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:امللخص
 وقد مارست هيئة سوق املال هذا.أسند املشرع العماني سلطة اإلشراف والرقابة على قطاع التأمني يف السلطنة للهيئة العامة لسوق املال
 وكذلك من خالل بعض قواعد،االختصاص من خالل ما يفرضه قانون التأمني من قواعد رقابة تهدف حلماية املقدرة املالية للشركة
 وبقدر ما مينحه قانون.السلوك الصادرة عن اهليئة حتت مسمى (املواثيق) وأهمها ميثاق تنظيم وإدارة الشركات العاملة يف جمال التأمني
التأمني من سلطات للرئيس التنفيذي هليئة سوق املال لضمان قدرة شركات التأمني على سداد التزاماتها املالية جتاه أصحاب املصاحل من
 وكذلك يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لقواعد،حاملي الوثائق وغريهم بقدر ما يثور التساؤل حول حدود وفاعلية هذه السلطات
.السلوك الصادرة عن اهليئة
ً
 وكذلك،حتليال لدور هيئة سوق املال يف محاية قطاع التأمني يف سلطنة عمان من خالل آليات ضمان املقدرة املالية للشركة
يتضمن البحث
. ومدى إلزاميتها،حتليال للطبيعة القانونية للمواثيق املهنية
. التأمني؛ الرقابة؛ جملس اإلدارة؛ اإللزامية؛ قواعد السلوك:الكلمات املفتاحية

The role of the Capital Market Authority
in protecting the insurance sector in Oman
Amel kamel Abdallah

Abstract:
In 2004 the responsibilities of the insurance sector was transferred from the Ministry of Commerce and Industry
to the Capital Market Authority (CMA) in order to develop and restructure the legislative and regulatory nature of
this sector. CMA has exercised its role based on the provisions of the Insurance Law to protect the financial ability
of insurance companies. The insurance law grants powers to the executive president of the CMA to ensure that
insurance companies can satisfy their financial obligations. The question arises as to the limits and effectiveness
of these powers. CMA also regulates the conduct of insurance companies by a cluster of regulations issued under
the title of Code of Conduct. The question arises to the mandatory nature of these codes.
The study includes an analysis of the role of the CMA in protecting the insurance sector in the Sultanate of Oman
through the mechanisms of guaranteeing the financial ability of the insurance companies as well as an analysis
of the legal and mandatory nature of the codes of conduct issued by CMA.
Keywords: Board of directors; Code of conduct; Insurance; Mandatory nature; Supervision.
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مقدمة:

االدخار العام يف جمال التأمني يثور التساؤل حول :مدى فاعلية

تعددت اجتاهات املشرعني يف مسألة اجلهة املنوطة بالرقابة
ً
وفقا لظروف كل دولة؛ إذ متنح بعض الدول
على قطاع التأمني

نصوص القوانني ،و(املواثيق املهنية) يف حتقيق اهلدف منها.

اختصاص الرقابة على شركات التأمني جلهات مستقلة ،مثل:

أهمية الدراسة:

اهليئة العامة للتأمني يف تونس ،القانون رقم ( ،)2008 /8وهيئة

تهدف هذه الدراسة إىل بيان حدود الدور الذي رمسه املشرع

التأمني يف اإلمارات العربية املتحدة ،القانون رقم (،)2007 /6

العماني هليئة (سوق املال) يف محاية قطاع التأمني ،ومدى فاعليته

مع مشاركة هيئة سوق املال أو ما مياثلها يف الرقابة على شركات

من خالل نصوص القوانني ،واملواثيق املهنية الصادرة عن اهليئة

التأمني يف حال اختذت األخرية شكل شركات املساهمة العامة ،وهو

يف هذا اجملال .وتهدف الدراسة إىل بيان الطبيعة القانونية للمواثيق

ما يفرضه املشرع يف بعض الدول ،فنجد هيئة السوق املالية تشارك

املهنية ،ومدى إلزاميتها ،ومسؤولية شركات التأمني يف حالة

اهليئة العامة للـتأمني يف الرقابة على شركات التأمني يف تونس

خمالفتها.

(قانون إعادة تنظيم السوق املالية رقم  )1994 /117بينما تشارك
هيئة األوراق املالية والسلع إىل جانب هيئة التـأمني يف الرقابة على

منهجية الدراسة:

شركات التـأمني يف اإلمارات (القانون رقم  .)2000 /4وجند دوال

يتضمن البحث دراسة حتليلية نقدية لدور هيئة (سوق املال)

أخرى تسند اختصاص الرقابة على شركات التأمني إىل مؤسسات

يف محاية قطاع التأمني يف السلطنة ،من خالل ما منحه قانون

ختتص يف األصل بالرقابة على بعض األنشطة املالية؛ محاية

التأمني ،و(املواثيق املهنية) للرئيس التنفيذي للهيئة ،من

لالدخار العام يف الدولة ،مثل :هيئة (سوق املال) كما هو احلال يف

صالحيات تستهدف ضمان استمرار املقدرة املالية للشركة ،وحسن

فلسطني (القانون رقم  )2004 /13أو البنوك املركزية ،كما هو احلال

أداء القائمني على إدارتها ،وذلك من خالل مبحثني:

يف البحرين؛ إذ أسندت الرقابة على قطاع التأمني إىل البنك املركزي

املبحث األول :محاية قطاع التأمني بضمان املقدرة املالية

(القانون رقم  ،)2006 /64أو وزارة التجارة والصناعة ،كما هو احلالة

للشركة.

يف األردن ،حيث ُمنحت وزارة التجارة والصناعة اختصاص اإلشراف

املبحث الثاني :محاية قطاع التأمني من خالل (املواثيق املهنية).

والرقابة على قطاع التأمني (مبقتضى القانون رقم  2014 /17بإعادة

املبحث األول :محاية قطاع التأمني بضمان املقدرة املالية

هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية) ،بعد إلغاء جهة الرقابة املستقلة
املتمثلة يف هيئة التأمني اليت أُنشئت مبقتضى قانون تنظيم أعمال

للشركة

التأمني رقم ( .)1999 /33وأخريًا من املشرعني من يعتمد توحيد

ً
عددا من السبل حلماية احلقوق املالية
ينتهج قانون التأمني العماني

جهة الرقابة على كافة املؤسسات ذات العالقة باألسواق واألدوات

للمتعاملني مع شركات التأمني ،سواء أكانوا من حاملي الوثائق ،أو

املالية غري املصرفية مبا فيهم شركات التأمني ،مثل املشرع املصري

املساهمني أو غريهم من أصحاب املصاحل ،وهم كل من يرتبط مع

الذي أنشأ هيئة الرقابة املالية ومنحها اختصاص الرقابة واإلشراف

الشركة بعالقة ينتج منها مصاحل معينة حيميها القانون (,Philipe

على أنشطة أسواق رأس املال وبورصات العقود اآلجلة ،وأنشطة

 .)1 ,2004إذ تتضافر النصوص التشريعية يف قانون التأمني،

التأمني ،والتمويل العقاري ،والـتأجري التمويلي والتوريق (قانون

وقانون الشركات التجارية رقم ()1974 /4؛ لفرض آليات خمتلفة

تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات املالية غري املصرفية رقم

من الرقابة على الوضع املالي للشركة لضمان استمرار قدرتها على

.)2009 /10
ِّ
ُ
وقد اعتمد املشرع العماني االجتاه الثاني؛ إذ نظ َم قطاع التأمني،

الوفاء بالتزاماتها.
وفيما يأتي نتعرف على أساليب الرقابة اليت فرضها املشرع العماني

وحمُ ِ َي من خالل إصدار قانون شركات التأمني مبقتضى املرسوم

على شركات التأمني؛ لضمان مقدرتها املالية خالل مرحلة تأسيس

السلطاني رقم ( ،)1979 /12واتبع ذلك يف العام التالي؛ بإصدار

الشركة ( )1وخالل ممارستها لنشاطها (.)2

الالئحة التنفيذية هلذا القانون مبقتضى القرار الوزاري رقم (/5
 )1980ماحنا وزارة التجارة والصناعة سلطة الرقابة على شركات

املطلب األول :ضمان املقدرة املالية لشركة التأمني يف مرحلة

التأمني يف السلطنة ،ثم انتقلت سلطة اإلشراف والرقابة على

الـتأسيس

قطاع التأمني يف السلطنة إىل اهليئة العامة لسوق املال مبقتضى

ً
عددا من القيود
تتضمن الرقابة السابقة على تأسيس الشركات

املرسوم السلطاني رقم ( ،)2004 /90وقد مارست هيئة (سوق املال)

اليت حتددها التشريعات ،ويلتزم بها مؤسسو الشركة قبل اكتسابها

هذا االختصاص من خالل ما يفرضه قانون التأمني من قواعد،

الشخصية املعنوية (عبيدات ،)43 :2008 ،وهو ما قام به املشرع

ومن خالل بعض قواعد السلوك اليت صدرت مبقتضى تعميمات

العماني من خالل ربط ممارسة الشركة لنشاطها برتخيص يصدر

من الرئيس التنفيذي هليئة (سوق املال) حتت مسمى (املواثيق

من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق املال ،ومبتطلبات معينة

املهنية) ،وأهمها ميثاق (تنظيم وإدارة الشركات العاملة يف جمال

ينبغي توافرها للحصول على هذا الرتخيص .وميكن متييز هذه

التأمني) ،وميثاق (تنظيم السلوك املهين) .ومع استمرار هيئة

املتطلبات من متطلبات ذات اعتبار املالي تتعلق برأمسال الشركة
(أولاً ) ،وأخرى ذات اعتبار شخصي تتعلق بالقائمني على إدارة

(سوق املال) يف تطوير منظومتها التشريعية بشكل دوري حلماية
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ً
(ثانيا) .وتتضمن الرقابة السابقة على تأسيس الشركة
الشركة

على ترخيص حكومي إلنشاء الشركات ،وحرية إنشاء الشركات

ً
قدرا من السلطة التقديرية منحه املشرع العماني هيئة (سوق

دون طلب مثل هذا الرتخيص (جاسم ،)2013 ،جند املشرع العماني

املال) يف جمال إصدار الرتخيص؛ مراعاة الحتياجات سوق التأمني
ً
(ثالثا).
يف السلطنة

قد أحسن التصرف؛ بتقييد ممارسة نشاط التأمني باحلصول على
ترخيص من هيئة (سوق املال)؛ محاية لالدخار العام ،وضمانا
للتوازن بني قوى العرض ،والطلب يف هذا اجملال يف السلطنة.

