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فصل اول :احکام عمویم
مادۀ اول :ن
مبن
این قانون در روشن احکام ماده های دهم و یازدهم قانون اسایس افغانستان وضع گردیده است .
مادۀ دوم :اهداف
اهداف این قانون عبارت اند از:
 .1تنظیم و نظارت از تمایم امور تکافل
 .2حمایت از شمایه گذاری ،انکشاف و توسعۀ تکافل
 .3حمایت از حقوق و منافع ر
مشیکی تکافل
ر
ساخی فرهنگ تکافل
 .4تروی ج و نهادینه
 .5فراهمآوری زمینۀ رقابت سالم میان عرضهکنندگان تکافل
مادۀ سوم :اصطالحات
اصطالحات ر
آئ در این قانون معائ ذیل را افاده میکند:
 .1تکافل :نظام است مطابق با اصول رشیعت اسالیم که مبتن بر تعاون ر
مشیک بوده و بر اساس
ر
آن ر
مشیک ،حق التکافل معین را تأدیه
اشیاککنندگان تکافل توافق یمنمایند تا به خزینۀ
نمایند و در صورت وقوع واقعات مشخص ،طبق قرارداد ،آنها و یا افراد ذینفع دیگر ،مستحق
مفاد مایل یا جیان خساره شناخته یم شوند.
 .2رشکت تکافل :شخیص که اجازهنامۀ صادرۀ ادارۀ تکافل را غرض انجام فعاليت تکافل بحيث
رشكت تكافل بدست آورده باشد.
 .3تکافلنامه :سندی بی رشكت تكافل و ر
اشیاك كننده كه رشایط ،حقوق و مکلفیت های طرفی
و افراد ذینفع قرارداد تکافل را ترصی ح یمنماید.
 .4تکافل خانوادگ :تکافل بمنظور تأمی حمایت مایل به ر
اشیاک کننده گان و  /یا ذینفعان در
صورت مرگ یا معلوليت و یا در نهایت مدت تکافلنامه.
 .5تکافل عمویم :خدمات تکافل به استثناء از تکافل خانوادگ یمباشد.
 .6حقالتکافل :وجویه که توسط ر
اشیاککنندگان به رشکت تکافل طبق تکافلنامه پرداخت
یمگردد.
 .7ذینفع :شخیص است که حق استفاده از تکافلنامه را از ابتداء قرارداد یا هم زمائ بدست
آورده که حق استفاده بشکل قانوئ به وی منتقل گردیده باشد.
ر
اشیاککننده :دارندۀ تکافلنامه است که عقد تکافل را با رشکت تکافل امضاء نموده و طبق
.8
قرارداد ،مکلف به پرداخت حقالتکافل میباشد.
 .9هیئت مدیره :هیئت مدیرۀ رشکت تکافل یمباشد.
 .10شمایهگذاری :تشبث يا استخدام (بکار گیی) پول یا شمایه از طرف رشكت تكافل به هدف
مفاد.
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.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

.21
.22
.23
.24

.25
.26
.27

حد اقل شمایه الزایم :حد اقل شمایۀ مورد ضورت است که توسط ادارۀ تکافل تعیی گردیده
و رشکت تکافل به تأمی مداوم آن مکلف یمباشد.
ر
روش یا ُمدل عملیای :ساختار مبن به رشيعت كه رابطه و مسئولیتها میان رشکت تکافل و
ر
اشیاککنندگان را ترصی ح یمنماید.
خزینۀ سهامداران :خزینۀ که مشمول دریافت و تأدیات شمایه توسط سهامداران رشکت
تکافل بوده و مصارف اداری و سایر مقادیر مندرج این قانون از آن پراخت یمگردد.
خزینۀ تکافل ر
ر
مشیک که حقوقالتکافل تکافل خانوادگ و تکافل
اشیاککنندهگان :خزینۀ
عمویم در آن پرداخت یمگردد.
خزینۀ خطر تکافل :خزینۀ که وجوه مربوط به عی خطر در آن از حق التکافل پرداخت و
مفاد مربوط به عی خطر از آن تأدیه یمگردد.
خزینۀ شمایهگذاری تکافل :خزینۀ که یک قسمت از حق التکافل بمنظور شمایهگذاری یا
پسانداز در آن پرداخت یمگردد.
تکافل اتکای :پوشش خطرات زیر ادارۀ رشکت تکافل که از رشکت تکافل اتکائ بشکل کیل یا
جزئ صورت یمگید.
ر
مشورئ و پالییسساز متخصصی رشیعت اسالیم است که از طرف
بورد عایل رشیع :هیئت
ادارۀ تکافل ایجاد گردیده و بمنظور تنظیم امور رشیع تکافل فعالیت یمنماید.
بورد رشیع :هیئت رشیع که از طرف رشکت تکافل به منظور سازگاری فعالیتهای تکافل با
احکام رشیعت اسالیم ایجاد گردیده.
تفتیش رشیع :بازریس دورهئ که وقتا فوقتا جهت ارزیائ مستقل تطبیق راهنمودهای رشیع
که در این قانون و مقررات تکافل وارد گردیده و یا از طرف بورد رشیع و بورد عایل رشیع منظور
شده ،انجام یمگردد.
مفتش رشیع :شخیص که اجازۀ نامه تفتیش رشیع فعالیت تکافل را از ادارۀ تکافل بدست
آورده باشد.
تصدیقنامۀ تکافل :سندیکه توسط رشکت تکافل جهت تصدیق موجودیت تکافلنامه صادر
یمگردد.
دریچۀ تکافل :شعبه از رشکت بیمه است که در عرصه تکافل فعالیت نموده خدمات تکافل را
عرضه یمنماید.
فعال تکافل :شخیص که از طرف ادارۀ تکافل غرض انجام و مدیریت تجارت تکافل اجازهنامه
داشته باشد که شامل نماینده ،کمیشنکار ،مشاور ،مفتش ،مفتش رشیع ،مامور احصائیه،
بازرس خساره ،و بازرس معاوضه است.
نماینده :شخیص که منحیث نمایندۀ رشکتهای تکافل فعالیت یمکند.
کمیشنکار :شخیص که کسب وکار کمیشنکاری تکافل را انجام یمدهد.
کمیشنکاری :شامل فعالیتهای تجارت ،وساطت ،مذاکره یا تدارک تصدیقنامۀ تکافل یا
تجدید و تمدید آن توسط شخیص برای ر
اشیاککننده تکافل انجام یمدهد.
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ر
ر
مشورئ
مشورئ تکافل ،بالخصوص ارزیائ خطر و خدمات
 .28مشاور :شخیص که خدمات
رشیع را عرضه یمنماید.
 .29مامور احصائیه :شخیص که منحیث متخصص آمار و برریس خطرات فعالیت یمکند.
 .30بازرس خساره یا شویکننده :شخیص که منحیث شویکننده يا بازرس خساره و تعیی
وضعیت مثل آسیب وسایل نقلیه ،مال تجارت ،تجهیات ،و یا ملکیت فعالیت یمکند.
 .31بازرس معاوضه :شخیص که ادعاهای تکافل را ارزیائ یمکند و مقدار پرداخت جیان خساره
به متقاض را تعیی یمنماید.
ر
ر
صورئ شایسته و مناسب پنداشته یمشود که بنا بر
حقیق در
 .32شایسته و مناسب :شخص
تشخیص ادارۀ تکافل اسناد و مدارک کاق را ارائه نماید که وی صادق ،قابل اعتماد  ،دارای
انصاف ،امانت و استعداد تصمیم گیی سالم و مؤثر در فعالیتهای خویش بوده و دارای
مهارتهای الزم و تجربۀ مناسب جهت پیشید فعالیتهای مورد نظر باشد.
ر
صورئ شایسته و مناسب پنداشته یمشود که بنا بر تصدیق ادارۀ تکافل
شخص حکیم در
اعضای هیئت مدیره ،هیئت عامل ،کارکنان ارشد و رؤسای کمیته های اجرائ آن طور فردی
و جمیع دارای اوصاف فوق الذکر باشند.
ر
صورئ شایسته و مناسب پنداشته نیمشود که حد اقل ییک از حاالت ذیل در مورد
شخص در
وی صدق کند:
 .1به اثر ارتکاب جرم توسط محکمه ذیصالح به جزا محکوم گردیده باشد.
 .2توسط محکمه ذیصالح ورشکسته اعالن شده باشد.
 .3بنا بر علت سوء رفتار شخیص و یا مسلیک توسط مرجع ذیصالح از انجام امور مایل سلب
صالحیت گردیده یا صالحیت وی به حالت تعلیق قرار داشته باشد.
 .4نماینده یا شخص وابسته با کیس باشد که در حاالت مندرج بند های  ،2 ،1و  3این فقرۀ
شایسته و مناسب پنداشته نیمشود.
مادۀ چهارم :ساحۀ تطبیق
ر
دولن ،و فعالی تکافل قابل
( )1این قانون بر تمام رشکتهای تکافل ،به شمول رشکتهای تکافل
تطبیق یمباشد.
( )2اصطالح رشکت تکافل در این قانون شامل دریچههای تکافل است مگر اینکه طور دیگر ترصی ح
گردیده باشد.
( )3امور راجع به ایجاد و مدیریت رشکتهای تکافل اتکائ توسط سند تقنین جداگانه تنظیم
میگردد.
مادۀ پنجم :تکافلنامۀ ممنوع
( )1شخص نیمتواند از رشکت تکافل خارج تکافلنامه حاصل نماید ،مگر اینکه رشکت تکافل داخیل
دارای توانائ فروش تکافلنامه نباشد.
ر
( )2شخص مندرج فقرۀ ( )1این ماده در صورئ یمتواند از رشکت تکافل خارج ،تکافلنامه حاصل
نماید که اجازۀ آن را از ادارۀ تکافل اخذ نموده باشد.
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مادۀ ششم :اصول کیل تکافل
طرفی تکافلنامه مکلف اند اصول کیل ذیل را رعایت نمایند:
 .1سازگاری با اصول رشیعت اسالیم
 .2ارتباط تعاون
 .3حسن نیت
 .4موجودیت نفع قابل تکافل
 .5موجودیت رابطه علیت قریب میان حادثه و خساره ر
اشیاککننده
 .6جانشین
 .7جیان خساره
 .8امکان و اجازه تکافل اتکائ

