 13سيا�سة ال�شركة فـيما يتعلق باال�ستثمارات .
 - 14خطة عمل تت�ضمن البيانات واملعلومات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )14من هذه
الالئحة .
� - 15أي بيانات �أخرى �أو �شهادات تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 14
يج ــب �أن تت�ضم ــن خط ــة العم ــل املقدمــة م ــن ال�شركــة  ,املن�صو�ص عليها فـي البند ()14
من املادة ( )13من هذه الالئحة الآتي :
أ�  -مقر وفروع ال�شركة .
ب  -الرتتيبات الالزمة لتغطية خماطر �إعادة التكافل �أو تقدمي الأ�سباب املو�ضوعية
املقنعة لعدم حاجة ال�شركة �إلى هذه الرتتيبات .
ج � -أن�شطة الت�أمني املطلوب ممار�ستها .
د  -العدد املتوقع للموظفـني وخطة توظيف وت�أهيل العمانيني .
هـ  -امل�صاريف املتوقعة ملبا�شرة الن�شاط وم�صادر التمويل .
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و  -البيانات املالية التقديرية ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بالن�سبة لل�شركة التي
ترغب فـي مزاولة فرع الت�أمني التكافلي العام  ,وملدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات
بالن�سبة لل�شركة التي ترغب فـي مزاولة فرع الت�أمــني التكافلــي العائلــي  ,على �أن
ت�شمل تلك البيانات الآتي :
 - 1امليزانيـ ــة املتوقع ــة وتوقعــات ح�ساب الأرباح واخل�سائر وامل�صاريف املتوقعة
ل�صندوق امل�ساهمني  ,وذلك ب�شكل م�ستقل عن �صندوق امل�شاركني .
 - 2امليزانية املتوقعة وامل�صاريف املتوقعة ل�صندوق امل�شاركني  ,وذلك ب�شكل
م�ستقل عن �صندوق امل�ساهمني .
 - 3توقعات الإيرادات لكل نوع من عمليات الت�أمني التكافلي .
 - 4توقعات منو اال�شرتاكات واملطالبات املتوقعة وتوقعات اال�ستثمارات والدخل
املت�صل بها .
 - 5توقعات االحتياطيات الفنية .
 - 6توقعات توزيع الفائ�ض �إن وجد .
 - 7توقعات حركة القر�ض احل�سن (�إن وجد) .
 - 8تقديرات حد املالءة .
 - 9تفا�صي ــل الأ�سـ ــ�س واالفرتا�ض ــات التي ا�ستخدمت لبناء تقديرات البيانات
املاليــة  ,ومنو الن�شاط .
 - 10التحليل املايل الر�أ�سي  ,والأفقي .
املــادة ( ) 15
فـ ــي حال ــة املوافق ــة عل ــى طلــب الرتخي�ص وفقا للمادة ( )12من القانون  ،يتم قيد ال�شركة
فـي �سج ــل �شرك ــات الت�أم ــني التكافل ــي املرخـ ــ�صة م ــع ن�ش ــر قرار الرتخي�ص فـي اجلريدة
الر�سمي ــة وت ــزود ال�شرك ــة �شه ــادة معتمدة �سارية ملدة ( )5خم ــ�س �سن ــوات فقـ ــط اعتبـ ــارا
من تاريخ الن�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 16
ال يجوز لل�شركة �إن�شاء فروع �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة بذلك ,
ويجب �أن يرفق بطلب �إن�شاء الفروع البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1العنوان املقرتح للفرع .
 - 2الإيجار املتوقع �أو التكلفة التقديرية للفرع �إذا مت �شرا�ؤه .
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 - 3ا�سم وم�ؤهالت املدير املقرتح �أو امل�س�ؤول عن الفرع املقرتح .
 - 4الأرباح واخل�سائر املتوقعة للفرع للثالث �سنوات .
 - 5تعهد بااللتزام بن�سب التعمني املعمول بها .
� - 6أي معلومات �أخرى تطلبها الهيئة .
وي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا يحدد فـيه ال�شروط واملتطلبات الفنية والر�سوم والإجراءات
الالزمة لإن�شاء الفروع .
الف�صــل الثالــث
فروع وفئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي
املــادة ( ) 17
تنق�سم �أن�شطة الت�أمني التكافلي �إلى فرعني :
 - 1فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 2فرع الـت�أمني التكافلي العام .
املــادة ( ) 18
حتدد فروع الت�أمني التكافلي العائلي على النحو الآتي :
 - 1عقود الت�أمني التكافلي �ضد املخاطر التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم
عن �إ�صابات نتيجة حلادث �أو حلادث من نوع حمدد فـي العقد �أو الوفاة نتيجة
حلادث �أو حلادث من نوع حمدد فـي العقد �أو الإ�صابة بعجز نتيجة ملر�ض من نوع
حمــدد فــي العقــد  ،وتكــون �ساري ــة املفع ــول مل ــدة ال تقـ ــل عـ ــن ( )5خمـ ــ�س �سنـ ــوات
�أو غري حمددة املدة .
 - 2عقود الت�أمني التكافلي على الأ�شخا�ص �سواء كان الإبرام عن طريق �إ�صدار وثائق
�أو �صكوك �أو �شهادات متنح امل�شارك احلق فـي احل�صول م�ستقبال على مبلغ �أو عدة
مبالغ مقابل �سداد ق�سط �أو �أكرث للم�ؤمن  ,دون �أن تكون من العقود التي تقع فـي
نطاق البند ( )1من هذه املادة  ,وال ي�شمل ذلك فئة الت�أمني التكافلي ال�صناعي .
 - 3عقود الت�أمني التكافلي التي توفر التغطية الت�أمينية للعمال فـي جمال ال�صناعة
من ذوي الأجور املنخف�ضة مقابل تقليل مبلغ اال�شرتاكات واملنافع مقارنة بعقود
التكافل على الأ�شخا�ص املن�صو�ص عليها فـي البند ( )1من هذه املادة .
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املــادة ( ) 19
تندرج حتت الت�أمني التكافلي العام الأن�شطة الآتية :
 - 1الت�أمني التكافلي �ضد امل�س�ؤولية  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي �ضد املخاطر التي
يتعر�ض لها الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم مما يرتب عليهم التزام ــات لأط ــراف ثالثــة
دون املخاطر التي تن� أش� عن� /أو املتعلقة با�ستعمال ال�سيارات �أو املخاطر التي تن�ش�أ
من� /أو تكون لها عالقة با�ستخدام ال�سفن �أو الطائرات �أو املخاطر ذات ال�صلة
بت�شييد �أو �إ�صالح �أو ر�سو ال�سفن �أو الطائرات .
 - 2الت�أمني التكافلي البحري واجلوي والنقل  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي ما ي�أتي :
أ�  -ال�سفن �أو الطائرات �أو الآالت والأثاثات  ,ومعدات ال�سفن والطائرات .
ب  -الب�ضائع وال�سلع واملمتلكات املنقولة على ظهر ال�سفن �أو الطائرات .
ج � -أجرة ال�شحن �أو �أي م�صلحة فـي ال�سفن �أو الطائرات �أو تتعلق بها .
د  -اخل�سارة النا�شئة عن� /أو املتعلقة با�ستعمال ال�سفن �أو الطائرات  ,مبا فـي ذلك
خماطر الطرف الثالث .
هـ  -املخاطر املت�صلة بت�شييد �أو �إ�صالح �أو ر�سو ال�سفن  ,مبا فـي ذلك خماطر
الطرف الثالث .
و  -خماطر النقل (البحري �أو اجلوي �أو الربي)  ,مبا فـي ذلك املخاطر املت�صلة
بالنقل من بداية النقل حتى جهة الو�صول .
ز � -أي خماطر �أخرى موافق عليها من قبل الهيئة .
 - 3الت�أمني التكافلي على املركبات  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي �ضد خماطر الفقد
�أو التلف الناجت عن ا�ستعمال املركبات  ,مبا فـي ذلك املخاطر �ضد الأ�ضرار التي
يتعر�ض لها الطرف الثالث نتيجة وقوع حادث مروري  ,وال ت�شمل عقود الت�أمني
التكافلي �ضد خماطر النقل املن�صو�ص عليها فـي البند ( )2من هذه املادة .
 - 4الت�أمني التكافلي على اخل�سائر املالية  :ت�شمل عقود الت�أمــني التكافل ــي �ضـ ــد �أي
من املخاطر الآتية :
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�أ  -خماط ــر اخل�سائـ ــر املالي ــة التـ ــي قـ ــد تلحـ ــق بامل�ؤم ــن عليــه نتيجة لإع�ساره ,
�أو �إفال�سه � ,أو عجزه عن الوفاء بدينه � ,أو عجزه عن الوفاء بدينه فـي ميعاد
ا�ستحقاقه ب�سبب �آخر غري الإع�سار .
ب  -خماطر اخل�سائر التي تلحق بامل�ؤمن عليه نتيجة التزامه بتنفـيذ عقود �ضمان
