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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال
قــــرار
رقــم 2019/78
ب�إ�صــدار قواعــد الت�أمــني ال�صحــي
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 79/12
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 رقم خ 2007/31/ب�ش�أن تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني ,
و�إلى منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ال�صادرة بالقرار رقم , 2019/34
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن الت�أمني ال�صحي  ،ب�أحكام القواعد املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ي�ستمر العمل بوثائق الت�أمني ال�صحي ال�سارية قبل تاريخ العمل ب�أحكام هذا القرار حلني
انتهاء مدتها  ،كما ت�سري �أحكام هذا القرار ومنوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي فـيما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي تلك الوثائق .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال النماذج والقرارات والتعليمات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام هذا القرار .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والقواعد املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :من �صفــــــــــر 1441هـ
املوافـــــق  2 :من �أكتوبــــــر 2019م
                                                                         عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                          الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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قواعــــد الت�أمـــني ال�صــــحي
الف�صــل الأول
التعريفــات والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه القواعد يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 2الـــوزارة :
وزارة ال�صحة .
 - 3الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 4الرتخيـ�ص :
القرار ال�صادر من الهيئة باملوافقة على مزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي .
 - 5الوثيقـــة :
الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ومالحقها .
 - 6ال�شركـــة :
�شركة الت�أمني املرخ�صة من قبل الهيئة .
 - 7امل�ؤمـــن :
�شركة الت�أمني املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي فـي ال�سلطنة .
 - 8امل�ؤمــن عليــه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو العامل �أو املعال الذي ي�ؤدي �إليه امل�ؤمن ما التزم به مبوجب
�أحكام الوثيقة .
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 - 9امل�ؤمــن لـه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يلتزم بدفع ق�سط الت�أمني  ،وت�صدر الوثيقة
با�سمه ل�صالح امل�ؤمن عليه .
� - 10شركة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي :
ال�شركة املرخ�صة من قبل الهيئة ملمار�سة �أعمال �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي
بني مقدمي اخلدمات الت�أمينية واخلدمات ال�صحية .
 - 11التغطيـة الت�أمينية :
املنافع ال�صحية الأ�سا�سية واملزايــا االختياريـ ــة املتاح ــة  ،واملتفـ ــق عليه ــا تف�صيـ ــال
بني امل�ؤمن  ،وامل�ؤمن له ل�صالح امل�ؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
 - 12ق�سط الت�أمني :
مبلغ من املال يلتزم امل�ؤمن له ب�سداده مقابل التزام امل�ؤمن بتحمل تكاليف الرعاية
ال�صحية للم�ؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
 - 13العــامــل :
�أي �شخ�ص طبيعي يزاول العمل فعليا لدى امل�ؤمن له  ،وم�سجل بتلك ال�صفة فـي �سجالته .
 - 14مقدم اخلدمة ال�صحية :