فصل دوم :ادارۀتکافل ،وظایف و صالحیتها
مادۀ هفتم :ادارۀ تكافل
( )1ادارۀ بیمه افغانستان ،بر عالوۀ وظایف و صالحیت های مندرج قانون بیمه ،عایلترین مرجع
ر
دولن است که مسئوول تنظیم ،نظارت و انکشاف فعالیتهای سکتور تکافل یمباشد.
( )2ادارۀ بیمۀ افغانستان در این قانون بنام ادارۀ تکافل یاد یمگردد.
( )3ادارۀ تکافل واحد بودجوی بوده ،در اجراآت و تشکیل مستقل و مطابق احکام قانون فعالیت
یمنماید.
( )4ادارۀ تکافل مکلف است بمنظور پیشید فعالیتهای مربوط به تکافل ،وظایف و صالحیتهای
خویش تشکیالت الزم را بمیان آورد.
( )5امور مربوط به ادارۀ تکافل در سند تقنین جداگانه تنظیم یمگردد.
مادۀ هشتم :وظایف و صالحیتهای عمویم
( )1ادارۀ تکافل دارای وظایف و صالحیتهای ذیل یمباشد:
 .1ترتیب و اجرای پالییسها ،ر
اسی ر
اتییها و پالنهای عادی و انکشاق مربوط به سکتور تکافل
و نظارت از تطبیق آن.
 .2تعیی خط ر
میس سکتور تکافل در کشور.
 .3نظارت ،تنظیم ،ارزیائ ،تفتیش ،و بازریس از فعالیتهای رشکتهای تکافل ،فروع
رشکتهای تکافل ،و فعالی تکافل .
 .4صدور ،تجدید ،تعلیق ،تعدیل و فسخ اجازهنامۀ فعالیت رشکتهای تکافل ،فروع
رشکتهای تکافل ،و فعالی تکافل.
 .5عقد موافقت نامهها و یادداشت های تفاهم با دول خارج ،مؤسسات بی الملیل،
ر
الحکومن و مؤسسات خصوض مطابق احکام قانون.
سازمانهایبی
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ر
ر
ر
نظارئ ،در باره رشکت های تکافل در کشور و یا در باره
خواسی معلومات
ساخی و
 .6رشیک
رشکت های تکافل خارج که در کشور قصد فعالیت دارد و یا درباره رشکتهای که مربوط به
آنها باشد ،با إدارات بیمه و تکافل در مملکتهای دیگر.
 .7طرح و تطبیق اسناد تقنین ،طرزالعملها ،لوایح و رهنمودها در رابطه به امور اداره ،روش
و سلوک مسلیک ،ساختار و تشکیل اداری ،چگونیک تفتیش ،مدیریت خطرات ،ساختار و
سازگاری رشیع ،توانائ مایل ،طرز و انواع ذخایر رشکتهای تکافل ،حقوق و منافع
ر
اشیاککنندگان ،و دیگر موارد این قانون.
 .8مطالبۀ گزارشات ،معلومات و سایر اسناد از رشکتها و فعالی تکافل عندالرصورت.
 .9ایجاد حسابات مخصوص در د افغانستان بانک.
.10رسیدگ به شکایات مترصرین ،تثبیت متخلفی از احکام این قانون و رشایط اجازهنامه و
اتخاذ تصمیم در زمینه.
 .11ر
نرس گزارشات و معلومات از فعالیت رشکتها و فعالی تکافل.
.12ارایۀ گزارش های فعالیت ادارۀ تکافل ،رشکتها و فعالی تکافل به مقامات ذیصالح.
.13اجرای تمام احکام صادر شده توسط بورد عایل رشیع.
.14تأیید کردن تمایم محصوالت جدید و مسائل رشیع ارائه شده توسط رشکتهای تکافل از
بورد عایل رشیع.
.15استخدام ،آموزش و حفظ کارکنان تکافل و متخصصی تکافل.
.16اجرای سایر وظایف مندرج این قانون.
مادۀ نهم :صالحیتهای نظارت و تفتیش
( )1ادارۀ تکافل جهت نظارت و تفتیش فعالیتهای تکافل دارای صالحیت های ذیل یمباشد:
 .1نظارت و تفتیش رشکتهای تکافل و فعالی تکافل با در نظرداشت رویکرد مبتن بر خطر و
رویکرد نظارت مبتن بر اصول سازگاری از طریق نظارت ساحوی و غی ساحوی بمنظور
برریس وضعیت رشکت ،ارزیائ وضعیت خطرات ،طرز سلوک ،کیفیت و مثمریت مدیریت
ر
نظارئ.
رشکت و رویکرد مبتن بر مطابقت اسناد تقنین مربوط و الزامات قواعد
 .2تفتیش رشیع فعالیتهای رشکتهای تکافل
 .3مطالبۀ پالن تفتیش از رشکتهای تفتیش تکافل در خالل رب ع اول سال مایل.
 .4طرح و تطبیق معیارهای شفافیت معامالت رشکتهای تکافل و فعالی تکافل.
 .5ارزیائ و نظارت شایستیک و مناسب بودن سهامداران ،اعضای بورد رشیع ،مشاور رشیع،
اعضای هیئت مدیره ،هیئت عامل و کارکنان ارشد رشکتهای تکافل به طور انفرادی و
جمیع.
 .6نظارت طرز فعالیت رشکتهای تکافل و فعالی تکافل را با درنظرداشت مهارت الزم،
احتیاط ،سیع و رفتار منصفانه با ر
اشیاککنندگان ،قبل و بعد از عقد تكافلنامه ایل حصول
اطمینان از انجام مکلفیتهای مندرج تكافلنامه.
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 .7تشخیص ،نظارت ،تحلیل بازار ،توسعۀ مایل ،و سایر عوامل خارج تاثیگذار بر
ر
اشیاککنندگان و سکتور تکافل.
 .8اتخاذ تصامیم و اقدامات شی ع و آئ در صورت وقوع حاالت غی ر
میقبه.
( )2کارکنان ادارۀ تکافل حی نظارت و تفتیش مکلف اند ،عایلترین معیارها و ضوابط حرفهای را
رعایت نموده و اشار وظیفوی خویش را حفظ نمایند.
ر
( )3کارکنان ادارۀ تکافل دارای مصؤونیت شخیص و حقوق حی اجرای وظایف و اعمال
صالحیتهای خود یمباشند.
( )4ادارۀ تکافل مکلف است دفاتر و اسناد رشکتهای تکافل و فعالی تکافل را و قتا فوقتا و بنا بر
لزوم دید خویش تفتیش نماید.
مادۀ دهم :اجرای تفتیش و نظارت
( )1ادارۀ تکافل مکلف است با در نظرداشت وضعیت و مشخصات خطر هر رشکت تکافل و فعالی
تکافل نظارت ساحوی آنها را انجام دهد و تعداد چنی بازدیدها را تصمیم بگید .که یط همچو
ر
بازدیدهای ساحوی ،امور مایل ،اداری ،حقوق ،سازگاری رشیع ،معامالت ،حسابات ،اسناد و
دارائها از قبیل اسناد تکافل اتکائ ،اسناد عواید و مصارف و سایر اسناد ضوری فعالیتهای
جاری و قبیل رشکت تكافل را مورد ارزیائ و برریس قرار یمدهد.
( )2رشکت تکافل مکلف است اسناد ،شواهد ،و گزارشات الزم را حی اجرای تفتيش و یا قبل از
اغاز تفتیش به مفتشی و یا ادارۀ تکافل رشيك سازد .مفتشی میتوانند به محالت و لوازم
بشمول کمپیوترها و سیف ها ر
دسییس داشته باشند که در آن اسناد و شواهد نگهداری میگردد.
ر
حاالئ که رشکت تکافل به خطر افالس مواجه باشد یا
( )3ادارۀ تکافل مکلف است ،به استثنای
وضعیت طوری باشد که باید اقدام عاجل صورت گید ،رشکت تکافل را حد اقل ده روز قبل از
چگونیک و هدف تفتیش و نظارت مندرج فقرۀ ( )1این مادۀ طور کتن اطالع دهد.
نرس یا در ر
( )4همه معلومات بدست آمده از نظارت و تفتیش محرم پنداشته شده ،ر
دسیس عامه
قرار نیمگید ،مگر اینکه ادارۀ تکافل مطابق احکام قانون مکلف به ارائه و ر
نرس آن باشد.
( )5ادارۀ تکافل یمتواند بمنظور اجرای امور مربوط به تفتیش و نظارت مذکور این قانون ،مفتشی
خارج قراردادی را استخدام نموده و دساتی الزم را در زمینه به آن ها صادر نماید ،که رشکت
تکافل در این صورت هزینه مفتشی قرادادی را یم پردازد.
مادۀ یازدهم :تشکیل بورد عایل رشیع
( )1شورای عایل ادارۀ تکافل مکلف است به پیشنهاد ادارۀ تکافل ،بورد رشیع عایل را در داخل اداره
تکافل ایجاد نماید.
( )2بورد عایل رشیع متشکل از  3ایل  5عضو یم باشد.
( )3اعضای بورد عایل رشیع باید دارای مشخصات مندرج مادۀ چهل و یکم این قانون باشند.
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( )4ادارۀ تکافل یم تواند به شورای عایل ادارۀ تکافل اعضای از تخصصهای تکافل ،بیمه ،حقوق ،و
یا تخصصهای دیگر ذیربط عالوه بر اعضای رشیع بورد عایل رشیع به منظور عضویت بورد
عایل رشیع پیشنهاد کند ،که در این صورت این اعضا حق تصویت ندارند.
( )5اعضای بورد عایل رشیع یک عضو منحیث رئیس و یک عضو را منحیث معاون رئیس از میان
اعضاء انتخاب یم نماید.
( )6عضو بورد عایل رشیع نباید عضور بورد رشیع ،مدیر ،کارمندان ارشد و اجرائ ،و سهامدار رشکت
تکافل باشد.
( )7بورد عایل رشیع یم تواند بورد های رشیع رشکت های تکافل به جلسات دوجانبه و یا جلسات
جمیع ،بمنظور مناقشه امور که عرض مسئولیت های آنها باشد و یا به سکتور تکافل ارتباط
داشته باشد ،دعوت نماید.
مادۀ دوازدهم :وظایف و صالحیتهای بورد عایل رشیع
( )1بورد عایل رشیع بزر ر
گیین مرجع سازگاری رشیع سکتور تکافل است .در صورت اختالف نظر
رشیع در سکتور تکافل و یا نزاع در محاکم نظر بورد عایل رشیع نهائ یمباشد.
( )2بورد عایل رشیع دارای وظایف و صالحیت های عمدۀ ذیل یمباشد:
 .1مشورهدیه به ادارۀ تکافل در نظارت سازگاری رشیع سکتور تکافل.
 .2برریس و منظوری مقررات ،طرزالعملها ،پالییسها ،و رهنمودهای ادارۀ تکافل بمنظور
ر
ساخی مطابقت آنها با اصول رشیعت اسالیم قبل از منظوری جهات مربوط و اجرا
حتیم
در سکتور تکافل.
 .3برریس و منظوری پالییسهای ساختار و سازگار رشیع ،محصوالت تکافل ،و رهنمودهای
ر
عملیائ رشکتهای تکافل.
( )3بورد عایل رشیع مکلف است همه نظریات و توصیههای خویش را بطور کتن به رشکت تکافل
ارائه نماید.
( )4اعضای بورد عایل رشیع مکلف اند تا معلومات داخیل ادارۀ تکافل ،رشکتهای تکافل ،و فعالی
دسییس یم یابند ،محرم ر
تکافل را که به آن ر
تلق نمایند.

