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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال
قــــرار
رقــم 2019/70
ب�شـ�أن نظـام �صنـدوق طـوارئ الت�أمــني
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 املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إلى الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إلى القرار الوزاري رقم  2002/103ب�ش�أن تنظيم �صندوق طوارئ الت�أمني ،
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 فـي �ش�أن �صندوق طوارئ الت�أمني ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2002/103امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف النظام املرفق ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من ذي احلجــــة 1440هـ
املوافـــــق  27 :من �أغ�سطـــــــ�س 2019م
                                                                         عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                          الرئيـ�س التنفـيـذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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نظــام �صنــدوق طــوارئ الت�أمــني
الف�صــل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة به املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون �شركات الت�أمني والئحته التنفـيذية  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
الدائــرة :
دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة .
ال�صنــدوق :
�صندوق طوارئ الت�أمني .
اللجنــة :
اللجنة امل�س�ؤولة عن �إدارة ال�صندوق .
جلنة التظلمات :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )61من قانون �سوق ر�أ�س املال .
ال�شركــة :
�شركة الت�أمني امل�ساهمة فـي ال�صندوق .
العجــز :
�إع�سار ال�شركة وتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها املالية ب�شكل كامل .
الأطــراف :
حملة وثائق الت�أمني وامل�ستفـيدون منها� أو ب�سببها .
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املــادة ( ) 2
يتولى ال�صندوق م�ساعدة الأطراف فـي حال عجز ال�شركة عن الوفاء بالتزاماتها .
الف�صــل الثانــي
�إدارة ال�صنـــدوق
املــادة ( ) 3
تتولى �إدارة ال�صندوق جلنة من بني موظفـي الهيئة ي�صدر بت�شكيلها قــرار م ــن الرئي ــ�س
التنفـيذي ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء  ،ويكون من بينهم رئي�س اللجنة
ونائبه و�أمني ال�سر .
املــادة ( ) 4
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�صندوق  ،ورفعها �إلى املجل�س لالعتماد .
 - 2اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�ضمان ح�سن �سري العمل بال�صندوق .
 - 3و�ضع خطط ا�ستثمار �أموال ال�صندوق  ،ورفعها �إلى الرئي�س التنفـيذي لالعتماد .
 - 4درا�سة املطالبات املقدمة �إلى ال�صندوق  ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها .
� - 5أي اخت�صا�صات تعهد �إليها من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 5
جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة �إلى ذلك بدعوة من رئي�سها �أو نائبه فـي ح ــال غي ــاب
الرئي�س (� )4أربعة اجتماعات خالل ال�سنة  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور ثلثي
الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س � ،أو نائبه  ،وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فـيه رئي�س
االجتماع  ،ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبــا  ،دون �أن يكـ ــون ل ــه �ص ــوت مع ــدود ،
وال تكون قرارات اللجنة نافذة �إال بعد اعتمادها من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 6
يتولى �أمني �سر اللجنة تدوين وقائع اجتماعاتها فـي حم�ضر يثبت فـيه تاريخ االجتماع
وكافة املو�ضوعات التي متت مناق�شتها  ،والقرارات التي مت اتخاذها  ،و�أ�سماء الأع�ضاء
احلا�ضرين  ،ومن �صوت منهم ل�صالح تلك القرارات � ،أو �ضدها .
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الف�صـــل الثالـــث
ماليـــة ال�صنــدوق
املــادة ( ) 7
تكون لل�صندوق ميزانية م�ستقلة  ،وتتكون موارده املالية من الآتي :
 - 1ر�سم بن�سبة ( )% 0.25ربع فـي املائة ع ــن جملة وثائ ــق الت�أمي ــنات عل ــى احل ــياة /
الت�أمينات العائلية .
 - 2ر�سم بن�سبة ( )%1واحد فـي املائة عن جملة وثائق الت�أمينات العامة .
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق .
 - 4التربعات  ،والهبات  ،و�أي موارد �أخرى يقرر املجل�س قبولها .
املــادة ( ) 8
تلتزم الدائرة مبا ي�أتي :
�  - 1إن�ش ــاء ح�ساب ــني م�ستقل ــني لك ــل من الت�أمينات على احلياة  /الت�أمينات العائلية ،
والت�أمينـ ــات العامـ ــة  ،وال ي ــجوز �س ــداد �أي مطالبـ ــات م�ستحقـ ــة عل ــى ال�ص ــندوق
�إال من احل�ساب اخلا�ص بكل منهما .
� - 2إن�شاء نظام حما�سبي م�ستقل تقيد فـيه جميع ح�سابات ال�صندوق  ،ومنها الآتي :
�أ  -تفا�صيل املبالغ املودعة لدى ال�صندوق .
ب  -تفا�صيل املبالغ املدفوعة من ال�صندوق .
