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 عمویم احکام: اول فصل

 مبنن  اول: مادۀ 

  .است گردیده وضع افغانستان اسایس قانون و یازدهم دهم ده هایمااحکام  در روشن   قانون این

 دوم: اهدافمادۀ 

 :از اند عبارت قانون این اهداف

 تکافل امور  تمایم از  نظارت و  تنظیم .1

 تکافل توسعۀ و انکشاف گذاری،  شمایه از حمایت .2

کی    منافع و حقوق از  حمایت .3  تکافل مشیر

 تکافل فرهنگ ساخیر   نهادینه و تروی    ج .4

 تکافل انگکنند عرضه میان سالم رقابت زمینۀ آوریفراهم .5

 اصطالحات سوم: مادۀ 

 میکند:  افاده را  ذیل معائ   قانون این در  آئر  اصطالحات

یعت اصول با  مطابق است نظام : تکافل .1 ک تعاون بر  مبتن   که  اسالیم شر  اساس بر و  بوده مشیر

اک آن ک ۀخزین به تا  یند نمایم توافق تکافل انگد کنناشیر  تأدیه را  معین   التکافل حق ،مشیر

 مستحق ،ر گدی ذینفع افراد  یا  و  آنها  ،قرارداد  طبق ،مشخص واقعات وقوع صورت در  و  نمایند 

ان یا  مایل مفاد   . شوند  یم شناخته خساره جی 

کت .2  بحيث تکافل فعاليت انجام غرض را  تکافل ادارۀ ۀصادر  ۀناماجازه که  شخیص : تکافل شر

كت  . باشد  آورده بدست تكافل شر

كت بی    سندی : نامهتکافل .3 اك و  تكافل شر ایط، هك  كننده  اشیر  طرفی    های مکلفیت و  حقوق شر

 نماید. یم ترصی    ح را  تکافل قرارداد  ذینفع افراد  و 

 خانواد  تکافل .4
 

اک به مایل حمایت تأمی    بمنظور  تکافل : گ  در  ذینفعان یا  /  و  گان  کننده  اشیر

 نامه. تکافل مدت نهایت در  یا  و  معلوليت یا  مرگ صورت

 خانواد  تکافل از  ءاستثنا  به تکافل خدمات : عمویم تکافل .5
 

 . باشد یم گ

اک توسط که وجویه : التکافلحق .6 کت به انگد کنناشیر  پرداخت نامهتکافل طبق تکافل شر

  . ردد گیم

 بدست زمائ   هم یا  قرارداد  ابتداء از  را  نامهتکافل از  استفاده حق که  است شخیص : ذینفع .7

 . باشد  یدهگرد  منتقل وی به قانوئ   بشکل استفاده حق که آورده

اک .8 کت با  را  تکافل عقد  که  است نامهتکافل ۀدارند : کنندهاشیر  طبق و  نموده ءامضا  تکافل شر

 باشد. می التکافلحق پرداخت به مکلف ،قرارداد 

کت مدیرۀ هیئت : مدیره هیئت .9  . باشد یم تکافل شر

ی(  )بکار  استخدام يا  تشبث گذاری: شمایه .10 كت طرف از  شمایه یا پول گی   هدف به تكافل شر

 مفاد. 



9 
 

ورت د مور  شمایۀ اقل حد  : الزایم شمایه اقل حد  .11  ردیدهگ  تعیی    تکافل ادارۀ توسط که  است ض 

کت و   . باشد یم مکلف آن مداوم می   أت به تکافل شر

  ُمدل یا  روش .12
ر
يعت به مبن   ساختار  : عملیای کت میان مسئولیتها  و  رابطه كه  شر  و  تکافل شر

اک  نماید. یم ترصی    ح را  انگکنند اشیر

کت سهامداران توسط شمایه اتتأدی و  دریافت مشمول که  خزینۀ : سهامداران خزینۀ .13  شر

 گردد. یم پراخت آن از  قانون این مندرج مقادیر  سایر  و  اداری مصارف و  بوده تکافل

اک تکافل خزینۀ .14 ک خزینۀ : گانکنندهاشیر   تکافل التکافلوقحق که  مشیر
 

 تکافل و  خانوادگ

 . گردد یم پرداخت آن در  عمویم

 و پرداخت التکافل حق از  آن در  خطر  عی    به مربوط وجوه که  ۀخزین : تکافل خطر  خزینۀ .15

 . گردد یم تأدیه آن از  خطر  عی    به مربوط مفاد 

 یا  گذاریشمایه بمنظور  التکافل حق از  قسمت یک که  ۀخزین : تکافل ذاریگشمایه خزینۀ .16

 . گردد یم پرداخت آن در  انداز پس

  تکافل .17
 
کت ۀادار  زیر  اتخطر  پوشش : اتکای کت از  که  تکافل شر  یا  کیل  بشکل اتکائ   تکافل شر

د. گیم صورت جزئ    ی 

یع عایل بورد  .18 یعت متخصصی    ساز پالییس و  مشورئر  هیئت : شر  طرف از  که  است اسالیم شر

یع امور  تنظیم بمنظور  و  ردیدهگ  ایجاد  تکافل ادارۀ   نماید. یم فعالیت تکافل شر

یع بورد  .19 یع هیئت : شر کت طرف از  که  شر  با  تکافل هایفعالیت اریگز سا منظور  به تکافل شر

یعت احکام  . گردیده  ایجاد  اسالیم شر

یع تفتیش .20   که  ئ  دوره بازریس : شر
 
یع یراهنمودها تطبیق مستقل ارزیائ   جهت فوقتا  وقتا  شر

یع بورد  طرف از  یا  و  گردیده  وارد  تکافل مقررات و  قانون این در  که یع عایل بورد  و  شر  منظور  شر

 . گردد یم انجام ،شده

یع مفتش .21 یع تفتیش نامه اجازۀ که  شخیص : شر  بدست تکافل ادارۀ از  را  تکافل فعالیت شر

 باشد.  آورده

کت توسط یکهسند : تکافل ۀنامتصدیق .22  صادر  نامهتکافل موجودیت تصدیق جهت تکافل شر

 . گردد یم

کت از  شعبه : تکافل ۀدریچ .23  را  تکافل خدمات نموده فعالیت تکافل عرصه در  که  است بیمه شر

 نماید. یم عرضه

 نامهاجازه تکافل تجارت مدیریت و  انجام غرض تکافل ادارۀ طرف از  که  شخیص : تکافل فعال .24

یع، مفتش ،مفتش ،مشاور  ،کار کمیشن  ،نماینده شامل که  باشد  داشته  احصائیه، مامور  شر

 است.  معاوضه بازرس و  ،ارهخس بازرس

کت ۀنمایند منحیث که  شخیص : نماینده .25  . کند یم فعالیت تکافل یهاشر

  دهد. یم انجام را  تکافل کاریکمیشن  وکار  کسب  که  شخیص : کارکمیشن .26

 یا  تکافل ۀنامتصدیق تدارک یا  مذاکره وساطت، ،تجارت یهافعالیت  شامل : کاریکمیشن .27

اک برای شخیص توسط آن تمدید  و  تجدید   . دهد یم انجام تکافل دهکنناشیر
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 مشورئر  خدمات و  خطر  ارزیائ   بالخصوص ،تکافل مشورئر  خدمات که  شخیص : مشاور .28

یع  . نماید یم عرضه را  شر

 . کند یم فعالیت خطرات برریس و  آمار  متخصص منحیث که  شخیص : احصائیه مامور  .29

 تعیی    و  خساره بازرس يا  هدکننشوی منحیث که  شخیص : دهکننشوی یا  ارهخس بازرس .30

ات ،تجارت مال ،نقلیه وسایل آسیب مثل وضعیت  . کند یم فعالیت ملکیت یا  و  ،تجهی  

ان پرداخت دار مق و  کند یم ارزیائ   را  تکافل ادعاهای که  شخیص معاوضه:  بازرس .31  خساره جی 

 . نماید یم تعیی    را  متقاض   به

 بر  بنا  که  شود یم پنداشته مناسب و  شایسته صورئر  در  حقیقر  شخص : مناسب و  شایسته .32

   مدارک و  اسناد  تکافل ادارۀ تشخیص
 
 دارای ، اعتماد  قابل ،صادق وی که  نماید  ارائه را  کاق

یگ  تصمیم استعداد  و  امانت انصاف،  دارای و  بوده خویش هاییتفعال در  مؤثر  و  سالم ی 

د  جهت مناسب ۀبتجر  و  الزم هایمهارت  باشد.  نظر  مورد  هایفعالیت پیشی 

 تکافل ۀادار  تصدیق بر  بنا  که  شود یم پنداشته بمناس و  شایسته صورئر  در  حکیم شخص

 فردی طور  آن اجرائ   های کمیته  رؤسای و  ارشد  کارکنان  عامل، هیئت مدیره، هیئت اعضای

  باشند.  الذکر  فوق اوصاف دارای جمیع و 

 مورد  در  ذیل حاالت  از  ییک اقل حد  که  شود یمن پنداشته مناسب و  شایسته صورئر  در  شخص

 کند:   صدق وی

  .باشد ردیدهگ  محکوم جزا  به ذیصالح محکمه توسط جرم ارتکاب اثر  به .1

 .باشد شده اعالن ورشکسته ذیصالح محکمه توسط .2

 سلب مایل امور  انجام از  ذیصالح مرجع توسط مسلیک یا  و  شخیص رفتار  سوء علت بر  بنا  .3

 باشد.  داشته قرار  تعلیق حالت به وی صالحیت یا  ردیدهگ  صالحیت

فقرۀ  این 3، و 2، 1های باشد که در حاالت مندرج بند با کیس  شخص وابسته یا  نماینده .4

 . شود یمشایسته و مناسب پنداشته ن

 تطبیق ۀچهارم: ساحمادۀ 

کت متما بر  قانون این (1) کت شمول به ،تکافل هایشر  قابل تکافل فعالی    و  ،دولنر  تکافل یهاشر

 . باشد یم تطبیق

کت اصطالح (2)  ترصی    ح ر گدی طور  اینکه ر گم است تکافل هایدریچه شامل قانون این در  تکافل شر

  باشد.  ردیدهگ

کتامور راجع به ایجاد و مدیریت  (3) انه تنظیم گی تکافل اتکائ  توسط سند تقنین  جدا هاشر

 ردد. گمی

 ممنوعنامۀ تکافل پنجم: مادۀ 

کت از  تواند نیم شخص (1) کت اینکه مگر  نماید، حاصل نامهتکافل خارج   تکافل شر  داخیل تکافل شر

 نباشد.  نامهتکافل فروش ئ  توانا دارای

کت از  تواند یم صورئر  در  هماد این (1) فقرۀ مندرج شخص (2) ، تکافل شر  حاصل نامهتکافل خارج 

 باشد.  نموده اخذ  تکافل ادارۀ از  را  آن اجازۀ که  نماید 
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 تکافل کیل  اصول : ششممادۀ 

 : ذیل را رعایت نمایند  اصول کیل مکلف اند  نامهتکافلطرفی   

یعت اسالیماری با اصول گساز  .1  شر

 ارتباط تعاون .2

 نیت حسن .3

 نفع قابل تکافل موجودیت .4

اکقریب میان حادثه و خساره  تیعلرابطه موجودیت  .5  دهکنناشیر

 جانشین   .6

ان .7  خساره جی 

 اتکائ  تکافل  زهاجا امکان و  .8

 

 هادوم: ادارۀتکافل، وظایف و صالحیت فصل

 تكافل ادارۀ هفتم: مادۀ 

ترین مرجع وظایف و صالحیت های مندرج قانون بیمه، عایل ۀبر عالو  ،بیمه افغانستان ادارۀ (1)

 باشد. های سکتور تکافل یمدولنر است که مسئوول تنظیم، نظارت و انکشاف فعالیت

 . گردد یمیاد  تکافلدر این قانون بنام ادارۀ  افغانستان ۀبیم ادارۀ (2)

 فعالیت قانون احکام مطابق و  مستقل و تشکیل در اجراآت ،واحد بودجوی بوده تکافل ۀادار  (3)

 . نماید یم

د  مکلف استتکافل  ادارۀ (4) های ، وظایف و صالحیتمربوط به تکافل یهافعالیت بمنظور پیشی 

 خویش تشکیالت الزم را بمیان آورد. 

 . گردد یم تنظیم جداگانه تقنین   سند  در  تکافل ادارۀ به مربوط امور  (5)

 های عمویمصالحیت و  هشتم: وظایفمادۀ 

 باشد: یم های ذیلصالحیت و  وظایف دارای تکافل ادارۀ (1)

یپالییس یاجرا و  ترتیب .1 ر اتی 
 ها و پالنها، اسیر

 
تکافل سکتور مربوط به های عادی و انکشاق

 و نظارت از تطبیق آن. 

 در کشور.  تکافلمیسر سکتور تعیی   خط .2

، ،تنظیم نظارت، .3 کت یهافعالیت  از ، و بازریس تفتیش ارزیائ   فروع ،تکافل یهاشر

کت   .و فعالی   تکافل ،تکافل یهاشر

کت فعالیت نامۀو فسخ اجازه ، تعدیلصدور، تجدید، تعلیق .4  فروع ،تکافل یهاشر

کت  .و فعالی   تکافل ،تکافل یهاشر

، و  ها عقد موافقت نامه .5 مؤسسات بی   الملیل، یادداشت های تفاهم با دول خارج 

 الحکومنر و مؤسسات خصوض مطابق احکام قانون. بی   هایسازمان
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یک ساخیر  و خواسیر  معلومات  .6 کت های تکافل در کشور و یا در باره ، نظارئر شر در باره شر

کت های تکافل خارج  که در کشور قصد فعالیت دارد  کتهای که مربوط به شر و یا درباره شر

 با إدارات بیمه و تکافل در مملکتهای دیگر.  ،آنها باشد 

، تطبیق و  طرح .7 روش  ه،ادار امور در رابطه به  رهنمودها  لوایح و  ها،طرزالعمل اسناد تقنین 

 تفتیش، مدیریت خطرات، ،ساختار و تشکیل اداری، مسلیک سلوکو 
 

ساختار و  چگونیک

یع، کت ذخایر  و انواع طرز مایل،  ائ  توان سازگاری شر ، حقوق و منافع ی تکافلهاشر

اک  . و دیگر موارد این قانون ،انگد کنناشیر

کت اسناد از معلومات و سایر  مطالبۀ گزارشات، .8 ورت و فعالی   تکافل ها شر  .عندالرص 

 . بانک افغانستان د  در  مخصوص باتحسا ایجاد  .9

10.  
 

رین، تثبیت شکایات به رسیدگ ایط  قانون این احکام از  متخلفی    مترص  و  نامهاجازهو شر

 در زمینه.  تصمیم اتخاذ 

کت نرسر گزارشات و معلومات از فعالیت .11  . و فعالی   تکافل ها شر

کتتکافل،  ادارۀهای فعالیت ارایۀ گزارش  .12  به مقامات ذیصالح. و فعالی   تکافل  ها شر

یع بورد اجرای تمام احکام صادر شده توسط  .13  . عایل شر

یعتمایم محصوالت جدید و مسائل کردن تأیید   .14 کتارائه شده توسط  شر ی تکافل از هاشر

یع بورد   . عایل شر

 متخصصی   تکافل. و  استخدام، آموزش و حفظ کارکنان تکافل .15

 .قانون این مندرج وظایف سایر  اجرای .16

 نظارت و تفتیش هایصالحیت نهم: مادۀ 

 : باشد یم ذیل های صالحیت دارای تکافل یهافعالیت  تفتیش و  نظارت جهت تکافل ادارۀ (1)

کتنظارت و تفتیش  .1 و با در نظرداشت رویکرد مبتن  بر خطر  فعالی   تکافلو  تکافلی هاشر

از طریق نظارت ساحوی و غی  ساحوی بمنظور  سازگاری رویکرد نظارت مبتن  بر اصول

کت وضعیتبرریس   مدیریت ، ارزیائ  وضعیت خطرات، طرز سلوک، کیفیت و مثمریتشر

کت   .اسناد تقنین  مربوط و الزامات قواعد نظارئر  مطابقت بر  مبتن  و رویکرد  شر

یع  .2 کتی هافعالیت تفتیش شر  تکافل یهاشر

کتمطالبۀ پالن تفتیش از   .3  در خالل رب  ع اول سال مایل.  تکافلی تفتیش هاشر

کت طرح و تطبیق معیارهای شفافیت معامالت .4  . تکافلفعالی    و  تکافل یهاشر

 و ارزیائ  و نظارت  .5
 

یع،  بودنمناسب شایستیک یع،  مشاور سهامداران، اعضای بورد شر شر

کتکارکنان ارشد   و  اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل طور انفرادی و  به ی تکافلهاشر

  جمیع. 

