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الهيئـة العامـة ل�سـوق املـال

قرار 

رقم خ/2013/53

باإ�سدار الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني 

ا�ستنادا اإىل قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإىل الهيئة العامة ل�سوق املال ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 ، 

واإىل �سوابط تنظيم مزاولة مهنة �سما�سرة التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 90/101 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بجل�سته املنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2012م ، 

واإىل موافقة وزارة املالية مبوجب ر�سالتها رقم م.ت.د/1/5 بتاريخ 12 فرباير 2013م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

على �سما�سرة التاأمني املرخ�سني فـي تاريخ العمل بالالئحة املرفقة توفيق اأو�ساعهم وفق 

اأحكامها فـي مدة ال تتجاوز �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها ، وللرئي�س التنفيذي للهيئة 

العامة ل�سوق املال لالأ�سباب التي يقدرها جتديد املدة مبا ال يجاوز �ستة اأ�سهر اأخرى .

املــادة الثالثــــة

يلــغى القــرار الـــوزاري رقــم 90/101 امل�ســار اإليـه ، كمــا يلغـى كــل مـا يخالف الالئحـة املرفقــة 

اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الرابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي :   9  من �سعبان 1434هـ 

املوافــــق : 18 من يونيــو 2013م
عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملـي

الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�سح قرين كل 

منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - الهيئـــــــــــــــــــــــــــة : الهيئة العامة ل�سوق املال .

2 - الرئي�س التنفيذي : الرئي�س التنفيذي للهيئة .

ال�سخ�س املرخ�س له من قبل الهيئة ملمار�سة اأعمال ال�سم�سرة  3 - ال�سم�ســـــــــــــــــــــــار : 

التاأمني  عمليات  فـي  التو�سط  خالل  من  وذلك  التاأمني  فـي 

ب�سكل م�ستقل بني طالب التاأمني و�سركة التاأمني ، ويتقا�سى 

مقابل اأتعابه عمولة من �سركة التاأمني .

القـرار ال�سـادر مــن الهيئــة باملوافقــة النهائيــــة ملزاولــــة ن�ســـاط  4 - الرتخيــــــــــــــــــ�س : 

�سم�سرة التاأمني .

املــادة ) 2 (

ال يجوز ممار�سة ن�ساط �سم�سرة التاأمني اإال بعد احل�سول على الرتخي�س .

املــادة ) 3 (

ي�سرتط للح�سول على الرتخي�س التقدم بطلب على اال�ستمارة التي تعدها الهيئة لذلك 

مرفقا بها امل�ستندات والبيانات االآتية :

1 - ا�سم �سم�سار التاأمني ، و�سكله القانوين وعنوانه .

2 - اأ�سماء املوؤ�س�سني وجن�سياتهم .

3 - اأ�سماء اأع�ساء جمل�س االإدارة )اإن وجدوا( وجن�سياتهم .

4 - اإي�سال �سداد ر�سم درا�سة الطلب .

5 - اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى حتددها الهيئة فـي اال�ستمارة امل�سار اإليها .

ويجب اأن يقت�سر ن�ساط مقدم الطلب على �سم�سرة التاأمني فقط . 
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املــادة ) 4 (

ت�سدر الهيئة موافقتها املبدئية على الطلب ، وعلى طالب الرتخي�ص ا�ستكمال كافة الإجراءات 

املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة فـي مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر من تاريخ املوافقة .

املــادة ) 5 (

علــى مقـــدم الطلــب بعـــد احل�ســول علــى املوافقـــة املبدئية ، تعبئــة ال�ستمــارة املعدة لــذلك 

مع اإرفاق امل�ستندات الآتية : 

1 - ما يفيد عدم �سدور اأحكام باإ�سهار الإفال�ص اأو بعقوبة فـي جناية اأو جنحة خملة 

قوانني  فـي  عليها  املن�سو�ص  اجلرائم  اإحدى  فـي  بعقوبة  اأو  الأمانة  اأو  بال�سرف 

ال�سركات التجارية اأو التجارة اأو �سوق راأ�ص املال اأو التاأمني على اأي من املوؤ�س�سني 

و الإدارة التنفيذيــة العليــا خــالل ال�سنوات اخلمــ�ص ال�سابقــة على تقديـــم الطلــــب 

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 

2 - ن�سخة من �سهادة القيد فـي ال�سجل التجاري مبمار�سة ن�ساط �سم�سرة التاأمني ، 

ون�سخة من �سهادة النت�ساب اإىل غرفة جتارة و�سناعة عمان .