ج  -تفا�صيل ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق .
د  -امل�صروفات املتعلقة بال�صندوق .
� - 3إن�شاء ال�سجالت اخلا�صة بعمل ال�صندوق واالحتفاظ بها ملدة ( )10ع�شر �سنوات ،
و�إعداد ملف لكل حالة من حاالت �صرف مبلغ امل�ساعدات .
� - 4إجراء مطابقة بني الأموال املقيدة بال�سجالت  ،وتفا�صيل ح�سابات ال�صندوق ،
ورفـ ــع تقريـ ــر ب ــذلك �إل ــى املجلـ ــ�س تبـ ــني فـيـ ــه الفروق ــات املالي ــة (�إن وجدت)
و�أ�سبابها والإجراءات التي اتخذت ملعاجلتها  ،و�أي مالحظات �أخرى .
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� - 5إعداد تقرير ربع �سنوي يت�ضمن تفا�صيل املركز املايل لل�صندوق و�أداءه  ،وتفا�صيـ ــل
ا�ستثم ــار �أمواله  ،والإيرادات وامل�صروفات املتعلق ــة بال�صن ــدوق  ،واملطالب ــات املقدمة
�إلى ال�صنـ ــدوق  ،وتفا�صي ــل املبالـ ــغ املودعة وامل�ساعدات املدفوعـ ــة  ،وتقدمي ــه �إلـ ــى
املجل ــ�س بعد مراجعته من قبل جلنة التدقيق الداخلي بالهيئة .
 - 6عر�ض قوائم ال�صندوق املالية املدققة على املجل�س العتمادها .
املــادة ( ) 9
ت�ستثمر �أموال ال�صندوق بعد موافقة الرئي�س التنفـيذي فـي الآتي :
 - 1الودائع امل�صرفـية .
 - 2ال�سندات احلكومية وال�سندات التجارية و�أي �أنواع �أخرى من ال�سندات ذات العائد
الثابت .
� - 3أي �أدوات ا�ستثمارية �أخرى  ،مبا ال يجاوز ( )%20ع�شرين فـي املائة من �إجمايل
�أموال ال�صندوق .
ويجب عند ا�ستثمار �أموال ال�صندوق مراعاة وجود ال�سيولة الكافـية فـي جميع الأوقات ،
ل�سداد املطالبات التي ترد �إليه .
املــادة ( ) 10
يتولى مراقب ح�سابات الهيئة اخلارجي فح�ص ومراجعة �أعمال ال�صندوق وفقـ ــا ملعايي ــر
املراجعة الدولية املعمول بها .
الف�صـــل الرابـــع
�ضوابط و�إجراءات �صرف امل�ساعدات للأطراف
املــادة ( ) 11
يجب على ال�شركة التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها جتاه الأطراف تزويد اللجنة بالآتي :
 - 1ك�شف بوثائق الت�أمني ال�سارية .
 - 2ك�شف بقيمة املطالبات لوثائق الت�أمني امل�ستحقة عليها .
 - 3ك�شف ب�أ�سماء الأطراف الذين مل يتم �صرف م�ستحقاتهم الت�أمينية ب�شكل كلي ،
�أو جزئي .
 - 4ك�شف عن قيم ت�صفـية وثائق الت�أمني على احلياة  /الت�أمينات العائلية املرتبطة
باال�ستثمار .
� - 5أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اللجنة .
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املــادة ( ) 12
يجب على ال�صندوق ن�شر �إعالن عن بدء �إجراءات تلقي طلبات امل�ساعدة من الأطراف ،
وذلك فـي �صحيفتني يوميتني وا�سعتي االنت�شار ت�صدر �إحداهما باللغة الإجنليزية .
املــادة ( ) 13
على الأطراف تقدمي طلبات امل�ساعدة �إلى اللجنة خالل (� )2سنتني من تاريخ ن�شر الإعالن
امل�شار �إليه فـي املادة ( )12من هذا النظام  ،وال تقبل املطالبات التي ترد بعد انتهاء هذه املدة ،
وت�ستثنى من ذلك املطالبات املرتبطة بالدعاوى املقامة على ال�شركة من قبل الأطراف ،
وفـي هذه احلالة يجب �أال تزيد مدة تقدمي طلب امل�ساعدة على (� )4أربع �سنوات من تاريخ
ن�شر الإعالن امل�شار� إليه   .
املــادة ( ) 14
ي�شرتط لتقدمي طلب امل�ساعدة� إلى اللجنة  ،الآتي :
 - 1تقدمي ما يفـيد قيام الأطراف ابتداء مبطالبة ال�شركة .
 - 2تقدمي الطلب كتابة مت�ضمنا جميع البيانات واملعلومات املتعلقة باملطالبة  ،ومنها
ا�سم مقدم الطلب  ،و�صفته  ،وعنوانه .
