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الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

قــــرار

 رقـــم خ/2016/28 

باإ�ســــــدار الئحـــــة تنظيــم 

متطلبـات ترخيــ�ص وكــالء �سركــات التاأميــن 

ا�ستنادا اإىل قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإىل الهيئة العامة ل�سوق املال ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 ،

واإىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني رقم خ/2007/31 ، 

واإىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �سركات التاأمني رقم خ/2011/2 ،

واإلـى قـرار جملـ�ص اإدارة الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال ال�ســادر فـي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 

9 مــن يوليــو 2015م ، 

واإلــــــى موافقــــــة وزارة املاليـــــة بكتابهــــــا رقــــــم : ماليـــــــة - ت )75754(/م.ت.د/11817/4/1 

بتاريــــخ 10/7/ 2015م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمـــــــل فـــي �ســــــاأن تنظيـــــــم متطلبــــــات ترخيــــــــ�ص وكــــــــالء �سركــــــات التاأمـــــــــــني باأحكــــــــام 

الالئحــــــة املرفقــــــة .
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املــادةالثانيــــة

على اجلهــات املخاطبــة باأحكــام هــذا القــرار توفيــق اأو�ساعهــا فــي مــدة ال تتجــاوز )6( �ستــة 

اأ�سهر من تاريخ العمل به ، وذلك فيما عدا حتقيق ن�سبة التعمني املطلوبة خالل مدة )3( 

ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملدة ال تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر بقرار من الرئي�ص التنفيذي .

املــادةالثالـثــــة

يلغـــى القــرار رقـم خ/2011/2 امل�ســار اإليــه ، كمــا يلغــى كـــل مــا يخالـــف الالئحــــة املرفقــــة ، 

اأو يتعــار�ص مــع اأحكامهــا .

املــادةالرابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :   3  مـن رجــــــــــــــب 1437هـ

املوافـــــق : 11 مـن ابريــــــــــــل 2016م

 عبداللـه بن �سالـم بن عبــداللـه ال�ساملـي

 الرئيـ�ص التنفيذي للهيئـة العامـة ل�سـوق املـال
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الئحـة تنظيـم متطلبـات ترخيـ�ص وكـالء �سركـات التاأمـني 

 املــادة ) 1 (

فــــي تطبيـــق اأحكام هــذه الالئحة يكون للكلمات والعبــارات التاليــة املعنــى املو�ســح قريـــن 

كل  منها ، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

الهيئـــــــــــــــة : الهيئة العامة ل�سوق املال .

�سركة التاأمني املرخ�سة من قبل الهيئة . ال�سركــــــــــــة : 

الوكالــــــــة  اأعمــــال  الهيئــــــــة ملمار�ســـــــة  املرخـــــ�ص مــــن قبــــــل  ال�سخـــــــــــ�ص  وكيل التاأمني : 

فـــي التاأميــن ، واملفــو�ص من قبل ال�سركة ملمار�سة اأعمال التاأمــني نيابــة 

عنها مبوجب االتفاقية املربمة بينهما .

القـــــرار ال�ســــادر من الهيئــــــة باملوافقــــة علــــى مزاولـــــة نـ�ســـــاط الوكالـــــة  الرتخيـــــ�ص  : 

فـي التاأمني .

املــادة ) 2 (

يتعني على كل من يرغب فـي ممار�سة ن�ساط وكيل التاأمني اأن يكون �سخ�سا اعتباريا . 

املــادة ) 3 (

ال يجــوز لل�سركـــة توكيـــل اأي �سخـــ�ص اأو اأكثـــر نيابـــة عنهـــا للقيـــام باأعمــال وكيـل التاأميـــن 

اإال بعد احل�سول على ترخي�ص بذلك من الهيئة .

املــادة ) 4 (

ي�ستــــرط حل�ســـول ال�سخــ�ص على ترخيــ�ص للقيــام باأعمــال وكيــل التاأمــني اأن يقــدم طلبــا 

علــى النمــوذج الــذي تعــده الهيئــة ، مرفقــا بــه امل�ستنــدات والبيانــات االآتيـة :

1 - اال�سم املقرتح لوكيل التاأمني و�سكله القانوين وعنوانه .