کتطرز فعالیت نظارت  .6 را با درنظرداشت مهارت الزم،  فعالی   تکافلو  ی تکافلهاشر

اکسیع و رفتار منصفانه با  ،احتیاط نامه ایل حصول تكافل بعد از عقد ، قبل و انگد کنناشیر

 . نامهتكافلهای مندرج اطمینان از انجام مکلفیت
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گذار بر ، توسعۀ مایل، بازار تحلیل ، تشخیص، نظارت .7  و سایر عوامل خارج  تاثی 

اک  و سکتور تکافل.  انگد کنناشیر

قبه. اتخاذ تصامیم و اقدامات شی    ع و آئ   .8 میر  در صورت وقوع حاالت غی 

ای را ترین معیارها و ضوابط حرفهحی   نظارت و تفتیش مکلف اند، عایل ادارۀ تکافلکارکنان  (2)

 رعایت نموده و اشار وظیفوی خویش را حفظ نمایند. 

 حی   اجرای وظایف و اعمال شخیص و دارای مصؤونیت  کارکنان ادارۀ تکافل (3)
ر
حقوق

 باشند. های خود یمصالحیت

کتو اسناد تکافل مکلف است دفاتر  ادارۀ (4)  و را  و فعالی   تکافل تکافل یهاشر
 
 فوقتا

 
بنا بر و قتا

 لزوم دید خویش تفتیش نماید. 

 دهم: اجرای تفتیش و نظارتمادۀ 

کت تکافلو مشخصات با در نظرداشت وضعیت  مکلف است ادارۀ تکافل (1) و فعالی    خطر هر شر

د.  و تعداد چنی   نظارت ساحوی آنها را انجام دهد  تکافل که یط همچو بازدیدها را تصمیم بگی 

،  اداری، امور مایل، ،ساحویی بازدیدها
ر
یع، معامالت، حسابات، اسناد و سازگاری حقوق شر

وری  ها از قبیل اسناد تکافلدارائ   ، اسناد عواید و مصارف و سایر اسناد ض  ی هافعالیت اتکائ 

کت و قبیلجاری    . دهد یممورد ارزیائ  و برریس قرار تكافل را  شر

کت  (2) و یا قبل از تفتيش اجرای الزم را حی    گزارشاتو   ،شواهد اسناد،  استمکلف  تکافلشر

يك ساتکافل  ادارۀو یا مفتشی    بهتفتیش  اغاز   و لوازم محالت بهد نمیتوان مفتشی    . د ز شر

یس داشته باش  بشمول  اسناد و شواهد نگهداری میگردد. در آن که د  نکمپیوترها و سیف ها دسیر

کت تکافل ،مکلف است ادارۀ تکافل (3) یا  به خطر افالس مواجه باشد  به استثنای حاالئر که شر

د گصورت  عاجل اقدام طوری باشد که باید  وضعیت کت ، ی  را حد اقل ده روز قبل از  تکافلشر

 و هدف تفتیش
 

  . اطالع دهد  طور کتن  مادۀ  ( این1فقرۀ ) مندرج نظارت و  چگونیک

س عامه محرم پنداشته شدهبدست آمده از نظارت و تفتیش  همه معلومات (4) ، نرسر یا در دسیر

د، مگر اینکه ادارۀ تکافلقرار نیم  مطابق احکام قانون مکلف به ارائه و نرسر آن باشد.  گی 

این قانون، مفتشی    تواند بمنظور اجرای امور مربوط به تفتیش و نظارت مذکور یم ادارۀ تکافل (5)

کت  که،  قراردادی را استخدام نموده و دساتی  الزم را در زمینه به آن ها صادر نماید خارج   شر

 . پردازد یم را ادی مفتشی   قرادهزینه در این صورت تکافل 

یعتشکیل مادۀ یازدهم:   بورد عایل شر

یع عایل ،ادارۀ تکافل مکلف است به پیشنهاد ادارۀ تکافلشورای عایل  (1) را در داخل اداره  بورد شر

  تکافل ایجاد نماید. 

یع متشکلعایل بورد  (2)  . عضو یم باشد  5ایل    3از  شر

یع باید عایل اعضای بورد  (3)  باشند. این قانون  مو یک چهلمادۀ  مندرجمشخصات دارای شر
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و  ،حقوق ،بیمه ،ادارۀ تکافل اعضای از تخصصهای تکافلشورای عایل یم تواند به  ادارۀ تکافل (4)

یع تخصصهای دیگر یا  یع بورد عایل شر به منظور عضویت بورد ذیربط عالوه بر اعضای شر

یع پیشنهاد کند   که در این صورت این اعضا حق تصویت ندارند.   ،عایل شر

از میان منحیث معاون رئیس را حیث رئیس و یک عضو منیک عضو  یعشر  عایل بورد  یاعضا (5)

 .نمایدانتخاب یم اعضاء 

یععضو  (6) یع، نباید  بورد عایل شر کت عضور بورد شر ، و سهامدار شر مدیر، کارمندان ارشد و اجرائ 

 تکافل باشد. 

کت های تکافل به  (7) یع شر یع یم تواند بورد های شر جلسات دوجانبه و یا  جلساتبورد عایل شر

بمنظور مناقشه امور که عرض مسئولیت های آنها باشد و یا به سکتور تکافل ارتباط  ،جمیع

 دعوت نماید.  ،داشته باشد 

یعهای وظایف و صالحیت : دوازدهممادۀ   بورد عایل شر

یع (1) یع بورد عایل شر ین مرجع سازگاری شر در صورت اختالف نظر است.  سکتور تکافل بزرگیر

یع  یعنظر  نزاع در محاکمدر سکتور تکافل و یا شر   باشد. نهائ  یم بورد عایل شر

یع (2)  : باشد یمذیل عمدۀ  وظایف و صالحیت هایدارای  بورد عایل شر

یع گساز نظارت  در دیه به ادارۀ تکافل مشوره .1   . تکافل سکتور اری شر

بمنظور ادارۀ تکافل  ، و رهنمودهایها ها، پالییسو منظوری مقررات، طرزالعملبرریس  .2

یعت اسالیم ا ساخیر  مطابقت آنها بحتیم اجرا  منظوری جهات مربوط و قبل از  اصول شر

 . سکتور تکافل در 

یعبرریس و منظوری پالییس .3 تکافل، و رهنمودهای  محصوالت  ،های ساختار و سازگار شر

کت عملیائر   . ی تکافلهاشر

یع (3) کت تکافل های خویش را بطور کتن  به و توصیه مکلف است همه نظریات بورد عایل شر شر

 ارائه نماید. 

یعاعضای  (4) کتادارۀ تکافل، مکلف اند تا معلومات داخیل  بورد عایل شر ی تکافل، و فعالی   هاشر

یستکافل   محرم تلقر نمایند.  ،یم یابند  را که به آن دسیر

 

 نامۀ فعالیتاجازه : سومفصل 

دهممادۀ  ن کتایجاد  : سی   تكافلی هاشر

کت دولنر تكافل به  (1) کتوزارت مالیه، تایید هیئت نظارت  پیشنهاد شر ،هاشر  تصویبو  ی دولنر

  .گرددایجاد یم کابینه

کت خصوض تکافل، مطابق احکام این قانون، قانون شمایه گذاری خصوض و قانون  (2) شر

کت  .گرددی محدودالمسئولیت، ایجاد یمهاشر

کتفعالیت  طرز  (3)  .گرددتنظیم یمطبق این قانون ، هی تکافل در اساسنامۀ مربوطهاشر
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ایط درخواست  : چهاردهممادۀ   فعالیت نامۀاجازهشر

ایط ذیل صادر یماجازه  :گرددنامۀ فعالیت تکافل به درخواست کنندۀ واجد شر

  جواز فعالیت تجارئر داشته باشد.  .1

 .شایسته و مناسب باشد .2

 و یا افالس محکوم نگردیده باشد.  ارتکاب جرایم مایل به از طرف محکمه .3

 نامۀ فعالیتاخذ جداگانۀ اجازه: پانزدهممادۀ 

كت تکافل مكلف است بمنظور عرضه خدمات تکافل خانواد   شر
 

انه را گجواز جدا  ، و تکافل عمویمگ

ایط  طبق احکام این قانون از ادارۀ تکافل اخذ نماید.  ،بعد از تکمیل شر

 نامۀ فعالیتاجازهدرخواست  :شانزدهم مادۀ

کت (1)  ،نامۀ فعالیت از ادارۀ تکافلد بعد از اخذ اجازهنتوانیم ی تکافل و فعالی   تکافلهاشر

وط طبق احکام این قانون و  را  مربوطه هایفعالیت  .دننمای اجرا  ،صادره نامۀاجازه شر

( افغائ  2٫500)دو هزار و پنجصد را در بدل مبلغ تکافل ، فورم درخواست فعالیت تکافلادارۀ  (2)

 نماید. کننده صادر یمبه درخواست

فورم درخواست را که شکل و محتوای آن از طرف ادارۀ  ،نامۀ فعالیتاجازه کنندۀدرخواست (3)

االقل که عیل  ادارۀ تکافل ارائه نماید به  و  ءامضا ، ، خانه پریشود یمترتیب طبق این قانون تکافل 

 ذیل باشد: معلومات  حاوی

کت.  درسآاسم و  .1  شر

،اسم، آدرس .2  در باره شهرت سه ، اسناد شناسائ 
 
 . مداراناو معلومات کاق

، و  .3 کت هیئت مدیره،سوانح اسم، آدرس، اسناد شناسائ  یع ،مدیران شر  . و اعضای بورد شر

 نوع تکافل .4

 . شمایه .5

 . شود یماسم بانک که شمایۀ ابتدائ  در آن تادیه  .6

طبق  با اسناد و مدارک حمایوی فورم درخواست همراه ،نامۀ فعالیتکنندۀ اجازهدرخواست (4)

 ذیل باشد:  معلومات و اسناد  االقل حاویبه ادارۀ تکافل ارائه نماید که عیل این قانون

 .جواز فعالیت تجارئر  .1

کت.  ۀاساسنام .2  تصویب شده شر

 . پالن کاری و تشکیل  .3

 نمی  تشخیصیۀ مالیه دیه.  .4

.  ۀمیا تفاهمنا قرارداد .5  تکافل اتکائ 

 .نمایدکه ادارۀ تکافل هدایت پذیری را در صورئر مطالعۀ امکان  .6

کت بیمه نیم کنندهدرخواست (5) کت یا تواند از اسم مشابه شر در  و یا کهدیگر فعال تکافل شر

باشد، استفاده شده امور مربوط آن تصفیه  حنر کهیط ده سال گذشته فعالیت داشته  کشور 

 .نماید
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کت تکافل  (6) جواز فعالیت تجارئر از ثبت از  پیش را درخواست کننده مکلف است که اسم شر

  ادارۀ تکافل تایید نماید. 

کت تکافل از طرف تایید  (7)  تواند این مدتادارۀ تکافل یم شش ماه اعتبار دارد. ادارۀ تکافل اسم شر

 برای شش ماه دیگر تمدید نماید.  را 

 درخواستفیس برریس  :هفدهم مادۀ

فیس برریس ، مبلغ ذیل را به عنوان توام با فورم درخواستدرخواست کننده مکلف است،  (1)

 نماید:  پرداختتکافل  ادارۀ بهدرخواست 

 خانواد  تکافل .1
 

 افغائ   (100٫000) یکصد هزار مبلغ ،تکافل ۀدریچ ،عمویم، تکافل گ

 افغائ   (10٫000هزار ) ده، مبلغ کار کمیشن .2

یع، مامور احصائیه، بازرس خسنماینده،  .3  اره، و بازرس معاوضهمشاور، مفتش، مفتش شر

 ( افغائ  2٫500)دو هزار و پنجصد 

مکلف به پرداخت  ،نماید یمهای متعدد را تقدیم  درخواستکه درخواست دهنده صورتیدر  (2)

 . باشد یم جداگانه فیس

طبق لزوم دید را  مادۀاین ( 1فقرۀ )و  شانزدهممادۀ  (2تواند مبالغ مندرج فقرۀ )ادارۀ تکافل یم (3)

 .خویش تغیی  دهد

 برریس درخواست :دهمژ ه مادۀ

بعد از تسلییم درخواست تکمیل شده چهل و پنج روز  در را  ادارۀ تكافل مکلف است درخواست (1)

درخواست را مطابق احکام این قانون و حسب  و تایید اولیۀ نماید طبق احکام این قانون برریس 

 کننده صادر نماید. درخواست، به درخواست

جه مو فعالیت را قبول و یا در صورت موجودیت دالیل  جواز  تواند، درخواستیم تکافل ادارۀ (2)

، رد مطابق احکام این قان  نماید. یا معلومات و اسناد بیشیر را تقاضا ون و سایر اسناد تقنین 

روز از  30بیشیر را در ظرف مکلف است که معلومات و اسناد ناقص و یا درخواست کننده  (3)

و باید درخواست  ردد گیمدرخواست لغو  آندر غی  ه نماید. ئارا تکافل ادارۀتاری    خ اطالعیه 

 ارائه نماید.  تکافل ادارۀطبق احکام این قانون به  را  کننده درخواست جدید 

 تایید اولیۀ ،روز  یسکننده در مدت مکلف است بعد از تکمیل اسناد درخواست تکافلادارۀ  (4)

 صادر نماید.  کنندهرا مطابق احکام این قانون، به درخواستدرخواست 

 شود یمقابل اعتبار است در غی  این صورت درخواست لغو  روز 45درخواست به  تایید اولیۀ (5)

 ارائه نماید.  تکافل ادارۀبه  را  درخواست جدید طبق احکام این قانون و باید درخواست کننده 

آن را طور کتن  به درخواست کننده،  مکلف است در صورت رد درخواست، دالیل تکافل ادارۀ (6)

 ارائه نماید. 