�سبق �إبرامها .
ج  -خماطر اخل�سائر التي تلحق بامل�ؤمن عليه نتيجة توقفه عن ممار�سة العمل ,
�أو ت�ضيق جمال العمل الذي ميار�سه .
د  -خماطر اخل�سائر التي تلحق بامل�ؤمن عليه نتيجة تكبده م�صاريف غري متوقعة .
هـ  -املخاطر التي ال تقع فـي نطاق �أي من الفقرات ال�سابقة  ,ولي�ست من املخاطر
التي يكون �إبرام  ,وتنفـيذ عقود الت�أمني التكافلي �ضدها مبثابة �إجراء �أن�شطة
ت�أمني من �أخرى .
 - 5الـت�أمني التكافلي على احلوادث ال�شخ�صية  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي �ضد
خماطر �إ�صابة امل�ؤمن عليه نتيجة حلادث �أو حلادث من نوع حمدد �أو الوفاة نتيجة
حلادث �أو حلادث من نوع حمدد �أو الإ�صابة بعجز كنتيجة ملر�ض �أو ملر�ض من نوع
حمدد  ,وال تكون عقودا مما يدخل فـي نطاق البندين ( )1و ( )2من هذه املادة .
 - 6الت أ�مـ ــني التكافلـ ــي عل ــى املمتلك ــات  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي �ضد خماطر
الفقد �أو التلف للممتلكات املادية  ,وال ي�شمل ذلك فئة ن�شاط الت�أمني التكافلي
البحري واجلوي والنقل والـت�أمني التكافلي للمركبات .
الف�صـــل الرابـــع
جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها التنفـيذية
املــادة ( ) 20
دون الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية وقانون �سوق ر�أ�س املال  ,يجب �أن يتمتع ع�ضو
جمل�س �إدارة ال�شركة بال�شروط وامل�ؤهالت واخلربات الآتية :
� - 1أال يكون قد �أدين بجنحة �إ�ساءة الأمانة �أو االحتيال �أو بجرمية خملة بال�شرف
والأمانة �أو ممار�سة �أي ن�شاط مايل م�شبوه .
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� - 2أال يكـ ـ ــون ق ـ ـ ــد ثب ـ ــت ارتكاب ـ ــه خمالفـ ــات متعلق ـ ــة باللوائـ ـ ــح املنظم ـ ــة لقان ـ ــون
�سـوق ر�أ�س املال  ,وقانون �شركات الت�أمني .
� - 3أال يـ ــكون ق ــد ا�شتـ ــرك ف ـ ــي ارتك ــاب خمالف ــات ماليـ ــة �أو ممار�سـ ــات غ ــري �سليمة
فـي ال�شركة �أدت لتوقف عمل ال�شركة .
� - 4أال يكون قد �سبق احلكم عليه بالإع�سار � ,أو الإفال�س .
� - 5أن تكون لديه خربة عملية فـي الإدارة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 21
دون الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية وقانون �سوق ر�أ�س املال ي�شرتط فـيمن ي�شغل
من�صبا فـي الإدارة التنفـيذية لل�شركة الآتي :
� - 1أال يكون قد �أدين بجنحة �إ�ساءة الأمانة �أو االحتيال �أو بجرمية خملة بال�شرف
والأمانة � ,أو ممار�سة �أي ن�شاط مايل م�شبوه .
� - 2أال يكون قد ثبت ارتكابه خمالفات متعلقة باللوائح املنظمة لقانون �سوق ر�أ�س املال ,
وقانون �شركات الت�أمني من خالل التحقيق � ,أوالتفتي�ش الذي قامت به الهيئة ,
�أو �أي جهة تنظيمية �أو مهنية �أو حكومية .
� - 3أال يكون قد ا�شت ــرك ف ـ ــي ارتك ــاب خمالف ــات مالـ ــية �أو ممار�سـ ــات غ ــري �سليم ــة
فـي ال�شركة �أدت لتوقف عمل ال�شركة � ,أو ف�صل من عمله لتلك الأ�سباب .
� - 4أال يكون قد �سبق احلكم عليه بالإع�سار � ,أو الإفال�س .
� - 5أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة �شركة �أخرى � ,أو ميلك �أو يعمل ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة ب�شركة �أخرى مرتبطة بقطاع الت�أمني .
املــادة ( ) 22
بالإ�ضافة �إلى ال�شروط الواردة فـي املادة ( )21من هذه الالئحة  ,يجب على كل من ي�شغل
من�صبا فـي الإدارة التنفـيذية لل�شركة �أن تتوافر لديه �أحد امل�ؤهالت  ,و�إحدى اخلربات الآتية :
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 - 1درجة زميل (� )Fellowأو درجة منت�سب ( )Associateمن هيئة �أو معهد ت�أمني
�أو �أي جهة متخ�ص�صة فـي الت�أمني توافق عليها الهيئة  ,بالإ�ضافة �إلى خربة فنية
فـي �أن�شطة الت�أمني ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني ,
�أو �إدارة �شركات الت�أمني .
 - 2ماج�ستري فـي الت�أمني �أو العلوم املالية �أو االقت�صادية �أو فـي �أي جمال جتاري
ذي �صلة  ,بالإ�ضافة �إلى خربة فنية فـي �أن�شطة الت�أمني ملدة ال تقل عن (� )7سبع
�سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ,أو �إدارة �شركات الت�أمني .
 - 3بكالوريو�س فـي الت�أمني �أو فـي العلوم االقت�صادية �أو فـي �أي جمال جتاري ذي �صلة ,
بالإ�ضافة �إلى خربة فنية فـي �أن�شطة الت�أمني ملدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات
فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ,أو �إدارة �شركات الت�أمني .
 - 4دبل ــوم فـ ــي الت�أمني �أو املالي ــة �أو االقت�صـ ــاد  ,بالإ�ضاف ــة خل ــربة فنية فـي الت�أمني
ال تقل عن ( )13ثالث ع�شرة �سنة فـي االكتتاب الت�أميني � ,أو �إدارة �شركات الت�أمني .
املــادة ( ) 23
يجب على ال�شركة موافاة الهيئة ب�أ�سماء الإدارة التنفـيذية لل�شركة خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ التعيني  ,وفق اال�ستمارة املعدة من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 24
يجوز للهيئة طلب ا�ستبدال �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املنتخــب �أو امل�ستق ــل
�أو من ي�شغل من�صبا فـي الإدارة التنفـيذية لل�شركة �إذا مل ي�ستوف �أيا من ال�شروط وامل�ؤهالت
واخلربات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 25
ال يجوز لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �إدارتها التنفـيذية البقاء فـي منا�صبهــم  ,وح�ضـ ــور
�أي اجتماعات لل�شركة اعتبارا من تاريخ طلب الهيئة ا�ستبدالهم .
املــادة ( ) 26
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية يجب على ال�شركة تعيني بديل فـي املن�صب
الذي ي�شغر نتيجة طلب الهيئة خالل املدة التي يحددها قرار اال�ستبدال .
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الف�صـــل اخلامــ�س
عقـود التـ�أمني التكافلـي
املــادة ( ) 27
يجب �أن تكون جميع عقود الت�أمني التكافلي ال�صادرة فـي ال�سلطنة حمررة باللــغة العربي ــة ,
�أو م�صحوبة برتجمة عربية طبق الأ�صل  ,وعند اخلالف فـي التف�سري يعتد بالن�سخة العربية .
املــادة ( ) 28
يجب �أن تت�ضمن عقود الت�أمني التكافلي الآتي :
 - 1رقم العقد  ,ويذكر فـي جميع الأوراق املتعلقة به .
 - 2ا�سم امل�شارك  ,وامل�ستفـيد  ,وعناوينهم  ,وو�سائل االت�صال بهم .
 - 3فرتة التغطية .
 - 4التغطيات الإ�ضافـية .
 - 5مبلغ اال�شرتاك .
 - 6املمتلكات �أو امل�صالح حمل التغطية .
 - 7ن�ص الوثيقة الذي يت�ضمن ال�شروط العامة واال�ستثناءات .
 - 8حقوق والتزامات امل�شارك .
 - 9الأ�س�س والقواعد التي حتكم العالقة بني ال�شركة وامل�شارك .
 - 10مقـ ــدار �أجـ ــر الوكالـ ــة �أو ح�ص ــة امل�ضاربة التي تتح�صل عليه ال�شركة من ا�ستثمار
�صندوق امل�شاركني .
 - 11طرق تخ�صي�ص امل�ساهمات ملحفظة اال�ستثمارات .
� - 12سيا�سة توزيع الفائ�ض على امل�شاركني .
� - 13سيا�سة التعامل مع العجز .
 - 14توقيع وختم ال�شركة .
� - 15أي بيانات �أخرى ترى الهيئة �ضرورة ت�ضمينها فـي العقد .
املــادة ( ) 29
يجب على ال�شركة �إطالع طالب الت�أمني على كافة �شروط و�أحكام وا�ستثناءات عقد الت�أمني