املرفق ال�صحي املعتمد من وزارة ال�صحة  ،واملرخ�ص له بتقدمي خدمات الت�أمني
ال�صحي فـي ال�سلطنة وفقا للأنظمة املعمول بها .
� - 15شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية :
جمموعة مقدمي اخلدمة ال�صحية املعتمدين  ،واملحددين من قبل امل�ؤمن لتقدمي
خدمة الرعاية ال�صحية للم�ؤمن عليه .
� - 16أطراف العالقة الت�أمينية :
امل�ؤمن  ،وامل�ؤمن عليه  ،وامل�ؤمن له  ،ومقدم اخلدمة ال�صحية  ،و�شركة �إدارة مطالبات
الت�أمني ال�صحي (. )TPA
 - 17اللجنـــــة :
اللجنة املخت�صة بف�ض منازعات الت�أمني ال�صحي .
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املــادة ( ) 2
حتدد الوثيقة حدود التغطية الت�أمينية �شريطة �أال تقل التغطية عن احلد الأدنى من اخلدمات
ال�صحية الأ�سا�سية التي يجب �أن يتمتع بها امل�ؤمن عليه .
املــادة ( ) 3
يحظر على �أي �شركة مزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك
من الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد .
املــادة ( ) 4
ال يجوز ملقدم اخلدمة ال�صحية تقدمي خدمة الت�أمني ال�صحي �إال بعد ا�ستيفاء متطلبات
القيد فـي ال�سجل لدى الهيئة  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 5
يجوز للم�ؤمن له �إلغاء الوثيقة فـي �أي وقت  ،مبوجب �إخطار كتابي ير�سل للم�ؤمن قبل
( )30ثالثني يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء  ،وفـي هذه احلالة يكون امل�ؤمن ملزما
خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ الإلغاء ب�أن يعي ــد للم�ؤم ــن لـ ــه اجل ــزء املتبقـ ــي
من ق�سط الت�أمني عن كل م�ؤمن عليه مل ينتفع بالتغطية الت�أمينية  ،ويتم احت�ساب اجلزء
املتبقي من ق�سط الت�أمني وفقا للمعادلة املن�صو�ص عليها فـي الوثيقة .
املــادة ( ) 6
ال يجوز للم�ؤمن متلك �أو ت�شغيل �أو �إدارة مقدم خدمة �صحية �أو �شركة �إدارة مطالبات
الت�أمني ال�صحي  ،كما ال يجوز ملقدم اخلدمة ال�صحية متلك ح�ص�ص فـي �شركات مرخ�ص
لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي �أو �شركات �سم�سرة الت�أمني � ،أو وكالء �شركات الت�أمني
املمار�سني للن�شاط ذاته �أو �شركات �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي � ،إال وفقا لال�شرتاطات
وال�ضوابط التي ي�صدرها الرئي�س التنفـيذي فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 7
يجب االتفاق بني امل�ؤمن  ،وامل�ؤمن له على حتديد قيمة ق�سط الت�أمني على �أن يكون هذا
الق�سط متوافقا مع معدالت �أ�سعار �سوق الت�أمني ال�صحي فـي ال�سلطنة  ،ومبنيا على �أ�س�س
اكتوارية  ،وفنية  ،ومو�ضوعية .
املــادة ( ) 8
تنتهي التغطية الت�أمينية فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1انتهاء فرتة �سريان الوثيقة .
 - 2ا�ستنفاد احلد الأق�صى من املنفعة ح�سب الوثيقة .
 - 3وفاة امل�ؤمن عليه .
 - 4مغادرة امل�ؤمن عليه الأجنبي لل�سلطنة نهائيا .
 - 5انتقال خدمة امل�ؤمن عليه من امل�ؤمن له �إلى م�ؤمن له �آخر .
املــادة ( ) 9
يجب على امل�ؤمن االحتفاظ بن�سبة ال تقل عن (� )%40أربعني باملائة من �صافـي �أق�ساط
الت�أمني ال�صحي داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 10
يخول موظفو الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة وفقا للقوانني
النافذة باالتفاق مع الرئي�س التنفـيذي � ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام
هذه القواعد والقرارات والتعليمات املنفذة لها  ،وذلك فـيما يقع باملخالفة لأحكامها .
املــادة ( ) 11
ال ت�سمع الدعاوى التي تن�ش�أ عن املنازعات بني �أطراف العالقة الت�أمينية بعد انق�ضاء �سنة
من انتهاء مدة الوثيقة  ،وينقطع التقادم باتخاذ �أي �إجراء من �إجراءات املطالبة الواردة
فـي هذه القواعد .
املــادة ( ) 12