فصل سوم :اجازهنامۀ فعالیت
مادۀ ن
سیدهم :ایجاد رشکتهای تكافل
دولن تكافل به پیشنهاد وزارت مالیه ،تایید هیئت نظارت رشکتهای ر
( )1رشکت ر
دولن ،و تصویب
کابینه ایجاد یمگردد.
( )2رشکت خصوض تکافل ،مطابق احکام این قانون ،قانون شمایه گذاری خصوض و قانون
رشکتهای محدودالمسئولیت ،ایجاد یمگردد.
( )3طرز فعالیت رشکتهای تکافل در اساسنامۀ مربوطه ،طبق این قانون تنظیم یمگردد.
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مادۀ چهاردهم :رشایط درخواست اجازهنامۀ فعالیت
اجازهنامۀ فعالیت تکافل به درخواست کنندۀ واجد رشایط ذیل صادر یمگردد:
ر
تجارئ داشته باشد.
 .1جواز فعالیت
 .2شایسته و مناسب باشد.
 .3از طرف محکمه به ارتکاب جرایم مایل و یا افالس محکوم نگردیده باشد.
مادۀ پانزدهم :اخذ جداگانۀ اجازهنامۀ فعالیت
رشكت تکافل مكلف است بمنظور عرضه خدمات تکافل خانوادگ و تکافل عمویم ،جواز جداگانه را
بعد از تکمیل رشایط ،طبق احکام این قانون از ادارۀ تکافل اخذ نماید.
مادۀ شانزدهم :درخواست اجازهنامۀ فعالیت
( )1رشکتهای تکافل و فعالی تکافل یمتوانند بعد از اخذ اجازهنامۀ فعالیت از ادارۀ تکافل،
فعالیتهای مربوطه را طبق احکام این قانون و رشوط اجازهنامۀ صادره ،اجرا نمایند.
( )2ادارۀ تکافل ،فورم درخواست فعالیت تکافل را در بدل مبلغ دو هزار و پنجصد ( )2٫500افغائ
به درخواستکننده صادر یمنماید.
( )3درخواستکنندۀ اجازهنامۀ فعالیت ،فورم درخواست را که شکل و محتوای آن از طرف ادارۀ
تکافل طبق این قانون ترتیب یمشود ،خانه پری ،امضاء و به ادارۀ تکافل ارائه نماید که عیلاالقل
حاوی معلومات ذیل باشد:
 .1اسم و آدرس رشکت.
 .2اسم ،آدرس ،اسناد شناسائ ،و معلومات کاق در باره شهرت سهامداران.
 .3اسم ،آدرس ،اسناد شناسائ ،و سوانح هیئت مدیره ،مدیران رشکت ،و اعضای بورد رشیع.
 .4نوع تکافل
 .5شمایه.
 .6اسم بانک که شمایۀ ابتدائ در آن تادیه یمشود.
( )4درخواستکنندۀ اجازهنامۀ فعالیت ،فورم درخواست همراه با اسناد و مدارک حمایوی طبق
این قانون به ادارۀ تکافل ارائه نماید که عیلاالقل حاوی معلومات و اسناد ذیل باشد:
ر
تجارئ.
 .1جواز فعالیت
 .2اساسنامۀ تصویب شده رشکت.
 .3تشکیل و پالن کاری.
 .4نمی تشخیصیۀ مالیه دیه.
 .5قرارداد یا تفاهمنامۀ تکافل اتکائ.
ر
صورئکه ادارۀ تکافل هدایت نماید.
 .6مطالعۀ امکان پذیری را در
( )5درخواستکننده نیمتواند از اسم مشابه رشکت بیمه یا رشکت تکافل فعال دیگر و یا که در
کشور یط ده سال گذشته فعالیت داشته ر
حن که امور مربوط آن تصفیه شده باشد ،استفاده
نماید.
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ر
تجارئ از
( )6درخواست کننده مکلف است که اسم رشکت تکافل را پیش از ثبت جواز فعالیت
ادارۀ تکافل تایید نماید.
( )7تایید اسم رشکت تکافل از طرف ادارۀ تکافل شش ماه اعتبار دارد .ادارۀ تکافل یمتواند این مدت
را برای شش ماه دیگر تمدید نماید.
مادۀ هفدهم :فیس برریس درخواست
( )1درخواست کننده مکلف است ،توام با فورم درخواست ،مبلغ ذیل را به عنوان فیس برریس
درخواست به ادارۀ تکافل پرداخت نماید:
 .1تکافل خانوادگ ،تکافل عمویم ،دریچۀ تکافل ،مبلغ یکصد هزار ( )100٫000افغائ
 .2کمیشنکار ،مبلغ ده هزار ( )10٫000افغائ
 .3نماینده ،مشاور ،مفتش ،مفتش رشیع ،مامور احصائیه ،بازرس خساره ،و بازرس معاوضه
دو هزار و پنجصد ( )2٫500افغائ
( )2در صورتیکه درخواست دهنده درخواست های متعدد را تقدیم یمنماید ،مکلف به پرداخت
فیس جداگانه یمباشد.
( )3ادارۀ تکافل یمتواند مبالغ مندرج فقرۀ ( )2مادۀ شانزدهم و فقرۀ ( )1این مادۀ را طبق لزوم دید
خویش تغیی دهد.
مادۀ هژدهم :برریس درخواست
( )1ادارۀ تكافل مکلف است درخواست را در چهل و پنج روز بعد از تسلییم درخواست تکمیل شده
طبق احکام این قانون برریس نماید و تایید اولیۀ درخواست را مطابق احکام این قانون و حسب
درخواست ،به درخواستکننده صادر نماید.
( )2ادارۀ تکافل یمتواند ،درخواست جواز فعالیت را قبول و یا در صورت موجودیت دالیل موجه
ر
بیشی را تقاضا نماید.
مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنین ،رد یا معلومات و اسناد
ر
بیشی را در ظرف  30روز از
( )3درخواست کننده مکلف است که معلومات و اسناد ناقص و یا
تاری خ اطالعیه ادارۀ تکافل ارائه نماید .در غی آن درخواست لغو یمگردد و باید درخواست
کننده درخواست جدید را طبق احکام این قانون به ادارۀ تکافل ارائه نماید.
( )4ادارۀ تکافل مکلف است بعد از تکمیل اسناد درخواستکننده در مدت یس روز ،تایید اولیۀ
درخواست را مطابق احکام این قانون ،به درخواستکننده صادر نماید.
( )5تایید اولیۀ درخواست به  45روز قابل اعتبار است در غی این صورت درخواست لغو یمشود
و باید درخواست کننده طبق احکام این قانون درخواست جدید را به ادارۀ تکافل ارائه نماید.
( )6ادارۀ تکافل مکلف است در صورت رد درخواست ،دالیل آن را طور کتن به درخواست کننده،
ارائه نماید.
( )7درخواست کننده یمتواند در صورت عدم قناعت به تصمیم ادارۀ تکافل به شورای عایل ادارۀ
تکافل شکایت نماید.
مادۀ نزدهم :عدم صدور اجازهنامۀ فعالیت
( )1ادارۀ تکافل نیمتواند اجازهنامۀ فعالیت را در موارد ذیل صادر نماید:
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 .1در صورتیکه رئیس ،معاون یا کارکنان ارشد معرق شده در درخواست ،اشخاص شایسته و
مناسب نباشند.
 .2در صورتیکه اعضای معرق شده هیئت مدیره در درخواست فاقد تجربۀ اداری و تخنییک بوده
یا فعالیتهای آن ها در تضاد با منافع کسبوکار تکافل باشد.
 .3در صورتیکه رشکت تکافل طور مستقیم یا غیمستقیم در مالکیت ،ر
کنیول یا ادارۀ تکافل اتکائ
ر
تجارئ با اشخاضکه شایسته و مناسب نیستند ،قرار داشته باشد.
یا سایر روابط
مادۀ بیستم :شمایۀ ابتدای
( )1درخواست کننده مکلف است ،بعد از تایید اولیۀ درخواست حد اقل شمایۀ ابتدائ ذیل را در
ییک از بانک های تایید شده از طرف ادارۀ تکافل ،تادیه نماید:
 .1رشکت تکافل خانوادگ و تکافل عمویم ،مبلغ هفتاد ملیون ( )70٫000٫000افغائ.
 .2کمیشنکار ،مبلغ یک و نیم ملیون ()1٫500٫000افغائ.
 .3نماینده ،مبلغ دو صد و پنجاه هزار ()250٫000افغائ.
( )2در صورت تعدد جوازنامه ها ،فعال تکافل مکلف به پرداخت شمایه ابتدائ مستقل به هر
جوازنامه یمباشد.
( )3ادارۀ تکافل یمتواند مبالغ شمایه ابتدائ فوق الذکر در این ماده را با درنظرداشت خطرات مطرح
تغیی دهد و یا با درنظرداشت خطرات مطرح از فعالی دیگر تکافل شمایه ابتدائ تقاضا نماید.
ر
داشی و تادیه نمودن شمایه ابتدائ
( )4دریچۀ تکافل یک شعبۀ رشکت بیمه است و مکلف به
مستقل نیمباشد و بنابراین باید در چارچوب شمایه رشکت بیمه عمل یمنماید.
ن
مادۀ بیست و یکم:
تضمی
( )1درخواست کننده مکلف است ،بعد از تایید اولیۀ درخواست و قبل از اخذ اجازهنامۀ فعالیت،
مبلغ ذیل را به عنوان تضمی به حساب خاص بانیک که ادارۀ تکافل در د افغانستان بانک به
همی منظور ایجاد نموده تحویل نماید:
 .1رشکت تکافل خانوادگ و رشکت تکافل عمویم مبلغ پانزده ملیون ()15٫000٫000افغائ
 .2کمیشنکار ،مبلغ شش صد هزار ( )600٫000افغائ.
 .3نماینده ،مبلغ دو صد و پنجاه هزار ( )250٫000افغائ.
( )2در صورت تعدد اجازهنامههای فعالیت ،فعالی تکافل مکلف به پرداخت تضمی مستقل در
بدل هر اجازهنامۀ فعالیت یمباشد.
( )3ادارۀ تکافل یمتواند ،با در نظرداشت خطرات مطرح مربوط به نقش فعال تکافل از فعالی
تکافل ،پوشش تکافل و یا بیمۀ مسؤلیت حرفهای به منظور خطرات تقصی ،اهمال ،و غفلت
وظیفوی تقاضا نماید.
( )4ادارۀ تکافل یمتواند ،مبالغ تضمی فوق الذکر در این ماده را با در نظرداشت خطرات مطرح
تغیی دهد و یا با درنظرداشت خطرات مطرح از فعالی دیگر تکافل تضمی تقاضا نماید.
ر
( )5مبالغ فوق الذکر در این ماده در حساب های خاص بانیک تا اختتام تجارت رشکت تکافل باق
سیده یمشود:
یمماند .و در حالت تصفیه رشکت ،مبلغ تضمی به سهامدران طبق ذیل ر
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 .1بعد از کرس کردن تمام هزینه های ادارۀ تکافل
 .2بعد از تادیه دیون به اساس پروسه قانوئ طبق احکام این قانون و سایر قوانی نافذه.
مادۀ بیست و دوم :حقاالمتیاز
( )1درخواست کننده مکلف است بعد از بدست آوردن تایید اولیۀ ادارۀ تکافل ،مبالغ ر
آئ را به عنوان
حقاالمتیاز اجازهنامۀ فعالیت به حساب خاص بانیک ادارۀ تکافل تحویل نماید:
 .1رشکت تکافل خانوادگ ،رشکت تکافل عمویم ،و دریچۀ تکافل مبلغ پنجصد هزار
( )500٫000افغائ.
 .2ایجاد فرع جدید مبلغ پنجاه هزار ( )50٫000افغائ.
 .3کمیشنکار ،مبلغ شصت هزار ( )60٫000افغائ.
 .4نماینده ،مبلغ چهل هزار ( )40٫000افغائ.
 .5بازرس خساره یا شویکننده ،بازرس معاوضه ،مفتش ،و مامور احصائیه مبلغ بیست و
پنج هزار ( )25٫000افغائ.
 .6مشاور و مفتش رشیع مبلغ هفت هزار( )7,000افغائ
( )2در صورت تعدد اجازهنامههای فعالیت ،فعالی تکافل مکلف به پرداخت حق االمتیاز در بدل
هر جواز یمباشد.
( )3در صورت تجدید اجازهنامۀ فعالیت فقط حق االمتیاز مندرج فقرۀ ( )1این ماده با ده )(10
فیصد تخفیف از اصل مبلغ حقاالمتیاز پرداخته یمگردد.
( )4ادارۀ تکافل یمتواند ،مبالغ تضمی مندرج فقرۀ ( )1این ماده را با در نظرداشت خطرات تغيی
دهد.
مادۀ بیست و سوم :صدور اجازهنامۀ فعالیت
( )1ادارۀ تکافل بعد از دریافت مدارک تأدیه شمایۀ ابتدائ ،تضمی ،و حقاالمتیاز از درخواست
کننده اجازهنامۀ فعالیت را صادر یمکند.
( )2اجازهنامۀ فعالیت به شخص دیگر قابل انتقال نیمباشد.
مادۀ بیست و چهارم :مدت اعتبار اجازهنامۀ فعالیت و تجدید آن
( )1مدت اعتبار اجازهنامههای فعالیت مندرج این قانون ،یک سال بوده و از تاری خ صدور محاسبه
یمشود.
( )2درخواست تجدید اجازهنامۀ فعالیت در خالل یس روز کاری قبل از انقضای مدت اعتبار آن به
ادارۀ تکافل ارائه یمگردد و در صورت موجودیت عذر مؤجه ،این مدت برای پانزده روز کاری
دیگر تمدید شده یمتواند.
( )3ادارۀ تکافل مکلف است ،امور دارندهگان اجازهنامۀ فعالیت مندرج این قانون را با رعایت رویکرد
مبتن برخطر ارزیائ نموده و در صورت حصول اطمینان از مؤثریت فعالیت و رعایت احکام
این قانون ،مقررات ،اساسنامۀ مربوط ،طرزالعملها ،رهنمودها و پالییس های صادره و یا تایید
شده از ادارۀ تکافل ،و معیارها و ستندرد های بی الملیل اجازهنامۀ فعالیت انها را تجدید نماید.
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( )4سایر تغییات در اساسنامۀ دارندهگان اجازهنامۀ فعالیت ،بعد از تایید ادارۀ تکافل تطبیق
یمگردد.
مادۀ بیست و پنجم :تعلیق و فسخ اجازهنامۀ فعالیت
( )1اجازهنامۀ فعالیت در حاالت ذیل ،مدار اعتبار نیمباشد:
ر
صورئ که مطابق احکام این قانون تعلیق گردیده باشد.
 .1در
ر
صورئ که بنا بر احكام ادارۀ تکافل یا بنابر درخواست دارندۀ اجازهنامۀ فعالیت ،تعلیق
 .2در
گردیده باشد.
ر
صورئ که پروسۀ انحالل دارنده اجازهنامۀ فعالیت ،آغاز گردیده باشد.
 .3در
( )2هرگاه سهامداران رشکت تكافل ،فسخ جواز فعالیت خویش را درخواست نماید ،سهامداران و
رشکت تکافل مکلف هستند ،پالن اختتام فعالیت مربوط را به منظور حفظ منافع
ر
اشیاککنندهگان و ادعاکنندگان خسارات جهت منظوری به ادارۀ تكافل ارائه نماید.
( )3بعد از منظوری پالن اختتام فعالیت رشکت تکافل ،ادارۀ تکافل پروسه را رسما آغاز یمنماید که
در نتیجه ،رشکت و فعالی تکافل نمیتوانند تکافلنامه های جدید را عقد نمایند.
( )4هرگاه اجازهنامۀ فعالیت بنا بر تقاضای دارندۀ آن یا مطابق احکام قانون فسخ گردد ،ادارۀ تكافل
اطالعیه فسخ اجازهنامۀ فعالیت را صادر یمنماید.
( )5ادارۀ تكافل مکلف است به استثنای حاالت افالس یا تییل ارزش شمایه ،حداقل بیست روز
کاری قبل از تصمیم تعلیق و یا فسخ اجازهنامۀ فعالیت به دارندۀ آن بصورت کتن اطالع دهد.
مادۀ بیست و ششم :احیاء رشکت غی فعال
( )1در صورتیکه رشکت تکافل یط  180روز صدور اجازه نامه ،فعالیت خویش را آغاز ننماید،
اجازهنامۀ فعالیت وی تعلیق یمگردد.
( )2در صورتیکه رشکت تکافل درخواست احیای اجازهنامۀ فعالیت را با ذکر عذر موجه به ادارۀ
تکافل ارائه نماید ،ادارۀ تکافل یمتواند اجازهنامۀ فعالیت را بعد از پرداخت حق االمتیاز مستقل
طبق احکام این قانون احیاء نماید.
مادۀ بیست و هفتم :فسخ اجازهنامۀ فعالیت
ادارۀ تکافل یمتواند اجازهنامۀ فعالیت را در حاالت ذیل فسخ کند:
 .1در صورتیکه بورد عایل رشیع تثبیت نماید که رشکت تکافل به صورت قصدی از سازگاری و
ساختار رشیع خالف ورزی نموده باشد.
 .2عدم استفاده از اجازهنامۀ فعالیت در خالل شش ماه بعد از صدور آن به استثنای صورتیکه
ادارۀ تکافل مدت مذکور را بنا بر دالیل موجه تمدید نماید.
ر
تجارئ تکافل را بدون اجازۀ کتن ادارۀ تکافل
 .3در صورتیکه رشکت تکافل فعالیتهای
متوقف ساخته باشد.
ر
بیشی از دیون خزینۀ
 .4در صورتیکه رشکت تکافل نتواند در شش ماه به شکل مسلسل دارائ
خطر تکافل را طبق احکام این قانون تامی نماید.
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 .5در صورتیکه رشکت تکافل معلومات اشتباه ،نادرست و گمراهکننده را تهیه یا حقایق اسایس
مربوط فعالیت خویش را پنهان نموده یا آن را ارائه ننموده باشد.
 .6در صورتیکه رشکت تکافل نتواند رشایط مورد نیاز توانگری مایل طبق احکام این قانون را
تأمی نماید.
ا
 .7در حاالتیکه رشکت تکافل فعالیت خویش را طوری انجام دهد که احتمال منافع
ر
اشیاککنندگان را به خطر مواجه یمسازد.
 .8در صورتیکه رشکت تکافل نتواند تدابی کاق را در عرصه تکافل اتکائ اتخاذ نماید.
 .9در صورتیکه رشکت تکافل مرتکب نقض رشایط اجازهنامۀ فعالیت شناخته شود.
.10در صورتیکه لغو اجازهنامۀ فعالیت موجب تأمی منافع عمویمگردد.
.11انرصاف رشکت تکافل از پذیرش ر
اشیاککننده.
.12در صورتیکه فعالیت تکافل از آغاز ،خالف احکام این قانون بوده یا بعدا در تخیط از قانون
تثبیت گردد.
.13عدم توانائ یا رعایت احکام این قانون و سایر اسناد تقنین مربوط به تکافل.
ر
حاالئ که در این قانون پیشبین شده است.
.14سایر
ر
خارج
مادۀ بیست و هشتم :اجازهنامۀ فعالیت شخص
( )1شخص خارج یمتواند با رعایت احکام مندرج این قانون ،اجازهنامۀ فعالیت را از ادارۀ تکافل
اخذ نماید.
( )2شخص مندرج فقرۀ ) (1این ماده مکلف است ،عالوه بر معلومات و اسناد مندرج این قانون،
تصدیقنامه واجازهنامۀ فعالیت درکشور خارج را که از طریق نمایندگ سیایس و قونسیل کشور
متبوع در افغانستان یا سفارت افغانستان در آن کشور تایید شده باشد ،نی به ادارۀ تکافل ارائه
نماید.
مادۀ بیست و نهم :ر
ر
خارج
دفی مؤقت رشکت
ر
ر
نظارئ کشور
داشی سند تایید شدۀ ثبات مایل از ادارۀ
( )1رشکت تکافل خارج یمتواند در صورت
مربوط آن ،بعد از اخذ اجازهنامۀ فعالیت ،برای مدت یکسال به شکل نمایندگ فعالیت نماید.
سیی نمودن مدت مندرج فقرۀ ( )1این ماده،
( )2نمایندگ رشکت تکافل خارج یمتواند ،بعد از ر
اجازهنامۀ فعالیت را بحیث رشکت تکافل ،مطابق احکام مندرج این قانون از ادارۀ تکافل اخذ
نماید.
مادۀ یسام :فرع رشکت تکافل
( )1رشکت تکافل یمتواند ،فروع خویش را در مرکز و والیات و یا خارج از کشور به اجازۀ کتن قبیل
ادارۀ تکافل ایجاد نماید.
( )2رشکت تکافل مکلف است ،یس روز قبل از ایجاد فرع به ادارۀ تکافل طبق احکام این قانون،
اسناد مربوطه را تسلیم دهد.
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( )3ادارۀ تکافل یمتواند در خالل حد اقل یس روز از تسلییم اسناد مندرج فقرۀ ( )2این ماده ،بعد
از ارزیائ کفایت ،وضعیت مایل و شمایۀ رشکت تکافل ،موافقه فعالیت فرع را مطابق احکام
این قانون ،صادر نماید.
ر
مادۀ یس و یکم :وکیل حقوق
درخواست کننده مکلف است ،قبل از اخذ اجازهنامۀ فعالیت ،جهت پیشید امور مربوط ،یک
ر
حقوق را بحیث وکیل به ادارۀ تکافل معرق نماید.
شخص متخصص امور

فصل چهارم :دریچۀ تکافل
مادۀ یس و دوم :تعدیل اساسنامه
رشکت متعارف بیمه که اجازهنامۀ فعالیت دریچۀ تکافل را از ادارۀ تکافل اخذ نموده مکلف است به
منظور عرضه کردن خدمات تکافل اساسنامۀ رشکت بیمه متعارف را تعدیل نماید.
مادۀ یس و سوم :رشایط خاص دریچههای تکافل
رشکت متعارف بیمه که اجازهنامۀ فعالیت دریچۀ تکافل را از ادارۀ تکافل اخذ نموده مکلف است تا:
 .1شعبۀ مستقل را بمنظور انجام فعالیت تکافل ایجاد نماید.
ر
عملیائ دریچۀ تکافل را که دارای دانش و تجربه مرتبط به تکافل بوده و با فعالیتهای
 .2رئیس
بیمه رشکت متعارف دخیل نباشد ،به منظوری ادارۀتکافل منصوب نماید.
 .3بورد رشیع را طبق احکام این قانون ایجاد نماید.
 .4حسابات جداگانۀ فعالیت تکافل به شمول خزینهها و تأدیات تکافل از حسابات فعالیت بیمۀ
متعارف رشکت ،طبق احکام این قانون ایجاد و تامی نماید.
 .5در تمایم اسناد مربوط به تکافل ،محل كار ،و تبلیغات عبارت «دریچۀ تکافل» به شکل واضح
نوشته گردد.
 .6بمنظور آغاز عملیات جدید تکافل در فرع رشکت بیمه متعارف ،منظوری قبیل کتن مستقل را
از ادارۀ تکافل بدست آورد.
 .7همه موارد مربوط به استقاللیت شعبه و فعالیتهای تکافل در پالییس منظور شده بورد رشیع
دریچۀ تکافل و ادارۀ تکافل تنظیم یمگردد.