أولاً  :متطلبات الرتخيص ذات االعتبار املالي:

ومسحت املادة ( )61من قانون سوق رأس املال العماني لكل متضرر

متثلت متطلبات الرتخيص القائمة على االعتبار املالي أوال يف فرض

من قرار رئيس اهليئة برفض طلب الرتخيص ،بالتظلم إىل جلنة

شكل شركة املساهمة العامة على أي مؤسسة ترغب يف ممارسة

التظلمات باهليئة العامة لسوق املال خالل ستني يوما ( )60من

نشاط التأمني (املادة  /2أ من قانون التأمني) ،وهو ما يتضمن نوعا

تاريخ إخطاره برفض التظلم.
وحسنا َف َعل املشرع العماني بالرتاجع عن فكرة إسناد االختصاص

مساهمة عن مخس مئة ألف ريال عماني ،ويرتفع إىل مليوني ريال
ً
ً
مساهمة عامة .ومتثلت املتطلبات القائمة على
شركة
إذا كانت

 -بالنظر إىل التظلم من قرار رفض الرتخيص  -إىل جملس الوزراء

من الضمان للمقدرة املالية للشركة؛ إذ ال يقل رأمسال أي شركة

االعتبار املالي ثانيا يف رفع احلد األدنى من رأس املال املدفوع إىل

العماني؛ حيث كان اجمللس يبت يف األمر بقرار حمصن ضد الطعن.
َ
ت املادة ( )7من قانون التأمني مبقتضى املرسوم السلطاني
وقد ُع ِّدل ِ

عشرة ماليني ريال عماني (املادة  /3ب من قانون التأمني) ،وهو

رقم ()2014 /39؛ لينتقل االختصاص  -بالنظر إىل التظلم  -من

شرط للحصول على ترخيص من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

جملس الوزراء إىل جلنة التظلمات باهليئة العامة لسوق املال ،اليت

لسوق املال مبمارسة نشاط التأمني.

األمر بقرار نهائي ،يرجح قابليته للطعن أمام القضاء اإلداري،
تبت
َ

وأخريًا تضمنت املتطلبات ذات االعتبار املالي التزام الشركة بإيداع

على عكس احلال يف قرارات جملس الوزراء يف املوضوع نفسه؛ فرغم

مبلغ قدره مخسة وسبعون ألف ريال عماني ( )75لدى اهليئة العامة

عدم إشارة نص املادة ( )7من قانون التأمني لقابلية قرار جلنة

لسوق املال إذا كانت الشركة ترغب يف ممارسة نشاط التأمني على

التظلمات للطعن ،إال أن خلو كل من قانون التأمني ،وقانون سوق

احلياة ،ويرتفع مبلغ الضمان إىل مئة ومخسني ألف ريال عماني

رأس املال والئحته التنفيذية من نص يفيد حتصني قرارات اللجنة

( )150إذا كان الطلب خاصا مبمارسة التأمني العام ،وليس التأمني

ضد الطعن يدل على رغبة املشرع العماني يف نسخ املدلول السابق

على احلياة فقط .ويكون من املالئم يف هذا الصدد تعديل مبلغ

للمادة ( )7من قانون التأمني الذي كان حيصن قرارات جملس

الضمان املطلوب ليتوافق مع قيمة رأمسال الشركة؛ حتقيقا للهدف

الوزراء يف هذا املوضوع ضد الطعن صراحة.

املرجو منه ،وهو ضمان احلقوق املالية ألصحاب املصاحل.

وإذا كان اشرتاط الرتخيص؛ لضمان املقدرة املالية لشركة التأمني
خالل مرحلة التأسيس يهدف إىل التأكد من مالءتها املالية ،وقدرتها

ثانيا :متطلبات الرتخيص ذات االعتبار الشخصي:

على الوفاء بالتزاماتها؛ فإن املالءة املالية هي متطلب للتأسيس،

وفيما يتعلق مبتطلبات الرتخيص القائمة على االعتبار الشخصي

واالستمرار للشركة ،وهو ما اتضح من قواعد الرقابة اليت فرضها

يطلب املشرع تعيني شخص مؤهل يف جمال التأمني؛ كمدير ،أو

املشرع العماني؛ للتأكد من استمرار املالءة املالية للشركة خالل

مراقب ،أو مدير عام .ويف ذلك ما حيقق قدرا من األمان حلقوق

مدة ممارسة نشاط التأمني.

أصحاب املصاحل من خالل ضمان حد أدنى من الكفاءة ،والتأهيل
للقائم على إدارة الشركة.

املطلب الثاني :ضمان املقدرة املالية لشركة التأمني أثناء
ممارسة نشاطها

ثالثا :حدود السلطة التقديرية هليئة (سوق املال) يف إصدار

جيعل الدور األساسي لالحتمال يف معامالت التأمني الركيزة الفنية

الرتخيص:

هلذا النوع من املعامالت (عطا اهلل )34 :1999 ،سواء أكان يف عالقة

ً
كافيا لصدور الرتخيص
ال يعد توافر املتطلبات السالفة الذكر

َّ
باملؤمن له ،أو يف عالقة املساهمني يف الشركة بالقائمني
الشركة

مبمارسة نشاط التأمني؛ إذ منح املشرع العماني (املادة  )1 /3من
َ
َ
التقديرية للرئيس التنفيذي للهيئة يف
السلطة
قانون التأمني،

على إدراتها؛ فاحتمال حتقق اخلطر من عدمه هو العامل األساسي
يف إقدام العميل على إبرام عقد التأمني مع الشركة ،وحسن إدارة

منح الرتخيص؛ إذ رأى أن االقتصاد القومي للسلطنة يف حاجة

هذا االحتمال هو العامل األساسي يف إقدام املساهمني على املساهمة

ملزيد من شركات التأمني ،وهو ما يسمح بتحديد عدد ممارسي
ً
وفقا الحتياجات االقتصاد يف السلطنة ،وال سيما
نشاط التأمني؛

يف الشركة؛ رغبة يف احلصول على األرباح .وميكن جعل رقابة
هيئة (سوق املال) على نشاط شركات التأمني ضمانا للتوازن بني

مع السماح للشركات األجنبية مبمارسة هذا النوع من النشاط،

املساهمني الراغبني يف االستثمار؛ لتحقيق الربح دون حتمل مشقة

مبقتضى املادة ( )51من قانون التأمني الذي يتطلب قدرا من

إدارة الشركة؛ إذ تنحصر رقابتهم على أمواهلم يف استطالع أخبار

التنظيم؛ لضمان املالءمة بني عدد الشركات ،ومتطلبات سوق

الشركة ،وحضور جلسات اجلمعية العامة للمساهمني (الكيالني،

التأمني وحجمه يف السلطنة.

 ،)89 :2008وبني عمالء الشركة الراغبني يف التأمني ضد املخاطر

وبينما ختتلف نظرة التشريع املقارن ،والفقه بني وجوب احلصول

املتوقعة مقابل أقساط التأمني .وقد حرص املشرع العماني من
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خالل تلك الرقابة على ضمان املقدرة املالية لشركة التأمني طوال

نوع معني من أنواع التأمني ،أو حظر إصدار نوع معني من وثائق

مدة نشاطها؛ من خالل إلزام شركة التأمني باالحتفاظ حبد أدنى

التأمني .ومنح القانون الرئيس التنفيذي للهيئة حق تعديل أي

من املالءة املالية أوال ،ومنح رئيس اهليئة العامة لسوق املال السلطة

عقود سارية املفعول ،أبرمت قبل صدور احلظر.