التكافلي قبل �إبرامه  ,والتوقيع عليه .
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املــادة ( ) 30
عند �إبرام عقد الت�أمني التكافلي يجب تزويد امل�شارك بن�سخة منه  ,وا�ستثناء من ذلك
يجوز لل�شركة تزويد امل�شارك ب�إ�شعار تغطية م�ؤقت �إلى �أن يتم �إ�صدار العقد  ,وال يجوز �أن
تزيد مدة �إ�صدار العقد على �شهر من تاريخ بدء التغطية .
املــادة ( ) 31
ال يجوز �إ�صدار �أي عقد ت�أمني تكافلي لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة � ,أو �إدارتها
التنفـيذية �أو �أي م�ساهم ميلك (� )%5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة �أو لل�شركات التي
ميلكون �أي جزء من ر�أ�س مالها �أو لأي �شخــ�ص لهــم به �صلة قراب ــة حت ــى الدرجـ ــة الثاني ــة
�أو تربطهم عالقة م�صاهرة �إال بعد دفع اال�شرتاك امل�ستحق بالكامل .
املــادة ( ) 32
ال يجوز لل�شركة منح �أي معاملة تف�ضيلية لأي من املذكورين فـي املادة ( )31من الالئحة
عند تقدميهم ملطالبات �أو تعوي�ضات م�ستحقة ا�ستنادا �إلى عقد الت�أمني التكافلي املربم
معهم  ,كما يجب على ال�شركة �إ�شعار م�س�ؤول االلتزام ب�أي مبالغ �أو تعوي�ضات دفعت ل�صاحلهم .
املــادة ( ) 33
ال يجـ ــوز لل�شركـ ــة �إ�صـ ــدار عق ــد ت�أمي ــن تكافل ــي ع ــام  ,ما ل ــم يثب ــت ت�سلمها ملبلغ اال�شرتاك ,
�أو ب�ضمانات تقبلها ال�شركة  ,ويتفق عليها الطرفان .
املــادة ( ) 34
يثبت ت�سلم ال�شركة لال�شرتاك عند قيام امل�شارك بدفعه �إلى ال�شركة مبا�شرة � ,أو �إلى �أحد
و�سطائها �أو وكالئها � ,أو �إلى �أي طرف �آخر مفو�ض بالإنابة عنها .
الف�صــل ال�ســاد�س
�صندوقـا امل�شاركـني وامل�ساهمـني
املــادة ( ) 35
يجب على ال�شركة �إدارة �صندوق امل�شاركني بعناية وبطريقة مهنية متوافقة مع املبادئ
ال�شرعية .
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املــادة ( ) 36
يجب على ال�شركة لدى �إدارتها ل�صندوق امل�شاركني االلتزام بالآتي :
 - 1ح�سـ ــاب قيم ــة �أ�صـ ــول �صن ــدوق ف ــرع الت�أم ــني التكافل ــي الع ــام ب�شـ ــكل منف�ص ــل
عن التزاماته  ,على �أن تفوق الأ�صول االلتزامات فـي كل الأوقات .
 - 2ح�س ــاب قيم ــة �أ�ص ــول �صن ــدوق ف ــرع الت�أمـ ــني التكافل ــي العائلي ب�شكل منف�صل
عن التزاماته  ,وعلى �أن تكون الأ�صول زائدة عن التزاماته فـي كل الأوقات .
املــادة ( ) 37
يتم توزيع ح�صيلة اال�شرتاكات والفائ�ض وعوائد اال�ستثمار الناجتة عن فئات الأن�شطة
الت ــي تن ــدرج حت ــت ف ــرع الت�أمـ ــني التكافل ــي العائلــي املرخ�ص لل�شركة مزاولتها حتت �أي
من الق�سمني الآتيني بح�سب الن�سبة املتفق عليها فـي عقد الت�أمني التكافلي العائلي :
أ�  -ق�سم �أموال خماطر امل�شارك :
ح�سـاب م�ستقـل عـن ح�ساب ق�سم �أمــوال ا�ستثمــار امل�شــارك  ,ويت ــم قي ــد الأمـ ــوال
املخ�ص�صة لتغطية املخاطر التي مت الت�أمني �ضدها .
ب  -ق�سم �أموال ا�ستثمار امل�شارك :
ح�سـاب م�ستقـل عـن ح�ساب ق�سم �أمــوال خماط ــر امل�ش ــارك  ,ويتــم قي ــد ا ألمـ ــوال
املخ�ص�صة ح�صرا لتكوين ر�أ�س املال .
املــادة ( ) 38
يحظر على ال�شركة اجلمع �أو احلذف بني �أ�صول والتزامات �صندوق امل�ساهمني وبني �أ�صول
والتزامات �صندوق امل�شاركني (بفرعيه �صندوق الت�أمني التكافلي العام و�صندوق الت�أمني
التكافلي العائلي) .
املــادة ( ) 39
يج ــب علـ ــى ال�شركـ ــة تقديـ ــم القـ ــر�ض احل�س ــن عندما ت�صبح التزامات �صندوق امل�شاركني
�أو �أحد فروعه �أكرث من �أ�صوله اجلارية � ,أو عند وجود عجز فـي ال�سيولة النقدية بال�صندوق .
املــادة ( ) 40
تكون �إيرادات �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام من البنود الآتية :
 - 1اال�شرتاكات وح�صة اال�شرتاك امل�ستحقة لل�شركة املح�صلة نظري عقود الت�أمني
التكافلي �أو عقود �إعادة الت�أمني التكافلي .
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 - 2احل�سومات والعموالت املتح�صلة من �شركات �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 3الفائ�ض من عمليات �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 4القيمة املتبقية واال�سرتداد التي تندرج حتت �أي من فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي
العام .
 - 5التربعات املدفوعة من قبل امل�ساهمني .
املــادة ( ) 41
تكون �إيرادات �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي من البنود الآتية :
 - 1اال�شرتاكات وح�صة اال�شرتاك امل�ستحقة لل�شركة نظري عقود الت�أمني التكافلي
العائلي وعقود �إعادة الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 2احل�سومات والعموالت املتح�صلة من �شركات �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 3الفائ�ض من عمليات �إعادة الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 4التربعات املدفوعة من قبل امل�ساهمني .
املــادة ( ) 42
ال يجوز لل�شركة قيد �أي �إيراد فـي �صندوق امل�ساهمني �إال من �أحد البنود الآتية :
 - 1ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع من امل�ساهمني .
� - 2أجرة الوكالة � ,أو ح�صة امل�ضاربة .
 - 3عوائد ا�ستثمار �صندوق امل�ساهمني .
املــادة ( ) 43
حتدد �أوجه ال�صرف من �صندوق امل�شاركني فـي الآتي :
 - 1تغطية م�صروفات �إدارة ال�صندوق  ,وت�شمل الوكالة وامل�ضاربة .
 - 2النفقات والتعوي�ضات امل�ستحقة تنفـيذا لعقود الت�أمني التكافلي .
 - 3توزيع الفائ�ض على ح�ساب امل�شاركني .
� - 4أي م�صاريف �أخرى توافق عليها جلنة الرقابة ال�شرعية .
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املــادة ( ) 44
حتدد �أوجه ال�صرف من �صندوق امل�ساهمني فـي الآتي :
 - 1تكاليف �إ�صدار عقد الت�أمني التكافلي �شاملة العمولة .
 - 2م�صاريف الإدارة .
 - 3امل�صاريف الإدارية العامة وم�صاريف البيع .
 - 4ال�ضرائب .
املــادة ( ) 45
ال يجوز لل�شركة توزيع الفائ�ض �إال وفقا ل�سيا�سة الفائ�ض القابل للتوزيع املعتمدة من جمل�س
�إدارة ال�شركة  ,وجلنة الرقابة ال�شرعية واخلبري االكتواري املعني بالن�سبة لل�شركة املرخ�ص
لها مزاولة فرع الت�أمني التكافلي العائلي  ,وعند ح�ساب الفائ�ض القابل للتوزيع يجب على
ال�شركة مراعاة الآتي :
� - 1أن يكون الفائ�ض على �أ�سا�س البيانات املالية املدققة .
 - 2مقدار اال�شرتاكات مبوجب العقود املربمة مع امل�شاركني .
� - 3سداد القر�ض احل�سن .
 - 4مقدار املالءة املالية لل�شركة و�صندوق امل�شاركني .
 - 5كفاية ال�سيولة املالية .
� - 6إمكانية االحتفاظ بجزء من الفائ�ض للطوارئ .
� - 7إمكانية االحتفاظ بجزء من الفائ�ض للتو�سع .
ويجوز لل�شركة عدم �صرف الفائ�ض القابل للتوزيع من �أجل جتنــب �أي تبع ــات ماليــة �أو
قانونية م�ستقبلية لدى قيامها ب�أن�شطة الت�أمني التكافلي �أو �أي �أهداف �أخرى حتددها
�سيا�سة الفائ�ض القابل للتوزيع  ,وفـي جميع الأحوال ال يجوز ل�صندوق امل�ساهمني احل�صول
على �أي مبلغ من الفائ�ض القابل للتوزيع .
املــادة ( ) 46
يكون توزيع الفائ�ض القابل للتوزيع خالل (� )4أربعة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ,