فصل پنجم :ساختار رشکتهای تکافل
مادۀ یس و چهارم :ساختار و تشکیل رشکت تکافل
( )1رشکتهای تکافل باید عیل االقل دارای ساختار اداری ذیل باشند:
 .1مجمع عمویم سهامداران
 .2هیئت مدیره
 .3هیئت عامل
 .4مامور ارشد مایل
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 .5مامور سازگاری
 .6مامور راپور دیه پول شوئ
 .7مفتش خارج
 .8شعبۀ تفتیش داخیل
 .9شعبۀ اداره کردن خطرات
.10مامور احصائیه
.11بورد رشیع
.12مامور سازگاری رشیع
.13شعبۀ خزانه داری
.14رؤسای کمیتههای اجرائ
( )2انتصاب اشخاص مذکور در این ماده به تصویب و منظوری ادارۀ تکافل صورت یمگید.
( )3ادارۀ تکافل قبل از انتصاب اشخاص مندرج این ماده ،مصاحبه رسیم را در امور تکافل و بیمه
اخذ نموده و اسناد آنها را مورد ارزیائ قرار دهد.
( )4ادارۀ تکافل یمتواند ،تعیی اشخاص مندرج در این ماده را قبول و یا در صورت موجودیت دالیل
ر
بیشی را تقاضا
موجه مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنین ،رد یا معلومات و اسناد
نماید.
( )5ادارۀ تکافل مکلف است در صورت رد درخواست تعیی اشخاص مندرج این ماده  ،دالیل آن را
طور کتن به درخواست کننده ،ارائه نماید.
ن
معاونی رشکت تکافل
مادۀ یس و پنجم :رئیس اجرائیه و
( )1رشکت تکافل باید دارای رئیس اجرائیه باشد كه در برابر ادارۀ تکافل در همه امور اداری رشکت
مسئول باشد.
ر
بیشی از یک معاون رئیس اجرائیه را در تشکیل خویش ایجاد
( )2رشکت تکافل میتواند پست یک یا
نماید.
ر
خارج
مادۀ یس و ششم :مفتش
( )1رشکت تکافل مکلف است مفتش خارج را بمنظور تفتيش فعالیت و امور مایل رشکت تکافل
طبق احکام این قانون استخدام نماید.
( )2مفتش خارج مکلف است گزارشهای مامور احصائیه را که خطرات فوری یا خطرات آیندۀ
رشکت تکافل ،در صورت دریچۀ تکافل ،رشکت بیمه متعارف را واضح یم سازد تفتیش نماید و
مکلف است به طور همزمان نسخههای این گزارشات را با رشکت تکافل رشیک سازد.
( )3در صورتیکه رشكت تكافل بخواهد مفتش را از وظیفه خویش منفصل نماید و یا مفتش استعفاء
نماید ،رشکت تکافل مكلف است در مورد تصمیم خویش با دالیل آن به ادارۀ تکافل در اشع
وقت اطالع دهد و در ظرف سه ماه بعد از انفکاک یا استفعای مفتش ،باید مفتش جدید را
استخدام نماید.
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( )4رشكت تكافل مکلف است ،منظوری کتن ادارۀ تکافل را قبل از تعیی نمودن مفتش حاصل
نماید.
( )5ادارۀ تکافل منظوری مندرج این ماده را با در نظر داشت تخصص ،منابع و شهرت مفتش و
حجم و پیچیدگ فعالیتهای رشکت تکافل و میان استقالل مفتش از ادارۀ رشکت صادر
یمنماید.
( )6مفتش منفک شده یا مستعق باید یط  30روز از وقوع رویداد ،به طور کتن دالیل استعفا یا
انفکاک خویش را به ادارۀ تکافل فراهم سازد.
مادۀ یس و هفتم :استخدام مامور احصائیه
رشکت تکافل مکلف است بعد از منظوری کتن ادارۀ تکافل مامور احصائیه را استخدام و یا هم با
ر
خدمائ عقد نماید.
مامور احصائیه یا رشکت عرضه خدمات احصائیوی قرارداد
مادۀ یس و هشتم :استخدام و عزل مامورین و کارمندان رشکت
( )1رشکت و فعالی تکافل باید کارمندان و مامورین که از جانب ادارۀ تکافل وقتا فوقتا هدایت داده
یمشود استخدام یا عزل نماید.
( )2رشکت و فعالی تکافل مکلف اند ،کارکنان جدیدالتقرر خویش را به آموزش های مسلیک ذیربط
معرق نمایند.
( )3ادارۀ تکافل یمتواند آموزشهای مسلیک مخصوص را به کارمندان رشکت و فعالی تکافل الزایم
نماید.
مادۀ یس و نهم :طرز فعالیت
طرز فعالیت رشکت تکافل و فعالی تکافل با رعایت احکام این قانون ،سایر اسناد تقنین و
ستندردهای بی الملیل در اساسنامۀ مربوطه تنظیم یمگردد.
مادۀ چهلم :تشکیل بورد رشیع
( )1بورد رشیع رشکت تکافل از طرف مجمع سهامدران تصویب و از سوی ادارۀ تکافل منظور
یمشود.
( )2بورد رشیع رشکت تکافل از سه ( )3ایل پنج ( )5عضو تشکیل یمگردد که دارای مشخصات
مندرج در مادۀ چهل و یکم این قانون یمباشد.
( )3اعضای بورى رشیع ،یک عضو را بحیث رئیس و عضو دیگر را منحیث معاون رئیس در بی
خود انتخاب یمکنند.
ر
حقیق منحیث عضو بورد رشیع تعیی شده یمتواند.
( )4فقط شخص
( )5بورد رشیع در مورد فعالیتهای خویش به مجمع عمویم سهامداران رشکت پاسخگو یمباشد.
مادۀ چهل و یکم :مشخصات اعضای بورد رشیع
( )1رشکت تکافل مکلف است که اعضای بورد رشیع مشخصات ر
آئ داشته باشند:
 .1شایسته و مناسب باشد.
ر
 .2مسلمان باشد و اهلیت حقوق داشته باشد.
 .3فارغ از پوهنځ رشعیات و یا علوم اسالیم ییک از پوهنتونهای معتی باشد.
23

 .4تسلط کامل بر فقه معامالت داشته باشد.
( )2ادارۀ تکافل یمتواند در مورد تشکیل ،فعالیت و رشایط بورد رشیع طرزالعمل جداگانه را صادر
نماید.
مادۀ چهل و دوم :رد انتصاب یا لغو عضو بورد رشیع و یا آمر سازگاری رشیع
( )1ادارۀ تکافل صالحیت دارد تا انتصاب عضو پیشنهادی بورد رشیع یا آمر سازگاری رشیع را،که
رشایط را تکمیل ننموده باشد ،رد یا عضویت آنها را سلب نماید.
( )2ادارۀ تکافل مکلف است انتصاب شخص را منحیث عضو بورد رشیع یا آمر سازگاری رشیع در
حاالت ر
آئ رد نماید:
 .1شخص شایسته و مناسب نباشد.
ر
حقوق باشد.
 .2شخص فاقد اهلیت
 .3شخص مصاب به امراض باشد که قادر به انجام وظایف معینه نباشد.
 .4شخص مفلس اعالم گردیده ،یا نمیتواند دیون خویش را پرداخت نماید.
 .5در صورتیکه عضو بورد رشیع یط یک سال در  50فیصد جلسات بورد رشیع بدون عذر
موجه حضور نداشته باشد.
( )3اگر ادارۀ تکافل شخیص را منحیث عضو بورد رشیع یا آمر سازگاری رشیع رد یا عضویت عضو
بورد رشیع را سلب نموده باشد ،رشکت تکافل مکلف است همچو افراد را فورا از وظیفه منفصل
سازد.
مادۀ چهل و سوم :موانع عضویت بورد رشیع
( )1موانع عمویم ذیل در خصوص عضویت بورد رشیع قابل تطبیق یمباشد:
 .1شخص نباید عضو ر
بیشی از سه ( )3بورد رشیع داخل کشور باشد.
 .2عضو بورد رشیع رشکت تکافل نمیتواند عضویت بورد عایل رشیع تکافل را به عهده داشته
باشد.
 .3عضو بورد رشیع رشکت تکافل نباید مدیر ،کارمندان ارشد و اجرائ ،و سهامدار رشکت باشد.
مادۀ چهل و چهارم :وظایف و صالحیت های بورد رشیع
( )1بورد رشیع رشکت تکافل دارای وظایف و صالحیت های ذیل یمباشد:
 .1نظارت از سازگاری رشیع فعالیتهای رشکت تکافل.
ر
ر
ر
ساخی
مدیرین ،و محصوالت تکافل را بمنظور حتیم
عملیائ و
 .2پالییسها ،رهنمودهای
مطابقت آنها با اصول رشیعت اسالیم برریس نماید.
 .3بورد رشیع مکلف است به هیئت مدیره در امور رشیع راجع به عملیات تجاری رشکت تکافل
طبق احوال مشوره ارائه نماید.
 .4رئیس و یا معاون رئیس بورد رشیع باید اجازه داشته باشد که در جلسات مجمع سهامداران
ر
ساخی نظرهای
و هیئت مدیره بمنظور ابراز رأی ،در سازگاری رشیع رشکت تکافل و رشیک
بورد رشیع با آنها رشکت نماید.
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 .5در صورتیکه گزارش تفتیش ناسازگاریهای رشیع را در فعالیت رشکت تکافل نمایان سازد،
به رشکت تکافل مشوره دهد.
 .6در صورتیکه عدم مطابقت محصول با اصول رشیعت اسالیم ثابت گردد ،اگر چه بورد رشیع
محصول مذکور را تایید نموده باشد ،به رشکت تکافل مشوره دهد.
( )2بورد رشیع مکلف است تا همه نظریات و توصیههای خویش را بطور کتن به رشکت تکافل ارائه
نماید.
( )3اعضای بورد رشیع مکلف اند تا معلومات داخیل را که در جریان وظیفه به آن ر
دسیس یم یابند
محرم ر
تلق نمایند.
مادۀ چهل و پنجم :استقاللیت بورد رشیع
( )1هیچ شخص اجازه ندارد تا تصمیمگیی بورد رشیع را تحت نفوذ و تاثی خویش قرار دهد.
ر
نظارئ مسایل رشیع رشکت تکافل بطور بیطرفانه و مستقالنه فعالیت
( )2بورد رشیع در ایفای نقش
یمنماید.
( )3رشکت تکافل مکلف است بمنظور تسهیل ِاعمال مسئولیت های بورد رشیع ،معلومات کاق،
مکمل و به موقع را قبل از تدویر جلسات و بطور مداوم ارائه نماید.
مادۀ چهل و ششم :ارائه منظوری بورد رشیع
در صورتیکه رشکت تکافل سندی را که در آن منظوری بورد رشیع الزم یمباشد به ادارۀ تکافل تسلیم
یمدهد ،مکلف است منظوری بورد رشیع را بطور ضمیمه با درخواست به ادارۀ تکافل ارائه نماید.
مادۀ چهل و هفتم :آمر سازگاری رشیع
( )1رشکت تکافل مکلف است آمر سازگاری رشیع را استخدام نماید که در مورد تطبیق تصامیم رشیع
به بورد رشیع مسئول یمباشد.
( )2آمر و مامورین سازگاری رشیع باید بر معلومات فقه معامالت تسلط داشته باشد.
( )3ادارۀ تکافل با در نظر داشت حجم فعالیت های رشکت تکافل صالحیت دارد تقرر تعداد مشخص
کارمندان سازگاری رشیع را الزایم نماید.
( )4آمر سازگاری رشیع منحیث نقطه ارتباط میان بورد رشیع و مدیریت رشکت تکافل عمل یمنماید.
( )5آمر سازگاری رشیع مسئولیت سکرتریت بورد رشیع را بعهده دارد.
( )6آمر سازگاری رشیع مکلف است همه صورت جلسات ،تصامیم ،نظریات ،رهنمودها ،و اسناد
منظورشده را نگهداری کند.
مادۀ چهل و هشتم :ارائه خدمات بورد رشیع توسط رشکت مشورهدیه
( )1رشکت مشوره دیه یا مشاور میتواند خدمات بورد رشیع را به رشکت تکافل عرضه نماید.
( )2رشایط و احکام مندرج مادههای چهل و یکم ایل چهل و ششم در مورد اعضای بورد رشیع مشاور
قابل تطبیق یمباشد.
ر
خارج
مادۀ چهل و نهم :مفتش رشیع
( )1رشکت تکافل مکلف است بمنظور انجام تفتیش رشیع مفتش خارج رشیع را که دارای جواز
خدمات تفتیش رشیع باشد ،تعیی نماید.
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( )2مفتش رشیع خارج مکلف است تفتیش رشیع هر دورۀ مایل را در رب ع اول سال بعدی انجام
دهد.
( )3مفتش رشیع مکلف است مطابقت همه فعالیتهای رشکت تکافل را با اصول رشیعت مورد
برریس طبق احکام این قانون قرار دهد.
( )4مفتش رشیع راپور برریس رشیع خویش را به بورد رشیع و هیئت مدیره رشکت تکافل تسلیم
یمنماید.
( )5هیئت عامل رشکت تکافل باید برنامۀ اصالح اشتباهات و یا یافتههای راپور تفتیش رشیع را
آماده و به بورد رشیع بمنظور رهنمود رشیع الزم و به اداره تفتیش داخیل بمنظور تطبیق تسلیم
نماید.
( )6اشتباهات و یافتهها باید در مدت معینه طبق هدایات بورد رشیع رشکت تکافل اصالح یابد.
( )7آمر سازگاری رشیع مکلف است که گزارش تطبیق برنامه اصالح اشتباهات و یا یافتههای به بورد
رشیع دهد.
( )8رشکت تکافل مکلف است راپور تفتیش رشیع خارج با لیست اشتباهات و یافتهها و با برنامه
اصالح آن به ادارۀ تکافل در یس روز از تاری خ راپور تفتیش رشیع خارج و تطبیق راپور بعد از
اصالح اشتباهات و یافتهها تسلیم نماید.
مادۀ پنجاهم :تطبیق تصامیم بورد رشیع
هیئت عامل و کمیتههای مربوط رشکت تکافل مکلف اند تا همه تصامیم بورد رشیع را عمیل نمایند.