2 - اأ�سماء املوؤ�س�سني �سريطة اأن يكونوا عمانيي اجلن�سية .

3 - اإي�سال �سداد ر�سوم درا�سة الطلب .
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4 - ما يفيـد باأن املوؤ�س�سني واأع�ســاء االإدارة العليــا مل ت�ســدر �ســد اأي منهــم خــالل 

ال�سنــوات اخلم�ص ال�سابقة على تقدمي الطلب ، اأحكام باإ�سهار االإفال�ص اأو بعقوبة 

فـي جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو االأمانة اأو بعقوبة فـي اإحدى اجلرائم املن�سو�ص 

عليهـــا فـي قوانـــني ال�سركــــات التجاريــة اأو التجــــارة اأو �ســـوق راأ�ص الـمال اأو التاأمني ، 

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

5 - ن�سخــة مــن �سهــادة القيــد فــي ال�سجــل التجــاري ، ومنــوذج املفو�سـيــن بالتوقيــع ، 

ون�سخة من �سهــادة االنت�ســاب اإلـى غرفة جتــارة و�سناعة عمان .

6 - تعهد مكتوب  بتدريب جميع العاملني لديه فـي جمال الن�ساط املطلوب ممار�سته . 

7 - �سورة طبق االأ�سل معتمدة من ال�سركة من االتفاقية املربمة بينه ، وبني ال�سركة .

8 - اأي ا�سرتاطات اأو بيانات اأو م�ستندات تطلبها الهيئة .

9 - يقدم ما يفيد االآتي :

اأن يكون جميع العاملني لدى الوكيل من املواطنني العمانيني . اأ - 

اأن يكــون القائــم علــى اإدارة مكتــب وكيــل التاأميــن حا�ســال علــى موؤهــل علمــي  ب - 

ال يقـــل عـــن دبلـــوم التعليـــم العــام ، وخبــــرة ال تقــل عـــن عـام فـــي جمــال التاأمـيــن ،

      اأو اجتيــاز برنامج تدريبي خا�ص بالتاأمني من اإحدى اجلهات املتخ�س�سة .

اأن يجتاز القائم على اإدارة مكتب وكيل التاأمني االختبار الذي حتدده الهيئة . ج - 

املــادة ) 5 (

تتولــى الهيئـة قيــد طلـب الرتخيـــ�ص فــي �سجـــل خـــا�ص تعـــده لذلـك ، والتاأ�سري عليه برقم 

وتاريــخ االإيــداع ، وت�سليــم مقــدم الطلــب اإي�ســاال يت�سمــن ا�سـم طالب القيد واملو�سوع ورقم 

الت�سجيل وتاريخه وبيانا بامل�ستندات املرفقة به .

وفــي جميـع االأحــوال ، يجــوز للهيئــة ا�ستيفــاء اأي بيانــات اأو م�ستنــدات تراهــا الزمــة للبــت 

فـي الطلـب ، وذلـك خـالل االأجـل الـذي حتـدده ، وفــي حالة عدم تقدمي هذه البيانات خالل 

االأجل املطلوب ، يعد الطلب ملغى . 

وت�سدر الهيئة الرتخي�ص بعد ا�ستيفاء ر�سوم الرتخي�ص املقررة .
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املــادة ) 6 (

تعد االتفاقية بني  ال�سركة ، ووكيل التاأمني باللغتني ) العربية واالإجنليزية ( ، وعلى ورق 

ال�سركة ، على اأن تت�سمن حقوق والتزامات الطرفني ، وعلى االأخ�ص ما ياأتي :

1 - نوع الن�ساط الذي يجوز لوكيل التاأمني ممار�سته بالنيابة عن ال�سركة .

2 - املهام التي يتوجب على وكيل التاأمني القيام بها ، وعلى االأخ�ص ما ياأتي :  

اأ - تعريف طالب التاأمني بالعرو�ص واخلدمات التي تقدمها ال�سركة . 

ب - ت�سلم طلبات التاأمني اأو طلبات جتديد وثائق التاأمني اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها .

ج - ت�سلم اأق�ساط وم�ساهمات التاأمني .

د - االإجابة على ا�ستف�سارات طالب التاأمني اأو املوؤمن له اأو امل�ستفيد .

ال�سركة واملوؤمن لهم وامل�ستفيدين  بيــن  املتبادلــة  املرا�ســالت  ت�سلــم وحتويــل  هـ - 

من وثائق التاأمني ب�ساأن مطالبات التعوي�ص .

و - تقدمي امل�ساعدة للموؤمن له اأو للم�ستفيد عند ت�سوية املطالبات مع ال�سركة . 

3 - مدة االتفاقية مبا ال يجاوز )5( خم�ص �سنوات مع ذكر تاريخ بدء �سريان االتفاقية ، 

وتاريخ انتهائها ، واحلاالت املوجبة الإنهائها .

4 - مواقع الفروع امل�سرحة لوكيل التاأمني من قبل ال�سركة .

5 - اإجراءات العمل ، واإجراءات الرقابة لدى وكيل التاأمني .

6 - اآلية اإخطار ال�سركة باالأعمال التي قام بها وكيل التاأمني ، ومدة االإخطار بكل عمل . 

7 - اآلية تدريب موظفي وكيل التاأمني .

8 - العموالت امل�ستحقة لوكيل التاأمني ، وكيفية احت�سابها .

9 - تعهد وكيل التاأمني بااللتزام بكافة املتطلبات القانونية للقيام بعمله .

10 - ال�سماح لل�سركة باالطالع على دفاتر و�سجالت وكيل التاأمني ومراجعتها . 

11 - التزام وكيل التاأمني بتحويل اأق�ساط وم�ساهمات التاأمني اإىل ح�ساب ال�سركة . 
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12 - بيــان االإجــراءات الوقائيــة لتفــادي اأي جتــاوزات اأو خمالفــات قانونيــة فـــي اأعمـــال 

وكيــل التاأميــن .

13 - اأي بيانات اأخرى حتددها الهيئة .

املــادة ) 7 (

ي�ســدر الرئي�ص التنفيذي للهيئة قـــرارا بالرتخيـــ�ص خـــالل )30( ثالثيـــن يومــا مــن تاريــخ 

ا�ستيفاء ال�سروط وامل�ستندات ، ويعترب م�سي  املدة امل�سار اإليها دون اإ�سدار الرتخي�ص قرارا 

بالرف�ص .

املــادة ) 8 (

يقيد وكيل التاأمني فـي �سجل وكالء �سركات التاأمني ، وي�سلم �سهادة معتمدة تثبت قيده .

املــادة ) 9 (

يكــون الرتخيــ�ص لـذات املــدة املحــددة فـي االتفاقيــة املربمــة بيـن ال�سركة ، ووكيل التاأمني ،

ويجوز جتديده بناء على طلب يقدمه وكيل التاأمني ، وفــق النمــوذج الــذي تعـــده الهيئــة 

لذلك قبل �سهر على االأقل من تاريخ انتهائه .

املــادة ) 10 (

يجــوز بعـد م�سـي عــام علـى تاريـخ �سـدور الرتخي�ص لوكيل التاأمني فتح فرع اأو اأكرث ، مبا 

ال يتجــاوز عــــدده )5( خم�ســــة اأفــــرع ، وذلـــك بعـــد موافقــــة الهيئـــــة ، وفقــــا للنمــــــوذج الــذي 

تعـــده لذلـــك .

املــادة ) 11 (

على وكيل التاأمني وفروعه االلتزام مبا ياأتي :

1 - اإخطار  الهيئة عند �سغور مركز اأي من القائمني على اإدارته .