ويكون الإعالن عن ذلك عرب موقعها الإلكرتوين � ,أو عن طريق �إ�شعار ير�سل �إلى امل�شارك .
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املــادة ( ) 47
يجب على ال�شركة توزيع الفائ�ض القابل للتوزيع خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما
من تاريخ الإعالن عن التوزيع  ,وذلك عن طريق التحويل البنكي املبا�شر �إلى ح�ساب
امل�شارك � ,أو اخل�صم من قيمة اال�شرتاكات .
املــادة ( ) 48
ال يجوز لل�شركة تف�ضيل �أي م�شارك على �آخر بطريقة غري مربرة .
املــادة ( ) 49
يجوز للهيئة �أو من خالل طرف خارجي تعينه خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إعالن
ال�شركة عن رغبتها فـي توزيع الفائ�ض القابل للتوزيع �إجراء تقييم للت�أكد وحتديد
م�ستوى الفائ�ض القابل للتوزيع املعلن عنه  ,ومدى مطابقته فعليا للبيانات وال�سجالت
املالية ل�صندوق امل�شاركني  ,ويجب على ال�شركة تقدمي كافة البيانات التي تطلب منها
لإجراء هذا التقييم .
املــادة ( ) 50
يجب على ال�شركة عند وجود �أي عجز حما�سبي فـي احل�سابات املالية ال�سنوية املدققة
ل�صندوق امل�شاركني تخ�صي�ص �أ�صل �أو �أكرث من �أ�صول �صندوق امل�ساهمني مبا يعادل قيمة
العجز املحا�سبي وذلك خالل ( )120مائة وع�شرين يوما من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية
لتقدمي القر�ض احل�سن  ,و�إخطار الهيئة بتلك الأ�صول خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ
التخ�صي�ص  ,وفـي حالة ا�ستمرار العجز املحا�سبي ملدة ( )3ثالث �سنوات وجب على ال�شركة
اتخاذ الإجراءات الالزمة من �أجل اعتبار الأ�صول التي مت تخ�صي�صها كقر�ض ح�سن .
املــادة ( ) 51
عند عجز �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام عن �سداد القر�ض احل�سن ملدة ( )3ثالث
�سنوات � ,أو عجز �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي عن �سداد ذلك القر�ض ملدة ()5
خم�س �سنوات  ,وجب على ال�شركة قيد ذلك القر�ض على �أنه دين م�شكوك فـي حت�صيله .
وفـ ــي ح ــال تــم �سداد ذلك القر�ض بعد انق�ضاء تلك املدد يجب �إثبات ذلك فـي احل�سابات
املالية .
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املــادة ( ) 52
ال يجوز �سداد مبلغ القر�ض احل�سن �إال من فائ�ض �صندوق امل�شاركني �شريطة عدم الإخالل
بحد املالءة املالية لل�شركة  ,وموافقة جمل�س �إدارة ال�شركة وجلنة الرقابة ال�شرعية
واخلبري االكتواري املعني �إذا كانت ال�شركة تزاول ن�شاط الت�أمني التكافلي العائلي .
املــادة ( ) 53
يجب على ال�شركة مراعاة العمل مببادئ الوكالة لأن�شطة االكتتاب  ,ومبادئ امل�ضاربة
بالن�سبة لأن�شطة اال�ستثمار فـي الت�أمني التكافلي .
املــادة ( ) 54
يدار ن�شاط ال�شركة بوا�سطة الإدارة التنفـيذية وفقا لل�سيا�سات التي ي�ضعها جمل�س �إدارة
ال�شركة  ,ومبا يحقق التوازن بني م�صلحة امل�شاركني  ,وامل�ساهمني  ,ويجب على جمل�س
الإدارة والإدارة التنفـيذية تقدمي م�صلحة امل�شاركني على م�صلحة امل�ساهمني عند وجود
تعار�ض بينهما .
املــادة ( ) 55
يجب �أال تزيد �أجرة الوكالة �أو ح�صة امل�ضاربة التي ت�أخذها ال�شركة التي تدير �صندوق
امل�شاركني با�ستخدام منوذج عقد الوكالة �أو منوذج عقد امل�ضاربة على ( )%30ثالثني باملائة
من ن�سبة اال�شرتاك � ,أو مبا ال يزيد على �إجمايل هذه الن�سبة �إذا كانت على �شكل ر�سم ,
على �أن تغطي هذه الأجرة �أو احل�صة تكاليف م�صروفات �إدارة ال�صندوق �أو �أي م�صروفات
�أخرى توافق عليها جلنة الرقابة ال�شرعية .
املــادة ( ) 56
يجب على ال�شركة عند الرغبة فـي فر�ض �أو �إجراء �أي تعديل على �أجرة الوكالة �أو ح�صة
امل�ضاربة �أو توزيع الأرباح بعد التقدم بطلب بذلك �إلى الهيئة مرفقا به موافقة جمل�س
�إدارة ال�شركة  ,وجلنة الرقابة ال�شرعية  ,واخلبري االكتواري املعني � ,إذا كانت ال�شركة تزاول
فرع الت�أمني التكافلي العائلي  ,و�آلية حتديد م�ستوى �أجرة الوكالة وح�صة امل�ضاربة  ,و�أي
م�ستندات �أخرى تطلبها الهيئة .
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الف�صــل ال�سابــع
جلنة الرقابة ال�شرعية واملراقب ال�شرعي
املــادة ( ) 57
يجب على ال�شركة ت�شكيل جلنة للرقابة ال�شرعية قبل بدء عمل ــيات الت�أم ــني التكافل ــي ,
على �أن يكون عدد �أع�ضائها فرديا ال يقل عن ( )3ثالثة �أع�ضاء  ,و�أن يكون �أغلبية الأع�ضاء
من الفقهاء ال�شرعيني و�أن يكون من بينهم خبري خمت�ص فـي الت�أمني التكافلي  ,وي�شرتط
فـي ع�ضو اللجنة من الفقهاء الآتي :
� - 1أن يكون حا�صال على درجة البكالوريو�س فـي �أ�صول الفقه  ,وفقه املعامالت  ,مع
خربة عملية فـي تقييم �شرعية املعامالت التجارية والتدابري ال�شرعية ال تقل عن
( )5خم�س �سنوات .
� - 2أن يكون ملما مبجال ال�صريفة الإ�سالمية .
� - 3أن يكون لديه معرفة بالإطار التنظيمي والقانوين لفروع الت�أمني الذي تزاوله
ال�شركة .
� - 4أال يكون م�ساهما �أو ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة ال�شركة � ,أو موظفا فـيها .
� - 5أن يكون ح�سن ال�سرية  ,وال�سمعة  ,ومتمتعا باال�ستقاللية واحليادية .
املــادة ( ) 58
ال يجوز لع�ضو جلنة الرقابة ال�شرعية �أن يكون ع�ضوا فـي �أكرث من جلنة رقابة �شرعية
ل�شركة ت�أمني تكافلي فـي ال�سلطنة  ,ويجوز اال�ستثناء من ذلك بقرار من الرئي�س التنفـيذي
�شريطة عدم ممانعة ال�شركتني .
املــادة ( ) 59
يجب على ال�شركة موافاة الهيئة بقرار تعيني �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�شرعية خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 60
ال يجوز لل�شركة عزل �أي ع�ضو من �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�شرعية �إال بتو�صية من جمل�س
�إدارة ال�شركة وبعد موافقة اجلمعية العامة العادية  ,و�إذا �شغر مركز �أحد الأع�ضاء وجب
على ال�شركة تعيني بديل عنه خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ �شغور املركز .
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املــادة ( ) 61
تخت�ص جلنة الرقابة ال�شرعية بالآتي :
 - 1و�ضع القواعد ال�شرعية املنظمة لأن�شطة ال�شركة .
 - 2مراجعة عقود الت�أمني التكافلي وكل امل�ستندات والإجراءات القانونية املتعلقة
ب�أن�شطة ال�شركة للتحقق من توافقها مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .
 - 3اعتماد �سيا�سة و�إجراءات �صندوق امل�شاركني .
 - 4و�ضع �سيا�سة ا�ستثمارية متوافقة مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يعتمدها
جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 5املوافقة على �سيا�سة توزيع الفائ�ض املعتمدة من جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 6املوافقة على دليل االكتتاب املعتمد من جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 7املوافقة على دليل ت�سوية املطالبات املعتمد من جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 8تقدمي املقرتحات ب�ش�أن املخالفات ال�شرعية املرتبطة بالت�أمني التي يبلغ عنها
م�س�ؤول االلتزام .
 - 9تقدمي تقرير �سنوي للهيئة وللجمعية العامة ال�سنوية لل�شركة تبني فـيه �أعمالها
ومالحظاتها حول مدى تقيد ال�شركة ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 62