فصل ششم :انواع و روشهای تکافل
مادۀ پنجاه و یکم :انواع تکافل
( )1رشکت تکافل تکافل خانوادگ و تکافل عمویم را طبق احکام مندرج این قانون و سایر مقررات و
طرزالعمل های مربوط ،عرضه یمنماید.
( )2رشکت تکافل یمتواند انواع مختلف محصوالت تکافل تحت تکافل خانوادگ و تکافل عمویم به
شمول تکافل کوچک و آنالین بعد از تایید ادارۀ تکافل طبق احکام مندرج این قانون و سایر
مقررات و طرزالعمل های مربوط عرضه نماید.
ر
مادۀ پنجاه و دوم :مدل (روش) های عملیای تکافل
( )1ادارۀ تکافل یمتواند ،یک یا چند روش تكافل را برای سكتور تكافل انتخاب نماید.
( )2رشکت تکافل مکلف است روش تکافل مورد تطبیق را به منظور عملیات خویش و یا تغیی در
آن را بعد از منظوری کتن ادارۀ تکافل تطبیق نمایند.
( )3رشکت تکافل مکلف است فقط روشهای را تطبیق نماید كه از طرف ادارۀ تکافل انتخاب شده
باشد و روش که طرز العمل مربوطه وی از ادارۀ تکافل صادر گردیده باشد.
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( )4ادارۀ تکافل یمتواند روش های جدید یا تعدیل در روش های موجود را در مطابقت به ماهیت
سکتور تکافل بعد از تایید بورد عایل رشیع به مراجع مربوطه پیشنهاد نماید ،كه روش جدید و
تعدیالت در مقررۀ مربوط بعد از تائید مراجع مربوطه تنظیم و نافذ یمگردد.
ر
عملیائ مورد استفاده خویش راکه شامل موارد
( )5رشکت تکافل مکلف است اسناد مرتبط به مدل
ر
آئ است نگهداری نماید:
 .1تکافلنامه
 .2پالییس خزینهها
 .3پالییس شمایهگذاری
 .4پالییس مازاد
 .5پالییس قرض حسنه
 .6پالییس تأدیه حقالزحمه رشکت تکافل
 .7پالییس های دیگری که ادارۀ تکافل ضوری یم داند.

فصل هفتم :خزینههای تکافل
مادۀ پنجاه و سوم :خزینۀ سهامداران
( )1رشکت تکافل مکلف است خزینۀ سهامداران را بمنظور پیش برد فعالیت تکافل ایجاد نماید.
( )2خزینۀ سهامداران متشکل از شمایه ابتدائ تأدیه شده و مفاد توزی ع ناشده به سهامداران
یمباشد.
( )3خزینۀ سهامداران طبق پالییس منظور شده مامور احصائیه و هیئت مدیره وتایید شده ادارۀ
تکافل تنظیم یمگردد.
ر
صورئ که یک رشکت تکافل تکافل خانوادگ و تکافل عمویم را پیش میید رشکت تکافل
( )4در
مکلف است بشکل مکمل و منفصل و بشمول هزینه ها مفاد از شمایه گذاری عواید از تکافل
ر
ر
بازپرداخی قرض حسنه را واضح نماید.
پرداخی و
خانوادگ و تکافل عمویم و
مادۀ پنجاه و چهارم :مفاد خزینۀ سهامداران
ر
عملیائ رشکت تکافل که توسط ادارۀ تکافل منظور
( )1مفاد خزینۀ سهامداران بر مبنای روش
گردیده باشد تعیی یمگردد و یمتواند شامل موارد ذیل یمباشد:
 .1حق الزحمه یا فیس رشکت تکافل.
 .2مفاد از فعالیت منفعت بخش.
ر
تشویق.
 .3حق الزحمه یا فیس
 .4حق الزحمه یا فیس های دیگر.
مادۀ پنجاه و پنجم :مصارف خزینۀ سهامداران
مصارف خزینۀ سهامداران شامل همه مصارف رشکت تکافل بشمول مصارف بازاریائ ،اداری ،و
ر
عملیائ یمباشد.
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مادۀ پنجاه و ششم :تعهد سهامداران
سهامداران مکلف اند تعهد بدون قید و رشط را ارائه نمایند که کرس ر
نایس از ادعاهای تکافلنامه ها
در خزینۀ خطر تكافل را تادیه خواهد نماید ر
برسطیکه مسئولیت آنها در این زمینه از وجوه خزینۀ
سهامداران تجاوز نکند.
مادۀ پنجاه و هفتم :خزینۀ تکافل ر
اشیاککنندگان
( )1رشکت تکافل مکلف است خزینۀ تکافل ر
اشیاککنندگان را ایجاد نموده و تمایم حقالتکافل
تکافل خانوادگ و تکافل عمویم را به آن تأدیه و برای هر نوع از فعالیت دفاتر حسابداری جداگانه
را تأمی نماید.
اشیاککنندگان به بخشهای ر
( )2حقالتکافل تأدیه شده به خزینۀ تکافل ر
آئ تقسیم یمگردد که
تفصیل هر ییک از این بخشها به صورت واضح در تکافلنامه تذکر یم یابد:
 .1وجوه مختص به خطر
 .2حقالزحمۀ رشکت تکافل
 .3وجوه مختص به شمایهگذاری در صورت تکافل خانوادگ.
( )3رشکت تکافل مکلف است پالییس خزینۀ تکافل ر
اشیاککنندگان را در روشن هدایات بورد رشیع
و ادارۀ تکافل طوری تصویب نماید که با اصول و نورمهای پذیرفته شده تکافل سازگار باشد.
( )4تغییات بعدی در پالییس خزینۀ تکافل ر
اشیاککنندگان باید از جانب بورد رشیع و ادارۀ تکافل
تایید گردد.
ن
مادۀ پنجاه و هشتم:
تعیی حقالزحمۀ رشکت تکافل
( )1رشکت تکافل حقالزحمۀ خویش را حی عقد تکافلنامه تعیی و در آن به طور واضح تذکر
یمدهد که تا انقضای مدت تکافلنامه قابل تغیی نیمباشد.
( )2رشکت تکافل نیمتواند حقالزحمه خویش را با در نظر داشت مازاد از خزینۀ خطر تکافل تعیی
نماید.
( )3حقالزحمۀ رشکت تکافل شامل موارد ذیل یمباشد:
ر
مدیرین.
 .1مصارف
 .2مصارف ،کمیشن و معاشات میانځها.
 .3مصارف که در رابطه به تعمیم و تروی ج محصوالت تکافل صورت یمگید.
ر
عملیائ.
 .4فیصدی/سهمیه مناسب مفاد
( )4رشکت تکافل مکلف است که مصارف مدیریت ،توزی ع و سایر مصارف مندرج بند ( )1فقرۀ ()3
ایل بند ( )3فقرۀ ( )3این ماده را از خزینۀ سهامداران پرداخت نماید.
( )5حق الزحمۀ رشکت تکافل باید توسط مامور احصائیه منظور و تصدیق شده باشد و توسط بورد
رشیع رشکت تکافل و توسط ادارۀ تکافل منظور و تایید گردد.
( )6مامور احصائیه مکلف است تا حتیم سازد که حق التکافل که به خزینۀ خطر تکافل پرداخت
یم گردد ،طبق نظر تخصیص وی برای پوشش خطرات کاق میباشد.
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مادۀ پنجاه و نهم :خزینۀ خطر تکافل
رشکت تکافل یمتواند بمنظور مدیریت خطر ،یک خزینه یا برای فعالیتهای متعدد خزینههای
متعدد را تشکیل نماید.
مادۀ شصتم :درآمد خزینۀ خطر تکافل
( )1درآمد خزینۀ خطر تکافل از موارد ذیل تأمی یمگردد:
 .1وجوه مختص به خطر در حق التکافل.
 .2جیان خساره که از رشکتهای تکافل اتکائ و یا بیمه اتکائ بدست یمآید.
 .3کمیشن که از رشکتهای تکافل اتکائ و بیمه اتکائ بدست آمده باشد.
 .4قرض حسنه که در صورت کرس از خزینۀ سهامداران به این خزینه پرداخت یمگردد.
 .5پول های که طور هبه توسط سهامداران به خزینۀ خطر تکافل پرداخت یمگردد.
مادۀ شصت و یکم :مصارف خزینۀ خطر تکافل
مصارف خزینۀ خطر تکافل مشتمل بر موارد ر
آئ یمباشد:
 .1تأدیات جیان خساره به ر
اشیاککنندگان.
 .2مصارف تکافل اتکائ و بیمه اتکائ.
 .3بازپرداخت قرض حسنه به خزینۀ سهامداران.
مادۀ شصت و دوم :ذخایر تخنییک
( )1رشکت تکافل مکلف است ذخایر تخنییک را به پیشنهاد مامور احصائیه در خزینۀ خطر تکافل
ایجاد نماید.
( )2ذخایر تخنییک شامل تمایم یا بعیص از ذخایر ذیل ،یا ترکیب دو و یا ر
بیشی از آنها یمباشد طوریکه
مامور احصائیه الزم یم بیند:
 .1ذخیۀ ادعاهای تصفیه ناشده.
 .2ذخیۀ حقالتکافل تأدیه ناشده.
 .3ذخیۀ برای تأدیۀ ادعاهای که تا حال به رشکت تکافل گزارش نگردیده باشد.
 .4ذخیۀ برای پاسخگوئ به کرس که در عموم واقع یمگردد.
 .5ذخیه احتیایط برای ادعاهای احتمایل.
 .6ذخیهۀ تخنییک برای تأدیۀ مسؤلیتهای آینده تکافل خانوادگ.
 .7ذخیه برای پس پرداخت قرض حسنه.
 .8ذخیه برای تساوی مازاد.
مادۀ شصت و سوم :دارای خزینۀ خطر تکافل
( )1رشکت تکافل مکلف است اطمینان حاصل نماید که دارائهای خزینههای تکافل برای تأدیه
دیون کاق بوده و خطرات متوجه به تکافل را ،که شامل موارد ر
آئ یمگردد،کاهش یمدهد:
 .1تنوع دارائها.
 .2قابلیت نقدینهگ دارائ.
 .3ارزش دارائ در بازار.
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 .4تناسب زمائ و ارزی دارائ.
مادۀ شصت و چهارم :خزینۀ شمایهگذاری تکافل
( )1رشکت تکافل مکلف است تا خزینۀ شمایهگذاری تکافل را ایجاد نموده و وجوه مختص به
شمایهگذاری در صورت تکافل خانوادگ را به آن پرداخت نماید.
( )2رشکت تکافل یمتواند یک خزینه و یا خزینههای متعدد شمایهگذاری تکافل را برای فعالیتهای
متعدد تشکیل نماید.
( )3رشکت تکافل یمتواند وجوه مختص به شمایهگذاری در خزینۀ شمایهگذاری تکافل را بمنظوری
ر
محصوالئ مایل مجاز ادارۀ تکافل
بورد رشیع طبق اصول رشیع در نهاد های مایل و
شمایهگذاری نماید.
ر
قسمن از مفاد خزینۀ شمایهگذاری تکافل به رشکت
( )4با در نظر داشت روش تطبیق شده تکافل،
تکافل بعنوان سهمیه ،یا فیصدی معلوم از مفاد ،و یا هم ترکیب سهمیه و فیصدی مفاد به
تشخیص و پیشنهاد مامور احصائیه و منظوری بورد رشیع تأدیه یمگردد.

فصل هشتم :توزیـ ــع مازاد
مادۀ شصت و پنجم:پالییس مدیریت مازاد
( )1رشکت تکافل مکلف است پالییس مدیریت مازاد خزینۀ خطر تکافل را در مشوره با بورد رشیع و
مامور احصائیه ترتیب نموده و از ادارۀ تکافل تایید نماید.
( )2در صورتیکه ادارۀ تکافل در ظرف  15روز از تاری خ تسلییم پالییس مازاد نظر خویش را طور کتن
ارائه ننماید پالییس متذکره تصویب پنداشته شده نافذ یمگردد.
( )3در صورتیکه ادارۀ تکافل ا ر
عیاضات خویش را راجع به پالییس مدیریت مازاد در آینده طور کتن
اظهار نماید ،رشکت تکافل مکلف به رفع ر
اعیاضات مذکور یمباشد.
مادۀ شصت و ششم :اصول توزیـ ــع مازاد
( )1رشکت تکافل مکلف است حی توزی ع مازاد قواعد ر
آئ را رعایت نماید:
 .1مازاد به پیشنهاد مامور احصائیه ،تائیدی هیئت مدیره و منظوری بورد رشیع توزی ع یمگردد.
 .2رشکت تکافل مکلف است مازاد را طبق پالییس خزینۀ خطر تکافل و تکافلنامه توزی ع نماید.
 .3توزی ع مازاد باید طبق ارزش کیل خطرات که توسط مامور احصائیه تصدیق شده باشد ،و
نتیجۀ کیل تفتیش تشخیص گردد.
 .4توزی ع مازاد باید منجر به کرس خزینۀ خطر تکافل نگردد.
ر
 .5مازاد باید طوری توزی ع گردد که برخورد عادالنه با همه اشیاککنندگان را تأمی نماید.
 .6ر
اشیاککنندگان که منفعت تکافل یا جیان خساره در مدت مازاد مربوطه حاصل نموده باشند
از توزی ع مازاد آن مدت مستفید شده نیمتواند.
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مادۀ شصت و هفتم :رأی مامور احصائیه
ر
( )1در صورتیکه طبق ارزیائ تخصیص مامور احصائیه مازاد باید غرض برآورده ساخی وجایب احتمایل
آینده توزی ع نگردد ،مامور احصائیه مکلف است از پیشنهاد توزی ع مازاد اجتناب ورزد.
( )2رشکت تکافل مکلف است ارزیائ و پیشنهاد مامور احصائیه را در خالل  15روز بعد از دریافت
پیشنهاد از ادارۀ تکافل تائید نماید .ادارۀ تکافل حق دارد پیشنهاد مامور احصائیه را قبول و یا رد
نماید.