2 - االإ�سـارة فــي جميــع االأوراق وامل�ستندات واالإي�ساالت واالإنذارات التي ت�ســدر عنـه ، 

اإىل رقم ت�سجيله فـي ال�سجل التجاري و�سجل وكالء �سركات التاأمني .
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3 - و�سع الرتخي�ص فـي مكان بارز ووا�سح مبقر عمله .                                                                                                                          

4 - اإخطــار الهيئــة بــاأي تعديــل يطــراأ فـي البيانــات املقيــدة فـي �سجــل وكــالء �سركــات 

التاأميــن اأو امل�ستنــدات املرفقــــة بهــــا ، وال يعتــد بهــذه التعديــالت اإال بعــد اعتمادهــا 

مـــن قبــل الهيئـــة .

5 - االحتفــاظ بدفاتــر و�سجــالت منظمــة ح�ســب االأ�ســول ، يتــم فيهــا تدويــن وحفــظ 

البيانات واملعلومات واالأوراق اخلا�سة باالأعمال التي ميار�سها ، مبا فـي ذلك االآتي :

اأ - ن�سخة من االتفاقية املربمة بينه وبني ال�سركة .

املرا�سالت اخلا�سة باأعماله . ب - 

ج - �سجـــل لوثائــق التاأميــن التــي ي�سدرهــا بالنيابــة عــن ال�سركــة عــن كـل ن�سـاط 

مـن اأن�سطـة التاأميـن واملزايـا وال�سـروط اخلا�سـة بكـل وثيقـة .

د - ن�ســخ مــــن م�ستنـــــدات القبـــــ�ص وال�ســـرف والقيــــــد والت�سويـــات وغيـــــر ذلــــك 

مــن املعامــالت املاليـــة اخلا�ســة باأعمالـــه .

املــادة ) 12 (

على وكيل التاأمني التقيد بقواعد ممار�سة املهنة واآدابها ، وب�سورة خا�سة ما ياأتي : 

1 - االلتزام بالنزاهة فـي جميع ت�سرفاته واأعماله .

2 - اإي�ساح م�سمون التاأمني وحدود التغطية وا�ستثناءاتها واإجراءاتها ب�سورة كاملة 

لطالب التاأمني . 

3 - بيان �سعر التاأمني لطالب التاأمني ب�سورة دقيقة ومطابقة ملـا تعتمده ال�سركة .

4  - عــدم تقا�سـي اأي عمــوالت اأو اأتعــاب مــن طالــب التاأميــن اأو املوؤمــن لـــه اأو امل�ستفيـــد 

من وثيقة التاأمني .

5 - التعامــل ب�سريــة مع جميــع البيانــات واملعلومــات وامل�ستنــدات التــي يح�ســل عليهــا 

اأو يحوزها مبنا�سبة عمله ، واتخاذ االإجراءات املنا�سبة للمحافظة على �سريتها .
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االأ�سا�سية عند تقدمي طلب  املعلومات  التاأمني عن  االإف�ساح لطالب  اأهمية  بيان   -  6

التاأميــن والنتائــج املرتتبــة علــى اإخفــاء اأو عــدم دقــة اأي بيانــات يذكرهــا فـــي ذلــك 

البيانات واملعلومات  التاأمــني م�سوؤوليتــه عن جميع  ، واأن يو�ســح لطالــب  الطلب 

الواردة فـي طلب التاأمني . 

7 - بيـان االإجـراءات التـي يجـب علـى العميــل القيــام بها  فـــي حالة وقوع اخلطر املوؤمن 

عليه .

املــادة ) 13 (

تلتزم ال�سركة باالآتي :

1 - القيــام بالتدقيــــــق علــى اأعمــال وكيـــــل التاأميــــن وفروعـــــه ، للتاأكـــــد مــــن التزامــــــه 

بالقوانيـــــن واللوائـــح والقـــرارات املنظمـــة لعملـــه .

2 - مراجعــــة اإجــــراءات العمــــل واإجــــراءات الرقابــــة لــــدى وكيـــل التاأميــــن مــــرة علـــــى 

االأقـــل فـي ال�سنـــة .

3 - تعوي�ص حملة الوثائق عن االأ�سرار الناجتة ب�سبب اإهمال وكيل التاأمني اأو تق�سريه .

4 - اإخطار الهيئة فورا بخطاب ر�سمي فـي حالة اإلغاء االتفاقية مع وكيل التاأمني .