يجب �أن تنعقد جلنة الرقابة ال�شرعية (� )4أربع مرات على الأقل كل �سنة  ,و( )1مرة واحدة
على الأقل فـي ال�سنة مع جمل�س �إدارة ال�شركة .
املــادة ( ) 63
حتال م�سائل اخلالف بني جلنة الرقابة ال�شرعية  ,وجمل�س �إدارة ال�شركة �إلى الهيئة العليا
للرقابة ال�شرعية بالهيئة  ,وتعترب قرارات هيئة الرقابة ال�شرعية العليا نهائية  ,وملزمة .
املــادة ( ) 64
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة تذليل جميع ال�صعوبات التي قد تواجهها جلنة الرقابة
ال�شرعية فـي �أثناء القيام مبهامها  ,ويجب على الإدارة التنفـيذية لل�شركة االلتزام بالآتي :
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 - 1تقدمي امل�ساعدة املطلوبة منها �إلى جلنة الرقابة ال�شرعية .
 - 2متكني جلنة الرقابة ال�شرعية من االطالع على ال�سجالت والبيانات .
 - 3عدم التدخل فـي �أن�شطة جلنة الرقابة ال�شرعية .
 - 4عدم تقدمي �أي معلومات خاطئة �أو م�ضللة �أو ناق�صة للجنة الرقابة ال�شرعية .
 - 5تقدمي تقرير �إلى جلنة الرقابة ال�شرعية عــن �أي �أم ــور م ــن املحتـ ــمل �أن ت�ؤثـ ــر
على التزام ال�شركة ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 65
فـي حالة عدم التزام ال�شركة ب�سيا�سات وتوجيهات وقرارات وفتاوى جلنة الرقابة ال�شرعية ,
يجب على اللجنة �أن ترفع تقريرا بذلك �إلى الهيئة .
املــادة ( ) 66
على ال�شركة تعيني املراقب ال�شرعي اخلارجي للقيام ب�أعمال الرقابة ال�شرعية لكل �سنة
مالية للت�أكد من �أن جميع �أن�شطة ال�شركة تتم وفقا لقرارات جلنة الرقابة ال�شرعية ,
وقوانني ولوائح الت�أمني التكافلي ال�صادرة عن الهيئة .
املــادة ( ) 67
يجب �أن يتوفر فـي املراقب ال�شرعي اخلارجي الكفاءة الالزمة للقيام بـ�أعمال املراجعة ال�شرعية .
املــادة ( ) 68
حتدد اخت�صا�صات املراقب ال�شرعي اخلارجي بالآتي :
 - 1التحقق من توافق �صيغة املنتجات والعقود واملعامالت املالية و�سيا�سات و�إجراءات
الت�شغيل مع ال�شريعة .
 - 2التحقــق من تطبيق كل القرارات وال�سيا�سات والتوجيهات التي ت�صدر من جلنة
الرقابــة ال�شرعية .
 - 3التحقق من التزام ال�شركة بكل �أحكام قانون الت�أمني التكافلي  ,والئحته التنفـيذية .
 - 4التحقـ ــق مــن التزام ال�شركة بكافة القرارات والتوجيهات التي ت�صدر من هيئة
الرقابة ال�شرعية العليا بالهيئة .
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املــادة ( ) 69
على املراقب ال�شرعي اخلارجي االجتماع بلجنة الرقابة ال�شرعية ملناق�شة ما تو�صل �إليه
من نتائج قبل �إعداد التقرير .
املــادة ( ) 70
يجب تقدمي ن�سخ من تقرير املراقب ال�شرعي اخلارجي للجهات الآتية :
 - 1جمل�س الإدارة بال�شركة .
 - 2جلنة الرقابة ال�شرعية بال�شركة .
 - 3الهيئة (مع البيانات املالية ال�سنوية) .
الف�صــل الثامــن
ال�سجــالت والتقاريــر املاليــة
املــادة ( ) 71
يجب على ال�شركة عند �إعداد التقارير املالية االلتزام بالآتي :
 - 1املعايري املحا�سبية الدولية  ,ومعايري املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية  ,واملتطلبات التي تقرها الهيئة .
 - 2ذكر ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي �إعداد التقارير املالية وفقا للمعايري الدولية
للمحا�سبة واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية .
املــادة ( ) 72
يجب على ال�شركة حفظ ال�سجالت الآتية :
� - 1سجل بكافة عقود الت�أمني التكافلي ال�صادرة من ال�شركة  ,مت�ضمنا الرقم املت�سل�سل
لكل عقد  ,وتاريخ �إ�صداره  ,و�أ�سماء وعناوين امل�شاركني وامل�ستفـيدين  ,والأموال
امل�ؤمن عليها  ,ومدة تلك العقود و�أي تعديالت متت عليها .
� - 2سجل بكافة املطالبات املقدمة لل�شركة  ,مت�ضمنا تاريخ التقدمي والقيمة و�أ�سماء
وعناوين مقدميها وتاريخ �سداد املطالبات �أو تاريخ رف�ض ال�سداد و�أ�سبابه .
� - 3سجل بكافة عقود �إعادة الت�أمني التكافلي � ,أو �إعادة الت�أمني املربمة من قبل
ال�شركة .
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املــادة ( ) 73
يجب �أن يت�ضمن التقرير املايل ربع ال�سنوي لل�شركة البيانات الآتية :
 - 1الو�ضع املايل لل�شركة .
 - 2الدخل ال�شامل ل�صندوق امل�ساهمني .
 - 3الدخل ال�شامل ل�صندوق امل�شاركني .
� - 4إيرادات وم�صاريف �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام .
� - 5إيرادات وم�صاريف �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 6التغري فـي حقوق امل�ساهمني .
 - 7الفائ�ض �أو العجز فـي �صندوق امل�شاركني .
 - 8البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 74
يجب �أن تعد ال�شركة تقريرا �سنويا يت�ضمن البيانات الآتية :
 - 1الو�ضع املايل لل�شركة مت�ضمنا (�صندوق امل�ساهمني و�صندوق امل�شاركني)  ,والو�ضع
املايل العام لل�شركة .
 - 2الدخل ال�شامل ل�صندوق امل�ساهمني .
� - 3إيرادات وم�صاريف �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام .
� - 4إيرادات وم�صاريف �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 5التدفق النقدي ل�صندوق امل�ساهمني .
 - 6التدفق النقدي ل�صندوق امل�شاركني .
 - 7التغري فـي حقوق امل�ساهمني .
 - 8الفائ�ض �أو العجز فـي �صندوق امل�شاركني .
 - 9اال�شرتاكات لكل فئة من فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي التي تزاولها ال�شركة .
 - 10املطالبات �أو التعوي�ضات لكل فئة من فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي التي تزاولها
ال�شركة .
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 - 11م�صروفات �صندوق امل�ساهمني .
 - 12م�صروفات �صندوق امل�شاركني لكل فرع من فروع الت�أمني التكافلي .
� - 13إعادة الت�أمني التكافلي .
� - 14أ�صول والتزامات ال�شركة فـي اخلارج بالن�سبة لل�شركات العمانية .
 - 15ح�ساب حد املالءة املالية .
 - 16ح�ساب االحتياطات الفنية .
� - 17أموال ال�شركة لدى الهيئة ك�ضمان (رهن) لكل نوع من فئات الأن�شطة .
� - 18أي بيانات �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 75
يجب على ال�شركة تقدمي البيانات املالية املدققة املن�شورة والتقارير التنظيمية املدققة
للهيئة وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة لل�شركة بـ ـ ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 76
يجب على ال�شركة تقدمي تقرير �سنوي عن مدى االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية  ,يرفق مع
البيانات املالية �إلى الهيئة  ,مت�ضمنا مالحظات جمل�س الإدارة على التحفظات الواردة فـيه .
الف�صــل التا�ســع
مراقب احل�سابات اخلارجي واخلبري االكتواري
املــادة ( ) 77
يجب على ال�شركة من خالل اجلمعية العامة تعيني مراقب ح�سابات خارجي ب�شكل �سنوي ،
لتدقيق التقارير ال�سنوية والبيانات املالية لل�شركة  ,على �أن يكون املراقب من بني مكاتب
التدقيق املعتمدة لدى الهيئة .
املــادة ( ) 78
يجوز للهيئة �إعادة تعيني مراقب احل�سابات اخلارجي �أو تعيني مراقب ح�سابات �آخر على نفقة
ال�شركة لإعادة تدقيق ح�سابات ال�شركة �إذا كان التقرير الذي �أعده املراقب ال يعرب عن الو�ضع
املايل الفعلي لل�شركة .
-27-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1323