تلتزم اجلهات املخاطبة ب�أحكام هذه القواعــد بتطبيــق نظــام الربــط الإلكرتون ــي لنظ ــام
الت�أمني ال�صحي وفقا للنماذج والقرارات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
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الف�صــل الثانــي
ترخي�ص مزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي
املــادة ( ) 13
مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة فـي القرار رقم خ 2007/31/ب�ش�أن تنظيم متطلبات
ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني امل�شار �إليه  ،ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص التقدم
بطلب �إلى الهيئة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ا�سرتاتيجية معتمدة من جمل�س �إدارة ال�شركة ملزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي ،
مت�ضمنة الآتي :
�أ  -الهيكل التنظيمي لل�شركة  ،مو�ضحا به امل�ستــوى التنظيم ــي لإدارة ن�ش ــاط
الت�أمني ال�صحي  ،و�صالحيات ــه  ،و�آلي ــات عمل ــه .
ب  -درا�س ــة اكتواري ــة لتقيي ــم الو�ض ــع املال ــي لل�شركة والتدفقات املالية املتوقعة
لل�سنوات الثالث القادمة .
ج � -سيا�سة خدمة العمالء  ،و�ضمان اجلودة .
د � -سيا�سة االكتتاب  ،والت�سعري .
هـ � -سيا�سة التعامل مع الكوارث  ،والأزمات .
و � -سيا�سة تقنية املعلومات  ،و�أمن و�سرية البيانات .
ز � -سيا�سة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
ح  -ترتيبات �إعادة الت�أمني لن�شاط الت�أمني ال�صحي .
ط � -سيا�سة �إدارة خماطر الت�أمني ال�صحي .
� - 2إقرار من ال�شركة بالتزامها بالبنود الآتية وفقا للتعاميم التي ت�صدرها الهيئة :
�أ  -تعيني مدير خمت�ص ب�أعمال الت�أمني ال�صحي .
ب  -تعيني كادر فني  ،و�إداري .
ج  -توافر نظام �إلكرتوين .
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 - 3ن�سخة من االتفاقيات املربمة مع مقدمي اخلدمة ال�صحية .
 - 4ن�سخة من االتفاقيات املربمة مع �شركة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي(، )TPA
�إن وجدت .
� - 5إي�صال �سداد ر�سم درا�سة طلب الرتخي�ص .
� - 6أي م�ستندات �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 14
تتولى الهيئــة درا�س ــة طلـ ــب الرتخيـ ــ�ص خ ــالل (� )60ستـ ــني يوم ــا م ــن تاري ــخ تقدميـ ــه ،
وف ــي حالــة عــدم ا�ستيفــاء الطلــب لأي مــن امل�ستندات املطلوبة  ،يتم �إخطار مقدم الطلب
بذلك ال�ستيفائها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخطار .
وفـي حالة عدم اال�ستيفاء خالل املدة امل�شار �إليها يعــد الطلــب ملغ ــى  .وال يج ــوز لل�شركـ ــة
التقدم بطلب �آخر �إال بعد م�ضي ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إلغاء الطلب ال�سابق .
املــادة ( ) 15
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا بالرتخي�ص خالل (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء
امل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون �إ�صدار الرتخي�ص قرارا بالرف�ض .
املــادة ( ) 16
يجوز للهيئة فـي �إطار تنظيم قطاع الت�أمني ال�صحي التوقف عن �إ�صدار تراخي�ص جديدة
للفرتات التي تراها منا�سبة  ،على �أن يكون قرارها فـي هذا اخل�صو�ص م�سببا .
املــادة ( ) 17
تن�شئ الهيئة �سجال خا�صا لقيد ال�شركات املرخ�صة ملزاولة ن�ش ــاط الت�أمـ ــني ال�صحـ ــي ،
وي�شتمل ال�سجل على رقم القيد  ،وا�سم ال�شركة  ،ورقم الرتخي�ص  ،ومدته  ،ومكانه .
املــادة ( ) 18
تكون مدة الرتخي�ص (� )2سنتني  ،قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة  ،بناء على طلب
يقدم من ال�شركة قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ انتهاء الرتخي�ص  ،وذلك
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1312