شورای عایل ادارۀ به  تکافل به تصمیم ادارۀتواند در صورت عدم قناعت درخواست کننده یم (7)

 شکایت نماید.  تکافل

 نامۀ فعالیتاجازه عدم صدور :نزدهم مادۀ

 :در موارد ذیل صادر نماید را  نامۀ فعالیتاجازه تواندنیم تکافلادارۀ  (1)
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 شده در درخواست .1
 
اشخاص شایسته و  ،در صورتیکه رئیس، معاون یا کارکنان ارشد معرق

 .باشندمناسب ن

 شده اعضای در صورتیکه  .2
 
در درخواست فاقد تجربۀ اداری و تخنییک بوده  هیئت مدیرهمعرق

 .باشدوکار تکافل ی آن ها در تضاد با منافع کسبهافعالیت یا 

ول یا ادارۀ تکافل اتکائ   .3
مستقیم در مالکیت، کنیر کت تکافل طور مستقیم یا غی  در صورتیکه شر

 .که شایسته و مناسب نیستند، قرار داشته باشدیا سایر روابط تجارئر با اشخاض

 : بیستممادۀ 
 
 شمایۀ ابتدای

 را در ذیل حد اقل شمایۀ ابتدائ  درخواست  اولیۀ تایید بعد از درخواست کننده مکلف است،  (1)

 نماید: تادیه  ،ادارۀ تکافلتایید شده از طرف  ز بانک هایا ییک

 خانواد  تکافلت کشر  .1
 

.  (70٫000٫000) لیونم هفتاد مبلغ  ،تکافل عمویمو  گ  افغائ 

. (1٫500٫000) و نیم ملیون یک ، مبلغکار کمیشن .2  افغائ 

 .افغائ  (250٫000)هزار دو صد و پنجاه ، مبلغ نماینده .3

به هر مستقل مکلف به پرداخت شمایه ابتدائ   تکافل فعال در صورت تعدد جوازنامه ها، (2)

 . باشد یمجوازنامه 

 خطرات مطرحدرنظرداشت  را با  هماداین در فوق الذکر  ابتدائ  شمایه تواند مبالغ یم ادارۀ تکافل (3)

 تقاضا نماید.  ابتدائ  از فعالی   دیگر تکافل شمایه خطرات مطرح با درنظرداشت و یا  دهد  تغیی  

کت بیمه است و مکلف به داشیر  و تادیه نمودن  شعبۀتکافل یک  یچۀدر  (4) شمایه ابتدائ  شر

کت بیمه عمل در چارچوببنابراین باید و  باشد یمن مستقل  . نماید یم شمایه شر

ن بیست و یکممادۀ   : تضمی 

نامۀ فعالیت، قبل از اخذ اجازهدرخواست و  بعد از تایید اولیۀدرخواست کننده مکلف است،  (1)

در د افغانستان بانک به  تکافل ادارۀکه   بانیکمبلغ ذیل را به عنوان تضمی   به حساب خاص 

 تحویل نماید: همی   منظور ایجاد نموده 

 خانواد  تکافلت کشر  .1
 

کت تکافل و  گ  افغائ  (15٫000٫000) ملیون پانزده مبلغ عمویم شر

 . افغائ   (600٫000) مبلغ شش صد هزار  ،کار کمیشن .2

 . افغائ   (250٫000)صد و پنجاه هزار  مبلغ دو، نماینده .3

فعالی   تکافل مکلف به پرداخت تضمی   مستقل در ، فعالیت یهانامهاجازهدر صورت تعدد  (2)

 . باشد یم مۀ فعالیتنااجازهبدل هر 

ز فعالی   تکافل ا نقش فعالمربوط به  تواند، با در نظرداشت خطرات مطرحادارۀ تکافل یم (3)

غفلت ، اهمال، و به منظور خطرات تقصی   ایلیت حرفهمسؤ  ۀبیمپوشش تکافل و یا  ،تکافل

 نماید. تقاضا  وظیفوی

را با در نظرداشت خطرات مطرح  هتواند، مبالغ تضمی   فوق الذکر در این مادادارۀ تکافل یم (4)

 تقاضا نماید.  از فعالی   دیگر تکافل تضمی   خطرات مطرح تغیی  دهد و یا با درنظرداشت 

 بانیک در حساب های خاص  همبالغ فوق الذکر در این ماد (5)
ر
کت تکافل باق تا اختتام تجارت شر

کتدر حالت تصفیه و  .ماندیم ده اسهبه  مبلغ تضمی    ،شر  : شود یممدران طبق ذیل سیر
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 ادارۀ تکافل تمام هزینه های کرس کردن بعد از    .1

 . قوانی   نافذه سایر به اساس پروسه قانوئ  طبق احکام این قانون و  دیونتادیه  بعد از  .2

 االمتیاز: حقبیست و دوممادۀ 

، مبالغ آئر را به عنوان تکافل ادارۀ تایید اولیۀبعد از بدست آوردن درخواست کننده مکلف است  (1)

 : تحویل نماید  تکافل ادارۀبانیک  خاص به حسابنامۀ فعالیت اجازهاالمتیاز حق

 خانواد  تکافل تکشر  .1
 

کت تکافل عمویم، و دریچگ نجصد هزار پ مبلغ تکافل ۀ، شر

(500٫000)  .  افغائ 

. ( 50٫000)نجاه هزار پ ایجاد فرع جدید مبلغ .2  افغائ 

 .( افغائ  60٫000مبلغ شصت هزار ) ،کار کمیشن .3

.  (40٫000) هزار  چهل، مبلغ نماینده .4  افغائ 

مبلغ بیست و و مامور احصائیه  ،، مفتشمعاوضه، بازرس هدکننشوییا اره بازرس خس .5

.  (25٫000) پنج هزار   افغائ 

یع مشاور  .6  افغائ   (7,000)هفت هزار مبلغ و مفتش شر

، فعالی   تکافل مکلف به پرداخت حق االمتیاز در بدل فعالیت هاینامهاجازهدر صورت تعدد  (2)

 . باشد یمهر جواز 

 (10) ده با  هماد( این 1مندرج فقرۀ ) حق االمتیاز  فقطفعالیت نامۀ اجازهدر صورت تجدید  (3)

  گردد. یم پرداختهاالمتیاز فیصد تخفیف از اصل مبلغ حق

 تغيی  خطرات نظرداشت  در را با هماد( این 1تواند، مبالغ تضمی   مندرج فقرۀ )ادارۀ تکافل یم (4)

 .دهد

 نامۀ فعالیتاجازهصدور  :و سوم تبیسمادۀ 

، و حقتأدریافت مدارک ادارۀ تکافل بعد از  (1) ، تضمی   االمتیاز از درخواست دیه شمایۀ ابتدائ 

 . کند یمرا صادر نامۀ فعالیت اجازهکننده 

 . باشد یمفعالیت به شخص دیگر قابل انتقال ن نامۀاجازه (2)

 تجدید آنو  فعالیت نامۀاجازه مدت اعتبار :چهارمبیست و  مادۀ

مندرج این قانون، یک سال بوده و از تاری    خ صدور محاسبه های فعالیت نامهاجازه مدت اعتبار  (1)

 .شودیم

یس روز کاری قبل از انقضای مدت اعتبار آن به در خالل نامۀ فعالیت درخواست تجدید اجازه (2)

روز کاری  پانزدهبرای صورت موجودیت عذر مؤجه، این مدت  در و  گردد ارائه یم تکافل ادارۀ

 .تواندیمدیگر تمدید شده 

را با رعایت رویکرد فعالیت مندرج این قانون  نامۀاجازه گانهمکلف است، امور دارند تکافل ادارۀ (3)

ارزیائ  نموده و در صورت حصول اطمینان از مؤثریت فعالیت و رعایت احکام مبتن  برخطر 

صادره و یا تایید  ها، رهنمودها و پالییس های، اساسنامۀ مربوط، طرزالعملمقرراتقانون، این 

 نها را تجدید نماید. افعالیت  نامۀاجازهو معیارها و ستندرد های بی   الملیل ، تکافلادارۀ  شده از 
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ات در  (4) تطبیق  ادارۀ تکافلتایید از بعد  ،فعالیت نامۀاجازهگان دارنده ۀاساسنام سایر تغیی 

 . گردد یم

 فعالیتامۀ ناجازه و فسخ تعلیق :پنجم بیست و مادۀ 

 : باشد یمنامۀ فعالیت در حاالت ذیل، مدار اعتبار ناجازه (1)

 احکام این قانون تعلیق گردیده باشد.  در صورئر که مطابق .1

 تعلیق، فعالیت نامۀاجازه ۀدارندیا بنابر درخواست  تکافلادارۀ بنا بر احكام در صورئر که  .2

 .گردیده باشد

 آغاز گردیده باشد.  ،فعالیت نامۀاجازه دارندهپروسۀ انحالل  در صورئر که .3

کت تكافل، فسخ سهامداران هرگاه  (2) سهامداران و فعالیت خویش را درخواست نماید،  جواز شر

کت تکافل  ، پالن اختتام فعالیت مربوط را به منظور حفظ منافع هستند مکلف شر

اک  .نمایدو ادعاکنندگان خسارات جهت منظوری به ادارۀ تكافل ارائه  گانکنندهاشیر

کت تکافل بعد از منظوری پالن اختتام فعالیت (3)  آغاز  ادارۀ، شر
 
که   نماید یمتکافل پروسه را رسما

کت و فعالی   تکافل نمیتوانند  ،در نتیجه  های جدید را عقد نمایند.  نامهتکافلشر

فسخ گردد، ادارۀ تكافل  فعالیت بنا بر تقاضای دارندۀ آن یا مطابق احکام قانون نامۀاجازههرگاه  (4)

 .نمایدفعالیت را صادر یم نامۀاجازهفسخ اطالعیه 

یل ارزش شمایه، حداقل بیست روز  (5) ادارۀ تكافل مکلف است به استثنای حاالت افالس یا تی  

 .فعالیت به دارندۀ آن بصورت کتن  اطالع دهد نامۀاجازهکاری قبل از تصمیم تعلیق و یا فسخ 

کت غی  فعال: ششمبیست و مادۀ   احیاء شر

کت تکافل (1) خویش را آغاز ننماید، فعالیت  ه،اجازه نامروز صدور  180یط  در صورتیکه شر

 . گردد یموی تعلیق نامۀ فعالیت اجازه

کت تکافل درخواست احیا (2)  ادارۀجه به و را با ذکر عذر منامۀ فعالیت اجازه یدر صورتیکه شر

 حق االمتیاز مستقل را بعد از پرداختفعالیت  نامۀاجازه تواند یمتکافل  ادارۀتکافل ارائه نماید، 

  . احیاء نماید  این قانوناحکام طبق 

 فعالیت نامۀاجازه فسخ : هفتمو  مادۀ بیست

 کند: در حاالت ذیل فسخ  را فعالیت  نامۀاجازه تواند یمادارۀ تکافل 

یع عایل بورد  صورتیکه ر د .1 کت که  نماید  تثبیت شر  و  سازگاری از  قصدی صورت به تکافل شر

یع ساختار   باشد.  نموده ورزی خالف شر

 صورتیکه یاستثنا به آن صدور از  بعد  ماه شش خالل در  فعالیت نامۀاجازه از  دهاستفا عدم .2

 . نماید  تمدید  موجه دالیل بر  بنا  را  مذکور  مدت تکافل ادارۀ

کت صورتیکه ر د .3  تکافل ادارۀ کتن    ۀاجاز  بدون را  تکافل تجارئر  یهافعالیت  تکافل شر

 . باشد  ساخته متوقف

کت تیکهصور  در  .4  خزینۀ دیون از  بیشیر  دارائ   مسلسل شکل به ماه شش در  نتواند  تکافل شر

 . نماید  تامی    قانون این احکام طبق را  تکافل خطر 
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کت صورتیکه در  .5  یساسا حقایق یا  تهیه را  کنندهگمراه  و  نادرست اشتباه، معلومات تکافل شر

 باشد.  ننموده هئارا را  آن یا  نموده پنهان را  خویش فعالیت مربوط

کت تیکهصور  در  .6 ایط نتواند  تکافل شر  را  قانون این احکام طبق مایل ریگتوان نیاز  مورد  شر

 . نماید  می   تأ

کت حاالتیکه در  .7   که  دهد  انجام طوری را  خویش فعالیت تکافل شر
ا
 منافع احتمال

اک  سازد. یم مواجه خطر  به را  انگد کنناشیر

کت صورتیکه در  .8    تدابی   نتواند  تکافل شر
 
 نماید.  اتخاذ  اتکائ   تکافل عرصه در  را  کاق

کت صورتیکه در  .9 ایط نقض مرتکب تکافل شر  . شود  شناخته فعالیت نامۀاجازه شر

 . گردد یمعمو  منافع تأمی    موجب فعالیت نامۀاجازه لغو  صورتیکه در  .10

کت انرصاف .11 اک پذیرش از  تکافل شر  ده. کنناشیر

  یا  بوده قانون این احکام خالف ،آغاز  از  تکافل فعالیت صورتیکه در  .12
 
 قانون از  تخیط در  بعدا

 . ردد گ  تثبیت

 .مربوط به تکافل تقنین  این قانون و سایر اسناد احکام  یا رعایت عدم توانائ   .13

 سایر حاالئر که در این قانون پیشبین  شده است.  .14

 فعالیت شخص خارجر  نامۀاجازه: هشتم مادۀ بیست و 

 تکافلفعالیت را از ادارۀ  نامۀاجازهتواند با رعایت احکام مندرج این قانون، یم خارج   شخص (1)

 .اخذ نماید

عالوه بر معلومات و اسناد مندرج این قانون، مکلف است،  هماداین  (1) ۀفقر  مندرج شخص (2)

 سیایس و قونسیل کشور  در کشور خارج   نامۀ فعالیتنامه واجازهتصدیق
 

را که از طریق نمایندگ

ارائه  تکافل تایید شده باشد، نی   به ادارۀیا سفارت افغانستان در آن کشور در افغانستان متبوع 

 .نماید

کت خارجر  قتؤ دفیر م : نهمبیست و مادۀ   شر

کت (1) تواند در صورت داشیر  سند تایید شدۀ ثبات مایل از ادارۀ نظارئر کشور خارج  یم تکافل شر

 فعالیت نماید نامۀاجازه ، بعد از اخذ آن مربوط
 

 .فعالیت، برای مدت یکسال به شکل نمایندگ

(2)  
 

کتنمایندگ یخارج  یم تکافل شر ، هماد( این 1مدت مندرج فقرۀ ) نمودن تواند، بعد از سیر

کت اجازه اخذ  تکافل ، مطابق احکام مندرج این قانون از ادارۀتکافلنامۀ فعالیت را بحیث شر

 نماید. 

کت: امیسمادۀ   تکافل فرع شر

کت  (1) قبیل کتن    ۀو یا خارج از کشور به اجاز  را در مرکز و والیات خویش روع، فتواند یم تکافلشر

 ایجاد نماید.  تکافل ادارۀ

کت  (2)  ،طبق احکام این قانون تکافل روز قبل از ایجاد فرع به ادارۀ مکلف است، یس تکافلشر

 دهد.  اسناد مربوطه را تسلیم
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، بعد هماد( این 2مندرج فقرۀ )اسناد  از تسلییمیس روز حد اقل تواند در خالل یم تکافل ادارۀ (3)

کت  فعالیت فرع را مطابق احکام  موافقه، تکافلاز ارزیائ  کفایت، وضعیت مایل و شمایۀ شر

 این قانون، صادر نماید. 

  : یس و یکممادۀ 
ر
 وکیل حقوق

د  جهت فعالیت، نامۀاجازه اخذ  از  قبل است، مکلف کننده  درخواست  یک مربوط، امور  پیشی 

  امور  متخصص شخص
ر
  تکافل ادارۀ به وکیل بحیث را  حقوق

 
 نماید.  معرق

 

 تکافل چۀدری : چهارمفصل 

 یس و دوم: تعدیل اساسنامه ۀماد

کت  به است مکلف نموده اخذ  تکافل ادارۀ از  را  تکافل دریچۀ فعالیت نامۀاجازه که  بیمه متعارف شر

کت ۀماساسنا تکافل خدمات کردن  عرضه منظور   نماید.  تعدیل را  متعارف بیمه شر

ایط  :سومو یس مادۀ   تکافلی اهیچهدر  خاصشر

کت  تا:  است مکلف نموده اخذ  تکافل ادارۀ از  را  تکافل دریچۀ فعالیت نامۀاجازه که  بیمه متعارف شر

 نماید.  ایجاد  تکافل فعالیت انجام بمنظور  را  مستقل شعبۀ .1

 یهافعالیت  با  و  بوده تکافل به مرتبط تجربه و  دانش دارای که  را  تکافل ۀدریچ عملیائر  رئیس .2

کت بیمه  نماید.  منصوب ادارۀتکافل منظوری به نباشد، دخیل متعارف شر

یع بورد  .3  نماید.  ایجاد  قانون این احکام طبق را  شر

 ۀبیم فعالیت حسابات از  تکافل تأدیات و  ها خزینه شمول به تکافل فعالیت ۀجداگان حسابات .4

کت متعارف  نماید.  تامی    و  ایجاد  قانون این احکام طبق ،شر

 واضح شکل به «تکافل ۀدریچ» عبارت تبلیغات و  كار،  محل تکافل، به مربوط اسناد  تمایم در  .5

 ردد. گ  نوشته

کت فرع در  تکافل جدید  عملیات آغاز  بمنظور  .6  را  مستقل کتن    قبیل منظوری ،متعارف بیمه شر

  . آورد  بدست تکافل ۀادار  از 

یع بورد  شده منظور  پالییس در  تکافل یهافعالیت  و  شعبه استقاللیت به مربوط موارد  همه .7  شر

  . گردد یم تنظیم تکافل ادارۀ و  تکافل دریچۀ

 

کتساختار فصل پنجم:   ی تکافلهاشر

کت  ساختار و تشکیل : چهارمیس و مادۀ   تکافلشر

کت (1)  : باشند دارای ساختار اداری ذیل  باید عیل االقل تکافلی هاشر

 مجمع عمویم سهامداران .1

 هیئت مدیره .2

 هیئت عامل .3

 مامور ارشد مایل .4
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 اریگمامور ساز  .5

 مامور راپور دیه پول شوئ   .6

 مفتش خارج   .7

 شعبۀ تفتیش داخیل .8

 شعبۀ اداره کردن خطرات .9

 مامور احصائیه .10

یعبور  .11  د شر

یع اریگمامور ساز  .12  شر

 شعبۀ خزانه داری .13

 های اجرائ  کمیتهرؤسای   .14

د گصورت یم تکافل ادارۀتصویب و منظوری به ه ماداین اشخاص مذکور در انتصاب  (2)  . ی 

مصاحبه رسیم را در امور تکافل و بیمه  ،هماداین مندرج اص اشخ از انتصابادارۀ تکافل قبل  (3)

 اخذ نموده و اسناد آنها را مورد ارزیائ  قرار دهد. 