املــادة ( ) 79
يجب على ال�شركة التي تزاول �أن�شطة الت�أمني التكافلي العائلي تعيني خبري اكتواري
مبوافقة الهيئة  ,يقوم ب�إجراء تقييم اكتواري �سنوي وفـي هذه احلالة يجب تقدمي ن�سخة
من التقرير للهيئة رفق احل�سابات ال�سنوية  ,وذلك قبل انعقاد اجلمعية العام ــة لل�شرك ــة
بـ ( )30ثالثني يوما على الأقل .
املــادة ( ) 80
يجوز للهيئة وفقا لتقديرها �أن تطل ــب مـ ــن ال�شرك ــة تقدمي تقرير �إ�ضافـي بالتقييم
االكتواري � ,أو �أن تعني على نفقة ال�شركة خبريا اكتواريا �آخر لإجراء التقييم االكتواري
عن الن�شاط الذي تزاوله ال�شركة .
املــادة ( ) 81
يجب على من يعني خبريا اكتواريا �أن تتوافر فـيه �أحد اال�شرتاطات الآتية :
 - 1زمالة معهد وكلية االكتواريني فـي اململكة املتحدة .
 - 2ع�ضوية جمعية االكتواريني فـي الواليات املتحدة الأمريكية .
 - 3ع�ضوية جمعية اكتواريي اخل�سائر فـي الواليات املتحدة الأمريكية .
املــادة ( ) 82
يجوز للهيئة بالن�سبة لل�شركة التي تزاول �أن�شطة الت�أمني التكافلي العام �أن تطلب تقرير
خبري اكتواري وفقا لتقديرها .
املــادة ( ) 83
يخت�ص اخلبري االكتواري بالآتي :
 - 1مراجعة املركز املايل لل�شركة .
 - 2تقييم مقدرة ال�شركة على �أداء التزاماتها امل�ستقبلية .
 - 3مراجعة عقود و�صيغ الت�أمني التكافلي .
 - 4حتديد واعتماد املخ�ص�صات الفنية لل�شركة .
 - 5تقييم ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة  ,و�إبداء تو�صياته عليها .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى حتددها الهيئة .
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املــادة ( ) 84
يجب على اخلبري االكتواري االلتزام بالآتي :
� - 1أال يكون طرفا ذا عالقة بال�شركة التي يقوم بتقييمها .
 - 2تقدمي تقريره با�ستقاللية تامة  ,ووفق �أف�ضل معايري املمار�سات الدولية املعتمدة
فـي املجال االكتواري  ,ومبا يتالءم مع طبيعة �أن�شطة ال�شركة .
 - 3تقدمي تقريره ملجل�س �إدارة ال�شركة خالل املدة املنا�سبة مبا يتيح لأع�ضاء املجل�س
الفر�صة لدرا�سته  ,وا�ستخدام املعلومات الواردة فـيه فـي �إعداد التقرير ال�سنوي
لل�شركة .
� - 4إبالغ جمل�س �إدارة ال�شركة �إذا ر�أى �أن هنالك �أمرا يتعلق بالو�ضع املالــي لل�شرك ــة ,
�أو �أعمالها ي�ستدعي �إحاطة �أع�ضاء املجل�س به .
� - 5إبالغ الهيئة �إذا اعتقد �أن الأمر الذي �أخطر به جمل�س �إدارة ال�شركة مل يتم التعامل
معه على النحو املنا�سب .
املــادة ( ) 85
يجب �أن يت�ضمن تقرير اخلبري االكتواري الآتي :
 - 1املعطيات الهامة التي �أثرت � ,أو من املحتمل �أن ت�ؤثر على �أعمال ال�شركة فـي امل�ستقبل .
 - 2تقدير لقيمة التزامات الت�أمني التكافلي والأ�صول الناجتة عن تلك االلتزامات
واملحددة وفقا للوائح املنظمة لقطاع الت�أمني .
 - 3فـي حالة ما �إذا طر أ� تغيري على افرتا�ضات � ,أو فـي طريقة التقييم مقارنة بتلك
املتبعة فـي التقييم ال�سابق  ,يجب تو�ضيح ت�أثري هذه التغيريات على التزامات
الت�أمني التكافلي العام  ,والأ�صول الناجتة عن هذه االلتزامات .
 - 4مدى كفاية ومالءمة وم�صداقية البيانات التي وفرتها له ال�شركة .
 - 5الإجراءات املتخذة لتقييم مدى كفاءة ومالءمة وم�صداقية البيانات .
 - 6النموذج �أو النماذج امل�ستخدمة من قبله فـي عملية التقييم .
 - 7املنهج املتبع فـي تقييم التقديرات .
 - 8العوامل امل�ؤثرة على نتائج التحليل .
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 - 9ترتيبات �إعادة الت�أمني التكافلي  ,ومدى كفايتها .
 - 10اجلوانب املهمة الأخرى لأن�شطة الت�أمني التكافلي  ,على �أن ت�شمل ر�أيه بالن�سبة
لالختالفات اجلوهرية بني الأعمال احلقيقية  ,مقارنة باالفرتا�ضات فـي التقييم
ال�سابق .
 - 11الطريقة واالفرتا�ضات امل�ستخدمة من قبل اخلبري االكتواري فـي عملية التقييم ,
على �أن ت�شمل ر�أيه بالن�سبة لالختالفات اجلوهرية بني االفرتا�ضات امل�ستخدمة ,
والأعمال احلقيقية التي مرت بها ال�شركة .
 - 12حتديد الفائ�ض والعجز فـي �صندوق امل�شاركني  ,وو�صف للأ�صول امل�ستثمرة امل�ستخدمة
فـي حتديد العائدات  ,و�أ�س�س املخاطر التي مت االعتماد عليها فـي حتديد معدل
اخل�صم امل�ستخدم .
 - 13مبلغ الفائ�ض املقرتح للتوزيع على امل�شاركني .
� - 14أي عوامل �أخرى قد ت�ؤثر على التقييم .
املــادة ( ) 86
يجب على اخلبري االكتواري عند مالحظته لأي خماطر حالية �أو م�ستقبلية �أو وقائع �أو
ت�صرفات تخالف �أحكام القانون �أو الئحته التنفـيذية من قبل ال�شركة تقدمي تقرير عاجل
�إلى جمل�س �إدارة ال�شركة  ,وعلى املجل�س مراجعة التقرير  ,وتقدمي مالحظاته عليه ,
وموافاة الهيئة باملالحظات  ,والإجراءات املتخذة .
املــادة ( ) 87
يجب على الإدارة التنفـيذية لل�شركة االلتزام بتقدمي امل�ساعدة الالزمة للخبري االكتواري
ل�ضمان قيامه مبهامه  ,وعلى الأخ�ص الآتي :
 - 1ال�سماح له باالطالع على �سجالت  ,ووثائق ال�شركة متى طلب ذلك .
 - 2عدم التدخل فـي �أعماله .
 - 3عدم مده ب�أي معلومات �أو بيانات خاطئة .
� - 4إبالغه بالأمور التي من املحتمل �أن ت�ؤثر على الو�ضع املايل لل�شركة .
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املــادة ( ) 88
 - 1يجب على ال�شركة عند رغبتها فـي �إنهاء خدمات مراقب احل�سابات �أو اخلبري االكتواري
االلتزام بالآتي :
أ�  -التقدم بطلب كتابي �إلى الهيئة مبني فـيه �أ�سباب رغبتها فـي الإنهاء  ,وعلى الهيئة
البت فـي الطلب خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه  ,ويعترب م�ضي
هذا املدة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ضه .
ب  -لل�شركة احلق فـي التظلم من قرار الرف�ض وفقـ ــا للإجـ ــراءات املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا
فـي قانون �سوق ر�أ�س املال والئحته التنفـيذية .
 - 2يجب على اخلبري االكتواري  -عند رغبته فـي اال�ستقالة � -إخطار الهيئة بذلك قبل
تقدميها بـ ( )30ثالثني يوما على الأقل مع بيان الأ�سباب .
وفـي جميع الأحوال يجب على ال�شركة تعيني خبري اكتواري �آخر خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ �إنهاء خدمات اخلبري االكتواري � ,أو ا�ستقالته .
الف�صــل العا�شــر
املخ�ص�صــات الفنيــة
املــادة ( ) 89
تطبق على ال�شركة �أحكام "حد القدرة علـ ــى الوفـ ــاء " املن�صو�ص عليه فـي قانون �شركات
الت�أمني  ,و�أحكام " الوديعة وحد املالءة " املن�صو�ص عليه فـي الالئحة التنفـيذية لقانون
�شركات الت�أمني  ,وتلتزم ال�شركة التي متار�س ن�شاط الت�أمني التكافلي العائلي بالتزامات
