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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/12

باإ�ســدار تعديــالت علــى بعــ�ض اأحكــام قانــون تاأميــن املركبــات

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

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 قانون تاأمني املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/34 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانـي رقـم 2004/90 بنقـل اخت�سا�سات التاأميـن من وزارة التجـارة 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 

يعمــل بتعديــالت قانــون تاأمني املركبــات امل�ســار اإليــه املرفقــة .

املــادة الثانيــــة 

ين�ســر هــذا املر�ســوم فـــي اجلريــدة الر�سميــة . 

�سـدر فـي : 26 مـن  جمادى الأولـى  �سنة 1437هـ 

املـوافــــق : 6    مـن  مــــــــــــــــــــــار�ض  �سنة 2016م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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تعديــالت 

علــى بعــ�ض اأحكــام قانــون تاأميــن املركبــات

قـــانـــون        املـــادة )17( مــن  املـــــادة )8( وبنــ�س  اأول : ي�ستبـدل بنـــ�س الفقـــرة الأولــــى مـــن 

تاأميـن املركبــات امل�ســار اإليــه ، الن�ســان الآتيــان :

املــادة ) 8 (

الفقــرة الأولــى

لرئي�س جملــ�س اإدارة الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال - بعد موافقة جمل�س الوزراء - 

وورثة  بدنية  باإ�سابات  امل�سابني  مل�ساعدة  �سمان  �سندوق  باإن�ساء  قرارا  ي�سدر  اأن 

املتوفني وتعوي�س الأ�سرار املادية فـي حوادث املركبات فـي حالة عدم معرفة املركبة 

املت�سببة فـي احلادث .

املــادة ) 17 (

، ول تزيد على  اآلف ريال عماين  اأ - تعاقب بغرامة ل تقل عن )5000( خم�سة 

هذا  اأحكام  تخالــف  تاأميــن  �سركــة  كل   ، عمانــي  ريــال  األــف  �ستيــن   )60000(

القانون اأو اللوائح اأو القرارات اأو الأوامر التي ت�سدر تنفيذا له .

التنفيذي  للرئي�س  جاز  نف�سها  التاأمني  �سركة  من  ذاتها  املخالفة  تكررت  اإذا   - ب 

حرمانها ب�سفة موؤقتة ، وملدة ل تتجاوز عاما واحدا من مزاولة اأعمال تاأمني 

املركبات  الوارد ذكرها فـي املــادة الأوىل ) فقرة 1/ هـ( من قانون �سركات التاأمني 

امل�سار اإليه .

بقـــرار  ال�سابقتيـــن  الفقرتيــن  فـــي  اإليهمــا  امل�ســار  العقوبتيــن  توقيــع  ويكــون 

م�سبـــب مــن الرئيــ�س التنفيــذي بعــد اإعــالن ال�سركــة املخالفــة كتابــة لتقديــم 

اأوجــه دفاعـها مكتوبة خالل اأ�سبوعني من تاريخ ت�سلمها الإعالن .
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ت�ساف مادتان جديدتان برقمي )9( مكررا و )18( اإىل قانون تاأمني املركبات  ثانيــــا: 

امل�سار اإليه ، يكون ن�ساهما كالآتي :

املــادة ) 9 ( مكـــررا  

يكون تثمني املركبات التي يتم اإلغاوؤها نتيجة حادث من قبل �سركات متخ�س�سة 

تزاول هــذا الن�ســاط مبوجــب تراخيــ�س �ســادرة عــن الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

وفقــا لل�سوابــط التــي ت�سدرهــا بهــذا ال�ســاأن .

املــادة ) 18 (

اجلرائـــم  فــي  الت�سالــح  املــال  ل�ســوق  العامــة  الهيئــة  اإدارة  ملجلــ�س  يجــوز 

اأو الأوامـــر التـــي  اأو القـــرارات  اأو اللوائـــح  املن�ســو�س عليهـــا فـي هــذا القانـــون 

ت�ســـدر تنفيـــذا لـــه ، وذلــــك فـي اأي حالــة تكــون عليهــا الدعوى العمومية ، وقبل 

�سدور حكم فيها ، مقابل دفع مبلغ مايل ل يقل عن �سعف احلد الأدنى للغرامة ، 

، ويرتتب  املقررة لهذه اجلرمية  للغرامة  الأق�سى  ول يزيد على �سعف احلد 

على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .

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

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