� - 3أن تكون وثيقة الت�أمني املقدم عنها الطلب قد ت�ضمنت ما يفـيد �سداد الر�سوم
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )7من هذا النظام .
 - 4تقدمي �إقرار بالتنازل عن مطالبة ال�شركة ب�أي مبالغ فـي حدود ما �سيح�صل
عليه من ال�صندوق .
� - 5أي معلومات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها اللجنة .
املــادة ( ) 15
تتولى اللجنة درا�سة طلب امل�ساعدة والبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوم ــا مـ ــن تاريخ
ا�ستيفاء اال�شرتاطات وامل�ستنـ ــدات املن�صـ ــو�ص عليه ــا فـ ــي املادة ( )14م ــن ه ــذا النظام ،
ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للطلب .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة �إلى جلنة التظلمات خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ �إخطاره بالقرار � ،أو م�ضي املدة دون رد .
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املــادة ( ) 16
تكون الأولوية فـي منح امل�ساعدة من ال�صندوق وفقا للرتتيب الآتي :
 - 1مطالبات الديات والإ�صابات للأفراد .
 - 2املطالبات املادية للأفراد .
 - 3مطالبات اجلهات احلكومية .
 - 4مطالبـ ــات ال�شركـ ــات وامل�ؤ�س�س ــات عـ ــن وثائـ ــق الت�أمـ ــني التــي مل تتم �إعادة ت�أمني
خماطرها خارج ال�سلطنة .
 - 5املطالبات امل�ستحقة للوكاالت  ،وور�ش �إ�صالح املركبات .
 - 6مطالب ــات وثائ ــق الت�أم ــني الت ــي مت ــت �إعــادة ت�أمينها خارج ال�سلطنة بعد ح�صول
ال�صندوق على التعوي�ضات امل�ستحقة من معيدي الت�أمني .
املــادة ( ) 17
يجب �أال يزيد �إجمايل مبالغ امل�ساعدات املقدمة عن املطالبات املرتتب ــة عل ــى ال�شرك ــة
الواحدة على ( )%30ثالثني فـي املائة من �أموال ال�صندوق .
وف ـ ـ ــي حال ـ ــة عجـ ـ ــز �أكث ــر م ـ ــن �شركـ ــة  ،يجـ ــب �أال يزيـ ــد �إجمالـ ــي امل�ساعـ ــدات املقدم ــة
مـ ــن ال�صندوق عل ــى (� )%60ست ــني فـي املائة من �أموال ال�صندوق .
املــادة ( ) 18
يج ــوز لل�صن ــدوق �س ــداد ( )%100مائــة فـي املائــة مـن قيمة طلبات امل�ساعدة املتعلقة بالديات
والإ�صابات عن وثائق الت�أمني الإلزامي على املركبات  ،و�إن جتاوز ذلك احلدود املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )17من هذا النظام .
املــادة ( ) 19
تخ�صم جميع االلتزامات وامل�صاريــف املرتتبــة عل ــى الأط ــراف مبوج ــب وثائ ــق الت�أم ــني
من مبالغ امل�ساعدات امل�ستحقة لهم .
املــادة ( ) 20
ال يجوز للأطراف اجلمع بني امل�ساعدة املقدمة من ال�صندوق طبقا لأحكام هذا النظام ،
وبني �أي تعوي�ض �آخر فـي حالة وجود ت�أمني مع �شركة ت�أمني �أخرى تغطي الأخطار ذاتها .
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املــادة ( ) 21
يحل ال�صندوق حمل الأطراف احلا�صلني على امل�ساعدة فـي احلقوق الت�أمينية املرتتبة
على وثائق الت�أمني  ،ويجوز لل�صندوق دفع املبالغ امل�سرتدة للأطراف التي تزيد على مبلغ
امل�ساعدة املدفوع لهم من ال�صندوق  ،وذلك بعد خ�صم مبلغ امل�ساعدة  ،و�أي ر�سوم �أو تكاليف
�أخرى مت حت�صيلها ال�سرتداد حقوقهم .
املــادة ( ) 22
يجوز لل�صندوق الرجوع مبا �أداه �إلى �أحد الأطراف �إذا ثبت �أنه غري م�ستحق للم�ساعدة ،
�أو ثبت �أنه قدم بيانات م�ضللة � ،أو �أخفى وقائع جوهرية �أثرت ف ــي �ص ــرف امل�ساعـ ــدة لـ ــه ،
�أو ح�صل على م�ساعدة تزيد على امل�ساعدة امل�ستحقة له .
املــادة ( ) 23
يجوز لل�صندوق الرجوع على ال�شركــة باملبال ــغ املدفوع ــة مـ ــن قبل ــه مل�ساع ــدة الأطـ ــراف ،
�إذا ما توفرت �أموال لدى ال�شركة فـي وقت الحق .