�شركة الت�أمني ذاتها التي متار�س �أعمال الت�أمني على احلياة  ,كما تلتزم ال�شركة التي
متار�س ن�شاط الت�أمني التكافلي العام بالتزامات �شركة الت�أمني ذاتها التي متار�س �أعمال
الت�أمني العام .
املــادة ( ) 90
يجب على ال�شركة االحتفاظ باالحتياطيات الآتية كمخ�ص�صات فنية لكل فرع من فروع
الت�أمني التكافلي املرخ�ص لها مبزاولته :
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 - 1خم�ص�صات للأخطار التي مل ت�سقط  ,ت�شمل احتياطيات امل�شاركات غري املكت�سبة ,
واحتياطيات العجز فـي اال�شرتاكات  .وفـي حالة حتديد احتياطي اال�شرتاكات
غري املكت�سبة يجب ا�ستخدام طريقة ( . )365/1وعلى ال�شركة القيام باختبار كفاية
�أداء االلتزامات وبالتايل ح�ساب  ,وقيد العجز فـي احتياطيات عجز اال�شرتاكات
لكل نوع من �أن�شطة الت�أمني التكافلي  ,حيث يكون اجلزء الذي مل ي�سقط من
اال�شرتاكات غري كاف للوفاء باملطالبات امل�ستقبلية  ,وت�سوية امل�صاريف الأخرى ,
خم�صوما منها تدابري �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 2خم�ص�صات للمطالبات املعلقة  :ويعادل القيمة الإجمالية املقدرة للمطالبات
املعلقة لكل نوع من �أن�شطة الت�أمني التكافلي مع خم�ص�ص للمطالبات التي مت
تكبدها  ,ومل يتم التبليغ عنها .
املــادة ( ) 91
يجب على ال�شركة التي تزاول �أن�شطة الت�أمني التكافلي العائلي االحتفاظ بر�صيد عام
طوال ال�سنة املالية يعادل على الأقل �صافـي االلتزامات لكل عقود الت�أمني التكافلي اعتبارا
من تاريخ التقييم الذي مت بوا�سطة اخلبري االكتواري املعني .
املــادة ( ) 92
على ال�شركة �أن تودع �أ�صوال ال تقل عن �إجمايل �صافـي احتياطياتها الفنية فـي �أحد امل�صارف
املرخ�ص لها مبزاولة املعامالت امل�صرفـية الإ�سالمية فـي ال�سلطنة �أو �أي جهة خمت�صة فـي
ال�سلطنة  ,مع رهنها ل�صالح الهيئة مع ت�سليمها �شهادة تثبت الرهن .
املــادة ( ) 93
لأغرا�ض ح�ساب �صافـي االحتياطي الفني  ,ف�إن اجلزء الذي مل ي�سقط من م�صاريف �إعادة
الت�أمني التكافلي � ,أو �إعادة الت�أمني يجب خ�صمه من احتياطي اال�شرتاكات غري املكت�سبة .
املــادة ( ) 94
ال يجوز لل�شركة �سحب �أي من الأ�صول املرهونة للهيئة ال�ستخدامها �إال بع ــد احل�صـ ــول
على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
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املــادة ( ) 95
يجب على ال�شركة الف�صل بني الأ�صول املرهونة ل�صالح الهيئة لفرع الت�أمني التكافلي
العائلي  ,والأ�صول املرهونة ل�صالح الهيئة لفرع الت�أمني التكافلي العام .
الف�صـل احلـادي ع�شـر
�إعــادة الت�أمــني التكافلــي
املــادة ( ) 96
تلتزم ال�شركة ب�إ�سناد عمليات �إعادة الت�أمني التكافلي �إلى �شركات �إعادة ت�أمــني تكافلــي ,
وفـي حالة تعذر ذلك يجوز لها التعامل مع �شركات �إعادة ت�أمني  ,بعد موافقة جلنة الرقابة
ال�شرعية والهيئة .
املــادة ( ) 97
يجب على �شركة �إعادة الت�أمني التكافلي االحتفاظ بال�سجالت الآتية :
� - 1سجل بتفا�صيل عقود �إعادة الت�أمني التكافلي .
� - 2سجل يت�ضمن كافة املطالبات التي ت�صل �إلى �شركة �إعادة الت�أمني التكافلي ب�ش�أن
احل�ص�ص من االتفاقيات املتنازل عنها  ,و�أ�سماء املكتتبني �أ�صحاب املطالبات
واالتفاقية املعنية  ,واملبلغ الذي حتتجزه ال�شركة  ,ون�صيبها  ,وتاريخ ال�سداد ,
واالحتياطي املخ�ص�ص للوفاء باملطالبة .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
حـل ال�شركـة و�إلغـاء الرتخيـ�ص
املــادة ( ) 98
�إذا حتققت �أ�سباب حل وت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجاري ــة وج ــب
على امل�صفـي � ,أو من يقوم مقامه نقل اجلزء املتبقي من �صندوق امل�شاركني �إلى �شركة
ت�أمني تكافلي �أخرى  ,وذلك وفقا لأحكام القانون  ,ويكون �صندوق امل�ساهمــني م�س ـ ـ�ؤوال
عن امل�ساهمة مببلغ العجز املرتاكم فـي �صندوق امل�شاركني قبل التحويل  .ولهذا الغر�ض
يجب القيام بتقييم اكتواري لأعمال الت�أمني التكافلي العائلي .
املــادة ( ) 99
بعد �أن يتم نقل �أن�شطة الت�أمني التكافلي �إلى �شركة �أخ ــرى  ,تــ�صدر الهيئــة قــرارا ب�إلغاء
الرتخي�ص  ,ويكون حل وت�صفـية �صندوق امل�ساهمني وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية .
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املــادة ( ) 100
مع عدم الإخالل باملادة ( )15من القانون  ,يجب على الهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي احلاالت
الآتية :
� - 1إذا مل تزاول ال�شركة �أي فئة من الأن�شطة املرخ�ص لها مبزاولتها خالل (� )1سنة واحدة
من تاريخ �صدور الرتخي�ص .
� - 2إذا مل تطـ ــرح ال�شرك ــة �أ�سهمها لالكتتاب العام خالل املدة املحددة فـي قانون
ال�شركات التجارية .
� - 3إذا ل ــم تتخ ــذ ال�شركة الرتتيبات الكافـية ل�ضمان التزامها بالعمل وفق �أحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية مبا فـي ذلك تعيني �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�شرعية .
� - 4إذا توقفت ال�شركة فعليا عن ممار�سة �أن�شطة الت�أمني التكافلي �أو بناء على طلب
ال�شركة .
الف�صــل الثالـث ع�شـر
اجلـزاءات الإداريـة والر�سـوم
املــادة ( ) 101
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذه الالئــحة يك ــون توقي ــع اجل ــزاءات ال ــواردة فـ ــي امل ــادة ()53
من القانون بقرار من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 102
يكون تظلم �أ�صحاب ال�ش�أن من القرارات ال�صادرة من الرئي�س التنفـيذي تنفـيذا لأحكام
القانون والئحته التنفـيذية وفقا لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املال  ,والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 103
تتولى الدائرة املخت�صة فـي الهيئة �إجراءات التحقيق فـي املخالفات لأحكام القانون ,
والئحته التنفـيذية  ,والقرارات والقواعد ال�صادرة تنفـيذا لهما .
املــادة ( ) 104
يجــوز للمجل�س الت�صالح مع املخالف فـيما يقع من خمالفـ ــة لأحكــام املادتني ( )4و ()44
من القانون ب�إجراء ت�سوية مالية مع املخالف � ,شريطة �أال يقل مبلغ الت�صالح عن احلد
الأدنى املقرر للغرامة الإدارية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )53من القانون .
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املــادة ( ) 105
حتدد الر�سوم التي ت�ستوفـيها الهيئة بالآتي :
 - 1ر�سوم اخلدمات :
الر�ســــم