الف�صـــل الثالـــث
التزامـات �أطـراف العالقـة الت�أمينيـة
املــادة ( ) 19
يلتزم امل�ؤمن بالآتي :
 - 1التعاقد مع مقدم اخلدمة ال�صحية املقيد فـي �سجالت الهيئة .
 - 2متكني امل�ؤمن عليه من احل�صول على حقوقه املحددة فـي الوثيقة بكافة الو�سائل
املتاحة  ،واملحافظة على �سرية بياناته وحمايتها .
� - 3سداد النفقات القابلة لال�ستعا�ضة وفقا لأحكام الوثيقة خ ــالل مـ ــدة ال تزيـ ــد
على ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستكمال امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة .
� - 4إخطار امل�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن له بالتعليمات والإر�شادات املتعلقة بالت�أمني ال�صحي
وتزويده بالنماذج والوثائق واملن�شورات والكتيبات التي ت�صدر فـي �ش�أن الت�أمني ال�صحي .
� - 5إبالغ الهيئة عند حتقق �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ  -التجـ ــاوزات الت ــي ترتكـ ــب م ــن قبـ ــل �أط ــراف العالقة الت�أمينية الأخرى ،
�أو فـي حالة وجود �أي ت�ضارب فـي امل�صالح � ،أو �أي م�صالح مبا�ش ــرة �أو غري
مبا�شرة مع مقدم اخلدمة ال�صحية .
ب  -التغيري �أو التعديل الذي يطر�أ على �أي من امل�ستندات التي �صدر مبوجبها
الرتخي�ص  ،وذلك خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ حدوثه  ،وتزويد الهيئة
ب�أي معلومات �أو بيانات �أو �إح�صائيات تطلبها �أو ترى �ضرورة االطالع عليها ،
مبا فـيها قواعد البيانات وال�سجالت وعقود الت�أمني ال�صحي التي تكون قد �أبرمتها .
 - 6االحتفــاظ بال�سجالت املالية اخلا�صة بالت�أمني ال�صحي ملدة ( )10ع�شر �سنوات ،
وتوفـري الإح�صائيات والتقارير املتعلقة بالتغطية الت�أمينية املقدمة للم�ؤمن عليه
عند طلبها من الهيئة .
� - 7سداد قيمة امل�صاريف الطبية ملقدم اخلدمة ال�صحية خالل ( )45خم�سة و�أربعني
يوما من تاريخ ت�سلم املطالبة  ،ما مل يوجد اتفاق �آخر بني الطرفـني .
 - 8التعاقـد مع �شركــة �إدارة مطالبــات الت�أمــني ال�صحــي ( ، )TPAوي�ستثنـى مـن ذلك
امل�ؤمن الذي لديه نظام م�ستقل لإدارة تلك املطالبات .
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املــادة ( ) 20
يلتزم امل�ؤمن له بالآتي :
� - 1سداد الأق�ساط الت�أمينية امل�ستحقة للم�ؤمن خالل املواعيد املتفق عليها معه .
� - 2إخطار امل�ؤمن كتابة ب�أي تغريات يرغب فـي �إجرائها على الوثيقة �سواء بالإ�ضافة ،
�أو احلذف وفقا للأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الوثيقة .
� - 3إخطار امل�ؤمن كتابة فـي حالة �إلغاء �إقامة امل�ؤمن عليه الأجنبي  ،ومغادرته ال�سلطنة
لإعادة احت�ساب ق�سط الت�أمني امل�سرتجع وفقا لأحكام الوثيقة .
املــادة ( ) 21
يلتزم امل�ؤمن عليه بالآتي :
 - 1التقيد بتلقي اخلدمات العالجية لدى �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية  ،وت�ستثنى
من ذلك احلاالت الآتية :
�أ  -احلـ ــاالت الطارئـ ـ ــة التـ ــي تتطل ــب �سرعـ ــة تلقي العالج �سواء حدثت ب�شكل
مفاجئ � ،أو نتيجة تفاقم حالة تنتج عنها حالة مر�ضية تتطلب تدخال طبيا
عاجال  ،مع تعذر وجود مقدم اخلدمة ال�صحية فـي املنطقة املوجود بها
امل�ؤمن عليه .
ب  -عدم توفر العالج لدى �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية � ،شريطة �أن يــكون
العالج �ضمن حدود التغطية الت�أمينية .
ج  -عـ ــدم وجـ ــود �شبك ــة مقدمي اخلدمة ال�صحية فـي املنطقة التي يوجــد بهــا