3 - ن�سخة من منوذج املفو�سني بالتوقيع .

4 - ما يفيد تعيني مدير متفرغ لالإ�سراف على اأعمال ال�سم�سرة .

5 - بيان مف�سل عن موظفيه مت�سمنا خطة تدريبهم وتاأهيلهم فـي جمال �سم�سرة 

التاأمني .

6 - تقدمي درا�سة جدوى اقت�سادية .

7 - ن�سخة من وثيقة تاأمني لتغطية اأخطائه املهنية جتاه الغري على النحو وبال�سروط 

التي تعتمدها الهيئة ، على اأن تكون قيمتها بحد اأدنى ثالثة اأ�سعاف اإجمايل دخله 

اأيهما   ، األف ريال عماين  اأو )100000( مائة  املنق�سية  املالية  ال�سنة  ال�سنوي عن 

اأعلى ، و يتم جتديدها �سنويا طوال مدة �سريان الرتخي�ص .

�ساريا  يكون  عماين  ريال  األف  خم�سون   )50000( قدره  م�سرفـي  �سمان  تقدمي   -  8

طوال مــدة الرتخيــ�ص ل�سمــان كافــة حقــوق الغيـر قبــل ال�سم�ســار النا�سئــة عــن 

اأعمـــال ال�سم�سرة .
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9 - ما يفيد توفري مكان خا�س به ملمار�سة ن�ساط ال�سم�سرة .

10 - اإي�سال �سداد الر�سوم املقررة .

11 - اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى حتددها الهيئة فـي اال�ستمارة امل�سار اإليها .

املــادة ) 6 (

يجب اأن تتوافر فـي املدير الذي يتم تعيينه الإدارة اأعمال �سم�سرة التاأمني ما ياأتي :

1 - اأن يكون حا�سال على اأحد املوؤهالت االآتية : 

درجة زميل )Fellow( اأو درجة رفيق )Associate( من هيئة تاأمني اأو من  اأ - 

 ، اأي جهة متخ�س�سة فـي التاأمني توافق عليها الهيئة  اأو من  معهد تاأمني 

عـــالوة على خبـــرة فنيـــة فـي اأعمال التاأمني ملدة ال تقـــل عن خمــ�س �سنـــوات 

فـي جمال االكتتاب التاأميني اأو اإدارة �سركات التاأمني اأو �سم�سرة التاأمني . 

ماج�ستري فـي التاأمني اأو فـي اأحد العلوم املالية اأو االقت�سادية ، عالوة على  ب - 

جمال  فـي  �سنوات  خم�س  عن  تقل  ال  ملدة  التاأمني  اأعمال  فـي  فنية  خربة 

االكتتاب التاأميني اأو اإدارة �سركات التاأمني اأو �سم�سرة التاأمني .

بكالوريــو�س فـي التاأمــني اأو فــي اأحـــد العلــوم املاليـة اأو االقت�ساديــة ، عـــالوة  ج - 

على خربة فنية فـي اأعمال التاأمني ملدة ال تقل عن �سبع �سنوات فـي جمال 

االكتتاب التاأميني اأو اإدارة �سركات التاأمني اأو �سم�سرة التاأمني .

دبلوم فـي التاأمني اأو فـي اأحد العلوم املالية اأو االقت�سادية ، عالوة على خربة  د - 

االكتتاب  فـي جمال  �سنوات  ع�سر  تقل عن  ملدة ال  التاأمني  اأعمال  فـي  فنية 

التاأميني اأو اإدارة �سركات التاأمني اأو �سم�سرة التاأمني .

اأو عن طريق تكليف جهة   ، اأن يجتاز االختبار الذي ت�سعه الهيئة ب�سكل مبا�سر   - 2

اأخرى .