التقديرية؛ للتدخل يف بعض قرارات الشركة؛ حلماية أصحاب

ويثري حق الرئيس التنفيذي هليئة (سوق املال) يف تعديل عقود

املصاحل ضد أي قرار من شأنه التأثري سلبا يف املقدرة املالية للشركة

شركة التأمني املربمة قبل احلظر التساؤل عن األساس القانوني

ثانيا .وأكد املشرع العماني حرصه على ضبط قرارات استثمار
األصول املالية لشركات التأمني ،من خالل الئحة خاصة أُ ْ
ص ِدرت؛

لتدخل هيئة (سوق املال) ،يف ظل قاعدة العقد شريعة املتعاقدين،

لتحديد نطاق اجملاالت املسموح لشركات التأمني باستثمار أصوهلا
ً
ثالثا.
املالية فيها

ال سيما بعد صدور القانون املدني العماني؛ إذ تؤكد املادة ( )167منه
عدم جواز تعديل العقد ،إال باتفاق األطراف ،أو من خالل القضاء.
والراجح أن حق الرئيس التنفيذي هليئة (سوق املال) يف التدخل
بتعديل العقود اليت أبرمتها شركة التأمني ،قبل حظر إصدار

أوال :االحتفاظ حبد أدنى من املقدرة املالية

نوع معني من وثائق التأمني -يندرج حتت لواء التعديل القانوني

حددت املادة ( )22مكررا من الالئحة التنفيذية لقانون التأمني

آلثار العقد ،ويتم إما بإرادة املشرع مباشرة ،وإما بتفويض مباشر

ً
حدا أدنى من املالءة املالية جيب على الشركة االحتفاظ به خالل

من املشرع لسلطة معينة (لطفي .)212 :2013 ،وبالرغم من خلو

مدة نشاطها على أن يراعى يف حساب هذا احلد أصول الشركة

القانون املدني العماني من نص بهذا املعنى إال أنه ميكن جعل منح

والتزاماتها .ويعد عدم احتفاظ الشركة بهذا احلد مسوغا؛ إللغاء

َ
الرئيس التنفيذي هليئة (سوق املال) استثناء خاصا
هذا احلق
َ
مبقتضى قانون التأمني على القواعد العامة يف التعاقد .ومن ث َّم

عدم االحتفاظ بهذا احلد األدنى من املالءة املالية يف تـأريخ ِّ
أي

فال يعد نص املادة ( )167من قانون املعامالت املدنية العماني ناسخا

ميزانية للشركة؛ موجبا إلرجاء توزيع األرباح على املساهمني

لنص الفقرة األوىل من املادة ( )30من قانون التأمني ،بالرغم من

وختصيص ما يكفي منها لتصحيح وضع الشركة املالي ،فإن مل

تعارضه به ،ولكون قانون املعامالت املدنية الحقا يف صدوره على

تكف األرباح هذا الغرض ،حدد هلا الرئيس التنفيذي هليئة (سوق
ِ

قانون التأمني؛ إذ ال تتحقق أهم شروط النسخ بالتعارض بني

ترخيص الشركة؛ عمال بنص املادة ( )15من قانون التأمني .ويعد

املال) مهلة أقصاها ( )12شهرا؛ لتقديم تقرير عن تصحيح وضعها

نصني يف تلك احلالة ،وهو شرط احتاد الطبيعة القانونية بني

املالي .وإذا ظل الوضع املالي للشركة معيبا ،كان عليها أن تستكمل

النصني (شرف الدين)88 :2002 ،؛ فنص قانون املعامالت املدنية،

حد املالءة املالية من امليزانية األوىل؛ وبذلك فاضل املشرع العماني

هو نص عام ختتلف طبيعته عن نص قانون التأمني ذي الطبيعة

بني مصلحة حاملي وثائق التأمني ،ومصلحة املساهمني يف شركة

اخلاصة .وعندما يلحق قانون عام بقانون خاص ،ويتنافى معه ال

التأمني ،لصاحل الفئة األوىل؛ فحصول املساهمني على األرباح قد
ً
محاية
يتوقف يف سبيل ضمان قدر املالءة املالية احملدد قانونا؛

ينسخه ،بل يبقى النص اخلاص نافذا( .شرف الدين)88 :2002 ،
َ
الرئيس التنفيذي
ومينح قانون التأمني العماني املواد ( 31و)32

حلاملي الوثائق.

حق تعديل السياسة االستثمارية لشركة التأمني يف احلاالت السالفة

وأخريا ،مسحت املادة ( /1 /8ج) من قانون التأمني للرئيس

الذكر ،وحق إصدار لوائح تقضي بعدم خروج أصول شركات

التنفيذي للهيئة العامة لسوق املال ،بسحب ترخيص شركة

التأمني ،املعادلة يف القيمة لكل التزاماتها احمللية ،أو جلزء منها،
من سلطنة عمان .وجيد هذا احلق (األخري) ُم َس ِّو َغه يف حتقيق

كاف بعد اتباع اإلجراءات سالفة الذكر.

التوازن بني كونه تشجيعا لالستثمار األجنيب من خالل السماح

التأمني ،إذا اكتشف أن حد مالءة الشركة غري كاف ،أو صار غري

للشركات األجنبية مبمارسة نشاط التأمني يف السلطنة ،وكونه

ثانيا :الرقابة املباشرة لرئيس هيئة (سوق املال) على
قرارات الشركة

محاية لالدخار العام يف اجملتمع العماني من خالل احلفاظ على
أموال املساهمني ،ومحلة الوثائق ،وحقوق دائين الشركة.
وقد فوضت املادة ( )37من قانون التأمني إىل رئيس اهليئة إلزام

منحت املادة ( )29من قانون التأمني رئيس اهليئة عددا من
ً
ماحنا إياه السلطة التقديرية
السلطات اجتاه شركات التأمني،

الشركة باختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات؛ حلماية حاملي الوثائق

للتدخل؛ حلماية أصحاب املصاحل احلاليني ،واحملتملني ضد خطر

احلاليني ،أو احملتملني من خطر احتمال عجز الشركة عن الوفاء

ً
عددا من احلاالت
عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها ،وحمددا
املُ َس َّو َغة للتدخل ،تدور يف جمملها حول قدرة الشركة على الوفاء

بالتزاماتها ،أو عجزها يف جمال التأمني على احلياة عن تنفيذ
االلتزامات املعقولة حلاملي الوثائق .واجلدير بالذكر أن املادة

بالتزاماتها؛ مثل حالة فشل الشركة يف الوفاء بأي التزام قانوني ،أو

السالفة الذكر قصرت حكم النص على التأمني على احلياة فقط

تقديم الشركة بيانات مضللة ،أو غري دقيقة للهيئة العامة لسوق

من دون ذكر أنواع التأمني الباقية املذكورة يف القانون ،ومنها

املال ،أو جتاوز التزامات الشركة عن وثائق التأمني على احلياة

التأمني ضد املسؤولية ،والتأمني على املمتلكات ،والتأمني على

لقيمة األرصدة اليت حتتفظ بها ،طبقا حلد املالءة احملدد يف الالئحة
التنفيذية .وتعد تلك احلاالت ُم َس ِّو َغ ًة؛ لتدخل الرئيس التنفيذي

السيارات ،والتأمني ضد احلوادث الشخصية؛ مما يثري التساؤل حول
حق رئيس اهليئة يف إلزام الشركات باختاذ اإلجراءات الالزمة؛

للهيئة يف عدد من اإلجراءات ضد الشركة؛ منها حظر ممارسة

حلماية حاملي الوثائق يف األنواع األخرى من التأمني.
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دور هيئة سوق املال يف محاية قطاع التأمني يف سلطنة عمان

والراجح ،أن كل ما تقرر من إجراءات حلماية حاملي وثائق

ثم يف حقوق حاملي الوثائق واملساهمني.

التأمني على احلياة ميتد حلماية حاملي غريها من وثائق التأمني؛

 -2تقييد حق الشركة يف االستثمار يف سوق األوراق املالية داخل

الحتاد احلكمة من النص؛ وهي هدف املشرع يف محاية االدخار

السلطنة .حظرت الالئحة على شركات التأمني استثمار أكثر من

العام ،وهو اهلدف من كل التعديالت اليت متت على نصوص قانون

( )%30من إمجالي استثماراتها يف السندات التجارية احمللية ،مع

التأمني منذ إصداره عام ( )1979حتى اآلن؛ فمثال مسح تعديل

ضرورة توافر شروط معينة يف السندات حمل االستثمار:

املادة ( )15من القانون -الذي مت مبقتضى املرسوم رقم()1987 /47

 -1أن تكون مصدرة من شركة مدرجة يف سوق األوراق املالية

 -لوزير التجارة والصناعة (رئيس اهليئة العامة لسوق املال منذ

العماني.

 ،)2004مبنع الشركة من سحب أي مبلغ من قيمة الضمان املودع

 -2أن تكون الشركة املصدرة للسندات ذات تصنيف ائتماني عال.

لدى الوزارة (اهليئة العامة لسوق املال منذ  ،)2004ومبد زمن املنع

وإذا اخنفضت درجة التصنيف االئتماني للشركة املصدرة للسندات،

إىل ما يزيد عن ثالث سنوات ،إذا مل يطمئن ملقدرتها املالية ،ومسح

وجب على شركة التأمني التصرف يف السندات خالل ستة أشهر من

التعديل لرئيس اهليئة بطلب زيادة مبلغ الضمان ،وهو ما يؤكد
ً
ضمانا حلقوق أصحاب
حرص املشرع على املالءة املالية للشركة؛

تاريخ االخنفاض.
أما إذا كانت شركة التأمني ذاتها مدرجة يف سوق األوراق املالية،

املصاحل .وجاء التعديل باملرسوم رقم ()2002 /51؛ ليضيف املادة

وأصدرت سندات؛ فال حيق هلا االستثمار بشرائها ،إال يف حدود

( )59مكررا ،ويفرض إنشاء صندوق طوارئ؛ حلل األزمات اليت
تواجه أعمال التأمني يف السلطنة ،على أن يمُ َ َّو َل من رسوم سنوية

( )%15من إمجالي هذه السندات ،ومبا ال جياوز ( )%15من إمجالي
استثمارات الشركة.

تدفعها الشركة عن مجلة وثائق التأمني يف السنة السابقة .وأخريا،

وحظرت الالئحة على شركة التأمني استثمار أكثر من ( )%40من

جاء املرسوم رقم ( )33لعام ()2007؛ ليمنح رئيس اهليئة العامة

إمجالي استثماراتها يف أسهم شركات املساهمة العامة ،وصناديق

لسوق املال صالحية حتديد قواعد اإلفصاح لشركات التأمني،

االستثمار ،والشركات غري املدرجة يف سوق األوراق املالية ،وذلك

وشروطه يف خطوة تستهدف ضمان قدر أكرب من الشفافية؛ محاية

يف حدود معينة.