امل�ؤمن عليه .
� - 2إبالغ امل�ؤمن له على الفور فـي حال فقدان �أو تلف بطاقة الت�أمني ال�صحي اخلا�صة
به  ،وعدم �إ�ساءة ا�ستخدامها ب�أي �شكل من الأ�شكال  ،مبا فـي ذلك ال�سماح للغري
با�ستخدامها .
� - 3إبالغ امل�ؤمن له �أو امل�ؤمن عن �أي ا�ستغالل �أو تالعب �أو �إهمال �أو تق�صري من قبل
مقدم اخلدمة ال�صحية .
 - 4االمتناع عن ارتكاب �أي ت�صرف من �ش�أنه احل�صول على منافع �صحية �أو مكا�سب
مادية بطريقة غري م�شروعة .
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� - 5إعادة الك�شف الطبي بناء على طلب امل�ؤمن  ،ومتكني امل�ؤمن من االطالع على كافة
البيانات وامل�ستندات املتعلقة باملطالبة الت�أمينية  ،على �أن يتحمل امل�ؤمن تكاليف
�إعادة الك�شف الطبي .
 - 6تزويد امل�ؤمن بامل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة خالل مدة ال تزيد على ( )120مائة
وع�شرين يوم عمل من تكبد تلك النفقات فـي حالة العالج خارج �شبكة مقدمي
اخلدمة ال�صحية .
املــادة ( ) 22
يلتزم مقدم اخلدمة ال�صحية بالآتي :
 - 1تقدي ــم العالج والفحو�صات الطبية للم�ؤمن عليه طبقا لأحكام الوثيقة  ،وعدم
الإهمال �أو التالعب بال�سجالت الطبية � ،أو بالك�شوفات املالية املتعلقة باملنافع
ال�صحية املقدمة للم�ؤمن عليه .
 - 2عدم حتميل امل�ؤمن تكاليف اال�ست�شارة �أو العالج الذي يقدم بوا�سطة اال�ست�شاري
دون �أن ي�سبق ذلك قرار بالإحالة من الطبيب املرخ�ص .
 - 3التحقق من هوية امل�ؤمن عليه قبل تقدمي اخلدمة العالجية  ،وي�سقط حقه فـي
املطالبة الت�أمينية فـي حال ثبت �أنه مت تقدمي خدمة عالجية لغري امل�ؤمن عليه .
 - 4تقدمي مطالباته املالية املتعلقة بالت�أمني ال�صحي �إلى امل�ؤمن وفق الآلية املتفق
عليهـ ــا  ،و�أن يبل ــغ الهيئــة ب�أي تغيري �أو تعديل يطر�أ على �أي من متطلبات قيده
فـي ال�سجل خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ حدوثه .
 - 5االلتزام مببادئ املناف�سة امل�شروعة  ،وعدم القيام ب�أي ت�صرف من �ش�أنه التحايل على
منظومة الت�أمني ال�صحي �أو احل�صول على مكا�سب مادية بطرق غري م�شروعة ،
و�إبالغ الهيئة فـي حال وجود �أي ت�ضارب فـي امل�صالح �أو �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة مع �أطراف العالقة الت�أمينية .
 - 6تزوي ــد الهيئ ــة باملعلوم ــات والبيانــات والوثائــق املطلوبــة ذات العالقــة باملنافــع
ال�صحية التي قدمت من قبله للم�ؤمن عليه متى ما طلبت ذلك  ،وتزويد الهيئة
ب�أي معلومات �أو بيانات �أو �إح�صائيات تطلبها �أو ترى �ضرورة االطالع عليها .
 - 7االلتزام بالأحكام واملواعيد املقررة فـي الوثيقة فـيما يتعلق بالعالقة مع امل�ؤمن ،
وتزويده باملعلومات اخلا�صة بامل�ؤمن عليه فـي احلاالت التي تتطلب ذلك .
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الف�صـــل الرابـــع
جلنة ف�ض منازعات الت�أمني ال�صحي
املــادة ( ) 23
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي جلنة تخت�ص بف�ض املنازعات التي تن�ش�أ عن مزاولة
ن�شاط الت�أمني ال�صحي  ،ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيلها رئي�س اللجنة ونائبه و�أمني
�سرها و�أع�ضاءها .
املــادة ( ) 24
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1النظر فـي املنازعات النا�شئة بني �أي من �أطراف العالقة الت�أمينية .
 - 2البت فـي املطالبات التي تكون قد رف�ضت � ،أو �أرجعت � ،أو مت اخل�صم فـيها من قبل