را قبول و یا در صورت موجودیت دالیل  این مادهتواند، تعیی   اشخاص مندرج در ادارۀ تکافل یم (4)

، رد یا معلومات و اسناد بیشیر را تقاضا  موجه مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنین 

 نماید. 

دالیل آن را ،  همادادارۀ تکافل مکلف است در صورت رد درخواست تعیی   اشخاص مندرج این  (5)

 طور کتن  به درخواست کننده، ارائه نماید. 

کت تکافلپنجمیس و مادۀ  ن شر  : رئیس اجرائیه و معاونی 

کت (1) کت داریا امور  همه در  تکافل ادارۀ برابر  در  كه  باشد  اجرائیه رئیس دارای باید  تکافل شر  شر

 باشد.  مسئول

کت (2)  ایجاد  خویش تشکیل در  را  اجرائیه رئیس معاون یک از  بیشیر  یا  یک پست میتواند  تکافل شر

 نماید. 

 خارجر مفتش : ششمیس و مادۀ 

کت (1) کت مایل امور  و  فعالیت تفتيش بمنظور  را  خارج   مفتش است مکلف تکافل شر  تکافل شر

 نماید.  استخدام قانون این احکام طبق

 ۀآیند خطرات یا  فوری خطرات که  را  احصائیه مامور  هایگزارش  است مکلف خارج   مفتش (2)

کت کت تکافل، دریچۀ صورت در  ،تکافل شر  و  نماید  تفتیش سازد  یم واضح را  متعارف بیمه شر

کت با  را  شاتگزار   این هاینسخه همزمان طور  به است مکلف یک تکافل شر  سازد.  شر

كت صورتیکه در  (3)  ءاستعفا  مفتش یا  و  نماید  منفصل خویش وظیفه از  را  مفتش خواهد ب تكافل شر

کت ،نماید   اشع در  تکافل ادارۀ به آن دالیل با  خویش تصمیم مورد  در  است مكلف تکافل شر

 را  جدید  مفتش باید  ،مفتش یاستفعا یا  انفکاک از  بعد  ماه سه ظرف در  و  دهد  اطالع وقت

 نماید.  استخدام
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كت (4)  حاصل مفتش نمودن تعیی    از  قبل را  تکافل ادارۀ کتن    منظوری ،است مکلف تكافل شر

 نماید. 

 و  مفتش شهرت و  منابع تخصص، داشت نظر  در  با  را  ماده این مندرج منظوری تکافل ادارۀ (5)

 پیچید  و  حجم
 

کت یهافعالیت  گ ان و  تکافل شر کت ادارۀ از  مفتش استقالل می    صادر  شر

  . نماید یم

 یا  استعفا  دالیل کتن    طور  به رویداد، وقوع از  روز  30 یط باید  مستعق   یا  شده منفک مفتش  (6)

 سازد.  فراهم تکافل ادارۀ به را  خویش انفکاک

 استخدام مامور احصائیه: هفتم یس و مادۀ 

کت تکافل مکلف است بعد از  ادارۀ تکافل مامور احصائیه را استخدام و یا هم با  منظوری کتن  شر

کت عرضه خدمات احصائیوی قرا مامور احصائیه   داد خدمائر عقد نماید. ر یا شر

کت و عزل : استخدامهشتمیس و مادۀ   مامورین و کارمندان شر

کت (1)   تکافل ادارۀ جانب از  که  ینمامور  و  کارمندان  باید  تکافل فعالی    و  شر
 
  وقتا

 
 داده هدایت فوقتا

 نماید.  عزل یا  استخدام شود یم

کت و  (2) ذیربط  مکلف اند، کارکنان جدیدالتقرر خویش را به آموزش های مسلیک تکافل فعالی   شر

 نمایند. 
 
 معرق

کت و فعالی   های مسلیک مخصوص را به کارمندان تواند آموزشتکافل یم ادارۀ (3)  یمالزا تکافل شر

 . نماید 

 طرز فعالیت : نهم یس و مادۀ 

کت تیفعال طرز  و  تقنین   اسناد  سایر  قانون، این احکام رعایت با  تکافل فعالی    و  تکافل شر

 .گرددیم تنظیم طهمربو  اساسنامۀ در  الملیل بی    ستندردهای

یع: چهلممادۀ   تشکیل بورد شر

کت تکافل از طرف مجمع سهامدران  (1) یع شر منظور  تکافل ادارۀ از سوی تصویب و بورد شر

 . شود یم

کت تکافل از سه  (2) یع شر که دارای مشخصات   گردد یمعضو تشکیل  (5)ایل پنج  (3)بورد شر

 . باشد یماین قانون  مو یک چهلمادۀ مندرج در 

منحیث معاون رئیس در بی   ر را گدیبحیث رئیس و عضو را یک عضو  یع،بورى شر  یاعضا (3)

 کنند. خود انتخاب یم

یع تعیی   شده یم (4)  تواند. فقط شخص حقیقر منحیث عضو بورد شر

یع در مورد  (5) کت ی خویش به مجمع عمویم سهامداران هافعالیت بورد شر  . باشد و یمگپاسخشر

یع: چهل و یکممادۀ    مشخصات اعضای بورد شر

کت  (1) یعاعضای  که  تکافل مکلف استشر  : داشته باشند  مشخصات آئر  بورد شر

 . شایسته و مناسب باشد  .1

 مسلمان باشد و  .2
ر
 داشته باشد.  اهلیت حقوق

عیات  فارغ .3  . باشد  های معتی  ییک از پوهنتونو یا علوم اسالیم از پوهنځ  شر
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 داشته باشد. بر فقه معامالت کامل   تسلط .4

ایط فعالیت تشکیل، در مورد  تواند یمتکافل  ادارۀ (2) یع طرز بو و شر انه را صادر گالعمل جدا رد شر

 . نماید 

یع رد انتصاب یا لغو : چهل و دوممادۀ  یع آمر سازگاری یا و عضو بورد شر  شر

یع یا  (1) یع ادارۀ تکافل صالحیت دارد تا انتصاب عضو پیشنهادی بورد شر را،که آمر سازگاری شر

ایط را تکمیل ننموده باشد، رد یا عضویت آنها   سلب نماید. را شر

یع یا مکلف است ادارۀ تکافل  (2) یع انتصاب شخص را منحیث عضو بورد شر در آمر سازگاری شر

 حاالت آئر رد نماید: 

 . اسب نباشد شخص شایسته و من .1

 باشد  .2
ر
 . شخص فاقد اهلیت حقوق

 نباشد.  هشخص مصاب به امراض  باشد که قادر به انجام وظایف معین .3

 . نماید  پرداختنمیتواند دیون خویش را شخص مفلس اعالم گردیده، یا  .4

یع در صورتیکه عضو بورد  .5 یع بدون عذر  50یط یک سال در  شر فیصد جلسات بورد شر

 موجه حضور نداشته باشد. 

یع یا گا  (3) یع ر ادارۀ تکافل شخیص را منحیث عضو بورد شر عضو رد یا عضویت آمر سازگاری شر

یع   از وظیفه منفصل بورد شر
 
کت تکافل مکلف است همچو افراد را فورا را سلب نموده باشد، شر

 سازد. 

یعچهل و سوممادۀ   : موانع عضویت بورد شر

یع قابل تطبیق  (1)  : باشد یمموانع عمویم ذیل در خصوص عضویت بورد شر

یع داخل کشور باشد.  (3) سهبیشیر از  عضو  شخص نباید  .1  بورد شر

کت تکافل .2 یع شر یع نمیتواند عضویت بورد  عضو بورد شر تکافل را به عهده داشته  عایل شر

 باشد. 

کت .3 یع شر کت ، و کارمندان ارشد و اجرائ    نباید مدیر، تکافل عضو بورد شر  باشد.  سهامدار شر

یعچهارمچهل و مادۀ   : وظایف و صالحیت های بورد شر

کت تکافل دارای وظایف و صالحیت های ذیل  (1) یع شر  : باشد یمبورد شر

یع گنظارت از ساز  .1 کت تکافلهافعالیت اری شر  . ی شر

حتیم ساخیر   بمنظور  و محصوالت تکافل را  ،رهنمودهای عملیائر و مدیرینر ، ها پالییس .2

یعت اسالیم  مطابقت آنها با   نماید. برریس اصول شر

یع مکلف است به  .3 کت تکافل  یعشر هیئت مدیره در امور بورد شر راجع به عملیات تجاری شر

 . مشوره ارائه نماید طبق احوال 

یعو یا معاون رئیس رئیس  .4 ن امجمع سهامدار در جلسات باید اجازه داشته باشد که  بورد شر

یع  ،یأبمنظور ابراز ر هیئت مدیره و  کت تکافل در سازگاری شر یک ساخیر  نظرهای شر و شر

کت  یع با آنها شر  . نماید بورد شر
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یع  یهاریاگزارش تفتیش ناساز گ  در صورتیکه .5 کت تکافل نمایان سازد، شر را در فعالیت شر

کت تکافل   . د مشوره دهبه شر

یعت در صورتیکه .6 یع بورد  چه ر گا  ردد،گثابت   اسالیم عدم مطابقت محصول با اصول شر  شر

کت تکافل باشد،  نموده تایید  را  مذکور  محصول  د. مشوره دهبه شر

یع مکلف است تا همه نظریات (2) کت تکافلتوصیهو  بورد شر ارائه  های خویش را بطور کتن  به شر

 نماید. 

س یم یابند  (3) یع مکلف اند تا معلومات داخیل را که در جریان وظیفه به آن دسیر اعضای بورد شر

 محرم تلقر نمایند. 

یع: پنجمچهل و مادۀ   استقاللیت بورد شر

یع را تحت نفوذ و تاثی  خو هیچ شخص اجازه ندارد تا تصمیم (1) ی بورد شر  . قرار دهد  یشگی 

یع  (2) یع در ایفای بورد شر کت تکافل نقش نظارئر مسایل شر  فعالیت بطور بیطرفانه و مستقالنهشر

 . نماید یم

کت تکافل  (3) ، ل یتسهبمنظور مکلف است شر
 
یع، معلومات کاق ِاعمال مسئولیت های بورد شر

 . نماید  قبل از تدویر جلسات و بطور مداوم ارائهرا مکمل و به موقع 

یعششمچهل و مادۀ   : ارائه منظوری بورد شر

کت تکافل یع در صورتیکه شر تکافل تسلیم  ادارۀبه  باشد یمالزم  سندی را که در آن منظوری بورد شر

یع را بطور ضمیمه با درخواست به ادارۀ تکافل دهد یم  نماید.  ارائه، مکلف است منظوری بورد شر

یعگساز آمر : هفتمچهل و مادۀ   اری شر

کت تکافل مکلف است  (1) یع را استخدام نماید گساز آمر شر یع در مورد تطبیق تصامیم که  اری شر  شر

یع به بورد   . باشد یممسئول شر

یع باید گآمر و مامورین ساز  (2)  داشته باشد. تسلط فقه معامالت معلومات بر اری شر

کت تکافل  (3)  تقرر تعداد مشخصصالحیت دارد ادارۀ تکافل با در نظر داشت حجم فعالیت های شر

یع را الزایم نماید.   کارمندان سازگاری شر

یع منحیثگآمر ساز  (4) کت تکافل عمل یم اری شر یع و مدیریت شر  نماید. نقطه ارتباط میان بورد شر

یع را بعهده دارد. گساز آمر  (5) یع مسئولیت سکرتریت بورد شر  اری شر

یع گآمر ساز  (6)  تصامیم، نظریات، رهنمودها، و اسناد صورت جلسات، مکلف است همه اری شر

 هداری کند. گرا ن منظورشده

کت مشوره : چهل و هشتممادۀ  یع توسط شر  دیهارائه خدمات بورد شر

کت (1) یع بورد  خدمات میتواند  مشاور  یا  دیه مشوره شر کت به را  شر  . نماید  عرضه تکافل شر

ایط (2) یع بورد  اعضای مورد  در  ششم و  چهل ایل یکم و  چهل هایدهما مندرج احکام و  شر  مشاور  شر

 . باشد یم تطبیق قابل

یع خارجر چهل و نهممادۀ   : مفتش شر

کت (1) یع تفتیش انجام بمنظور  است مکلف تکافل شر یع خارج   مفتش شر  جواز  دارای که  را  شر

یع تفتیش خدمات  نماید.  تعیی    باشد، شر
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یع مفتش (2) یع تفتیش است مکلف خارج   شر  انجام بعدی سال اول رب  ع در  را  مایل دورۀ هر  شر

 دهد. 