ملصلحة حاملي الوثائق ،وحاملي األسهم يف شركات التأمني.

 -3حظر املضاربة يف العقارات
أجازت الالئحة استثمار شركة التأمني يف العقارات ،بشرط أال

ً
ثالثا :إخضاع الشركة لالئحة استثمار أصول شركات التأمني

يكون بغرض املضاربة؛ ويف ذلك محاية ألموال حاملي الوثائق،

واجهت العديد من الشركات الكربى أزمات مالية مع حلول األزمة

واملساهمني ضد املغامرة بها يف سوق العقارات .واملالحظ يف هذا

العاملية عام ()2007؛ مما انتهى بإفالس بعض من هذه الشركات

اجملال خلو الالئحة من أي معيار للتمييز بني االستثمار ،واملضاربة.

(جماهد ،)2009 ،ومل تكن شركات التأمني مبنأى عن هذه األزمة؛

ورمبا كان من املالئم يف هذا الصدد حظر املضاربة بشكل عام،

فقد واجهت بعضها مشكالت مالية؛ جاءت أغلبها بسبب اجتاه

وليس املضاربة يف العقارات فقط؛ محاية حلقوق أصحاب املصاحل

شركات كثرية للمضاربة بأموال املساهمني ،وحاملي الوثائق

ضد اخلسائر املالية احملتملة من جراء املضاربة ،وأسوة بالتشريع

لتحقيق أرباح سريعة (.)Schich, 2009: 3

املصري الذي حظر على شركات التأمني املضاربة بكل أنواعها.

وكان املشرع العماني منتبها هلذا األمر؛ فقد أصدر الئحة استثمار

(العمري.)1996 ،

أصول شركات التأمني عام ()2007؛ لوضع ضوابط حمددة الستثمار

 -4وضع قيود على استثمارات شركة التأمني خارج السلطنة

أصوهلا املالية ،والراجح أن حرص املشرع العماني على محاية حقوق

حظرت الالئحة على الشركة استثمار أكثر من ( )%25من إمجالي

حاملي أصحاب املصاحل ،ورغبته يف ضمان قدرة الشركات على أداء

استثماراتها خارج السلطنة ،حمددة جماالت معينة هلذا االستثمار؛

التزاماتها املالية يف ظل األزمة املالية العاملية ،كان هو الدافع إلصدار

بشرط ارتفاع التصنيف االئتماني للبنوك واملؤسسات املالية اليت

هذه الالئحة اليت تضمنت ضوابط عدة على النحو اآلتي:

تستثمر فيها الشركة ودائعها ،كذلك والسندات اليت تستثمر

 -1إلزام شركات التأمني العاملة داخل السلطنة حبد أدنى من

الشركة فيها.

االستثمار داخل السلطنة:

ومسحت الالئحة لشركة التأمني باالستثمار يف العمالت األجنبية

ألزمت الالئحة شركات التأمني العاملة داخل السلطنة باستثمار

خارج السلطنة ضمن النسبة اليت حددتها (.)%25

ما ال يقل عن ( )%75من استثماراتها داخل السلطنة ،على أال تقل

ومع مالحظة ما يكتنف أسواق العمالت األجنبية من مضاربات

النسبة املستثمرة داخل املؤسسات املالية العمانية عن ( )%30من

( )Partony, 1997, 211قد تؤدي إىل خسائر مالية عالية (Becker

استثمارات الشركة.

 ،)& Yoon, 1995: 215وكان من الواجب إضافة نص يقضي حبظر

وبالنظر إىل هذا النص جند يف صيغة األمر حماولة من املشرع؛ إللزام

االستثمار يف العمالت األجنبية بغرض املضاربة أسوة بالنص

الشركة باحلفاظ على أموال حاملي الوثائق واملساهمني ،باستثمار

اخلاص حبظر املضاربة يف العقارات.

ً
تفاديا لآلثار السلبية
القدر األكرب منها داخل إقليم السلطنة؛

وبعد دراسة اآلليات اليت اتبعها املشرع العماني ،من خالل قانون

حلالة عدم االستقرار املالي يف األسواق العاملية اليت قد يرتتب عليها

التأمني لضمان املالءة املالية للشركة يف مرحليت التأسيس

خسارة الشركة الستثماراتها؛ مما يؤثر سلبا يف مالءتها املالية ،ومن

واملمارسة ،يتضح جناح املشرع يف احلفاظ على حقوق أصحاب
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املصاحل يف هذا اجملال؛ من خالل اشرتاط الرتخيص احلكومي

ولكن الراجح هو العكس متاما؛ إذ تتوفر يف تلك التعميمات كافة

للسماح مبمارسة نشاط التأمني ،مبا يفرضه هذا الرتخيص من

املتطلبات الواجب توافرها يف العمل القانوني؛ ليتم تكييفه

متطلبات يؤدي استيفاؤها إىل التأكد من قدرة الشركة على الوفاء

كالئحة(ا)؛ مما يوجب إخضاع من خيالفها للجزاءات املقررة يف

بالتزاماتها .ومن خالل فرض رقابة هيئة (سوق املال) على نشاط

قانون التأمني (ب).

الشركة؛ لضمان استمرار املالءة املالية للشركة ،وضمان حسن اختاذ
القرار بشأن استثمارات الشركة؛ إذ حيق للرئيس التنفيذي هليئة

ً
أوال :املواثيق املهنية يف جمال التأمني كالئحة

(سوق املال) اختاذ عدد من اإلجراءات تصل إىل سحب الرتخيص،

جيمع الفقه املصري على أن اللوائح هي :قرارات إدارية تتضمن

إذا ما قدر اختالل التوازن بني املقدرة املالية للشركة ،والتزاماتها.

قواعد عامة جمردة ،وملزمة ،وتنطبق على عدد غري حمدود من
احلاالت ،ومن َّث َم يتطلب يف العمل القانوني ثالث عناصر؛ لكي

اجتهت هيئة (سوق املال) إىل ضبط ممارسات شركات التأمني ،من

ميكن تكييفه كالئحة؛ وهي أن يتضمن قواعد عامة جمردة ،وأن

خالل التعميمات اليت تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي حتت

يكون ملزما ،وأن يصدر عن سلطة إدارية( .مجال الدين)16 :1982 ،

مسمى (املواثيق املهنية).

والراجح هو توفر العناصر الثالثة يف (املواثيق املهنية) املتعلقة

وبالنظر إىل صعوبة تعديل القانون ،وما يتطلبه ذلك من إجراءات،

بشركات التأمني.

املبحث الثاني :محاية قطاع التأمني من خالل (املواثيق

فمن حيث العمومية التجريد ،صدرت تلك املواثيق عن اهليئة

املهنية)

العامة لسوق رأس املال؛ مبقتضى تعميم من الرئيس التنفيذي

يتوقع املساهمون يف شركة التأمني حتقيق الربح من خالل

للهيئة؛ استنادا إىل السلطة املمنوحة له مبقتضى املواد ( 53و)54

احتماالت حتقق اخلطر املؤمن ضده من عدمه (اخلليفي)2008 ،

من قانون سوق رأس املال ،بتنفيذ سياسات جملس إدارة اهليئة،

واضعني ثقتهم يف القائمني على إدارة الشركة .والراجح ،أن حسن

وهي موجهة لكافة شركات التأمني يف السلطنة .ومن حيث اإللزام؛
أُ ِّك َد على إلزامية نصوص تلك التعميمات مع صدور أول ميثاق عن

لضمان سالمة ممارسات القائمني على إدارة شركات التأمني ،بل

اهليئة عام ( ،)2002وهو ميثاق تنظيم وإدارة شركات املساهمة

يتطلب األمر تدخل هيئة عامة لضمان حسن األداء؛ حفاظا على

العامة ،وثار التساؤل حول مدى إلزاميته .وجاء التعميم رقم ()1

مصاحل املساهمني .وقد أسند قانون سوق املال العماني (املادة )48

لسنة ( )2003معدال للميثاق ،ومقررا إلزامية األحكام الواردة فيه

هذه املهمة إىل اهليئة العامة لسوق املال ،من خالل تفويضها يف

لكل شركات املساهمة العامة.

ضبط ممارسات املؤسسات التابعة هلا ،وهكذا صدر عن اهليئة العامة
َ
صيغ ْ
ت حتت مسمى (املواثيق) ،وهي:
لسوق املال قواعد مهنية عدة

ومع نقل تبعية شركات التأمني هليئة (سوق املال) عام ( )2004صار
على تلك الشركات  -يف حالة كونها شركات مساهمة عامة  -االلتزام

ميثاق تنظيم وإدارة شركات املساهمة العامة ،وميثاق تنظيم

بأحكام امليثاق ،وهو ما أكدته املادة (-2ب) من ميثاق تنظيم وإدارة

وإدارة الشركات العاملة يف جمال التأمني (ميثاق تنظيم وإدارة

الشركات العاملة يف جمال التأمني .أما فيما يتعلق مبيثاق تنظيم

شركات التأمني) ،وميثاق السلوك املهين لقطاع التأمني ،وأخريا،

وإدارة شركات التأمني؛ فالراجح هو إلزامية األحكام الواردة فيه،

ميثاق حوكمة شركات املساهمة العامة الصادر عام (.)2016

استنادا إىل نصوص امليثاق ذاته؛ إذ تقضي املواد (-2أ ،و-2ب) منه

وفيما يأتي نستعرض الطبيعة القانونية للمواثيق املهنية يف جمال

بسريـان أحكامه على شركات التأمني املرخصة يف السلطنة،

التأمني يف القانون العماني ،ثم ننتقل إىل البحث يف آليات محاية

وبالتزام شركات التأمني بأحكام ميثاق تنظيم وإدارة شركات

قطاع التأمني؛ من خالل أهم هذه املواثيق؛ وهو ميثاق تنظيم

املساهمة العامة ،إضافة إىل أحكام (ميثاق تنظيم وإدارة شركات

وإدارة الشركات العاملة يف جمال التأمني.