فصل نهم :قرض حسنه
مادۀ شصت و هشتم :سهولت قرض حسنه
( )1رشکت تکافل مکلف است سهولت قرض حسنه به منظور تأدیه کرس در خزینۀ خطر تکافل را
تأسیس نماید.
( )2کرس موجود باید از طریق انتقال واقیع وجوه از خزینۀ سهامداران به خزینۀ خطر تکافل طور
قرض حسنه تمویل گردد.
( )3رشکت تکافل مکلف است طرزالعمل جیان کرس و خساره در خزینۀ خطر تکافل از طریق قرض
حسنه که باید مشتمل بر موارد ر
آئ باشد ایجاد کند:
 .1وقایع برای پرداخت قرض حسنه به خزینۀ خطر تکافل.
 .2روش توزی ع مازاد به ر
اشیاککنندهگان در حالتیکه خزینۀ خطر تکافل قرضدار قرض حسنه
باشد.
 .3مدت زمائ که در آن باید قرض حسنه بازپرداخت گردد.
 .4حاالتیکه در آن ضورت به بازپرداخت قرض حسنه نباشد.
 .5تأثی قرض حسنه باالی ر
اشیاککنندهگان احتمایل جدید.
مادۀ شصت و نهم :رشایط ایجاد قرض حسنه
( )1رشکت تکافل نمیتواند سهولت قرض حسنه را فسخ نماید مگر اینکه خزینۀ خطر تکافل به شکل
مستقل از وجوه قرض حسنه توانائ مایل کاق داشته باشد.
 .1در حالت انحالل رشکت تکافل ،قرض حسنۀ که به خزینۀ خطر تکافل پرداخت شده باشد
دارای حکم هبه یمگردد.
مادۀ هفتادم :بازپرداخت قرض حسنه
( )1در صورت مازاد در خزینۀ خطر تکافل ،قبل از توزی ع مازاد به ر
اشیاککنندگان به خزینۀ
سهامداران باز پرداخت یمگردد.
ر
صورئ معاف پنداشته یمشود که خزینۀ خطر تکافل بنا بر کرس مستمر در آن
( )2قرض حسنه در
قادر نباشد تا آن را ر
حن بعد از سه سال متوایل دوباره پرداخت کند.
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فصل دهم :محصوالت تکافل
مادۀ هفتاد و یکم :محصوالت جدید
( )1رشکت تکافل مکلف است قبل از اصدار محصول جدید ،اجازۀ ادارۀ تکافل را طور کتن اخذ
نمایند.
( )2رشکت تکافل مکلف است قبل از عرضۀ محصول جدید رشایط ر
آئ را تأمی نماید:
 .1محصول جدید در محدودۀ تکافل یا تجارتها و فعالیتهای منظور شدۀ ادارۀ تکافل قرار
دارد.
 .2رشکت تکافل دارای ظرفیت الزم مدیریت و ر
کنیول خطر ر
نایس از محصول جدید ،منجمله
ظرفیت مایل جهت حمایت محصوالت عرضه شده و محصول جدید یمباشد.
( )3رشکت تکافل بعد از تکمیل رشایط مندرج این مادۀ مکلف است پیشنهاد محصول جدید را توأم
با تشکیل تخنییک و رشیع آن ،مطالعه امکان پذیری تخنییک ،مایل ،حسابداری ،بازار ،رشیع و
ر
حقوق ،تصدیقنامه مامور احصایه که محصول از نگاه تخنییک سالم است ،منظوری بورد رشیع
و هیئت مدیره ،و سایر مدارک مورد ضورت بمنظور بازنگری و منظوری به ادارۀ تکافل تقدیم
نماید.
( )4پالییسها و طرزالعملهای محصول باید مورد تاییدی ادارۀ تکافل قرار گرفته باشد.
( )5قراردادهای محصوالت جدید میان میانځ و رشکتهای تکافل یا فروع آنها ،بدون اجازۀ ادارۀ
تكافل مدار اعتبار نبوده و متخلف مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنین مربوط ،مجازات
یمگردد.
مادۀ هفتاد و دوم :مسئولیت رشکت تکافل در قبال محصوالت جدید
( )1هیئت مدیره و رئیس اجرائیه رشکت مکلف اند که خطر احتمایل محصول را مدیریت نموده،
ضوریات و حقوق ر
اشیاککنندهگان را تأمی نمایند.
ر
خویرسا به شخص دیگری تفویض
( )2هیئت مدیره و رئیس اجرائیه رشکت یمتوانند صالحیت
نمایند ،ویل آنها شخصا در هر حالت مسئول یم باشند.
( )3در صورت تفویض صالحیت ،مقام منظورکننده باید بطور ضی ح ثبت و حوزۀ صالحیت
تفویض شده و شخص مفوض واضح گردد.
مادۀ هفتاد و سوم :مدیریت خطر محصوالت
( )1رشکت تکافل مکلف است پالییسها و طرزالعملهای مناسب را غرض مدیریت خطر مرتبط به
محصول تکافل و همچنان مکلفیتهای که در قبال ر
اشیاککنندهگان بعهده دارد ،وضع نماید.
( )2رشکت تکافل مکلف است پالییسها و طرزالعملهای متناسب به خطرات مرتبط به محصول
تکافل را طوری وضع نماید که میتوان خطر محصول جدید تکافل را در زنجیۀ ارزش ،منجمله
مراحل انکشاف ،تایید ،ارزشدیه ،بازاریائ ،فروش ،توزی ع ،مدیریت پورتفولیو ،حسابداری،
خدمات و نگهداشت محصول تکافل ،تشخیص و ر
کنیول نماید.
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( )3پالییسها و طرزالعملهای مدیریت خطر محصول تکافل برای محصول جدید ،و در صورت
ارزشدیه مجدد و یا تغییات در رشایط و مقررات محصول موجود ،بعد از تائیدی هیئت مدیرۀ
رشكت تكافل و ادارۀ تکافل رسما نافذ یمگردند.
( )4رشکت تکافل مکلف است اطمینان حاصل نماید که مدیریت خطرات محصول تکافل با
چارچوب کیل مدیریت و سیستم مدیریت خطرات تکافل رشکت سازگار است.
( )5پالییسها و طرزالعملها باید توسط رشکت تکافل در وقت مناسب با همه شعبات و بخشها و
کارمندان مربوط رشیک گردد و الزم است توسط شعبۀ ادارۀ خطرات رشکت تکافل به گونه
مداوم برریس گردد.
مادۀ هفتاد و چهارم :امنیت و کفایت سیستم ها
ر
( )1رشکت تکافل مکلف است سیستم های تکنالوژی معلومائ الزم به فعالیت تکافل داشته باشد.
ر
معلومائ و زیربنای الزم
( )2رشکت تکافل مکلف است از امنیت و کفایت سیستم های تکنالوژی
مطمی گردیده که محصوالت رشکت تکافل را با انجام ارزیائ متداوم و درست ،خطرات مرتبط
به تکنالوژی را حمایت نماید.
( )3رشکت تکافل مکلف است که برای امنیت و کفایت سیستمها ،پالییس داشته باشد.
مادۀ هفتاد و پنجم :طرزالعمل های نظارت
رشکت مکلف است طرزالعملهای مورد ضورت را بمنظور نظارت مؤثر و ر
کنیول خطرات محصول
تکافل وضع و بشکل منظم تطبیق نماید.

فصل یازدهم :تکافلنامه
مادۀ هفتاد و ششم :عقد تکافلنامه
( )1تکافلنامه در دو نسخه ترتیب یمگردد .یک نسخه آن با ر
اشیاککننده و نسخه دوم آن توأم با
دفی رشکت تکافل به شکل ر
ضمایم آن در ر
الکیونییک و کتن ثبت و حفظ یمگردد.
( )2رشکت تکافل ،نمایندهگان و کمیشنکار یمتواند ،حی عقد تکافلنامه موضوع تکافل را معاینه
کند.
( )3رشکت تکافل ،نمایندهگان ،کمیشنکار و ر
اشیاککننده مکلف اند ،حی عقد تکافلنامه از مطالن
که موجب تزئید یا تخفیف مسؤولیت آنها یمگردد ،طرف مقابل را کتبا اطالع دهند.
مادۀ هفتاد و هفتم :منفعت تکافلنامه
تکافلنامه به نام شخص ر
اشیاککننده یا شخص ثالث عقد گردیده منفعت آن به ذینفع طبق
رشایط مندرج تکافلنامه و قوانی نافذه تأدیه یمگردد.
مادۀ هفتاد و هشتم :تجدید و تمدید تکافلنامه
( )1ر
اشیاککننده مکلف است ،درخواست کتن خویش را جهت تجدید یا تمدید تکافلنامه به
رشکت تکافل ارائه نماید.
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( )2رشکت تکافل باید درخواست تجدید یا تمدید تکافلنامه را بادرنظرداشت خطرات ذیربط ارزیائ
و قیمت گذاری نماید.
ر
قسمن آنها را تابع تجدید تکافلنامه نماید.
( )3رشکت تکافل نیمتواند ،تأدیۀ مفاد یا منفعت یا
مادۀ هفتاد و نهم :مندرجات تکافلنامه
( )1تکافلنامه شامل رشایط مندرج قرارداد میان طرفی یمباشد.
( )2طرفی و سایر اشخاص ذینفع نیمتوانند ،بدون موافقۀ قبیل طرف دیگر در مندرجات تکافلنامه
تغیی وارد نمایند.
( )3تکافلنامه باید حاوی مندرجات ذیل باشد:
 .1اسم و آدرس مکمل طرفی قرارداد.
 .2عنوان و کود تکافلنامه.
 .3حقالتکافل و نحو پرداخت آن.
 .4سقف منفعت تکافل و نحوۀ جیان خساره.
 .5موضوع تکافلنامه و موقعیت آن.
 .6خطرات موضوع تکافل.
 .7زمان اعتبار تکافلنامه (تاری خ آغاز و ختم قرارداد).
 .8آدرس و شمارۀ تماس سمع شکایات ادارۀ تکافل.
 .9آدرس مکمل و شمارۀ تماس بخش رسیدگ به دعاوی رشکت تکافل.
حاالت و اساس واگذاری تکافلنامه و بازپرداخت و حساب بازپرداخت به
.10
ر
اشیاککنندهگان.
سایر رشایط مربوط به تکافل و موارد توافق شده میان طرفی قرارداد.
.11
( )4ادارۀ تکافل صالحیت دارد تکافل نامه های ستندرد و دارای مندرجات یکسان را برای محصول
ها یا سکتور های تکافل منظور و آنها را اجباری نماید.
مادۀ هفتاد و هشتادم :زبان تکافلنامه
( )1رشکت تکافل مکلف است ،تکافلنامه ها و اسناد مربوطه را به ییک از زبان های رسیم کشور و
زبان انگلییس تهیه نماید.
( )2رشکت تکافل باید عند الرصورت تکافلنامه و اسناد مربوطه را به زبان محیل نی ترتیب و صادر
نماید.
ر
مشیک
مادۀ هشتاد و یکم :تکافلنامۀ
رشکتهای تکافل یمتوانند ،تکافلنامه را طور ر
مشیک صادر نمایند و رشکتهای که نام شان درج
تکافلنامه یمباشد ،مطابق تکافلنامه مسؤولیت جیان خساره را به عهده دارند.
مادۀ هشتاد و دوم :تکافلنامۀ کوتاه مدت
رشکت تکافل یمتواند ،تکافلنامه های کوتاه مدت را تهیه و صادر نماید.
ر
داشی رشایط خاص ،حاوی مندرجات تکافلنامه مذکور
( )1تکافلنامههای کوتاه مدت ،بر عالوه
در این قانون یمگردد.
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مادۀ هشتاد و سوم :تکافل مضاعف
ر
شخص نیمتواند عی خطر را بیشی از یک بار با یک رشکت تکافل و یا رشکتهای تکافل مختلف
تکافل نماید.
مادۀ هشتاد و چهارم :تکافل اجباری
ر
دولن یم توانند مطابق احکام این قانون بعیص یا سایر انواع تكافل را به
( )1ادارۀ تکافل و جهات
همه یا بعیص سکتورها و یا اشخاص اجباری نماید.
( )2امور مربوط به انواع تکافل اجباری ،در مقررههای جداگانه تنظیم یمگردد.
مادۀ هشتاد و پنجم :حق التكافل
( )1ر
اشیاک کننده مکلف است حق التکافل را ،طبق رشایط مندرج در تکافلنامه و به شیوه که در
آن تعیی گردیده ،پرداخت نماید.
( )2حق التکافل باید مستقیما به رشکت تکافل و یا حساب بانیک رشکت تکافل پرداخته شود.
( )3مسؤولیت رشکت تکافل بعد از پرداخت حق التکافل توسط ر
اشیاک کننده آغاز یمگردد مگر
اینکه در تکافلنامه طور دیگری توافق صورت گرفته باشد.
( )4حقالتكافل تأدیه شده به رشکت تکافل تابع احکام قوانی مالیات یم باشد.
( )5هرگاه در موضوع تکافلنامه و یا در ماهیت خطر تغیی وارد گردد ،طرفی یمتوانند به توافق شان
حقالتکافل را تعدیل نمایند.
( )6در صورت عدم موافقۀ طرفی طبق حکم مندرج فقرۀ ( )4این ماده ،تکافلنامه لغو یمگردد.