یع مفتش (3) کت یهافعالیت  همه مطابقت است مکلف شر یعت صولا با  را  تکافل شر  مورد  شر

 . دهد  قرار  قانون این احکام طبق برریس

یع مفتش  (4) یع برریس راپور  شر یع بورد  به را  خویش شر کت مدیره هیئت و  شر  تسلیم تکافل شر

  . نماید یم

کت عامل هیئت (5) یع تفتیش راپور  هاییافته یا  و  اشتباهات اصالح ۀبرنام باید  تکافل شر  را شر

یع بورد  به و  آماده یع رهنمود  بمنظور  شر  تسلیم تطبیق بمنظور  داخیل تفتیش اداره به و  الزم شر

 . نماید 

کت تکافل اصالح یابد. معینه ها باید در مدت اشتباهات و یافته (6) یع شر  طبق هدایات بورد شر

یع اریگساز  آمر  (7)  بورد  به یهایافته یا  و  اشتباهات اصالح برنامه طبیقت گزارش  که  است مکلف شر

یع  دهد.  شر

یع خارج  با لیست اشتباهات و  (8) کت تکافل مکلف است راپور تفتیش شر و با برنامه  ها یافتهشر

یع خارج  اصالح آن به ادارۀ تکافل  و تطبیق راپور بعد از  در یس روز از تاری    خ راپور تفتیش شر

 تسلیم نماید.  ها یافتهاشتباهات و  اصالح

یع: تطبیق تصامیم بورد پنجاهممادۀ   شر

کت  مربوط هایو کمیته عامل هیئت یع را تکافل شر  نمایند.  عمیلمکلف اند تا همه تصامیم بورد شر

 

 تکافلهای روشو انواع : ششمفصل 

 : انواع تکافلپنجاه و یکممادۀ 

کت (1)  خانواد  تکافل تکافل شر
 

 و  مقررات سایر  و  قانون این مندرج احکام طبق را  عمویم تکافل و  گ

 .نمایدیم عرضه مربوط، های طرزالعمل

کت (2)  خانواد  تکافل تحت تکافل محصوالت  مختلف انواع تواند یم تکافل شر
 

 به عمویم تکافل و  گ

 سایر  و  قانون این مندرج احکام طبق تکافل ادارۀ تایید  از  بعد  آنالین و  کوچک  تکافل شمول

 نماید.  عرضه مربوط های طرزالعمل و  مقررات

  های )روش( مدل : دوم و  پنجاه مادۀ
ر
 تکافل عملیای

  . د ینما انتخاب تكافل سكتور  برای را  تكافل روش چند  یا  یک ،تواند یم تکافل ادارۀ (1)

کت (2)  در  تغیی   یا  و  شیخو  اتیعمل منظور  به را  تطبیق مورد  تکافل روش است مکلف تکافل شر

 نمایند.  تطبیق تکافل ادارۀ کتن    منظوری از  بعد  را  آن

کت (3)  شده انتخاب تکافل ادارۀ طرف از  كه  د ینما قیتطب را  هایروش فقط است مکلف تکافل شر

 باشد.  ردیدهگ  صادر  تکافل ادارۀ از  وی مربوطه العمل طرز  که  روش و  باشد 
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 ماهیت به مطابقت در  را  موجود  های روش در  تعدیل یا  جدید  های روش تواند یم تکافل ادارۀ (4)

یع عایل بورد  د ییتا از  بعد  تکافل سکتور   و  جدید  روش كه  نماید، پیشنهاد  مربوطه مراجع به شر

 . گردد یم نافذ  و  میتنظ مربوطه مراجع تائید  از  بعد  مربوط ۀمقرر  در  تعدیالت

کت (5)  موارد شامل مورد استفاده خویش راکهمدل عملیائر به اسناد مرتبط  مکلف استتکافل  شر

 هداری نماید: گاست نآئر 

 نامهتکافل .1

 هاخزینه پالییس .2

 گذاریشمایه پالییس .3

 مازاد پالییس .4

 حسنه قرض پالییس .5

کت الزحمهحق تأدیه پالییس .6  تکافل شر

وری تکافل ادارۀ که  دیگری های پالییس .7  اند. د یم ض 

 

 های تکافل: خزینههفتم فصل

 خزینۀ سهامداران: سوممادۀ پنجاه و 

کت تکافل مکلف است خزین (1)  نماید. ایجاد تکافل فعالیت  بمنظور پیش برد  سهامداران را ۀشر

سهامداران متشکل از شمایه ابتدائ  تأدیه شده و مفاد توزی    ع ناشده به سهامداران  ۀخزین (2)

 باشد. یم

 ادارۀوتایید شده  پالییس منظور شده مامور احصائیه و هیئت مدیرهۀ سهامداران طبق خزین (3)

 گردد. یم تنظیم تکافل

کت یک در صورئر که (4) کت تکافل تکافل تکافل  شر د شر  و تکافل عمویم را پیش میی 
 

خانوادگ

مکلف است بشکل مکمل و منفصل و بشمول هزینه ها مفاد از شمایه گذاری عواید از تکافل 

 و تکافل عمویم و پرداخیر  و بازپرداخیر  قرض حسنه را واضح نماید. 
 

 خانوادگ

 خزینۀ سهامداران: مفاد چهارممادۀ پنجاه و 

کت تکافل که توسط ادارۀ تکافل منظور  روشبر مبنای  انخزینۀ سهامدار مفاد  (1) عملیائر شر

 باشد: شامل موارد ذیل یم تواند یمو  ردد گیمردیده باشد تعیی   گ

کت تکافل حق الزحمه یا فیس .1  .شر

 .فعالیت منفعت بخش از مفاد  .2

 . حق الزحمه یا فیس تشویقر  .3

 حق الزحمه یا فیس های دیگر.  .4

 مصارف خزینۀ سهامداران:  پنجمپنجاه و مادۀ 

، اداری، و  خزینۀ سهامدارانمصارف  کت تکافل بشمول مصارف بازاریائ  شامل همه مصارف شر

 باشد. عملیائر یم
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 : تعهد سهامدارانششمپنجاه و مادۀ 

ط را ارائه نمایند که کرس نایسر از ادعاهای  ها  نامهتکافلسهامداران مکلف اند تعهد بدون قید و شر

طیکه مسئولیت آنها در این زمینه از وجوه خزینۀ  خواهد خطر تكافل را تادیه در خزینۀ  نماید برسر

 سهامداران تجاوز نکند. 

اک: خزینۀ تکافل هفتممادۀ پنجاه و   ان گکنند اشیر

کت تکافل مکلف است خزینۀ تکافل   (1) اکشر  التکافلحقان را ایجاد نموده و تمایم گکنند اشیر

 تکافل خانواد 
 

انه گآن تأدیه و برای هر نوع از فعالیت دفاتر حسابداری جدا به و تکافل عمویم را  گ

 را تأمی   نماید. 

اکالتکافل تأدیه شده به خزینۀ تکافل حق (2) ردد که گیمآئر تقسیم های بخشان  به گکنند اشیر

 تذکر یم یابد:  نامهتکافلها به صورت واضح در تفصیل هر ییک از این بخش

 خطر وجوه مختص به  .1

کت تکافل ۀالزحمحق .2  شر

. در صورت تکافل خانواد  گذاریشمایهوجوه مختص به  .3
 

 گ

کت تکافل مکلف (3) اکتکافل  ۀاست پالییس خزین شر یع گکنند اشیر ان را در روشن  هدایات بورد شر

 . ار باشدگطوری تصویب نماید که با اصول و نورمهای پذیرفته شده تکافل ساز ادارۀ تکافل و 

ات بعدی در  (4) اک پالییس خزینۀ تکافلتغیی  یع و از جانب باید ان گکنند اشیر ادارۀ تکافل بورد شر

 .دایید گردت

ن حقهشتممادۀ پنجاه و  کت تکافل الزحمۀ: تعیی   شر

کت تکافل حق  (1) تعیی   و در آن به طور واضح تذکر  نامهتکافلحی   عقد  خویش را  ۀالزحمشر

 باشد. قابل تغیی  نیم نامهتکافلکه تا انقضای مدت   دهد یم

کت تکافل نیم (2) تکافل تعیی   خطر خزینۀ از الزحمه خویش را با در نظر داشت مازاد تواند حقشر

 نماید. 

کت تکافل شامل موارد ذیل یم ۀالزحمحق (3)  باشد: شر

 .مصارف مدیرینر  .1

 .هامصارف، کمیشن و معاشات میانځ   .2

دگیممصارف که در رابطه به تعمیم و تروی    ج محصوالت تکافل صورت  .3  .ی 

4.  .  فیصدی/سهمیه مناسب مفاد عملیائر

کت تکافل مکلف است که مصارف مدیریت، توزی    ع و سایر مصارف مندرج بند ) (4) ( 3( فقرۀ )1شر

 پرداخت نماید.  خزینۀ سهامدارانرا از  مادهاین ( 3( فقرۀ )3ایل بند )

کتحق الزحمۀ  (5) بورد منظور و تصدیق شده باشد و توسط تکافل باید توسط مامور احصائیه  شر

کت تکافل  یع شر  ردد. گتایید  ر و منظو  تکافل ادارۀ توسط و شر

که حق التکافل  که به خزینۀ خطر تکافل پرداخت   حتیم سازد   مکلف است تا مامور احصائیه (6)

 پوشش خطرات   ردد، طبق نظر تخصیص وی برایگ  یم 
 
 .باشدمی کاق
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 تکافلخطر خزینۀ : نهممادۀ پنجاه و 

کت تکافل  های همتعدد خزین هایفعالیتیک خزینه یا برای  ،بمنظور مدیریت خطر  تواند یمشر

 تشکیل نماید. را متعدد 

  تکافل: درآمد خزینۀ خطر شصتممادۀ 

 : ردد گیممی   أتاز موارد ذیل   تکافلدرآمد خزینۀ خطر   (1)

 خطر در حق التکافل. وجوه مختص به  .1

کتهای تکافل اتکائ  و یا بیمه اتکائ  بدست یم .2 ان خساره که از شر  .آیدجی 

کتهای تکافل اتکائ  و بیمه اتکائ  بدست آمده باشد .3  .کمیشن که از شر

 .رددگیمبه این خزینه پرداخت  خزینۀ سهامدارانقرض حسنه که در صورت کرس از  .4

 . ردد گیمتکافل پرداخت خطر توسط سهامداران به خزینۀ  هبهپول های که طور  .5

  تکافل: مصارف خزینۀ خطر شصت و یکممادۀ 

 :باشدیمموارد آئر بر تکافل مشتمل خزینۀ خطر  مصارف

ان خساره به .1 اک تأدیات جی   ان. گکنند اشیر

 .اتکائ   بیمهمصارف تکافل اتکائ  و  .2

 .پرداخت قرض حسنه به خزینۀ سهامدارانباز  .3

 : ذخایر تخنییکدومو  مادۀ شصت

کت تکافل مکلف است ذخایر تخنییک را به پیشنهاد مامور احصائیه در خزینۀ خطر  (1)   تکافلشر

 ایجاد نماید. 

باشد طوریکه ذخایر تخنییک شامل تمایم یا بعیص  از ذخایر ذیل، یا ترکیب دو و یا بیشیر از آنها یم (2)

 مامور احصائیه الزم یم بیند: 

ۀ .1  .تصفیه ناشدهادعاهای  ذخی 

ۀ .2  .التکافل تأدیه ناشدهحق ذخی 

کت به حال تا  که  ادعاهای ۀتأدی برای ۀذخی   .3  .باشد ردیدهگن گزارش  تکافل شر

ۀ .4  .رددگیموئ  به کرس که در عموم واقع گپاسخ برای ذخی 

ه  .5  .برای ادعاهای احتمایل احتیایطذخی 

ه .6 .  آینده هایمسؤلیت ۀیدتأتخنییک برای  ۀذخی 
 

 تکافل خانوادگ

ه  .7  قرض حسنه. پس پرداخت برای ذخی 

ه برای تساوی مازاد .8  .ذخی 

 : سومو  مادۀ شصت
 
 تکافلخزینۀ خطر دارای

کت (1)  تأدیه برای تکافل هایخزینه هایدارائ   که  نماید  حاصل اطمینان است مکلف تکافل شر

   دیون
 
 : دهد یم ،کاهشگردد یم آئر  موارد  شامل که  را، تکافل به متوجه اتخطر  و  بوده کاق

 . ها دارائ   تنوع .1

 هنقدین قابلیت .2
 

 .دارائ   گ

 بازار.  در  دارائ   زشار  .3
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.  ارزی و  ئ  زما تناسب .4   دارائ 

  تکافلذاری گ: خزینۀ شمایهچهارمشصت و مادۀ 

کت تکافل مکلف است تا   (1) نموده و وجوه مختص به ایجاد را  تکافل ذاریگشمایهخزینۀ شر

 ذاری در صورت تکافل خانواد گشمایه
 

 را به آن پرداخت نماید.  گ

کت تکافل  (2)  هایفعالیتبرای را  تکافل ذاریگشمایه های متعددهیا خزین و یک خزینه  تواند یمشر

 تشکیل نماید. متعدد 

کت تکافل   (3) را بمنظوری  تکافل ذاریگشمایهخزینۀ در  ذاریگجوه مختص به شمایهو  تواند یمشر

یع در  یع طبق اصول شر ادارۀ تکافل  مجاز و محصوالئر مایلد های مایل نهابورد شر

 .ذاری نمایدگشمایه

کت  تکافل ذاریگشمایهخزینۀ مفاد  قسمنر از  ،روش تطبیق شده تکافلبا در نظر داشت   (4) به شر

سهمیه و فیصدی مفاد به معلوم از مفاد، و یا هم ترکیب یا فیصدی  تکافل بعنوان سهمیه،

یعمنظوری و  تشخیص و پیشنهاد مامور احصائیه  . ردد گیمتأدیه  بورد شر

 

 : توزیــــع مازاد هشتمفصل 

 :پالییس مدیریت مازادپنجممادۀ شصت و 

کت تکافل مکلف است پالییس مدیریت مازاد   (1) یعخزینۀ خطر تکافل شر و  را در مشوره با بورد شر

 نماید.  تایید ادارۀ تکافل و از ترتیب نموده  مامور احصائیه

نظر خویش را طور کتن  مازاد روز از تاری    خ تسلییم پالییس  15در صورتیکه ادارۀ تکافل در ظرف  (2)

 . ردد گیمارائه ننماید پالییس متذکره تصویب پنداشته شده نافذ 

اضات خویش را راجع به پالییس مدیریت مازاد در آینده طور کتن  ادر صورتیکه ادارۀ تکافل  (3) عیر

اضات مذکور یمنمااظهار  کت تکافل مکلف به رفع اعیر  باشد. ید، شر

 توزیــــع مازاد: اصول ششم مادۀ شصت و 

کت  (1)  تکافل مکلف است حی   توزی    ع مازاد قواعد آئر را رعایت نماید:  شر

یع بورد  منظوری و  مدیره هیئت تائیدی احصائیه، مامور  پیشنهاد  به مازاد  .1  . ردد گیم توزی    ع شر

کت .2  . نماید  توزی    ع نامهتکافل و  تکافل خطر  خزینۀ پالییس طبق را  مازاد  است مکلف تکافل شر

 و  باشد، شده تصدیق احصائیه مامور  توسط که خطرات کیل  ارزش طبق باید  مازاد  توزی    ع .3

 گردد.   تشخیص تفتیش کیل  نتیجۀ

 . ردد گن تکافل خطر  خزینۀ کرس   به منجر  باید  مازاد  توزی    ع .4

اک همه با  نهال د عا برخورد  که  گردد   توزی    ع طوری باید  مازاد  .5   نماید.  تأمی    را   انگکنند اشیر

اک .6 ان یا  تکافل منفعت که   انگکنند اشیر  باشند  نموده حاصل مربوطه مازاد  مدت در  خساره جی 

 . تواند یمن شده مستفید  مدت آن مازاد  توزی    ع از 
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 ی مامور احصائیه: رأهفتم مادۀ شصت و 

در صورتیکه طبق ارزیائ  تخصیص مامور احصائیه مازاد باید غرض برآورده ساخیر  وجایب احتمایل  (1)

 ردد، مامور احصائیه مکلف است از پیشنهاد توزی    ع مازاد اجتناب ورزد. گآینده توزی    ع ن

کت (2)  روز بعد از دریافت 15در خالل  را  تکافل مکلف است ارزیائ  و پیشنهاد مامور احصائیه شر

قبول و یا رد را حق دارد پیشنهاد مامور احصائیه ادارۀ تکافل تائید نماید.  ادارۀ تکافلپیشنهاد از 

 نماید. 