مقدار الر�سم بالريال العماين

درا�سة طلب الرتخي�ص

(� )2000ألفان

منح ترخي�ص
لفرع الت�أمني التكافلي العائلي

(� )1500ألف وخم�سمائة

منح ترخي�ص لفرع الت�أمني التكافلي العام

(� )1500ألف وخم�سمائة

منح ترخي�ص
لفرع الت�أمني التكافلي العائلي والعام

( )3000ثالثة �آالف

جتديد الرتخي�ص لكل فئة

 (� )1500ألف وخم�سمائة لفرع الت�أمنيالتكافلي العائلي
 (� )1500ألـ ــف وخم�سمائ ــة لفرع الت�أمنيالتكافلي العام
 ( )3000ثالثـ ــة �آالف ل ـ ـف ــرع الت أ�م ـ ـ ـ ــنيالتكافلي العائلي والعام

تعديل البيانات

( )20ع�شرون

فتح فرع

( )500خم�سمائة

طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت

( )20ع�شرون

�صور �أو م�ستخرجات

( )20ع�شرون
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 - 2ر�سوم الإ�شراف والرقابة :
 )%0.3( - 1من جملة عقود الت�أمني التي تندرج حتت فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 )%0.6( - 2من جملة عقود الت�أمني التي تندرج حتت فرع الت�أمني التكافلي العام .
 - 3ر�سوم �صندوق طوارئ الت�أمني :
 )%0.25( - 1من جملة عقود الت�أمني التي تندرج حتت فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 )%1( - 2من جملة عقود الت�أمني التي تندرج حتت فرع الت�أمني التكافلي العام .
املــادة ( ) 106
يجب على ال�شركة االلتزام ب�سداد الر�سوم امل�شار �إليها فـي املادة ( )105من الالئحة للهيئة ,
وت�ستقطع من �صندوق امل�شاركني  ,وحت�سب على جمموع اال�شرتاكات امل�ستحقة  ,واملح�صلة
فـي ال�سنة ال�سابقة .
املــادة ( ) 107
يقوم الرئي�س التنفـيذي فـي حالة الت�أخر فـي جتديد الرتخي�ص وفقا للمواعيد الزمنية
املحددة فـي القانون  ,بفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )%5خم�سة باملائة من مقدار الر�سم
امل�ستحق عن كل �أ�سبوع ت�أخري � ,شريطة �أال تتجاوز احلد الأق�صى للر�سم .
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