ن
فعالی تکافل
فصل دوازدهم :مکلفیت های رشکت و
مادۀ هشتاد و ششم :اصول شمایهگذاری
رشکت تکافل مکلف است ،حی شمایهگذاری ،اصول ذیل را در نظر داشته باشند:
 .1رشکت تکافل مکلف است شمایهگذاری ها را طبق اصول رشیعت اسالیم طبق رهنمودهای
رشیع صادره بورد رشیع و ادارۀ تکافل انجام دهد.
 .2شعبۀ خزانه داری رشکت حرفهای و مؤثر در شمایه گذاری داشته باشد که همه شمایه
گذاری ها باید از طریق این شعبه صورت بگید.
 .3درائها با رعایت احتیاط و حفظ منافع ر
اشیاککنندهگان و سهامداران به شکل حرفهای
شمایه گذاری شود و باید مناسب به ماهیت ر
الیامات رشکت تکافل باشد.
 .4شعبۀ خزانه داری و مدیران رشکت تکافل در صورت تضاد منافع باید از منافع ر
اشیاک
کننده گان و سهامداران اطمینان حاصل نماید.
 .5شمایه گذاری در دارائ ها باشد که شناسائ ،برریس ،اداره و ر
کنیول خطرات آن بطور
واضح بتواند و شمایه قابلیت تبدیل شدن به پول یا نقدینیک مناسب طبق ضورتهای
رشکت تکافل داشته باشد.
 .6عدم شمایه گذاری در ساحات فعالیتهای ممنوعه و غی قانوئ.
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مادۀ هشتاد و هفتم :ر
دسییس به اطالعات
ر
عملیائ تکافل و اصول رشیع آن را همراه با تصدیق
( )1رشکت تکافل مکلف است جزئیات روش
رشیع امضاء شده از بورد رشیع ،به ر
نرس بسپارد.
( )2رشکت تکافل مکلف است جزئیات بورد رشیع را از طریق ویب سایت و بروشورهای خویش
نرس و به ر
ر
اشیاککنندهگان مهیا سازد.
ر
منترسه باید دقیق ،کاق و به روز بوده و به زبان واضح و قابل فهم با ترجمۀ دری و
( )3اطالعات
پشتو که حد اقل اصطالحات تخنییک در آن استفاده شده باشد ،تحریر گردد.
ر
اطالعائ که به
( )4رشکت تکافل مکلف است حتیم سازد که معلومات صادره در اسناد و
ر
اشیاککنندهگان ارائه گردیده است و راپور های که به ادارۀ تکافل ارائه گردیده است با هم
مطابقت داشته باشد.
( )5رشکت تکافل مکلف است ر
اشیاککنندهگان را در ظرف  7روز از هر نوع تغیی و تعدیل در روش
ر
عملیائ یا رشوط و رشایط محصوالت و تاثی تغیات اتخاذ شده ،اطالع داده اجازه آنها را
بدست آرد.
( )6در صورتیکه تأثی تغیات مادی و مایل قابل مالحظه باشد ،جزئیات کاق باید افشاء گردد که
موضوع را برای ر
اشیاککنندهگان واضح سازد.
( )7ادارۀ تکافل یمتواند رشایط خاص گزارشدیه در زمینۀ افشا و ر
نرس جزئیات به مردم را پیشنهاد
نماید.
مادۀ هشتاد و هشتم :فعالیتهای ممنوع
( )1فعال تکافل مکلف است از فعالیتهای ذیل اجتناب ورزد:
ر
تجارئ و تقلب آمی.
 .1استفاده از روش های غی قانوئ
 .2انجام فعالیت پول شوئ و تمویل تروریزم با استفاده از منابع مایل ر
نایس از عرضۀ خدمات
تكافل.
 .3صدور تكافلنامههای غی واقیع و تزویری.
 .4ارائه معلومات نادرست و گزارش غی واقیع از وضعیت مایل به ادارۀ تکافل،
ر
اشیاککنندهگان ،و مردم.
ر
فعالین که منجر به ایجاد موانع در بازار تکافل و یا انحصار
 .5سهمگیی در توافقنامه و یا
عرضۀ خدمات تکافل گردد.
( )2امور مربوط به پول شوئ در عرصۀ تکافل طبق قانون جلوگیی از پول شوئ و قانون مبارزه
علیه تطهی پول تنظیم یمگردد.
مادۀ هشتاد و نهم :تکذیب سبب حادثه
رشکت تکافل نیمتواند ادعای مربوط به خطر و حادثۀ غی ر
میقبه که موضوع تکافلنامه را تشکیل
یمدهد و علت اسایس خساره است ،را بدون تحقیق مناسب موضوع تکذیب نماید.
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مادۀ نودم :توقف و امتناع از عرضۀ خدمات
( )1رشکت تکافل ،نمایندگ ،و کمیشنکار تکافل نمیتوانند بدون اجازه قبیل کتن ادارۀ تکافل
فعالیتهای خویش را توقف دهند.
( )2رشکت تکافل ،نمایندگ ،و کمیشنکار تکافل مکلف اند در صورت امتناع از عرضۀ محصول یا
خدمات مربوطه به شخص ،دالیل آنرا به ادارۀ تکافل و شخص مذکور ارائه نمایند.
مادۀ نود و یکم :تکافوی شمایه
ر
تجارئ خویش ،شمایۀ الزم را با
( )1رشکت تکافل مکلف است جهت پیشید فعالیتهای
درنظرداشت مصارف و ر
الیامات مذکور در احکام این قانون در اختیار داشته باشند.
( )2ادارۀ تکافل مکلف است ،رشایط تکافوی شمایه و روش های محاسبوی فعالی تکافل را با
درنظرداشت معیارهای میل و بی الملیل و احکام این قانون ،تجویز و از تطبیق آن نظارت نماید.
( )3هرگاه ادارۀ تکافل تشخیص دهد که شمایه رشکت تکافل برای فعالیتهای شان تکافو نیم نماید،
در این صورت یمتواند رشکت تکافل را مکلف به افزایش شمایه نماید.
( )4ادارۀ تکافل دارائ و دیون رشکت تکافل را طبق احکام این قانون و طبق تقسیم اوقات نظارت
خویش قیمتگذاری (ارزیائ) یم نماید.
( )5امور مربوط به قیمتگذاری دارائ و دیون رشکت تکافل در طرزالعمل جداگانه تنظیم یمگردد.
( )6ادارۀ تکافل میتواند ملکیت و دارائ رشکت تکافل را قیمت گذاری نماید یا اشخاص قراردادی را
برای انجام قیمتگذاری استخدام نماید که هزینهاش رشکت تکافل یم پردازد.
مادۀ نود و دوم :تکافل اتکای
( )1رشکت تکافل مکلف است تکافل اتکائ را از رشکت تکافل اتکائ داخیل یا خارج طبق تائید ادارۀ
تکافل تنظیم نماید.
( )2رشکت تکافل مکلف است تا تصدیق مبن بر ثبات مایل و فعالیت رشکت تکافل اتکائ مربوط را
به ادارۀ تکافل ارائه نماید.
( )3در صورتیکه تکافل اتکائ امکان پذیر نباشد و رشکت تکافل به منظوری بورد رشیع خویش دالیل
موجه را بصورت کتن ارائه نموده قناعت ادارۀ تکافل را حاصل نماید ،ادارۀ تکافل بمنظوری
بورد عایل رشیع میتواند بطور استثنائ اجازه بیمه اتکائ را صادر نماید.
مادۀ نود و سوم :نگهداری اسناد
( )1رشکت و فعالی تکافل مکلف اند ،همه اسناد مربوط را حد اقل به مدت پنج سال حفظ و
نگهداری نمایند.
( )2رشکتها و فعالی تکافل مکلف اند ،اسناد کامل دارائ ها ،معامالت و امور مربوط را طبق
روشها و سیستمهای ستندرد و معمول سکتور تکافل و رعایت حکم مندرج این ماده ،به شکل
ر
الکیونییک و کتن حفظ نمایند.
( )3ادارۀ تکافل صالحیت دارد تا اسناد حفظ شدۀ رشکتها و فعالی تکافل را جهت حصول
اطمینان ،مورد تفتیش و نظارت قرار دهد.
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مادۀ نود و چهارم :حق النظارت
ادارۀ تکافل در بدل نظارت و تفتیش رشکتها و فعالی تکافل ،مبلیع را به عنوان حق النظارت،
تعیی نموده و رشکتها و فعالی تکافل بعد از نظارت و تفتیش ،مکلف به پرداخت آن یمباشند.
مادۀ نود و پنجم :واگزاری تکافلنامه
( )1رشکت تکافل مکلف است در تکافلنامه حاالت و اصول محاسبه پس پرداخت در حالت واگزاری
تکافلنامه ،منظور شده از بورد رشیع و ادارۀ تکافل ،را بطور ضی ح توضیح دهد.
( )2رشکت تکافل مکلف است که پس پرداخت را با در نظرداشت موارد ذیل محاسبه نماید:
 .1اصول قبول شده احصائیه و تعیی خطرات.
 .2تعامل عادالنه با ر
اشیاککنندهگان.
 .3طبق معیارهای روش بازار.
( )3رشکت تکافل مکلف است پرداختهای واگزاری تکافلنامه را به ر
اشیاک کننده گان از خزینۀ خطر
تکافل و خزینۀ شمایه گذاری تکافل طبق محصول مربوطه پرداخت نماید.
( )4رشکت تکافل میتواند تنها در ر
حالن فیس را در عوض واگزاری تکافلنامه اخذ نماید که اساس
ر
بیشی از مصارف واقیع
محاسبه همچو فیس در تکافلنامه به شکل واضح ترصی ح گردیده و
برریس عریضه واگزاری نباشد.

فصل ن
جیان خساره
سیدهم :کرس و ر
مادۀ نود و ششم :ادعا
( )1ذینفع یمتواند ادعای خویش را طبق رشایط تکافلنامه به رشکت تکافل درخواست نماید.
( )2رشکت تکافل مکلف است ،منفعت تكافل را به ذینفع مطابق تکافلنامه به تناسب خسارۀ وارده،
در در خالل یس روز کاری جیان نماید .این مدت از روز ادعای جیان خساره آغاز یمگردد.
( )3رشکت تکافل مکلف است طبق طرزالعملهای خزینۀ خطر تکافل و تکافلنامۀ خسارات ذینفع
را از خزینۀ مربوطه جیان نماید.
( )4رشکت تکافل نیم تواند ادعای جیان خساره را رد نماید مگر اینکه دالیل مؤجه و واضح برای رد
ادعا موجود و آن را به ذینفع به شکل کتن ارایه نماید.
( )5رشکت تکافل مکلف است تا ادعا های رد شده را به ادارۀ تکافل خالل هفت روز کاری با دالیل
موجه و واضح ارائه نماید.
( )6ذینفع یم تواند در مورد رد ادعای جیان خساره به ادارۀ تکافل شکایت نماید و حق دارد به
محاکم مراجعه نماید .و ادارۀ تکافل مکلف است در خالل پانزده روز کاری از تاری خ شکایت به
آن جواب ارائه نماید.
( )7زمان تقاضای ادعای جیان خساره ،یک سال تقوییم بوده و از روز وقوع حادثه آغاز یمگردد.
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مادۀ نود و هفتم :ادعای فریبکارانه و مدارک کاذب
( )1ر
اشیاککننده مکلف است از ارائه معلومات یا گزارش غی واقیع بمنظور حصول پول یا منفعت
و تقاضای جیان خساره بر مبنای آن اجتناب ورزد.
( )2رشکت تکافل مکلف است میکانیم مؤثری را برای تشخیص و مبارزه علیه ادعای فریبکارانه و
مدارک کاذب طرح نموده و ادارۀ تکافل از تطبیق آن نظارت نماید.
مادۀ نود و هشتم :اقدمات الزایم در صورت وقوع کرس در خزینۀ خطر تکافل
( )1در صورتیکه دارائهای خزینۀ خطر تکافل نسبت به ادعا های الزمالتأدیه تکافو ننماید ،رشکت
تکافل مکلف است کرس موجود را از طریق قرض حسنه از خزینۀ سهامداران مرفوع سازد.
ر
اقدامائ را مراعات نماید که از جانب ادارۀ تکافل
( )2رشکت تکافل مکلف است در حالت کرس تمایم
توصیه یمگردد.

فصل چهاردهم :راپور دیه به ادارۀ تکافل
مادۀ نود و نهم :گزارش مایل
ر
گزارش مایل رشکت تکافل ،فعالی تکافل ،و رشکت کنیویل رشکت تکافل طبق احکام گزارش های
مایل در قانون بیمه انجام یمشود.
مادۀ یکصدم :راپور دیه خاص به تکافل
رشکت تکافل مکلف است که عالوه بر مشخصات مذکور در ماده نود و نهم مشخصات ر
آئ در
گزارش مایل خویش ارائه نماید:
 .1صورت حساب مایل مربوط به هر نوع تکافل (تکافل خانوادگ و تکافل عمویم).
 .2معامالت تکافل مربوط به هر محصول تکافل.
 .3تفصیل مایل خزینههای تکافل.
 .4تفصیل قرض حسنه.
 .5تفصیل مازاد و توزی ع مازاد.
 .6تفصیل سازگاری رشیع
 .7تغییات در بورد رشیع و شعبه سازگاری رشیع.
 .8تفصیل اشتباهات و یافته های راپور تفتیش رشیع خارج.
 .9موارد دیگر گزارش مورد ضورت به تشخیص ادارۀ تکافل.

فصل پانزدهم :تفتیش امور مایل و احصائیوی
مادۀ یکصد و یکم :راپور حسابات ساالنه
( )1رشکت تکافل ،فعالی تکافل ،و رشکت ر
کنیویل مكلف اند تا امور حسائ و احصائیوی خویش را
طبق اصول و قواعد تصویب شده ادارۀ تکافل طبق احکام تفتیش ندرج در قانون بیمه مورد
تفتیش و تصدیق قرارد دهد.
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( )2رشکت تکافل مکلف است که عالوه بر مشخصات مذکور در فقره ( )1اين ماده موارد و
مشخصات راپور دیه خاص به تکافل در ماده یکصدم این قانون شامل تفتیش خویش نماید.
مادۀ یکصد و دوم :وظایف مامور احصائیه
( )1مامور احصائیه رشکت تکافل وظایف ذیل را انجام دهد:
 .1دریافت تمام اطالعات و جزئیات مورد ضورت از مامور احصائیه قبیل.
 .2ارزیائ وضعیت مایل رشکت تکافل.
 .3ارزیائ توانائ رشکت با در نظرداشت تعهدات آینده آن.
 .4ارزیائ وضعیت خزینۀ خطر تکافل و قرض حسنه.
 .5تعیی و تصدیق نرخ حقالتکافل برای محصوالت رشکت تکافل.
 .6تعیی و تایید رشایط و قواعد تخنییک مربوط به خزینههای رشکت تکافل.
 .7ارائه مشوره و توصیهها مربوط به پالییس شمایهگذاری رشکت تکافل.
 .8تعیی و پیشنهاد مازادیکه ممکن آن را به ر
اشیاککنندهگان تأدیه کرد ،غرض منظوری
هیئت مدیره و بورد رشیع.
 .9توصیه های احصائیوی دیگر.
( )2مامور احصائیه در برابر مشوره و نظریات تخنییک در برابر رشکت تکافل یا رشکت بیمه در صورت
دریچۀ تکافل مسئول یمباشد و در صورت تقاضا مکلف است اسناد ذیل را در اثبات نظریات
خود به ادارۀ رشکت تکافل یا رشکت بیمه در صورت دریچه تکافل ارائه نماید:
 .1اطالعات و اظهارات احصائیوی دقیق در مورد وضعیت مایل فعیل و آینده رشکت تکافل یا
رشکت بیمه در صورت دریچۀ تکافل.
 .2گزارش ساالنه در ظرف شصت روز از تاری خ انقضا سال مایل رشکت تکافل یا رشکت بیمه
در صورت دریچۀ تکافل که منعکس کننده دقت ذخیه های فن یمباشد.
 .3گزارش ساالنه در ظرف شصت روز از تاری خ انقضا سال مایل رشکت تکافل یا رشکت بیمه
در صورت دریچۀ تکافل که منعکس کننده دقت قیمت گذاری محصوالت تکافل و جیان
خساره یمباشد.
 .4تحلیل عواید شمایه گذاری رشکت تکافل.
 .5تحلیل توسعه بسته تكافل.
 .6تحلیل مصارف.
 .7گزارش منعکس کننده دقت مقایسه دارائها با دیون.
 .8وضعیت پالییس تضمی
( )3رشکت تکافل مكلف است وظایف احصائیوی را بر جا و در مطابقت با گزارش های آن عمل
کند ،در غی این صورت ادارۀ تکافل مکلف است به مصارف رشکت تکافل ،مامور احصائیه را
بمنظور پیشید فعالیتهای احصائیوی استخدام نماید.
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( )4مامور احصائیه مکلف است در صورت وجود خطرات فوری یا احتمایل در برابر رشکت تکافل،
گزارش عاجل را طور مستقیم به هیئت مدیره رشکت تکافل ارائه کند و هیئت مدیره باید گزارش
را برریس و اقدامات اصالج را پیش بین کند.
( )5مامور احصائیه رشکت تکافل مکلف است ساالنه و یا حسب تقاضای ادارۀ تکافل گزارش
وضعیت مایل رشکت را به ادارۀ تکافل تسلیم دهد.
( )6گزارش مذکور در فقرۀ ( )5این ماده باید حاوی ارزیائ دقیق وضعیت مایل کیل رشکت تکافل
بوده و طبق دستورالعمل های تکافل صادر شده ادارۀ تکافل تهیه گردیده باشد.
( )7رشکت تکافل مکلف است به منظور اداره کردن خطرات رشکت تکافل و خطرات خزینه های
ر
ساخی نقش شعبه اداره کردن خطرات ،مامور احصائیه ،آمر سازگاری
تکافل ،و به منظور واضح
ر
رشیع و دیگران در این عرصه پالیییس جامع اداره کردن خطرات شکت داشته باشد.