التأمني) ،مبا ال يتعارض مع هذا األخري .وأوجب امليثاق نفسه املادة

املطلب األول :الطبيعة القانونية للمواثيق املهنية يف جمال

َ
التأكد من أن ميثاق السلوك املهين
( )6 /9على اإلدارة التنفيذية
ُم ْل َت َزم به يف الشركة ،كذلك وأوجب على جملس اإلدارة وضع آلية؛

التأمني

لضمان التزام الشركة بقانون شركات التأمني والئحته التنفيذية

مل تتضمن (املواثيق املهنية) يف جمال التأمني يف سلطنة عمان أي

والتعميمات ،والتعليمات الصادرة من اهليئة ،ووزارة التجارة

نصوص تفيد مسؤولية حمددة للشركة ،يف حالة خمالفة ما حتمله

والصناعة ،أو أية قوانني أو لوائح تصدر يف املستقبل ،وتنطبق على

تلك املواثيق من التزامات؛ مما قد جيعلها تبدو من أول وهلة جمرد

شركات التأمني العاملة يف السلطنة املادة ( /15 /5أ) .أما وجوب

قواعد سلوك تنتفي عنها طبيعة القاعدة القانونية اليت تتطلب

صدور العمل القانوني عن سلطة إدارية ليتم تكييفه كالئحة ،فال

النص
طبيعتها اقرتان االلتزام باجلزاء (قاسم)47 :2012 ،؛ فرغم
ِ
على إلزاميتها ،إال أن انتفاء اجلزاء قد يدعو لتكييفها كنصوص

جدال يف أن للهيئة العامة لسوق املال سلطة إدارية باملعنى القانوني؛
فهي جزء من السلطة التنفيذية؛ مبقتضى قانون سوق رأس

اسرتشادية ،أو ما يعرف بالقوانني الناعمة ( )soft lawsاليت ال تقرتن

املال ،وهي جهة مستقلة متاما عن كل من السلطتني التشريعية،

خمالفتها جبزاء ( )Guzman & Meyer, 2010 :79إذ تفتقد القوة

والقضائية يف سلطنة عمان.

اإللزامية املعروفة يف النص القانوني (.)Gersen & Posner 2008: 624

وبناء على ما سبق ميكن إسباغ صفة الالئحة على كافة قواعد

النية لكونه مبدأ عاما يف العقود (موسى ،)76 :2006 ،ال يكفي
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دور هيئة سوق املال يف محاية قطاع التأمني يف سلطنة عمان

السلوك املهين (املواثيق) يف جمال التأمني يف سلطنة عمان ،طاملا

قرارات جملس اإلدارة عن اإلدارة التنفيذية ،من خالل التمييز

توافرت فيها متطلبات العمومية والتجريد واإللزام ،وطاملا صدرت

بني أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني ،وغري التنفيذيني ،وحاول

عن سلطة إدارية سواء أكانت تلك السلطة هي اهليئة العامة لسوق

ضمان استقالل قرارات اللجان التابعة جمللس اإلدارة ،من خالل

املال ،أو غريها من اجلهات املختصة.

متييز أعضاء جملس اإلدارة املستقلني ،ومنحهم حصريا السيطرة
ً
ضمانا لنزاهة قرارات تلك
على بعض اللجان التابعة جمللس اإلدارة؛

ً
ثانيا :جزاء خمالفة املواثيق املهنية يف جمال التأمني

اللجان.

رغم إلزامية النصوص املتضمنة يف املواثيق املهنية ،والواردة يف

َّ
ميز ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) املادة ( )1بني أعضاء

صورة تعميمات يظل التساؤل مطروحا حول جزاء خمالفة تلك

جملس اإلدارة التنفيذيني ،وغري التنفيذين؛ فالعضو غري التنفيذي

القواعد؛ إذ مل حتدد نصوصها جزاء للمخالفة .والراجح ،هو

هو العضو الذي ال يشغل وظيفة ثابتة لدى الشركة ،وال يتقاضى

القول خبضوع شركات التأمني ،والعاملني فيها للعقوبات الواردة

منها راتبا سنويا ،أو شهريا .وتطلب امليثاق أن تكون أغلبية جملس

ً
جزاء على خمالفة نصوص
يف الباب التاسع من قانون التأمني؛

ً
حرصا على تفادي تكوين جملس
اإلدارة لألعضاء غري التنفيذيني؛

قانون التأمني ذاته ،أو خمالفة اللوائح اليت يصدرها الرئيس

إدارة ،ذي أغلبية من موظفي الشركة؛ ضمانا الستقالل قرارات

التنفيذي للهيئة مبقتضى أحكام قانون التأمني ،املادة ( )54من

اجمللس عن اإلدارة التنفيذية.

قانون التأمني .والراجح ،أن صدور هذه املواثيق يف شكل تعميمات

َّ
وميز امليثاق السالف الذكر بني العضو املستقل ،وغري املستقل يف
ً
معرفا العضو املستقل بأنه «من ال يشغل هو ،أو أي
جملس اإلدارة؛
ِّ

الصادرة؛ تطبيقا ألحكام قانون التأمني كما سبق البيان.

من أقاربه من الدرجة األوىل مركزا رئيسا بالشركة يف العامني

ومن املالئم يف هذا الصدد بداية ،توقيع الشركة نفسها العقاب على

األخريين ،ومل تكن له عالقة مع شركة التأمني ،أو الشركة األم،

املخالف لقواعد ميثاق تنظيم وإدارة شركات التأمني ،أو ميثاق

أو التابعة ،أو الشقيقة اليت ميكن أن تؤثر يف استقالليته .وجيد

السلوك املهين ،أو غريه من املواثيق ،يف إطار قواعدها الداخلية؛ إذ

هذا التمييز أساسه يف تفادي احتمال تضارب املصاحل ،الناتج عن

ألزمها ميثاق تنظيم وإدارة شركات التأمني بوضع آلية؛ لضمان

العالقة ذات األبعاد االقتصادية بني عضو جملس اإلدارة ،أو أقاربه

االلتزام مبواثيق السلوك املهين ،ومن ثم فإن خمالفة الشركة

من ناحية ،وأي من الشركات السالفة الذكر من ناحية أخرى.

لاللتزام املفروض عليها بوضع آلية لضمان االلتزام مبواثيق

وبالنظر إىل مهام جملس اإلدارة اليت حددها امليثاق جنده خيص

السلوك املهين ،وعدم أدائها ملا يتبع ذلك االلتزام من وضع جزاءات

األعضاء املستقلني برئاسة العضوية يف جلنة التدقيق ،وأغلبيتها

على خمالفة تلك املواثيق مبقتضى اللوائح الداخلية للشركة،

(امللحق  ،)2وهي اللجنة اليت تتوىل فحص عمليات االحتيال

يضعها حتت طائلة العقوبات املفروضة على خمالفة قانون التأمني

والتزوير ،واإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بشكل عام؛ مما

واللوائح ،الصادرة تطبيقا ألحكامه مبقتضى الباب التاسع من

يؤكد رغبة واضعي امليثاق يف ضمان حياد قرارات هذه اللجنة

أحكام هذا القانون.

واستقالهلا .والراجح ،أن إضافة نص حيظر عضوية جلنة التدقيق

من الرئيس التنفيذي هليئة (سوق املال) يدخلها يف إطار اللوائح

على أعضاء جملس اإلدارة غري املستقلني ،وغري التنفيذيني أيضا،

املطلب الثاني :آليات محاية قطاع التأمني يف قواعد (املواثيق

حيقق احلياد املطلوب بصورة أكرب؛ إذ إن وجود أحد أعضاء جملس
اإلدارة التنفيذيني ،أو غري املستقلني يف عضوية اللجنة ِّ
ميكنه من

أكد ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) املادة (-1-5ب) محاية

ممارسة أي قدر من الضغط ،أو التأثري يف أعضاء اللجنة؛ حتقيقا

مساهمي شركات التأمني ،وحاملي الوثائق من خالل إلزام جملس

ملصاحله اخلاصة اليت قد تتعارض مع مصاحل الشركاء.

املهنية)

اإلدارة بتأكيد مبدإ خدمة حاملي الوثائق وتعزيزه؛ مبينا صراحة
أن اهلدف الرئيس من تعظيم عوائد املساهمني يف شركة التأمني
هو االلتزام باملسؤوليات املرتتبة على تقديم خدمات التأمني ،وأن

ً
ثانيا :رقابة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة
راعى امليثاق  -حفاظا على أموال الشركة  -عالقة أعضاء جملس

املوارد املالية للشركة كافية ،وتضمن حقوق حاملي الوثائق.