�شركة الت�أمني .
� - 3أي م�سائل �أخرى يرى الرئي�س التنفـيذي عر�ضها على اللجنة .
املــادة ( ) 25
يعد �أمني �سر اللجنة بيانا باملنازعات املطلوب عر�ضها على اللجنة  ،مرفقا به مذكرة
تف�صيلية لكل منازعة  ،على �أن يقوم بتوزيع ن�سخة منها على كل من رئي�س اللجنة ،
و�أع�ضائها قبل االجتماع ب ـ ( )3ثالثة �أيام على الأقل  ،ما مل يكن اجتماعها للنظر فـي �أمر
عاجل  ،بناء على طلب من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 26
جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئي�سها �أو نائبه  ،ويكون انعقاد اللجنة �صحيحا بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وتكون مداوالتها �سرية ،
وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وال يجوز لرئي�س اللجنة  ،و�أي من �أع�ضائها ح�ضور مداوالتها والت�صويت �إذا كان املو�ضوع
املعرو�ض عليها خا�صا به �شخ�صيا � ،أو بزوجه � ،أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
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املــادة ( ) 27
يدون �أمني �سر اللجنة حما�ضر اجتماعاتها  ،ويجب �أن تت�ضمن هذه املحا�ضر بيانا ب�أ�سماء
الأع�ضاء احلا�ضرين  ،والأع�ضاء الذين تخلفوا عن احل�ضور  ،واملو�ضوعات التي عر�ضت
على اللجنة  ،وما دار ب�ش�أنها من مداوالت  ،وما اتخذ فـيها من قرارات  ،ويتم التوقيع على
املحا�ضر من قبل رئي�س االجتماع  ،و�أع�ضائها احلا�ضرين  ،و�أمني �سرها .
املــادة ( ) 28
ت�صدر اللجنة قراراتها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ عر�ض املو�ضوعــات علي ــها ،
وعلى �أمني �سر اللجنة �إخطار ذوي ال�ش�أن بقرار اللجنة كتابة خالل (� )7سبعة �أيام عمل
على الأكرث من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 29
يحق لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار اللجنة �إلى الرئي�س التنفـيذي خالل (� )60ستني يوما
م ــن تاري ــخ �إخطاره � ،أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت فـيه خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة مبوجب قانون �شركات الت�أمني امل�شار �إليه ،
يجوز للهيئة اتخاذ �إجراء �أو �أكرث من الإجراءات الآتية فـي حالة خمالفة �أحكام هذه القواعد :
�أ  -الإنذار .
ب  -فر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
ج  -وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
د � -إلغاء الرتخي�ص .
هـ � -شطب قيد مقدم اخلدمة ال�صحية .
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الف�صـــل ال�ســـاد�س
الر�ســــوم
املــادة ( ) 31
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :
م

نــــوع الر�ســـم

مقدار الر�سم بالريال العماين

1

درا�س ــة طلـ ــب الرتخي ــ�ص

(� )1500ألف وخم�سمائة

2

قيد ن�شاط الت�أمني ال�صحي

(� )2000ألفان

3

جتديد قيد ن�شاط الت�أمني ال�صحي

(� )2000ألفان

4

تعديل البيانات

( )20ع�شرون

 5طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت

( )20ع�شرون

6

طلب �صور �أو م�ستخرجات

( )20ع�شرون

7

قيد مقدم خدمة �صحية

( )200مائتان

8

جتديد قيد مقدم خدمة �صحية

( )200مائتان

املــادة ( ) 32
يقوم الرئي�س التنفـيذي  -فـي حالة الت�أخر فـي جتديد القيد وفق املواعيد الزمنية املحددة -
بفر�ض غرامة �إدارية بواقع ( )%5خم�سة باملائة من مقدار الر�سم امل�ستحق عن كل �أ�سبوع
ت�أخري .

