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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/39

باإ�سدار تعديالت على بع�ض اأحكام قانون �سركات التاأمني 

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ،

وعلى املر�ســـــوم ال�سلطانـــــي رقــــــم 2004/90 بنقـــل اخت�سا�ســـات التاأميـــن من وزارة التجـــارة 

وال�سناعة اإىل الهيئة العامة ل�سوق املال ،  

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل بتعديالت قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 15 من �ســــــــوال �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 12 من اأغ�سط�ض �سنة 2014م
 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض اأحكام قانون �سركات التاأمني 

التاأمني  ، 56 ( من قانون �سركات   7 ، 2/3/ب   ، 1/2/اأ   ( املواد  ي�ستبدل بن�سو�س  اأول : 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ، الن�سو�س الآتية :

املــادة )1/2/�أ(

اأن تكون �سركة م�ساهمة عامة موؤ�س�سة طبقا لقانون ال�سركات التجارية ملمار�سة 

عمليات التاأمني .

املــادة )2/3/ب(

 )10000000( عن  تقل  ل  املدفوع  املال  راأ�س  قيمة  اأن  الرتخي�س  طالب  يثبت  اأن 

ع�سرة ماليني ريال عماين .

املــادة ) 7 (

التنفـيذي برف�س طلب الرتخي�س  الرئي�س  التظلم من قرار  يجوز لأي �سخ�س 

العامة  بالهيئة  التظلمات  جلنة  اإىل  القانون  هذا  من   )6( املادة  فـي  اإليه  امل�سار 

ل�سوق املال خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره برف�س الطلب ، وذلك وفقا 

لالإجراءات املحددة بقانون �سوق راأ�س املال ولئحته التنفـيذية .

املــادة )56(

مع عدم الإخالل باأي عقوبة من�سو�س عليها فـي هذا القانون ، يعاقب كل من يخالف 

اأحكامه اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا له ، بغرامة ل تقـل عن )10000( ع�سرة اآلف 

ريــال عمانـي ، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين .

اإذا رف�س  اأو   ( بعبارة   ) الطعن  التظلمــات  اإذا رف�ست جلنة  اأو   ( ت�ستبـدل عبارة  ثانيا : 

جمل�س الوزراء الطعن ( الواردة فـي املادة )2/8( من قانون �سركات التاأمني امل�سار 

اإليه ، كما ت�ستبدل عبارة ) خالل ال�سنة ( بعبارة ) فـي ال�سنة ال�سابقة ( الواردة فـي 

املادة )59( من القانون امل�سار اإليه .

ثالثا : ت�ساف مادة جديدة برقم )56( مكررا اإىل قانون �سركات التاأميــن امل�سار اإليــه يكون 

ن�سها كالآتي :
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املــادة )56( مكررا 

فـــي اجلرائــم  الت�سالــــــح  املــــــال  ل�ســـــوق  العامـــــة  الهيئـــــة  اإدارة  ملجلــــــ�س  يجـــــوز   "  

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا له ، 

وذلك فـي اأي حالة تكون عليها الدعوى العمومية ، وقبل �سدور حكم فـيها ، 

مقابــل دفع مبلغ مايل ل يقل عن �سعف احلد الأدنى للغرامة املقررة لهذه 

اجلرمية ، ول يزيد على �سعف احلد الأق�سى لها ، ويرتتــب علــى الت�سالـــح 

انق�ســـاء الدعـــوى العموميــة فـي اجلرمية " .

رابعــــا : متنح ال�سركات القائمة عند العمل بهذا القانون فرتة )3( ثالث �سنوات لتوفـيق 

التاأميــن  �سركــات  قانــون  2/3/ب( من   ، املادتيــن )1/2/اأ  وفــق حكــم  اأو�ساعهــا 

امل�سار اإليه .

خام�سا : يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

�ساد�سـا : يعمل باأحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية . 