اإلدارة بشركات أخرى؛ مبا حيمل يف طياته إمكانية تعارض املصاحل

وقد استهدف ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) احلفاظ على

بني شركة التأمني وهذه الشركات ،وقد عرفها امليثاق حتت مسمى

املالءة املالية لتلك الشركات؛ ضمانا حلقوق املتعاملني معها ،وذلك

“األطراف ذات العالقة“ بأنها“ :كل من له القدرة على السيطرة على

من خالل عدد من القواعد اليت تضمن حياد اإلدارة ،وكفاءتها،

الطرف اآلخر ،أو التأثري يف القرارات املالية والتشغيلية له بشكل

من ناحية ،وتضمن الرقابة الداخلية ،واخلارجية على تصرفات

عام“ حمددا إياها فيما يأتي:

اإلدارة من ناحية أخرى.

 -1الشركة األم لشركة التأمني.

ً
أوال :ضمان استقالل قرارات جملس اإلدارة واللجان التابعة
له
حاول ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) ضمان استقالل
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 -2الشركة الشقيقة ،أو التابعة لشركة التأمني.
 -3الشركات التابعة للعضو وتشمل:
ّ
يتملك األعضاء أغلب نسبة فيها ،أو أقاربهم من
ت 1-الشركات اليت
الدرجة األوىل.

آمال عبداهلل

ت 2-الشركات اليت يديرها األعضاء ،أو أقاربهم من الدرجة األوىل،

العماني راعى البعد النظري لسيادة اجلمعية العامة على أمور

وميثلون أغلبية جملس إدارتها.

الشركة ،والناتج عن سيطرة جملس اإلدارة على توجيه األمور

وبناء على ذلك أوجب امليثاق على كل شركة تأمني إنشاء جلنة

بالشركة؛ إما ألن أعضاءه أكثر دراية بأعمال الشركة ،وإما لضعف

للتدقيق ،أغلبيتها من األعضاء املستقلني ،ختتص  -من بني ما

املشاركة الفعلية من طرف املساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة؛

ختتص به  -بـمراجعة الصفقات ،والتعامالت املقرتحة بني الشركة

لنقص اخلربة ،أو الهتمامهم بأرباح الشركة ،أو املضاربة على

واألطراف ذات العالقة ،وتقديم التوصيات بشأنها إىل جملس اإلدارة.

قيمة األسهم دون االلتفات لتفاصيل اإلدارة بالشركة( .دويدار،

ومراعاة الستقالل أعضاء جملس اإلدارة عن أي عالقة ،قد تؤدي

 .)744 :2008وبناء على ذلك منح قانون الشركات العماني املادة

لتعارض املصاحل اخلاصة للعضو مع املصلحة العامة للشركة؛ مما

َ
جملس اإلدارة أوسع الصالحيات؛ للقيام باألعمال الالزمة
()101

يؤدي إىل اإلضرار حبقوق أصحاب املصاحل ،حصر امليثاق املادة ()6

إلدارة الشركة دون قيود إال ما يفرضه القانون ،أو النظام األساسي

احلق يف عضوية جلنة التدقيق ،على أعضاء اجمللس املستقلني،

للشركة.

حمددا متطلبات معينة ينبغي توافرها؛ للقول باستقالل عضو

وراعى املشرع العماني  -فيما يتعلق بشركات التأمني  -التداخل

جملس اإلدارة على النحو اآلتي:
 -1مل يشغل هو ،أو أي من أقاربه من الدرجة األوىل مركزا رئيسا يف

احملتمل بني اختصاصات جملس اإلدارة من ناحية ،واختصاصات
َّ
ميز ميثاق
اإلدارة التنفيذية للشركة من ناحية أخرى؛ ولذلك

الشركة “كالرئيس التنفيذي ،أو املدير العام أو من يتبعهما وفق

(تنظيم وإدارة شركات التأمني) بني اختصاصات جملس اإلدارة،

اهليكل التنظيمي للشركة“ خالل العامني األخريين.

واختصاصات اإلدارة التنفيذية لشركة التأمني؛ تالفيا ملا ينتج عن

 -2مل تكن له عالقة مع شركة التأمني ،أو الشركة األم أو الشركات

ً
سلبا على حسن
تضارب االختصاصات من مشكالت ،قد تنعكس

التابعة هلا ،أو الشقيقة اليت ميكن أن تؤثر ،أو قد تؤثر يف

إدارة الشركة ووضعها املالي.

استقالليته.

َّ
وحدد ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) اختصاصات جملس
ً
ً
مسؤولة عن اعتماد السياسات الداخلية
جهة
اإلدارة؛ لكونه

وبناء على ذلك تتضح محاية قواعد امليثاق ألصحاب املصاحل ،من
خالل فرض الرقابة الداخلية للجنة التدقيق على تعامالت الشركة

واخلارجية للشركة ،بينما منح اإلدارة التنفيذية للشركة
َ
صالحية إرشاد جملس اإلدارة ،وتفعيل سياساته مبا يضمن مصاحل

الشركة مع أي شركة أخرى ،يسهم أحد أعضاء جملس اإلدارة يف

املساهمني وحاملي الوثائق .وتطبيقا لذلك خيتص جملس اإلدارة

ملكيتها ،أو إدارتها؛ وذلك إلمكانية تأثري هذه العالقة يف اختاذ

باعتماد السياسات التجارية للشركة من خالل حتديد أهداف
ً
وفقا للظروف السياسية
الشركة والوسائل الكفيلة بتحقيقها

مع أي من الشركات التابعة هلا ،أو مع الشركة األم ،وعلى تعامالت

القرار يف جملس اإلدارة؛ مبا قد يضر باملالءة املالية للشركة ،ومن
َث َّم حبقوق أصحاب املصاحل .ورغم متييز امليثاق بني األطراف ذات

واالقتصادية احمليطة بالشركة ،ويف الوقت نفسه يرتبط يف وضع

العالقة مع شركة التأمني نفسها من ناحية  -سواء أكان يف صورة

سياسته باقرتاحات اإلدارة التنفيذية ،ودراساتها ،وتوصياتها من
ً
طبقا للمادة
دون أن يتقيد بها .ويرتبط اختصاص جملس اإلدارة

فيها (الغوشة ،)59 :2007 ،وختضع لسيطرتها املالية ،أو اإلدارية

( )5من ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) -باعتماد خطة

(الكيالني ،)307 :2008 ،أم يف صورة شركات تابعة لشركة التأمني

عمل الشركة ،ووضع اسرتاتيجية تقييم املخاطر وإدارتها ،واعتماد

(على فرض كانت األخرية هي الشركة القابضة)  -واألطراف ذات

سياسة االكتتاب والتسعري ،وسياسات إدارة االستثمار ،باختصاص

العالقة مع عضو جملس اإلدارة نفسه من ناحية أخرى ،إال أنه

اإلدارة التنفيذية باملساعدة يف وضع السياسات ،واإلشراف على

أناط بلجنة التدقيق مراجعة معامالت الشركة مع كل األطراف

عمليات الشركة بشكل يومي ،وتوجيهها مبا يتفق مع أهداف

ذوي العالقة بشكل عام؛ تفاديا إلمكانية تأثري عضو جملس اإلدارة

جملس اإلدارة وسياساته ،وتوفري املعلومات الالزمة جمللس اإلدارة؛

يف القرار يف اجمللس لصاحل شركة يرتبط معها مبصاحل معينة.

الختاذ القرار املالئم.
وقد أكد ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) املادة ( )9مسؤوليةَ

شركة قابضة تتبعها شركة التأمني بشكل يؤثر يف اختاذ القرار

ً
ثالثا :متييز اختصاصات جملس اإلدارة عن اختصاصات

جملس اإلدارة عن فصل مسؤوليات رئيس اجمللس ،واألعضاء،

اإلدارة التنفيذية

والرئيس التنفيذي ،واإلدارة التنفيذية ،وحتديدها ،وحتديد

تعد اجلمعية العامة للمساهمني جهاز اإلدارة األعلى يف الشركة؛

إجراءات اختاذ القرار يف الشركة؛ لضمان التوازن بني السلطات.

إذ حيق هلا اختاذ كافة القرارات املتعلقة بالشركة (دويدار:2008 ،

وهيكل
وأناط امليثاق مبجلس اإلدارة سلطة وضع لوائح داخلية،
ٍ
ٍّ
إداري لتنظيم العمل يف الشركة ،وميثاق داخلي للسلوك املهين

اختصاصا عاما للبت يف كافة األمور املتعلقة بالشركة ،إال ما يدخل

للشركة ،يضمن التزام موظفي الشركة بالنزاهة واالستقامة،

منها يف إطار سلطة جملس اإلدارة ،أو اجلمعية العامة غري العادية

على أن تلتزم اإلدارة التنفيذية بكل تلك القواعد ،وتضعها موضع

مبقتضى نص القانون ،أو نص يف النظام األساسي للشركة املادة

التنفيذ؛ لتحقيق أهداف الشركة.

(.)119

وجاء ميثاق (حوكمة شركات املساهمة العامة  ،)2016يف املبدأ التاسع

وبالرغم من عمومية اختصاصات اجلمعية العامة ،إال أن املشرع

مبزيد من األحكام الالزمة لرسم احلدود بني اختصاص اإلدارة

 .)744وقد منح قانون الشركات التجارية العماني اجلمعية العامة
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دور هيئة سوق املال يف محاية قطاع التأمني يف سلطنة عمان

التنفيذية ،وجملس اإلدارة؛ فحدد مهام اإلدارة التنفيذية يف إطار

الشفافية واإلفصاح ،واإلشراف عليها من جهة ،وتعيني مراقب

تنفيذ السياسات العامة للشركة حسب االسرتاتيجية املرسومة،

احلسابات اخلارجي من جهة أخرى.