املــادة ) 14 (

يحظر على وكيل التاأمني االآتي : 

1 - اأن يكون وكيال الأكرث من �سركة .

2 - اأن يعمل ك�سم�سار تاأمني اإىل جانب عمله كوكيل تاأمني . 

3 - اأن يوكل غريه مبمار�سة اأعمال التاأمني املوكلة اإليه من قبل ال�سركة اأو بجزء منها .

4 - اأن ي�سمـــح للقائميـــن علــى اإدارته بالعمـــل لــدى اأي �سركـــة ، اأو اأن تكــــون الأي منهـــم 

�سلــة بوكيــل تاأميــن اآخــر .

5 - تقدمي معلومات اأو بيانات غري �سحيحة للعميل عن اأي �سركة اأخرى .
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املــادة ) 15 (

اإال بعد التحقق من ح�سوله  اأو وثائق الأي �سخ�ص  اأختام  اأي  يحظــر على ال�سركة ت�سليم 

على ترخي�ص من الهيئة ، وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 16 (

يجوز للهيئة تدقيق  دفاتر وح�سابات ومعامالت وكالء التاأمني واإجراء التحقيقات الالزمة 

فـي املخالفات املرتكبة ، واإيقاع اجلزاءات املنا�سبة وفق اأحكام قانون �سركات التاأمني امل�سار 

اإليــه ، كمــا يجــوز لهــا تعييــن جهـــة خارجيـــة للتدقيــق علــى دفاتــر وكيــل التاأميــن و�سجالتــه 

على ح�سابــه ، وعليــه التعــاون معهــا وتوفيــر جميع املعلومــات والبيانــات ال�سرورية لها ، 

على اأن تعامل تلك البيانات واملعلومات ب�سرية تامة .

املــادة ) 17 (

يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت االآتية :

1 - بناء على طلب وكيل التاأمني ، وبعد احل�سول على موافقة ال�سركة كتابيا .

2 - اإذا مت اإلغاء ترخي�ص ال�سركة التي يرتبط معها وكيل التاأمني .

3 - اإذا مت اإلغاء االتفاقية املربمة بني وكيل التاأمني ، وال�سركة .

املــادة ) 18 (

مـع عـدم االإخـالل بنـ�ص املــادة )17( من هــذه الالئحــة ، يجوز للهيئة اتخاذ اإجراء اأو اأكرث 

من االإجراءات االآتية فـي حالة خمالفة اأحكام هذه الالئحة :

1 - االإنــــــذار .

2 - توقيع غرامة مالية ال تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، وال تزيد على )5000( 

خم�سة اآالف ريال عماين . 

3 - وقف الرتخي�ص موؤقتا ملدة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر .

4 - اإلغــاء الرتخيـــ�ص .
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ويجب على الهيئة فـي احلالة املن�سو�ص عليها فـي البند )4( اإنذار املخالف باأ�سباب املخالفة ، 

ومنحه اأجال لت�سحيحها .

املــادة ) 19 (

ت�ستوفـــــي الهيئــــة الر�ســـوم االآتيــــــــة :
 

مقـــــدار الر�ســـــمالر�ســــــــــمم

 ر�ســــم درا�ســــة طلـــــب الرتخيـــــ�ص 1
 )300(

ثالثمائــة ريـــال عمانــي .

 ر�ســـــــــــــــــــم الرتخيـــــــــــ�ص2
 )500(

خم�سمائــة ريــال عمانــي .

ر�ســم جتديـــد الرتخيـــ�ص3
 )500(

خم�سمائــة ريــال عمانــي .

ر�ســـــــــــــم فتــــــــــــح فـــــــــــــرع4
 )200(

مائتــــــا ريــــــال عمانــــــي .

 ر�ســـم تعديــــل البيانــــات5
 )20(

ع�ســــرون ريــــــاال عمانيـــا .

 ر�سم طلب االطالع على االأوراق وال�سجالت6
 )10(

ع�ســــرة ريـــــاالت عمانيــة .

ر�ســـم طلــب �ســـور اأو م�ستخرجــــات7
 )10(

ع�ســــرة ريـــــاالت عمانيــة .