 

 : قرض حسنهنهمفصل 

 : سهولت قرض حسنههشتممادۀ شصت و 

کت (1)  را  تکافل خطر  خزینۀ در  کرس  تأدیه منظور  به حسنه قرض سهولت است مکلف تکافل شر

 .نماید سیسأت

 طور  تکافل خطر  خزینۀ به سهامداران ۀخزین از  وجوه واقیع انتقال طریق از  باید  موجود  کرس  (2)

  . ردد گ تمویل حسنه قرض

کت (3) ان طرزالعمل است مکلف تکافل شر  قرض طریق از  تکافل خطر  ۀخزین در  خساره و  کرس   جی 

 : کند   ایجاد  باشد  آئر  موارد  بر  مشتمل باید  که   حسنه

 به خزینۀ خطر تکافل. قرض حسنه  برای پرداختوقایع  .1

اکروش توزی    ع مازاد به  .2 حسنه  دار قرضدر حالتیکه خزینۀ خطر تکافل قرض گانهکننداشیر

 .باشد

 .پرداخت گردددر آن باید قرض حسنه باز  که مدت زمائ   .3

ورت به بازپرداخت قرض حسنه نباشد .4  .حاالتیکه در آن ض 

اکثی  قرض حسنه باالی تأ .5  جدید.  احتمایل گانهکننداشیر

ایط ایجاد قرض حسنهنهممادۀ شصت و   : شر

کت (1)  شکل به تکافل خطر  خزینۀ اینکه ر گم نماید  فسخ را  حسنه قرض سهولت نمیتواند  تکافل شر

   مایل توانائ   حسنه قرض وجوه از  مستقل
 
 . باشد  داشته کاق

کت انحالل حالت در  .1  باشد  شده پرداخت تکافل خطر  خزینۀ به که  ۀحسن قرض تکافل، شر

 . ردد گیم هبه حکم دارای

 : بازپرداخت قرض حسنههفتادممادۀ 

اک به مازاد  توزی    ع از  قبل ،تکافل خطر  خزینۀ در  مازاد  صورت در  (1)  خزینۀ به  انگکنند اشیر

 . گردد یم پرداخت باز  سهامداران

 آن در  مستمر  کرس   بر  بنا  تکافل خطر  خزینۀ که  شود یم پنداشته معاف صورئر  در  حسنه قرض (2)

 . کند   پرداخت دوباره متوایل سال سه از  بعد  حنر  را  آن تا  نباشد  قادر 
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 دهم: محصوالت تکافل فصل

 : محصوالت جدیدهفتاد و یکممادۀ 

کت  (1) را طور کتن  اخذ  تکافلاجازۀ ادارۀ ، جدید اصدار محصول قبل از  ستمکلف ا تکافلشر

 نمایند. 

کت (2) ایط جدید  محصول عرضۀ از  قبل است مکلف تکافل شر  نماید:  تأمی    را  آئر  شر

 قرار  تکافل ادارۀ ۀشد منظور  هایفعالیت و  ها تجارت یا  تکافل ۀمحدود در  جدید  محصول .1

 دارد. 

کت .2 ول  و  مدیریت الزم ظرفیت دارای تکافل شر  منجمله جدید، محصول از  نایسر  خطر  کنیر

 باشد. یم جدید  محصول و  شده عرضه ت محصوال  حمایت جهت مایل ظرفیت

کت (3) ایط تکمیل از  بعد  تکافل شر  توأم را  جدید  محصول پیشنهاد  است مکلف مادۀ این مندرج شر

یع و  تخنییک تشکیل با  یع بازار، حسابداری، مایل، تخنییک، پذیری امکان مطالعه آن، شر  و  شر

،
ر
یع بورد  منظوری ،است سالم تخنییک نگاه از  محصول که  احصایه مامور  تصدیقنامه حقوق  شر

ورت مورد  مدارک سایر  و  ره،مدی هیئت و   تقدیم تکافل ادارۀ به منظوری و  بازنگری بمنظور  ض 

 نماید. 

 باشد.  رفتهگ  قرار  تکافل ادارۀ تاییدی مورد  باید  محصول هایطرزالعمل و  ها پالییس (4)

کتو  میانځ  میان  های محصوالت جدید قرارداد (5)  یا فروع آنها، بدون اجازۀ ادارۀ تکافلی هاشر

تكافل مدار اعتبار نبوده و متخلف مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنین  مربوط، مجازات 

 گردد. یم

کت تکافل در قبال محصوالت جدیددوممادۀ هفتاد و   : مسئولیت شر

کت اجرائیه رئیس و  مدیره هیئت (1)  ،نموده تمدیری را  محصول احتمایل خطر  که  اند  مکلف شر

وریات اک حقوق و  ض   نمایند.  تأمی    را  گانهکننداشیر

کت اجرائیه رئیس و  مدیره هیئت (2) ا  صالحیت توانند یم شر  تفویض دیگری شخص به خویرسر

  آنها  ویل نمایند،
 
 باشند.  یم مسئول حالت هر  در  شخصا

 صالحیت ۀحوز  و  ثبت ضی    ح بطور  باید  رکنندهمنظو  مقام صالحیت، تفویض صورت در  (3)

  . ردد گ  واضح ضمفو   شخص و  شده تفویض

 : مدیریت خطر محصوالت سوممادۀ هفتاد و 

کت (1)  به مرتبط خطر  مدیریت غرض را  مناسب هایطرزالعمل و  ها پالییس است مکلف تکافل شر

اک قبال در  که  هایمکلفیت همچنان و  تکافل محصول  نماید.  وضع ،دارد  بعهده  انگهکننداشیر

کت (2)  محصول به مرتبط خطرات به متناسب هایطرزالعمل و  ها پالییس است مکلف تکافل شر

ۀ در  را  تکافل جدید  محصول خطر  میتوان که  نماید  وضع طوری را  تکافل  منجمله ارزش، زنجی 

، دیه،ارزش تایید، انکشاف، مراحل  حسابداری، پورتفولیو، مدیریت توزی    ع، فروش، بازاریائ 

ول  و  تشخیص تکافل، محصول نگهداشت و  خدمات  نماید.  کنیر
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 صورت در  و  جدید، محصول برای تکافل محصول خطر  مدیریت هایطرزالعمل و  ها پالییس (3)

ات یا  و  مجدد  دیهارزش ایط در  تغیی   ۀمدیر  هیئت تائیدی از  بعد  موجود، محصول مقررات و  شر

كت   تکافل ادارۀ و  تكافل شر
 
 . ردند گیم نافذ  رسما

کت (4)  با  تکافل محصول خطرات مدیریت که  نماید  حاصل اطمینان است مکلف تکافل شر

کت تکافل طراتخ مدیریت سیستم و  مدیریت کیل  چارچوب  است.  ار گساز  شر

کت توسط باید  ها طرزالعمل و  ها پالییس (5)  و  ها بخش و  شعبات همه با  مناسب وقت در  تکافل شر

یک مربوط کارمندان کت خطرات ادارۀ شعبۀ توسط است الزم و  ردد گ  شر  ونهگ  به تکافل شر

 ردد. گ  برریس مداوم

 : امنیت و کفایت سیستم هاچهارممادۀ هفتاد  و 

کت (1)  .باشد داشته تکافل فعالیت به الزم معلومائر  تکنالوژی های سیستم است مکلف تکافل شر

کت  (2)  الزم زیربنای و  معلومائر  تکنالوژی های سیستم کفایت  و  امنیت از  است مکلف تکافل شر

کت محصوالت  که  گردیده  مطمی     مرتبط خطرات درست، و  متداوم ارزیائ   انجام با  را  تکافل شر

 نماید.  حمایت را  ژیتکنالو  به

کت (3)  باشد.  داشته پالییس ،ها مسیست کفایت  و  امنیت برای که  است مکلف تکافل شر

 نظارت: طرزالعمل های پنجمهفتاد و مادۀ 

کت مکلف است طرزالعمل ول خطرات محصول شر ورت را بمنظور نظارت مؤثر و کنیر های مورد ض 

 تکافل وضع و بشکل منظم تطبیق نماید. 

 

 نامهتکافلدهم: ز یافصل 

 نامهتکافل: عقد ششممادۀ هفتاد و 

اکیک نسخه آن با  ردد. گدر دو نسخه ترتیب یم نامهتکافل (1) توأم با ه و نسخه دوم آن کننداشیر

ونییک و کتن  ضمایم آن در دفیر  کت تکافل به شکل الکیر  . ردد گیمثبت و حفظ شر

کت تکافل، نماینده (2) را معاینه تکافل موضوع  نامهتکافلد، حی   عقد نتوایم کار کمیشنان و  گشر

 کند. 

کت تکافل، نماینده (3) اکو  کار کمیشنان،  گشر از مطالن   نامهتکافلمکلف اند، حی   عقد ه کننداشیر

   گردد، طرف مقابل را ها یمکه موجب تزئید یا تخفیف مسؤولیت آن
 
 اطالع دهند.  کتبا

 نامهتکافل: منفعت هفتم هفتاد و  مادۀ

اکبه نام شخص  نامهتکافل ردیده منفعت آن به ذینفع طبق گه یا شخص ثالث عقد  کننداشیر

ایط مندرج    .گرددو قوانی   نافذه تأدیه یم نامهتکافلشر

 نامهتکافلتمدید و  تجدید : هشتممادۀ هفتاد و 

اک (1) به  نامهتکافل یا تمدید  ه مکلف است، درخواست کتن  خویش را جهت تجدید کننداشیر

کت تکافل ارائه نماید  .شر
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کت تکافل باید  (2) را بادرنظرداشت خطرات ذیربط ارزیائ   نامهتکافلتجدید یا تمدید  درخواستشر

 و قیمت گذاری نماید. 

کت تکافل نیم (3)  نماید.  نامهتکافلتابع تجدید  را آنها یا قسمنر یا منفعت تواند، تأدیۀ مفاد شر

 نامهتکافل: مندرجات نهممادۀ هفتاد و 

ایط مندرج قرارداد میان طرفی   یم نامهتکافل (1)  .باشدشامل شر

 نامهتکافل در مندرجات دیگر  طرفتوانند، بدون موافقۀ قبیل طرفی   و سایر اشخاص ذینفع نیم (2)

 .تغیی  وارد نمایند

 :باشدباید حاوی مندرجات ذیل  نامهتکافل (3)

 .اسم و آدرس مکمل طرفی   قرارداد .1

 . نامهتکافل و کود  عنوان .2

 التکافل و نحو پرداخت آن. حق .3

ان خساره.  تکافلسقف منفعت  .4  و نحوۀ جی 

 و موقعیت آن.  نامهتکافل موضوع .5

 .موضوع تکافل خطرات .6

 )تاری    خ آغاز و ختم قرارداد(.  نامهتکافلزمان اعتبار  .7

 . تکافلآدرس و شمارۀ تماس سمع شکایات ادارۀ  .8

 به دعاوی  .9
 

کتآدرس مکمل و شمارۀ تماس بخش رسیدگ  . تکافل شر

حساب بازپرداخت به  و بازپرداخت و  نامهتکافلحاالت و اساس واگذاری  .10

اک   گان. کنندهاشیر

ایط مربوط به .11  و موارد توافق شده میان طرفی   قرارداد.  تکافل سایر شر

 برای محصولستندرد و دارای مندرجات یکسان را  نامه هایصالحیت دارد تکافل  ادارۀ تکافل  (4)

 آنها را اجباری نماید. و ها یا سکتور های تکافل منظور 

 نامهتکافل: زبان هشتادممادۀ هفتاد و 

کت  (1) را به ییک از زبان های رسیم کشور و  و اسناد مربوطه ها  نامهتکافلمکلف است،  تکافلشر

 نماید.  زبان انگلییس تهیه

کت تکافل  (2) ورت  باید شر به زبان محیل نی   ترتیب و صادر  و اسناد مربوطه را  نامهتکافلعند الرص 

 .نماید

ک: تکافلهشتاد و یکممادۀ   نامۀ مشیر

کت ک صادر نمایند و را  نامهتکافلتوانند، یم تکافل هایشر کتطور مشیر  های که نام شان درجشر

ان خساره را به عهده دارند نامهتکافلباشد، مطابق یم نامهتکافل  .مسؤولیت جی 

 نامۀ کوتاه مدت: تکافلدومو  هشتاد مادۀ 

کت تکافل یم  .های کوتاه مدت را تهیه و صادر نماید نامهتکافلتواند، شر

ایط خاص، حاوی مندرجات  ،های کوتاه مدتنامهتکافل (1) نامه مذکور کافلتبر عالوه داشیر  شر

 ردد. گقانون یمدر این 
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 : تکافل مضاعفسوممادۀ هشتاد و 

کت بیشیر از یک بار را  خطر عی    تواند شخص نیم کتبا یک شر های تکافل مختلف تکافل و یا شر

 .تکافل نماید

 اجباری تکافل : چهارمو  هشتاد مادۀ 

 به را  تكافل انواع سایر یا  بعیص   قانون این احکام مطابق نند توا یم دولنر  جهات و  تکافل ادارۀ (1)

 نماید.  اجباری اشخاص یا  و  سکتورها  بعیص   یا  همه

 گردد. یم تنظیم جداگانه هایمقرره در  ،اجباری تکافل انواع به مربوط امور  (2)

 : حق التكافلپنجمو  هشتاد مادۀ 

اک کننده (1) ایط مندرج طبق، را  التکافل مکلف است حق اشیر نامه و به شیوه که در در تکافل شر

 .پرداخت نماید ردیده،گآن تعیی    

کت تکافل پرداخته شود.  (2) کت تکافل و یا حساب بانیک شر  حق التکافل باید مستقیما به شر

کت تکافلمسؤولیت  (3) اک کننده توسط التکافل بعد از پرداخت حق شر گردد مگر آغاز یم اشیر

 .صورت گرفته باشد توافق طور دیگری نامهتکافل که در این

کت تکافل تأدیه التكافلحق (4)  .مالیات یم باشد تابع احکام قوانی    شده به شر

توافق شان به  انند تو طرفی   یم، ردد گو یا در ماهیت خطر تغیی  وارد   نامهتکافلهرگاه در موضوع  (5)

 . د را تعدیل نماین التکافلحق

 .گرددلغو یم نامه( این ماده، تکافل4طرفی   طبق حکم مندرج فقرۀ )در صورت عدم موافقۀ  (6)

 

ن تکافلدواز  فصل کت و فعالی   دهم: مکلفیت های شر

 گذاریاصول شمایه : ششممادۀ هشتاد و 

کت تکافل مکلف است، حی   شمایه  گذاری، اصول ذیل را در نظر داشته باشند: شر

کت تکافل مکلف  .1 یعتگاست شمایهشر های طبق رهنمود اسالیم ذاری ها را طبق اصول شر

یع یع شر  انجام دهد.   تکافل ادارۀو  صادره بورد شر

کت   شعبۀ .2 و مؤثر در شمایه گذاری داشته باشد که همه شمایه  ایحرفهخزانه داری شر

د.   گذاری ها باید از طریق این شعبه صورت بگی 

اکاحتیاط و حفظ منافع ها با رعایت درائ   .3  ایحرفهسهامداران به شکل  و  گانهکننداشیر

کت تکافل باشد.  ماهیت و باید مناسب به شمایه گذاری شود  امات شر  الیر 

کت تکافلو مدیران خزانه داری   شعبۀ .4 اک باید در صورت تضاد منافع  شر از منافع اشیر

 کننده گان و سهامداران اطمینان حاصل نماید. 

، برریس، ادار شمایه گذاری در دارائ  ها باشد که  .5 ول خطرات  هشناسائ  بطور آن و کنیر

ورت قابلیت تبدیل شدن بهو شمایه بتواند واضح   مناسب طبق ض 
 

های پول یا نقدینیک

کت تکافل داشته باشد   . شر

 . و غی  قانوئ   ممنوعه هایفعالیتعدم شمایه گذاری در ساحات  .6
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یس به اطالعات: و هفتم هشتاد مادۀ   دسیر

کت تکافل مکلف است جزئیات روش عملیائر تکافل و اصول (1) یع آن  شر را همراه با تصدیق  شر

یع امضا  یع،  ءشر  . بسپارد  نرسر به شده از بورد شر

یع را از طریق ویب سایت و بروشور  (2) کت تکافل مکلف است جزئیات بورد شر های خویش شر

اکنرسر و به   گان مهیا سازد. هکننداشیر

 و به روز بوده و به زبان واضح و قابل فهم با ترجمۀ دری و  (3)
 
ه باید دقیق، کاق اطالعات منترسر

 اقل اصطالحات تخنییک در آن استفاده شده باشد، تحریر گردد. پشتو که حد 

کت تکافل مکلف است حتیم سازد که معلومات  (4)  به که  اطالعائر  و  صادره در اسناد شر

اک با هم  است تکافل ارائه گردیده ادارۀ بهو راپور های که  است گردیده  ارائه گانکنندهاشیر

 باشد.  داشته مطابقت

کت تکافل مکلف است  (5) اکشر روز از هر نوع تغیی  و تعدیل در روش  7را در ظرف  گانکنندهاشیر

ات اتخاذ شده، اطالع د ایط محصوالت و تاثی  تغی  وط و شر اده اجازه آنها را عملیائر یا شر

 . بدست آرد 

ات تأثی   در صورتیکه (6)    جزئیات باشد، مالحظه قابل مایل و  مادی تغی 
 
 ردد کهگ  افشاء باید  کاق

اک برایموضوع را   . واضح سازد  گانکنندهاشیر

ایط خاص گزارشادارۀ تکافل یم (7) افشا و نرسر جزئیات به مردم را پیشنهاد  دیه در زمینۀتواند شر

 نماید. 