واخلطط املستهدفة ،وتطبيق اللوائح والقرارات ،واإلجراءات اليت

 -1اعتماد سياسة الشفافية واإلفصاح واإلشراف عليها

يعتمدها جملس اإلدارة.

يقصد بالشفافية :توفري الشركة املعلومات والبيانات املتعلقة

وبالنظر إىل خلو قانون الشركات التجارية العماني من معيار

بنشاطها ،ما عدا املعلومات اليت يكون من شأن اإلعالن عنها

للتمييز بني اختصاصات جملس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية،

اإلضرار مبصاحل الشركة ،ووضعها حتت تصرف املساهمني ،ومن هم

تظل أحكام (املواثيق املهنية) ،وخباصة ميثاق (تنظيم وإدارة

يف حكمهم مثل الدائنني ،وعدم حجبها عنهم (الرببري،)18 :2001 ،
وميكن القول جبعل الشفافية ً
حقا لكل أصحاب املصاحل املتعاملني

 )2016املصدر األساسي هلذا التمييز؛ إذ أقر امليثاق السالف الذكر

مع الشركة.

شركات التأمني) ،وميثاق (حوكمة شركات املساهمة العامة
املبدأ الثاني -وجوب تعاون اجمللس مع اإلدراة التنفيذية؛ لتحقيق

َ
اإلفصاح يف صورة (تعهد) ،أو (التزام) من
ويرى جانب من الفقه

أهداف الشركة ،من دون تدخل يف مهامها اليومية ،مع مسؤولية

الشركة بتوصيل املعلومات والبيانات املتعلقة بنشاطها  -باملعنى

اإلدارة التنفيذية أمام جملس اإلدارة؛ مما يضمن بعض االستقاللية

السالف الذكر -إىل اجلهات الرقابية ،وأصحاب املصاحل (Germain,

لإلدارة التنفيذية يف أداء مهامها اليومية ،مع إمكانية مساءلتها أمام

 ،)1977: 103بينما يراه جانب آخر من الفقه يف صورة (اختاذ

جملس اإلدارة.

الشركة اإلجراءات املالئمة) لإلعالن عن املعلومات املتعلقة
بنشاطها االقتصادي؛ كنظام يسمح حبصول أصحاب املصاحل من

ً
رابعا :وضع قواعد للرقابة الداخلية على نشاط الشركة

شركاء وعمالء للشركة -على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات

ألزم ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) املادة ( )11 /5جملس

املتعلقة بعالقتهم بالشركة (العريين .)279 :2003 ،وقد أوجب

َ
عدد من اإلجراءات للرقابة الداخلية
وضع
إدارة شركة التأمني
ٍ

ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) على جملس إدارة شركة
ً
وفقا للمتطلبات
التأمني اعتماد سياسة اإلفصاح عن الشركة

حقوق أصحاب املصاحل .وقد َّ
ميز امليثاق يف هذا اجملال بني إجراءات

الرقابية اليت تصدرها هيئة (سوق املال) ،والراجح أن مدلول

عدة ،هي :إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي ،وتشكيل جلنة للتدقيق.

اإلفصاح لدى امليثاق أقرب لالجتاه الثاني يف الفقه؛ إذ يرى اإلفصاح

ً
عددا من األنشطة اليت جيب أن تشملها الرقابة
وحدد امليثاق

كمجموعة من اإلجراءات (السياسات) تلتزم الشركة باعتمادها ،يف

الداخلية للشركة ،ومنها على سبيل املثال االكتتاب يف التأمني،

ظل توجيهات هيئة (سوق املال) ،وكآلية إلطالع أصحاب املصاحل

والتزامات وثائق التأمني ،واالستثمار ،والسيولة املالية للشركة،

على ما يهمهم من معلومات ذات أثر يف عالقاتهم بالشركة.

وأنظمة إدارة املخاطر ،واحملافظة على األصول واالستثمارات.
َ
َ
احلصول على تقارير دورية عن فاعلية
جملس اإلدارة
وألزم امليثاق

 -2تعيني مراقب احلسابات اخلارجي
حدد ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) املادة ( )7ضوابط

أنظمة الرقابة الداخلية ،وتقييم تلك الفاعلية سنويا.

معينة لتعيني مراقيب حسابات الشركة؛ فمنح قانون الشركات

ويوجب ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) على شركات

العماني املادة ( )111سلطة التعيني للجمعية العامة العادية؛ بناء

التأمني تعيني مدقق داخلي أو أكثر (املادة )12 /5 :حمددا واجباته
َ
مكتب تدقيقُ ،ت ْس َن ُد املهام
ومهامه ،سواء أكان هذا املدقق فرداً ،أو

على اقرتاح جملس اإلدارة .وأوجب امليثاق االختيار من بني
أحد مكاتب التدقيق ،بناء على توصية جلنة التدقيق ،على أال

إليه مبوجب قرار من جملس اإلدارة (امللحق رقم  1من امليثاق) على

يكون هو املكتب املكلف بأعمال التدقيق الداخلي للشركة؛ وذلك

أال يكون هو املكتب نفسه ،القائم بدور مراقب احلسابات اخلارجي

لضمان استقالل الرقابة الداخلية على أعمال الشركة عن الرقابة

للشركة .وتلتزم شركات التأمني مبقتضى قواعد امليثاق السالف

اخلارجية .وحدد امليثاق مدة تعيني مراقب احلسابات بسنة مالية

ً
عددا من األعضاء
الذكر -بإنشاء جلنة للتدقيق تضم يف عضويتها

واحدة قابلة للتجديد ،مع حظر تعيني مكتب احلسابات نفسه ملدة

املستقلني ،برئاسة أحدهم ،وتتوىل حبث املسائل املتعلقة مبكتب

تزيد عن أربع سنوات متتالية ،وعدم جواز إعادة التعيني إال بعد

مراقب احلسابات اخلارجي ،وفحص عمليات االحتيال والتزوير

عامني متتاليني .وحظر امليثاق على مراقب احلسابات القيام بأي

املالي ،واإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي ،ومراجعة سياسات

أعمال إضافية ،ال تدخل ضمن أعمال املراجعة ،وقد تؤثر يف حياده

الشركة املتعلقة بإدارة املخاطر ،ومراجعة الصفقات ،والتعامالت

واستقالله.
َ
والراجح أن ق ْ
صر مدة التعيني على سنة قابلة للتجديد يضع

التوصيات بشأنها.

مراقب احلسابات حتت سيطرة جملس اإلدارة ،صاحب احلق يف

على أنشطة الشركة املختلفة؛ لضمان حسن األداء ،وحفاظا على

املقرتحة على الشركة للعمل بها مع األطراف ذات العالقة ،وتقديم

ً
خامسا :وضع قواعد للرقابة اخلارجية على نشاط الشركة

التوصية بـإعادة التعيني؛ مما حيمل يف طياته احتمال جماملة
املراقب جمللس اإلدارة لضمان التوصية بإعادة التعيني (قاسم،

ميكن التمييز بني آليتني َف َر َ
ض ميثاق (شركات التأمني) على

 ،)1990 :22وهو ما دفع بعض القوانني للنص إىل تعيني مراقب

جملس إدارة شركة التأمني االلتزام بهما يف إطار وضع قواعد

احلسابات ملدد طويلة نسبيا ،وصلت إىل ست سنوات متصلة يف

الرقابة اخلارجية على نشاط الشركة ،وهما :اعتماد سياسة

قانون الشركات الفرنسي (املادة  ،)1 /244وإىل ثالث سنوات متصلة
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آمال عبداهلل

يف قانون الشركات التجارية التونسي (املادة )260؛ لضمان استقرار

 -تعديل الئحة استثمار أصول شركات التأمني لعام ( )2007بإضافة

املراقب وحياده يف مواجهة جملس اإلدارة؛ لذلك يكون من املالئم

نص حيظر املضاربة يف أسواق العمالت األجنبية أسوة بالنص

تعديل النص؛ فيكون التعيني ملدة ثالث سنوات أو أربع متصلة ،ال

الصريح الذي حيظر املضاربة يف العقارات؛ إذ جند تساحما من

سيما يف ظل حمدودية عدد مكاتب مراقيب احلسابات يف السلطنة.

املشرع ،يسمح للشركة باملضاربة يف أسواق العمالت األجنبية؛ مما

وبعد استعراض أهم املواثيق املهنية الصادرة عن اهليئة العامة

حيمل يف طياته خماطر متعددة؛ بالنظر إىل اخلسائر اهلائلة اليت قد

لسوق املال يف جمال التأمني اليت ثبت كونها قواعد ملزمة خيضع

تواجهها الشركة جراء هذه املضاربة ،رغم احتمال حصوهلا على

من خيالفها إىل اجلزاءات احملددة يف قانون التأمني ،وما تضمنته من

أرباح طائلة .لذلك فمن املالئم يف هذا اجملال تعديل النص مبا يفيد

ضوابط تستهدف ضمان استقالل أعضاء جملس اإلدارة عن اإلدارة

حظر املضاربة يف هذا اجملال واالقتصار على االستثمار فيه؛ بهدف

التنفيذية للشركة ،وحياد القائمني على عضوية بعض اللجان ذات

تغطية املخاطر احملتملة لتقلبات أسعار الصرف ،مع وضع معيار

الطابع الرقابي يف الشركة ،كلجنة التدقيق ،يتضح دور (املواثيق

للتمييز بني االستثمار بهدف املضاربة ،واالستثمار بهدف تغطية

املهنية) يف محاية قطاع التأمني من خالل ما فرضته اهليئة العامة

املخاطر.