فصل شانزدهم :وجایب حفظ توانگری مایل
مادۀ یکصد و سوم :رویکرد بیالنس شیت مجمویع
رشکت تکافل مکلف است رویکرد بیالنس شیت مجمویع را با تفکیک ضی ح میان خزینۀ تکافل
ر
اشیاککنندگان و خزینۀ سهامداران ترتیب نماید.
مادۀ یکصد و چهارم :توانگری مایل
( )1رشکت تکافل مکلف است که:
 .1تأدیات کاق به خزینۀ خطر تكافل بمنظور حفظ توانگری مایل صورت گرفته تا ادعاهای
ر
اشیاککنندگان برآورده گردد.
 .2شمایۀ کاق بمنظور تمویل مصارف و وجایب رشکت بشمول تأدیه قرض حسنه به خزینۀ
خطر تکافل را در اختیار داشته باشد.
( )2رشکت تکافل مکلف است بر عالوه شمایه ابتدائ ،در همه حاالت وجوه مشخص را برای تادیه
قرض حسنه به خزینۀ خطر تکافل را تأمی نماید.
مادۀ یکصد و پنجم :شاخص های توانگری
ادارۀ تکافل مکلف است شاخصها و اهداف توانگری مایل رشکت تکافل را وضعکند.

فصل هفدهم :مؤیدات
مادۀ یکصد و ششم :فعالیت بدون جواز و سوء استفاده از اجازهنامۀ فعالیت
( )1هر گاه شخیص فعالیت و خدمات تکافل را بدون جواز عرضه نمایند و یا فعالیتهای را انجام
دهد که مطابق اجازهنامۀ فعالیت حق انجام آنرا ندارد به جرایم نقدی ذیل محکوم یمگردند:
 .1رشکت تکافل :مبلغ پنجصد هزار ( )500٫000افغائ
 .2کمیشنکار ،رشکت تفتیش و یا شوی کننده :مبلغ یس هزار  30٫000افغائ
 .3نماینده ،بازرس خساره یا مشاور :مبلغ ده هزار ( )10٫000افغائ
( )2اگر اشخاص مندرج این ماده فعالیتهای خویش را بدون اخذ جواز از ادارۀ تکافل تکرار نمایند،
محکوم به دو برابر جرایم نقدی فوقالذکر یمگردند.
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مادۀ یکصد و هفتم :تأخی در تجدید اجازهنامۀ فعالیت
( )1هرگاه شخص اجازهنامۀ فعالیت مربوط را مطابق احكام این قانون تجدید ننماید ،مکلف به
پرداخت مبلغ سه هزار( )3٫000افغائ جریمۀ نقدی در مقابل هر روز تأخی یم گردد.
مادۀ یکصد و هشتم :تخلف از رشایط جواز
هرگاه حی پروسۀ ارزیائ ثابت گردد که فورم درخواست اجازهنامۀ فعالیت مندرج این قانون حاوی
معلومات کاذب و خالف حقیقت یمباشد ،مرتکب تحت تعقیب عدیل قرار گرفته و به پرداخت
مبلغ یکصد هزار ( )100٫000افغائ جریمۀ نقدی محکوم یمگردد.
مادۀ یکصد و نهم :عرضه نمودن محصول تکافل بدون منظوری ادارۀ تکافل
قرارداد تکافلنامه میان نماینده گان ،کمیشنکاران ،و رشکتهای تکافل که مربوط به محصول
ناتائید شده از طرف ادارۀ تکافل باشد ،مدار اعتبار نبوده و رشكت تكافل به پرداخت مبلغ سه صد
هزار ( )300٫000افغائ مقابل هر محصول غی مجاز مجازات یمگردد.
مادۀ یکصد و دهم :ناسازگاری رشیع
هرگاه رشکت تکافل بصورت قصدی مرتکب ناسازگاری رشیع شود و یا ناسازگاری رشیع را تصحیح
ننماید ،به پرداخت مبلغ سه صد هزار ( )300٫000افغائ جریمۀ نقدی محکوم یمگردد و ادارۀ
تکافل یمتواند بر اساس اطالعیۀ کتن ،اجازهنامۀ فعالیت وی را تعلیق نماید.
ر
خارج
مادۀ یکصد و یازدهم :منع خریداری تکافل نامۀ
هرگاه شخص از حکم مندرج مادۀ پنجم این قانون تخلف ورزد ،مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی
یمباشد که حد ر
اکی آن مجموع حق التكافل قابل پرداخت یمباشد.
مادۀ یکصد و دوازدهم :تأخی در اطالع دیه
( )1هر گاه رشکت تکافل و یا فعال تکافل احكام مربوط به راپوردیه را رعایت نه نماید ،به پرداخت
مبلیع که ر
کمی از سه هزار ( )3٫000افغائ جریمۀ نقدی نباشد محکوم یمگردد.
ر
بیشی گردد ،رشکت تکافل و یا فعال تکافل مکلف به پرداخت مبلغ
( )2هرگاه تاخی از ده روز کاری
پنج هزار ( )5٫000افغائ در مقابل هر روز تاخی بوده و در صوریکه تاخی ایل سه ماه باشد
مکلف به پرداخت مبلغ هفت هزار ( )7٫000افغائ در مقابل هر روز تاخی محکوم یمگردد.
( )3هر گاه متخلف از تطبیق حکم مندرج فقرۀ ) (2این مادۀ امتناع ورزد ،در اینصورت ادارۀ تکافل
بر اساس اطالعیۀ کتن ،اجازهنامۀ فعالیت وی را ایل ر
مدئ که الزم یم داند تعلیق یمنماید.
مادۀ یکصد و ن
سیدهم :اظهارات نادرست
هرگاه شخص معلومات نادرست و غلط مربوط به امور تکافل را به ادارۀ تکافل ،رشکت تکافل و یا
ادارات دیگری ارائه نماید ،شخص مذکورطبق حاالت محکوم به پرداخت جریمه نقدی میان ده
هزار ( )10٫000و یکصد هزار ()100٫000افغائ یمگردد.
مادۀ یکصد و چهاردهم :تکرار تخلف
هرگاه رشکت تکافل و فعالی تکافل مکررا مرتکب عی تخلف شوند ،مجازات ترصی ح شده در مورد
دو چند محاسبه شده و مرتکب به مدت یکسال از تشبث در همان بخش محروم یمگردد.
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مادۀ یکصد و پانزدهم :تخلف از مقررات ،لوایح و اوامر ادارۀ تکافل
هرگاه رشکت تکافل و فعال تکافل احکام مندرج این قانون ،مقرره ها ،طرز العمل ها ،هدایات،
دستورها ،لوایح ،و دیگر اسناد مهم ادارۀ تکافل را رعایت ننماید ،به جریمه نقدی که ر
کمی از پنج
هزار ( )5٫000افغائ نباشد محکوم گردیده یا اجازهنامۀ فعالیت حسب احوال در حالت تعلیق قرار
گرفته و یا لغو یم گردد.
مادۀ یکصد و شانزدهم :افشای اشار
هرگاه مؤظف خدمات عامه ،عضو بورد رشیع و بورد عایل رشیع ،موظف رشکت تکافل ،و فعالی
تکافل اشار و اسناد محرم تکافل را افشاء نماید ،به پرداخت مبلغ ده هزار ( )10٫000افغائ جریمۀ
نقدی محکوم گردیده و تحت تعقیب عدیل و قضائ قرار یمگید.
مادۀ یکصد هفدهم :ارائه معلومات کاذب
هرگاه ر
اشیاککننده و یا ذینفع معلومات کاذب و خالف حقیقت را طور عمدی به منظور دریافت
ا
جیان خساره ارائه نماید و یا واقعه گزارش شده اصال توسط شان پالن گردیده باشد ،آنها از جیان
خساره محروم و به ارگانهای عدیل و قضائ بمنظور تعقیب قضائ معرق یمگردند.
مادۀ یکصد و هژدهم :تخلف مؤظف خدمات عامه
هرگاه مؤظف خدمات عامه در ترتیب اسناد کاذب ،گزارش مایل و تفتیش،گزارش حادثه همکاری
کند یا همچو اسناد و گزارش ها را ترتیب یا منظور و تایید نماید ،طبق احوال از وظیفه منفک ،به
جریمۀ نقدی میان ده هزار ) (10٫000و دو صد هزار ( )200٫000افغائ محکوم و به ارگانهای
عدیل و قضائ معرق یمگردد.
تقلن
مادۀ یکصد و نوزدهم:گزارش ر
هرگاه مفتش ،مامور احصائیه و یا بازرس خساره و یا فعال تکافل دیگر ،گزارش نادرست را به ادارۀ
تکافل ارائه نماید ،در اینصورت بر عالوه جیان خساره وارده بنا بر گزارش نادرست طبق احوال به
جریمۀ نقدی که ر
کمی از مبلغ صد هزار( )100٫000افغائ نباشد ،محکوم یمگردد.
ن
قوانی دیگر
مادۀ یکصد و بیستم :تطبیق
( )1بر عالوه تخلفات مذکور در این قانون و مؤیدات مندرج آن ،کود جزا ،قانون بانکداری ،قانون
افالس ،قانون منع تطهی پول ،قانون تمویل تروریزم در مورد تخلفات مربوط به تکافل قابل
تطبیق یم باشند.
( )2ذکر تخلفات در این قانون مانع پیشید دوسیه های جنائ متخلفی در عی قضیه نیمگردد،
طوریکه ممکن است در عی موضوع دو نوع مؤیدات تطبیق گردد.
مادۀ یکصد و بیست و یکم :تخلفات غی مذکور در قانون
( )1هرگاه رشکت و فعال تکافل از احکام مندرج این قانون ،سایر اسناد تقنین ،طرزالعملها،
پالییسها ،رهنمودها ،دساتی و اساسنامۀ مربوط تخلف نماید که در این قانون و یا سایر اسناد
تقنین برای آن جریمه تعیی نشده باشد ،حسب احوال طور ذیل تأدیب یمگردد:
 .1توصیۀ کتن
 .2اخطاریۀ کتن
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 .3تعلیق اجازهنامۀ فعالیت ایل مدت ( )45روز
 .4فسخ اجازهنامۀ فعالیت و معرق آن به مراجع عدیل و قضائ.
( )2در تعیی مجازات ،ادارۀ تکافل باید وضعیت ،خفت و شدت ،تکرار و نتایج تخلف را در نظر
بگید.
در صورت عدم قناعت بر تصمیم ادارۀ تکافل ،به استثناء حالت مندرج در بند  4فقرۀ  1این ماده،
رشکت تکافل و یا فعال تکافل یمتواند شکایت خویش درج نماید.

فصل هژدهم :احکام متفرقه
مادۀ یکصد و بیست و دوم :ارجاع به قانون بیمه
احکام سهامداری ،ادغام و واگزاری رشکت ،متولیت ،احیای مجدد رشکت ،تصفیه رشکت ،انحالل
رشکت ،و اقدامات اصالج و تنفیذی موجود در قانون بیمه با تغییات الزم در مورد رشکت های
تکافل قابل تطبیق یم باشد.
مادۀ یکصد و بیست و سوم :تبدیل رشکت بیمه به رشکت تکافل
( )1رشکت بیمه یمتواند به منظوری ادارۀ تکافل و تکمیل رشایط مذکور در این قانون به رشكت
تكافل تبدیل گردد.
( )2رشکت بیمه مکلف است پالن دقیق تبدیل و تأثی آن بر کسب و کار رشکت بیمه را به ادارۀ
تکافل ارائه نماید.
( )3همه الزامات و مشخصات رشکت تکافل که در این قانون ذکر گردیده به رشكت بیمه تطبیق
یمگردد.
( )4ادارۀ تکافل با در نظرداشت تصویب بورد عایل رشیع و بعد ازینکه اطمینان حاصل نماید که
تبدییل به نفع رشکت بیمه ،منفعت عمویم ،و مفاد سکتور تکافل است منظور نماید.
( )5رشکت بیمه مكلف به پرداخت فیس برریس درخواست اجازه نامه طبق احکام این قانون
یمباشد.
مادۀ یکصد و بیست و چهارم :دریچۀ تکافل الزایم
رشکتهای بیمه مکلف اند یط یک سال بعد از انفاذ این قانون دریچۀ تکافل را ایجاد نمایند مگر
اینکه ادارۀ تکافل مدت مذکور را تمدید نماید و یا رشکت بیمه خارج را طور کتن از این امر مستثن
قرار دهد.
مادۀ یکصد و بیست و پنجم :عدم واگذاری
اجازه نامههای فعالیت که به اساس احکام این قانون صادر یم گردد منحرص به دارندۀ آن بوده،
قابل انتقال و واگذاری به شخص دیگر نیمباشد.
مادۀ یکصد و بیست و ششم :قرارداد تمویل
( )6رشکت تکافل یمتواند با سایر مؤسسات مایل ،قرارداد تمویل عقد نماید ر
برسطیکه تمویل در
سازگاری با اصول رشیعت اسالیمباشد.
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( )7مؤسسات مایل مندرج فقرۀ ) (1این ماده نیمتواند اجازهنامۀ فعالیت منحیث نماینده
یاکمیشنکار را از ادارۀ تکافل اخذ نماید.
مادۀ یکصد و بیست و هفتم :تضاد منافع
رئیس ادارۀ تکافل ،معاونی ،مفتشی و کارمندان ادارۀ تکافل نیمتوانند رشکت تکافل را ایجاد و یا
منحیث فعالی تکافل ،به استثنای ر
اشیاککنندهگان ،فعالیت نمایند.
مادۀ یکصد و بیست و هشتم :تأسیس نهادها
ر
آموزیس تکافل در صورتیکه با منافع سکتور تکافل
نهاد های تکافل مانند انجمن ،اتحادیه و مراکز
در تضاد نباشد مطابق این قانون و سایر قوانی نافذۀ کشور تأسیس شده یمتوانند.
مادۀ یکصد و بیست و نهم :وضع مقرره ها ،لوایح و طرزالعمل ها
( )1ادارۀ تکافل یمتواندبه منظور تطبیق ر
بهی احکام این قانون ،مقرره ها را پیشنهاد ،لوایح و
طرزالعملها را وضع نماید.
( )2ادارۀ تکافل مکلف است لوایح ،طرزالعمل ها ،قواعد و همه پالییس ها را ر
نرس و بصورت دوامدار
اصالح و تعدیل نماید.
مادۀ یکصد و یس ام :انفاذ
این قانون از تاری خ ر
نرس در جریدۀ رسیم نافذ یمگردد.
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