 ممنوع هایفعالیت: هشتمو  هشتاد مادۀ 

 : اجتناب ورزد  ذیل هایفعالیتمکلف است از  تکافلفعال  (1)

 .قانوئ  تجارئر و تقلب آمی   استفاده از روش های غی   .1

عرضۀ خدمات  نجام فعالیت پول شوئ  و تمویل تروریزم با استفاده از منابع مایل نایسر از ا .2

 .تكافل

 .و تزویری واقیع غی   هاینامهتكافل صدور  .3

  ،لادارۀ تکاف  بهگزارش غی  واقیع از وضعیت مایلو  ارائه معلومات نادرست  .4

اک  دم. مر و   ،گانهکننداشیر

ی در توافقنامه و یا فعالینر که منجر به ایجاد موانع در بازار  .5 و یا انحصار  تکافلسهمگی 

 .رددگتکافل   عرضۀ خدمات

ی از پول شوئ  و قانون مبارزه گتکافل طبق قانون جلو امور مربوط به پول شوئ  در عرصۀ  (2) ی 

 گردد. تنظیم یمعلیه تطهی  پول 

 حادثهتکذیب سبب  : نهمو  هشتاد مادۀ 

کت قبه حادثۀ و  خطر  به مربوط ادعای تواند نیم تکافل شر میر  تشکیل را  نامهتکافل موضوع که  غی 

 .نماید تکذیب موضوع مناسب تحقیق بدون را  است، خساره اسایس علت و  دهد یم
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 توقف و امتناع از عرضۀ خدمات : نودممادۀ 

کت  (1)   ،تکافلشر
 

نمیتوانند بدون اجازه قبیل کتن  ادارۀ تکافل و کمیشنکار تکافل  ،نمایندگ

 خویش را توقف دهند.  هایفعالیت

کت  (2)   ،تکافلشر
 

محصول یا از عرضۀ  مکلف اند در صورت امتناعو کمیشنکار تکافل  ،نمایندگ

 .ارائه نمایند تکافل و شخص مذکور  ، دالیل آنرا به ادارۀطه به شخصخدمات مربو 

 تکافوی شمایه : و یکم نود مادۀ 

کت تکافل  (1) د  ستمکلف اشر تجارئر خویش، شمایۀ الزم را با  هایفعالیتجهت پیشی 

امات مذکور در احکام این قانوندرنظرداشت مصارف و   .در اختیار داشته باشند الیر 

ایط تکافوی شمایه و روش های محاسبوی فعالی    تکافل ادارۀ (2) را با  تکافل مکلف است، شر

 .درنظرداشت معیارهای میل و بی   الملیل و احکام این قانون، تجویز و از تطبیق آن نظارت نماید

کت  شمایهتشخیص دهد که  تکافل هرگاه ادارۀ (3) تکافو نیم نماید، شان  هایفعالیتتکافل برای شر

کتدر این صورت یم  .نماید شمایهرا مکلف به افزایش  تکافل تواند شر

کت تکافل دارائ  و دیون  تکافل ادارۀ (4)  نظارت را طبق احکام این قانون و طبق تقسیم اوقاتشر

( یم  یگذار قیمتخویش   نماید. )ارزیائ 

کت تکافل گذاری دارائ  و دیون امور مربوط به قیمت (5)  گردد. یمتنظیم انه گجدا در طرزالعمل شر

کت تکافل را قیمت گذاری نماید یا اشخاص قراردادی را  ئ  دارا و  ادارۀ تکافل میتواند ملکیت (6) شر

کت تکافل یم پردازد که هزینه  استخدام نماید  ذاریگقیمتبرای انجام   . اش شر

 تکافل  :دومنود و مادۀ 
 
 اتکای

کت (1) کت از  را  اتکائ   تکافل است مکلف تکافل شر ادارۀ  تائید  طبق خارج   یا  داخیل اتکائ   تکافل شر

 نماید.  تنظیمتکافل 

کت تکافل اتکائ  مربوط را  (2) کت تکافل مکلف است تا تصدیق مبن  بر ثبات مایل و فعالیت شر شر

 به ادارۀ تکافل ارائه نماید. 

یع خویش  (3) کت تکافل به منظوری بورد شر دالیل در صورتیکه تکافل اتکائ  امکان پذیر نباشد و شر

موجه را بصورت کتن  ارائه نموده قناعت ادارۀ تکافل را حاصل نماید، ادارۀ تکافل بمنظوری 

یع میتواند بطور استثنائ  اجازه بیمه اتکائ  را صادر نماید.   بورد عایل شر

 : نگهداری اسنادسومنود و مادۀ 

کت و  (1) پنج سال حفظ و اسناد مربوط را حد اقل به مدت همه مکلف اند،  تکافلفعالی   شر

 نگهداری نمایند. 

کت (2)  طبقمکلف اند، اسناد کامل دارائ  ها، معامالت و امور مربوط را  تکافلفعالی   و ها شر

به شکل ، هو رعایت حکم مندرج این مادسکتور تکافل  معمول ستندرد و  هایها و سیستمروش

ونییک و کتن    حفظ نمایند.  الکیر

کتحفظ شدۀ   اسناد تکافل صالحیت دارد تا  ادارۀ (3) را جهت حصول  تکافلو فعالی    ها شر

 .مورد تفتیش و نظارت قرار دهد، اطمینان
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 : حق النظارتچهارمو  نود مادۀ 

کت تفتیش و  نظارت بدل در  تکافل ادارۀ  النظارت، حق عنوان به را  مبلیع   ،تکافل فعالی    و  ها شر

کت و  نموده تعیی     .باشندیم آن پرداخت به مکلف تفتیش، و  نظارت از  بعد  تکافل فعالی    و  ها شر

 نامهتکافلزاری گ: وا پنجمنود و مادۀ 

کت تکافل مکلف است در  (1) زاری  گدر حالت وا  حاالت و اصول محاسبه پس پرداخت نامهتکافلشر

یع شده از  منظور  ،نامهتکافل  .را بطور ضی    ح توضیح دهد، ادارۀ تکافلو بورد شر

کت تکافل  (2)  :مکلف است که پس پرداخت را با در نظرداشت موارد ذیل محاسبه نمایدشر

 .اصول قبول شده احصائیه و تعیی   خطرات .1

اکتعامل عادالنه با  .2  . گانکنندهاشیر

 .معیارهای روش بازارطبق  .3

کت  (3) اک کننده گاننامه را به زاری تکافلگاختهای وا تکافل مکلف است پردشر خطر  ۀاز خزین اشیر

 پرداخت نماید. محصول مربوطه طبق شمایه گذاری تکافل  ۀخزینتکافل و 

کت تکافل میتواند تنها در حالنر فیس را در عوض وا  (4) اخذ نماید که اساس  نامهتکافلزاری گشر

و بیشیر از مصارف واقیع  گردیدهبه شکل واضح ترصی    ح   نامهتکافلمحاسبه همچو فیس در 

 زاری نباشد. گبرریس عریضه وا 

 

ن فصل  ان خسارهدهمسی   : کرس و جیر

 : ادعاششمنود و مادۀ 

ایط  را  خویش یادعا تواند یمذینفع  (1) کت تکافل درخواست نماید.  نامهتکافلطبق شر  به شر

کت تکافل (2) به تناسب خسارۀ وارده،  نامهتکافلمطابق  ذینفعرا به منفعت تكافل مکلف است،  شر

ان نمایددر در  ان خساره آغاز یم .خالل یس روز کاری جی   .گردداین مدت از روز ادعای جی 

کت  (3)  ذینفع خسارات ۀنامتکافل و  تکافل خطر  ۀخزین هایطرزالعمل طبق است مکلف تکافل شر

ان مربوطه ۀخزین از  را   نماید.  جی 

کت تکافل نیم تواند  (4) ان خساره را ا شر برای رد و واضح یل مؤجه دال  ر اینکهگمنماید  رد دعای جی 

 به ذینفع به شکل کتن  ارایه نماید. ادعا موجود  و آن را 

کت تکافل مکلف است  (5) تکافل خالل هفت روز کاری با دالیل را به ادارۀ ادعا های رد شده تا شر

  .نماید ارائه موجه و واضح

ان خساره  مورد در  یم تواند ذینفع  (6) و حق دارد به نماید تکافل شکایت ادارۀ  بهرد ادعای جی 

ه از تاری    خ شکایت ب تکافل مکلف است در خالل پانزده روز کاریو ادارۀ  محاکم مراجعه نماید. 

 .ارائه نمایدجواب  آن

ان خساره، یک سال  ادعای زمان تقاضای (7)  .گرددبوده و از روز وقوع حادثه آغاز یمتقوییم جی 
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 : ادعای فریبکارانه و مدارک کاذبهفتم نود و مادۀ 

اک (1) معلومات یا گزارش غی  واقیع بمنظور حصول پول یا منفعت مکلف است از ارائه  هکننداشیر

ان خساره بر مبنای آن اجتناب ورزد  .و تقاضای جی 

م مؤثری را برای تشخیص و مبارزه علیه ادعای فریبکارانه و  (2) کت تکافل مکلف است میکانی   شر

 از تطبیق آن نظارت نماید.  تکافل طرح نموده و ادارۀ مدارک کاذب

 تکافل خطر  ۀاقدمات الزایم در صورت وقوع کرس در خزین : هشتمنود و مادۀ 

کت الزم ادعا هایتکافل نسبت به خطر  ۀهای خزیندر صورتیکه دارائ   (1) التأدیه تکافو ننماید، شر

 مرفوع سازد.  خزینۀ سهامدارانتکافل مکلف است کرس موجود را از طریق قرض حسنه از 

کت تکافل مکلف است در حالت کرس تمایم اقدامائر را مراعات نماید که از جانب ادارۀ تکافل  (2) شر

 .رددگیمتوصیه 

 

 دیه به ادارۀ تکافل: راپور دهمچهار فصل 

 گزارش مایل:  نهممادۀ نود و 

کت تکافل طبق احکام گزارش های  ویل شر کت کنیر کت تکافل، فعالی   تکافل، و شر گزارش مایل شر

 . شود یممایل در قانون بیمه انجام 

 دیه خاص به تکافل راپور : یکصدممادۀ 

کت مشخصات آئر در  نهمنود و عالوه بر مشخصات مذکور در ماده مکلف است که   تکافل شر

 ارائه نماید: گزارش مایل خویش 

  )تکافل تکافل نوع هر  به مربوط مایل حساب صورت .1
 

 عمویم(.  تکافل و  خانوادگ

 تکافل.  محصول هر  به مربوط تکافل معامالت .2

 .تکافل هایخزینه مایل تفصیل .3

 .حسنه قرض تفصیل .4

 مازاد.  توزی    ع و  مازاد  تفصیل .5

یع سازگاری تفصیل .6  شر

ات .7 یع بورد  در  تغیی  یع.  سازگاری شعبه و  شر   شر

یع تفتیش راپور  های یافته و  اشتباهات تفصیل .8 .  شر  خارج 

ورت مورد  گزارش  ر گدی موارد  .9  .تکافل ۀادار  تشخیص به ض 

 

 : تفتیش امور مایل و احصائیویهمدپانز فصل 

 ساالنهحسابات  : راپور یکصد و یکممادۀ 

ویل مكلف اند تا امور حسائ  و احصائیوی خویش را  (1) کت کنیر کت تکافل، فعالی   تکافل، و شر شر

در قانون بیمه مورد  ندرج طبق اصول و قواعد تصویب شده ادارۀ تکافل طبق احکام تفتیش

 تفتیش و تصدیق قرارد دهد. 
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کت تکافل مکلف است که عالوه  (2) ده موارد و ( اين ما1)بر مشخصات مذکور در فقره شر

 این قانون شامل تفتیش خویش نماید.  یکصدم مادهمشخصات راپور دیه خاص به تکافل در 

 : وظایف مامور احصائیهدوممادۀ یکصد و 

کت تکافل وظایف ذیل را انجام دهد:  (1)  مامور احصائیه شر

ورت از  .1  مامور احصائیه قبیل. دریافت تمام اطالعات و جزئیات مورد ض 

کت تکافل.  ارزیائ  وضعیت .2  مایل شر

کت با در نظرداشت تعهدات آینده آن .3  .ارزیائ  توانائ  شر

 .خطر تکافل و قرض حسنه ۀینخز  ارزیائ  وضعیت .4

کتنرخ حقو تصدیق تعیی    .5  .تکافل التکافل برای محصوالت شر

ایط و قواعد تخنییک  .6 کتهای مربوط به خزینهتعیی   و تایید شر  . تکافل شر

کتمربوط به پالییس شمایه ها ارائه مشوره و توصیه .7  تکافل.  گذاری شر

اککه ممکن آن را به تعیی   و پیشنهاد مازادی .8 غرض منظوری  ،تأدیه کرد  گانکنندهاشیر

یع   .هیئت مدیره و بورد شر

 ر. گتوصیه های احصائیوی دی  .9

کت (2) کت بیمه در صورت  مامور احصائیه در برابر مشوره و نظریات تخنییک در برابر شر تکافل یا شر

باشد و در صورت تقاضا مکلف است اسناد ذیل را در اثبات نظریات مسئول یم تکافل دریچۀ

کت کت بیمه در صورت دریچه تکافل خود به ادارۀ شر  ارائه نماید:  تکافل یا شر

کتاطالعات و اظهار  .1 تکافل یا  ات احصائیوی دقیق در مورد وضعیت مایل فعیل و آینده شر

کت بیمه در صورت   تکافل.  دریچۀشر

کت .2 کت بیمه  گزارش ساالنه در ظرف شصت روز از تاری    خ انقضا سال مایل شر تکافل یا شر

ه های فن  که منعکس کننده دقت   تکافل دریچۀدر صورت   باشد. یم ذخی 

کتگزارش ساالنه در ظرف  .3 کت بیمه  شصت روز از تاری    خ انقضا سال مایل شر تکافل یا شر

ان   تکافل دریچۀدر صورت  که منعکس کننده دقت قیمت گذاری محصوالت تکافل و جی 

 باشد. خساره یم

کت .4  . تکافل تحلیل عواید شمایه گذاری شر

 توسعه بسته تكافل.  تحلیل .5

 .تحلیل مصارف .6

 .ها با دیوندارائ  ایسه گزارش منعکس کننده دقت مق .7

 پالییس تضمی   وضعیت  .8

کت تکافل مكلف است وظایف احصائیوی را بر جا و در مطابقت با   (3) زارش های آن عمل گشر

کت ، مامور احصائیه را تکافل کند، در غی  این صورت ادارۀ تکافل مکلف است به مصارف شر

د   احصائیوی استخدام نماید.  هایفعالیتبمنظور پیشی 
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کت تکافل،  (4) مامور احصائیه مکلف است در صورت وجود خطرات فوری یا احتمایل در برابر شر

کت ارائه کند و هیئت مدیره باید گزارش  تکافل گزارش عاجل را طور مستقیم به هیئت مدیره شر

 را برریس و اقدامات اصالج را پیش بین  کند. 