على تلك الشركات من قواعد تستهدف حسن اإلدارة ،وضمان عدم

 -تعديل ميثاق (تنظيم وإدارة شركات التأمني) بإضافة نص حيظر

تعارض مصاحل الشركة مع مصاحل القائمني ،وتستهدف فرض

عضوية جلنة التدقيق على أعضاء جملس اإلدارة غري املستقلني،
ً
ً
وحتقيقا لغرض
ضمانا حلياد تلك اللجنة،
وغري التنفيذيني أيضا؛

أصحاب املصاحل .ويظل من املالئم يف هذا اجملال إدخال بعض

إنشائها ،وهو فحص عمليات االحتيال والتزوير ،واإلشراف على

التعديالت على كل من :قانون التأمني ،وميثاق الشركات العاملة يف

أعمال الرقابة الداخلية بشكل حمايد.

هذا اجملال؛ لضمان فعالية الدور الذي متارسه هيئة (سوق املال) يف

 -وأخريًا من املالئم تعديل نص املادة ( )7من ميثاق (تنظيم وإدارة

محاية هذا القطاع يف السلطنة ،وهو ما ستتناوله خامتة الدراسة.

شركات التأمني) اخلاص بتعيني مراقب احلسابات سنة واحدة

رقابة داخلية ،وخارجية على شركات التأمني؛ لـحماية حقوق

قابلة للتجديد إىل أربع سنوات متتالية؛ ليتم التعيني ملدة ثالث

خامتة:

سنوات ،أو أربع متصلة؛ مما يضمن حياد قرارات مراقب احلسابات،

يتضح من خالل الدراسة فاعلية عدد كبري من القواعد اليت

مراقب
جماملة
واستقالهلا يف مواجهة جملس اإلدارة .ويضمن عدم
ِ
ِ
َ
جملس اإلدارة؛ لضمان التوصية بإعادة التجديد.
احلسابات
ِ

تضمنتها املنظومة التشريعية حلماية قطاع التأمني يف السلطنة،
ويتضح حرص املشرع على منح هيئة (سوق املال) سلطة تقديرية
واسعة؛ لضمان إحكام الرقابة على هذا القطاع بالنظر إىل أهميته.

املراجع:

ورغم صدور عدد كبري من القواعد املنظمة للرقابة على قطاع

الرببري ،صاحل أمحد ،2001 ،بورصة األوراق املالية واملمارسات اليت

التأمني يف صورة مواثيق مهنية إال أن القواعد املنظمة لرقابة

تؤثر يف كفاءة أداء وظائفها وقواعد الضبط ،رسالة دكتوراه ،كلية

هيئة (سوق املال) على قطاع التأمني ما تزال يف حاجة إىل إعادة

احلقوق ،جامعة اإلسكندرية.

النظر من طرف املشرع؛ لضمان الفاعلية الالزمة هلذه النصوص،
وذلك على النحو اآلتي:

اخلليفي ،رياض منصور ،2008 ،التكييف الفقهي للعالقة املالية

 -إعادة النظر يف قيمة مبلغ الضمان الواجب على الشركة إيداعه

بشركات التأمني التكافلية ،جملة الشريعة والقانون ،كلية القانون

حال الرغبة يف ممارسة نشاط التأمني على احلياة ،أو التأمني العام؛
ً
حتقيقا للهدف
ليتوافق مع رأمسال الشركة ،بنسبة مئوية معينة؛

جامعة اإلمارات ،العدد (.35 ،)33

املرجو منه ،وهو ضمان احلقوق املالية ألصحاب املصاحل بدال من

العريين ،حممد فريد ،2003 ،الشركات التجارية ،دار اجلامعة

حتديد مبلغ ثابت قد ميثل نسبة قليلة جدا من رأمسال الشركة.

اجلديدة ،االسكندرية.

 امتداد حق رئيس هيئة (سوق املال) يف إلزام شركة التأمني باختاذما يراه مناسبا من إجراءات؛ حلماية حاملي الوثائق احلاليني أو

العمري ،شريف حممد علي ،1996 ،االستثمار العقاري يف شركات

احملتملني ضد خطر احتمال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها يف

التأمني املصرية ،جملة البحوث التجارية املعاصرة ،كلية التجارة

جمال التأمني على احلياة ،إىل كافة جماالت التأمني؛ الحتاد احلكمة

جامعة سوهاج ،جملد  ،10عدد .253 ،1

من النص ،وهي محاية حاملي الوثائق بشكل عام.
 -تعديل الئحة استثمار أصول شركات التأمني لعام ( )2007اليت

الغوشة ،معتصم حسني ،2007 ،مدى استقالل الشركة التابعة عن

حظرت على شركات التأمني املضاربة يف العقارات ،مع إجازة

الشركة القابضة :دراسة مقارنة بني القانونني األردني واإلجنليزي،

االستثمار يف هذا اجملال؛ بإضافة معيار للتمييز بني االستثمار،

رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات القانونية ،جامعة عمان العربية.

واملضاربة يف هذا اجملال لكونه نوعا من االسرتشاد؛ لضبط السلطة
التقديرية املطلقة للرئيس التنفيذي هليئة (سوق املال) يف هذا

الكيالني ،حممود ،2008 ،املوسوعة التجارية واملصرفية  -اجمللد

اجملال.

اخلامس (الشركات التجارية) ،دار الثقافة للنشر ،األردن.
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دور هيئة سوق املال يف محاية قطاع التأمني يف سلطنة عمان

مجال الدين ،سامي ،1982 ،اللوائح اإلدارية وضمانات الرقابة

تنظيم السوق املالية التونسية ،منشور إلكرتونيا على موقع البوابة

اإلدارية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.

القانونية لإلعالم القانوني  -تونس/http: / / www.legislation.tn .
تاريخ االطالع  11يناير .2018

دويدار ،هاني ،2008 ،القانون التجاري ،منشورات احلليب احلقوقية،
قانون تنظيم أعمال التأمني األردني رقم  ،1999 /33منشور

بريوت.

إلكرتونيا على موقع مركز إيداع األوراق املالية  -األردن
شرف الدين ،حممد كمال ،2002 ،القانون املدني (النظرية العامة -

 /https: / / www.sdc.com.joتاريخ االطالع  11يناير .2018

األشخاص  -إثبات احلقوق) ،بدون ناشر  -تونس.
قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم  17لسنة ،2014
عبيدات ،مؤيد محد أمحد أمحد حميي الدين ،2008 ،الرقابة

منشور إلكرتونيا على موقع وزارة تطوير القطاع العام األردنية

احلكومية على تأسيس الشركات ،دار احلامد للنشر ،األردن.

 http: / / www.mopsd.gov.joتاريخ االطالع  11يناير .2018

عطا اهلل ،برهام ،1999 ،التأمني من الوجهة القانونية والشريعة،

قانون إنشاء هيئة التأمني اإلماراتية رقم  ،2007 /6منشور

بدون ناشر.

إلكرتونيا على موقع هيئة الـتأمني باإلمارات http: / / ia.gov.ae/ ar

تاريخ االطالع  11يناير .2018
قاسم ،علي سيد ،1990 ،مراقب احلسابات ،دار الفكر العربي،
قانون إنشاء هيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية رقم ،2000 /4

القاهرة.

منشور إلكرتونيا على موقع اهليئة .تاريخ االطالع  11يناير -2018
قاسم ،حممد حسن ،2012 ،املدخل لدراسة القانون ،منشورات

www.sca.gov.ae

احلليب احلقوقية ،بريوت.
قانون التأمني الفلسطيين رقم  ،2005 /20منشور إلكرتونيا على
موسى ،عبد املنعم ابراهيم ،2006 ،حسن النية يف العقود ،منشورات

موقع منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني  -معهد احلقوق -

زين احلقوقية ،بريوت.

جامعة بريزيت ،http: / / muqtafi.birzeit.edu ،تاريخ االطالع 11
يناير .2018

جاسم ،فاروق إبراهيم ،2013 ،نظام الرتخيص احلكومي بإنشاء
الشركة املساهمة :دراسة يف القانونني اللبناني والعراقي ،جملة

قانون رقم  2006 /64بإصدار قانون مصرف البحرين املركزي

احلقوق  -كلية القانون  -اجلامعة املستنصرية ،جملد  ،5عدد ،21

واملؤسسات املالية ،منشور إلكرتونيا على موقع هيئة التشريع

.159

واإلفتاء القانوني  -البحرين - http: / / www.legalaffairs.gov.bh
تاريخ االطالع  11يناير .2018

جماهد ،حازم السيد ،2009 ،تداعيات األزمة املالية احلالية عامليا
وأثرها على الوطن العربي ،حبث مقدم ملؤمتر اجلوانب القانونية
واالقتصادية لألزمة املالية العاملية ،جامعة املنصورة 1 ،و 2أبريل،
.6
قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات املالية غري املصرفية
رقم  .2009 /10منشور إلكرتونيا على موقع اهليئة العامة للرقابة

املالية املصرية http: / / www.fra.gov.eg/ content/ efsa_ar/
efsa_pages/ laws_efsa.htm
قانون رقم  8مؤرخ يف  11فيفري  2008يتعلق بتنقيح وإمتام جملة
التأمني التونسية ،منشور إلكرتونيا على موقع البوابة القانونية

لإلعالم القانوني  -تونس- /http: / / www.legislation.tn .
تاريخ االطالع  11يناير 2018
قانون رقم  117لسنة  1994مؤرخ يف  14نوفمرب  1994يتعلق بإعادة
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