کت تکافلمامور احصائیه  (5) زارش گمکلف است ساالنه و یا حسب تقاضای ادارۀ تکافل   شر
کت را به ادارۀ تکافل تسلیم دهد.   وضعیت مایل شر

کت تکافل 5زارش مذکور در فقرۀ )گ   (6) ( این ماده باید حاوی ارزیائ  دقیق وضعیت مایل کیل شر
 ردیده باشد. گبوده و طبق دستورالعمل های تکافل صادر شده ادارۀ تکافل تهیه  

کت تکافل مکلف است به منظور  (7) کت تکافل و خطرات خزینه های شر اداره کردن خطرات شر
آمر سازگاری  ،احصائیهامور م ،اتطر و به منظور واضح ساخیر  نقش شعبه اداره کردن خ ،تکافل

کت داشته باشد.  یع و دیگران در این عرصه پالیییس جامع اداره کردن خطرات شر  شر
 

 ری مایلگ: وجایب حفظ توانشانزدهمفصل 

 : رویکرد بیالنس شیت مجمویعسومیکصد و مادۀ 

کت تکافل مکلف است رویکرد بیالنس شیت مجمویع را با تفکیک ضی    ح میان  تکافل  ۀخزینشر

اک  ترتیب نماید.  خزینۀ سهامدارانان  و گکنند اشیر

 ری مایلگ: توانچهارمو  یکصد مادۀ 

کت (1)  که:  است مکلف تکافل شر

   تأدیات .1
 
 ادعاهای تا  رفتهگ  صورت مایل ریگتوان حفظ بمنظور  تكافل خطر  ۀخزین به کاق

اک  . ردد گ  برآورده  انگکنند اشیر

   ۀشمای .2
 
کت وجایب و  مصارف تمویل بمنظور  کاق  ۀخزین به حسنه قرض تأدیه بشمول شر

 باشد.  داشته اختیار  در  را   تکافل خطر 

کت (2) ، شمایه عالوه بر  است مکلف تکافل شر  تادیه برای را  مشخص وجوه حاالت  همه در  ابتدائ 

 . نماید  می   تأ را  تکافل خطر  ۀخزین به حسنه قرض

 ریگ: شاخص های توانپنجمیکصد و مادۀ 

کت ری مایلگتوانها و اهداف شاخصمکلف است ادارۀ تکافل   کند. تکافل را وضع شر

 

 : مؤیداتهفدهم فصل

 فعالیت نامۀاجازه از هاستفاد سوءو  جواز  بدون فعالیت :ششمو  مادۀ یکصد 

 انجام را  هایفعالیت و یا اه شخیص فعالیت و خدمات تکافل را بدون جواز عرضه نمایند گهر   (1)

 : ردند گیمبه جرایم نقدی ذیل محکوم  ندارد  آنرا  انجام حق فعالیت نامۀاجازه مطابق که  دهد 

کت  .1  افغائ   (500٫000)هزار  مبلغ پنجصد  : تکافلشر

کت کمیشنکار، .2  افغائ   30٫000هزار  یسمبلغ  :شوی کننده یا  و  تفتیش شر

 افغائ   (10٫000) هزار  مبلغ ده مشاور:  یا  خساره بازرسنماینده،  .3

خویش را بدون اخذ جواز از ادارۀ تکافل تکرار نمایند،  هایفعالیت هر اشخاص مندرج این مادگا  (2)

 . ردند گیمالذکر محکوم به دو برابر جرایم نقدی فوق
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 فعالیت نامۀاجازه تجدید  در  تأخی   هفتم:  و  مادۀ یکصد 

 به مکلفید، ننما تجدید  قانون احكام این مطابق را  مربوط نامۀ فعالیتاجازه شخص هرگاه (1)

 گردد.   یم روز تأخی   مقابل هر  در  جریمۀ نقدی افغائ  ( 3٫000ر)هزا سه مبلغ پرداخت

ایط از  : تخلفهشتم و  مادۀ یکصد   جواز شر

 حاوی قانون فعالیت مندرج این نامۀاجازه درخواست فورم که  گردد   ثابت ارزیائ   پروسۀحی    هرگاه

 پرداخت به و  گرفته  قرار  عدیل تعقیب تحت مرتکب باشد،یم حقیقت خالف و  کاذب  معلومات

 .گرددیم محکوم نقدی جریمۀ افغائ  ( 100٫000) هزار  مبلغ یکصد 

 ادارۀ تکافل محصول تکافل بدون منظوریه نمودن عرض: نهم مادۀ یکصد و 

کتو  ، انکار کمیشنان،  گنماینده  میان  نامهتکافلقرارداد  که مربوط به محصول   تکافلی هاشر

كت تكافل ، باشد  تکافل ادارۀناتائید شده از طرف  مبلغ سه صد  پرداخت بهمدار اعتبار نبوده و شر

 .گرددمجازات یممقابل هر محصول غی  مجاز  افغائ  ( 300٫000)هزار 

یعدهمیکصد و  مادۀ  : ناسازگاری شر

یع  هرگاه یع شود و یا ناسازگاری شر کت تکافل بصورت قصدی مرتکب ناسازگاری شر تصحیح را شر

 گردد و ادارۀیم محکوم نقدی جریمۀ افغائ  ( 300٫000) هزار  مبلغ سه صد  پرداخت بهننماید، 

،  اطالعیۀ اساس بر  تواند یم تکافل  .نماید تعلیق را وی  فعالیت نامۀاجازه کتن 

 نامۀ خارجر : منع خریداری تکافل یازدهم و  مادۀ یکصد 

مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی  ورزد، تخلف قانون این مادۀ پنجم مندرج حکم شخص از  هرگاه

 . باشد قابل پرداخت یم حق التكافلمجموع باشد که حد اکیر آن یم

 دیه اطالع در  : تأخی  دوازدهم و  مادۀ یکصد 

کت گاه  هر  (1)  پرداختبه نماید،  نه رعایت ط به راپوردیه را احكام مربو و یا فعال تکافل  تکافل شر

 .گرددیم محکومنباشد  نقدی جریمۀ افغائ   (3٫000) هزار که کمیر از سه   مبلیع  

کت تکافل و یا فعال تکافل  ،ردد گبیشیر   کاری  روز تاخی  از ده  هرگاه (2) مبلغ  پرداخت به مکلفشر

 در مقابل هر روز تاخی  5٫000) هزار پنج 
باشد  ماه سه ایلدر صوریکه تاخی  و  بوده( افغائ 

 .گرددیم محکومدر مقابل هر روز تاخی   افغائ   (7٫000هفت هزار )مبلغ  پرداخت به مکلف

تکافل  ادارۀ اینصورت در  ورزد، مادۀ امتناع این (2) فقرۀ مندرج حکم از تطبیقه متخلف گا  هر  (3)

،  اطالعیۀ اساس بر   .نمایدیم تعلیقایل مدئر که الزم یم داند  را وی  فعالیت نامۀاجازه کتن 

دهم و  مادۀ یکصد  ن  نادرست اظهارات : سی 

کت تکافل و یا مربو  معلومات نادرست و غلط شخص هرگاه ط به امور تکافل را به ادارۀ تکافل، شر

خت جریمه نقدی میان ده پردا به محکومری ارائه نماید، شخص مذکورطبق حاالت گادارات دی

 .گرددیم(افغائ  100٫000و یکصد هزار )( 10٫000) هزار

 تخلف : تکرار چهاردهم و  مادۀ یکصد 

کت تکافل و   تکافل  فعالی    هرگاه شر
 
 مورد  در  شده ترصی    ح مجازات شوند، تخلف عی    مرتکب مکررا

 .گرددیم محروم بخش همان در  تشبث از  یکسال مدت به مرتکب و  شده محاسبه چند  دو 
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 ادارۀ تکافل اوامر  و  لوایح مقررات، از  : تخلفپانزدهم و  مادۀ یکصد 

کت تکافل و   ها، طرز العمل ها، هدایات، مقرره قانون، این مندرج احکامتکافل  فعال هرگاه شر

به جریمه نقدی که کمیر از پنج  ننماید، رعایت را تکافل  ادارۀ دیگر اسناد مهمو  لوایح، دستورها،

 قرار  تعلیق حالت در  احوال حسب فعالیت نامۀاجازه( افغائ  نباشد محکوم گردیده یا 5٫000) هزار 

 گردد.  یم لغو  یا  و  گرفته

 اشار : افشایشانزدهم و  مادۀ یکصد 

یع و بورد  د عضو بور  عامه، خدمات مؤظف هرگاه یعشر کت تکافل ،عایل شر فعالی    و  ،موظف شر

 جریمۀ افغائ   (10٫000مبلغ ده هزار ) پرداخت به، نماید  افشاء را تکافل  محرم و اسناد  اشار تکافل 

دیم قرار  و قضائ   عدیل تعقیب تحت و  گردیده  محکوم نقدی  .گی 

 کاذب معلومات : ارائههفدهم مادۀ یکصد

اک هرگاه  دریافت منظور به طور عمدی را کاذب و خالف حقیقت معلومات ه و یا ذینفعکننداشیر

ان  توسط شان پالن  گواقعه   یا  خساره ارائه نماید و جی 
ا
ان دیده باشد، آنها گر زارش شده اصال از جی 

 انگخساره محروم و به ار 
 
 .ردندگیمهای عدیل و قضائ  بمنظور تعقیب قضائ  معرق

 عامه خدمات ظفؤ م : تخلفهژدهم و  مادۀ یکصد

همکاری حادثه زارش گو تفتیش، گزارش مایلدر ترتیب اسناد کاذب،  عامه  خدماتمؤظف  رگاهه

طبق احوال از وظیفه منفک، به  ،زارش ها را ترتیب یا منظور و تایید نماید گکند یا همچو اسناد و  

های انگافغائ  محکوم و به ار  (200٫000و دو صد هزار ) )10٫000 (هزار میان ده جریمۀ نقدی

 
 
 . ردد گیمعدیل و قضائ  معرق

 تقلنر  :گزارشنوزدهمیکصد و مادۀ 

 ادارۀ به را نادرست گزارش  ،و یا فعال تکافل دیگر  مفتش، مامور احصائیه و یا بازرس خساره هرگاه

ان خساره وارده بنا بر   اینصورت در نماید،ارائه  تکافل  بهزارش نادرست طبق احوال گبر عالوه جی 

 .گرددیم محکوم نباشد، افغائ   (100٫000)رهزا صدمبلغ  از کمیر  که نقدی جریمۀ

ن دی : بیستمیکصد و مادۀ   رگتطبیق قوانی 

مؤیدات مندرج آن، کود جزا، قانون بانکداری، قانون بر عالوه تخلفات مذکور در این قانون و  (1)

افالس، قانون منع تطهی  پول، قانون تمویل تروریزم در مورد تخلفات مربوط به تکافل قابل 

 تطبیق یم باشند. 

د  مانع قانون این در  تخلفات ذکر  (2)  ،ردد گیمن قضیه عی    در  متخلفی    جنائ   های دوسیه پیشی 

 . ردد گ  تطبیق مؤیدات نوع دو  موضوع عی    در  است ممکن طوریکه

 : تخلفات غی  مذکور در قانونو یکم بیستیکصد و مادۀ 

کت و فعال (1) ، طرزالعملاز احکام مندرج این قانون، سایر اس تکافل هرگاه شر ها، ناد تقنین 

 اسناد  سایر  و یا  قانون این در  که  و اساسنامۀ مربوط تخلف نماید  دساتی  ها، ها، رهنمودپالییس

 گردد: ، حسب احوال طور ذیل تأدیب یمباشد  نشده تعیی    جریمه آن برای تقنین  

 کتن    توصیۀ .1

 کتن    اخطاریۀ .2
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 ( روز45فعالیت ایل مدت ) نامۀاجازهتعلیق  .3

  نامۀاجازه فسخ .4
 
. به مراجع عدیل و  آنفعالیت و معرق  قضائ 

تخلف را در نظر  در تعیی   مجازات، ادارۀ تکافل باید وضعیت، خفت و شدت، تکرار و نتایج (2)

د. گب  ی 

، هاین ماد 1فقرۀ  4در صورت عدم قناعت بر تصمیم ادارۀ تکافل، به استثناء حالت مندرج در بند 

کت تکافل و یا فعال تکافل یم  تواند شکایت خویش درج نماید. شر

 

 احکام متفرقه: هژدهمفصل 

 ارجاع به قانون بیمه: و دوم بیستیکصد و مادۀ 

کت، گدغام و وا ا ،سهامداریحکام ا کت، انحالل زاری شر کت، تصفیه شر متولیت، احیای مجدد شر

کت های  ات الزم در مورد شر کت، و اقدامات اصالج و تنفیذی موجود در قانون بیمه با تغیی  شر

 تکافل قابل تطبیق یم باشد. 

کت تکافل :سومبیست و یکصد و مادۀ  کت بیمه به شر  تبدیل شر

کت بیمه  (1) كت  تواند یمشر ایط مذکور در این قانون به شر به منظوری ادارۀ تکافل و تکمیل شر

 ردد. گتكافل تبدیل  

کت بیمه را به ادارۀ   (2) کت بیمه مکلف است پالن دقیق تبدیل و تأثی  آن بر کسب و کار شر شر

 تکافل ارائه نماید. 

كت بیمه تطبیق  (3) کت تکافل که در این قانون ذکر گردیده به شر همه الزامات و مشخصات شر

 . د گردیم

یع و بعد ازینکه اطمینان  ادارۀ (4) حاصل نماید که تکافل با در نظرداشت تصویب بورد عایل شر

کت بیمه، منفعت عمویم، و مفاد سکتور تکافل است منظور نماید.   تبدییل به نفع شر

کت بیمه مكلف به پرداخت (5) این قانون درخواست اجازه نامه طبق احکام فیس برریس  شر

 باشد. یم

 الزایم تکافل دریچۀ :چهارمبیست و یکصد و مادۀ 

کت ر گتکافل را ایجاد نمایند م دریچۀمکلف اند یط یک سال بعد از انفاذ این قانون بیمه ی هاشر

کت بیمه خارج  را طور کتن  از این امر مستثن   اینکه ادارۀ تکافل مدت مذکور را تمدید نماید و یا شر

 قرار دهد. 

 واگذاری : عدمپنجم بیست و یکصد و مادۀ 

 بوده، آن دارندۀ به منحرص  گردد   یم صادر  قانون این احکام اساس به که  فعالیت هایاجازه نامه

 .باشدنیمر گدی شخص به واگذاری و  انتقال قابل

 تمویل : قرارداد ششمبیست و یکصد و مادۀ 

کت (6) طیکه تمویل در  نماید  عقد  تمویل قرارداد  ،مایل سساتؤ م سایر  با  تواند یمتکافل  شر برسر

یعت اسالیمگساز   باشد. اری با اصول شر
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منحیث نماینده  فعالیت نامۀاجازه تواند یمنه ماد این (1) فقرۀ مندرج مایلسسات مؤ  (7)

 .نماید اخذ تکافل  ادارۀ از  را  یاکمیشنکار 

 منافع : تضاد هفتم بیست و یکصد و مادۀ 

، ،تکافلادارۀ  رئیس کت تکافل را ایجاد و یا  توانند نیمتکافل  ادارۀ کارمندان  و  مفتشی    معاونی   شر

اک استثنای بهتکافل،  فعالی    منحیث  .نمایند فعالیت ،گانکنندهاشیر

 هاتأسیس نهاد : هشتم بیست و یکصد و مادۀ 

 تکافل با منافع سکتور  تیکهدر صور  تکافل ، اتحادیه و مراکز آموزیسر انجمنمانند  تکافل نهاد های

 .تواننددر تضاد نباشد مطابق این قانون و سایر قوانی   نافذۀ کشور تأسیس شده یم

 وضع مقرره ها، لوایح و طرزالعمل ها : نهمبیست و یکصد و مادۀ 

 لوایح و ،د ها را پیشنها مقرره قانون، این احکام بهیر  تطبیق منظور  تواندبهیم تکافل ادارۀ (1)

 .نماید وضع را  طرزالعملها 

نرسر و بصورت دوامدار  و همه پالییس ها را  قواعد ، طرزالعمل ها  لوایح، مکلف است تکافلادارۀ  (2)

 نماید. اصالح و تعدیل 

 انفاذ : یس امیکصد و مادۀ 

  . ردد گیم نافذ  رسیم جریدۀ در نرسر  تاری    خ از قانون این

 