اأال يكون �سبق ف�سله تاأديبيا من اإحدى �سركات التاأمني التي عمل لديها �سابقا .  - 3

املــادة ) 7 (

 ي�سدر الرئي�س التنفيذي قرارا بالرتخي�س خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء 

القرار مبثابة رف�س  اإ�سدار  املدة دون  ، ويعترب فوات هذه  املطلوبة  ال�سروط وامل�ستندات 

�سمني لطلب الرتخي�س . 
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املــادة ) 8 (

يتم قيد �سم�سار التاأمني فـي �سجل �سما�سرة التاأمني ، ويعطى �سهادة معتمدة تثبت قيده 

فـي ال�سجل ورقمه ، ويلتزم ال�سم�سار باأن ي�سري فـي جميع االأوراق التي ت�سدر عنه اإىل رقم 

ت�سجيلـــه ، ويجـــب على ال�سم�ســـار اأن يخطــر الهيئة باأي تعديل يطراأ فـــي البيانـــات املقيــــدة 

فـي ال�سجل اأو امل�ستندات املرفقة به .

املــادة ) 9 (

ال�سم�سار  يقدمه  طلب  على  بناء  جتديده  ويجوز   ، �سنوات  خم�س  ملدة  الرتخي�س  ي�سري 

املن�سو�س  امل�ستندات  التجديد جميع  اأن ي�ستوفـي عند  ، على  انتهائه  خالل �سهرين قبل 

عليها فـي املــادة )5( من هذه الالئحة ما عدا البند )6( من ذات املادة .

املــادة ) 10 (

يجب على ال�سم�سار احلا�سل على ترخي�س من الهيئة اأن يبداأ فـي مزاولة اأعماله خالل 

)12( اثني ع�سر �سهرا من تاريخ �سدور الرتخي�س . 

املــادة ) 11 (

يتوىل ال�سم�سار القيام باملهام االآتية : 

اإعداد م�ستندات وكرا�سة �سروط التاأمني متى تطلب االأمر ذلك .  - 1

ال�سعي اإىل اإيجاد اأف�سل عرو�س تاأمني وفق طلب العميل وباأف�سل االمتيازات .   - 2

تقديــم الن�سـح وامل�ســورة الفنية للعميـل مبا ي�سمـن ح�سولـه علـى اأف�سـل ال�سـروط   - 3

الفنية واالأ�سعار املالئمة .

تقدمي امل�ساعدة للموؤمن له اأو للم�ستفيد عند ت�سوية املطالبات مع ال�سركة .  - 4

اإبـرام اتفاقيـة مـع كـل �سركـة تاأمـني يتعامل معها تنظم االأحكام وال�سـروط املتفق   - 5

عليها ، واأي اأحكام اأخرى تقررها الهيئة ، على اأن تكون هذه االتفاقية �سارية طوال 

فرتة تعامله مع تلك ال�سركة ، ويجب اأن يتم اإيداع ن�سخة من تلك االتفاقية لدى 

الهيئة .
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تقديــم املعلومــات الالزمــة ل�سركــة التاأمـني التـي يتعامـل معهـا مبعرفـة العميـل   - 6

وموافقته لتمكينها من تقييم اخلطر املطلوب تاأمينه اأو جتديد تاأمينه .

اإ�سدار الوثيقة  اأق�ساط التاأمني مبا�سرة اإىل ح�ساب �سركة التاأمني عند  7 - حتويل 

خالل املدة املتفق عليها على اأال تزيد على )90( ت�سعني يوما ، والتحويل املبا�سر 

ملبالغ املطالبات التي تدفعها ال�سركة ل�سالح العميل اأو امل�ستفيد اإىل م�ستحقيها .

املــادة ) 12 (

، يتوىل ال�سم�سار الذي يقوم  املــادة )11( من هذه الالئحة  اإىل ما ن�ست عليه  باالإ�سافة 

بعمليات ال�سم�سرة فـي عقود اإعادة التاأمني املهام االآتية : 

املالية  املراكز  التاأمني من ذوات  اإعادة  التاأمني فـي اختيار �سركات  معاونة �سركة   - 1

واإبالغ   ، اإليها  اإ�سناد عمليات  التي مت  للمراكز  واإجراء متابعة م�ستمرة   ، القوية 

�سركات التاأمني باأي خطر قد يهدد مركزها املايل . 

اأن يو�سح ل�سركة التاأمني جميع �سركات اإعادة التاأمني التي مت اإ�سناد عمليات اإليها .  - 2

اإبرام اتفاقية مع كل �سركة اإعادة تاأمني التي يتعامل معها تنظم االأحكام وال�سروط   - 3

املتفق عليها ، واأي اأحكام اأخرى تقررها الهيئة ، على اأن تكون هذه االتفاقية �سارية 

طوال فرتة تعامله مع تلك ال�سركة ، ويجب اأن يتم اإيداع ن�سخة من تلك االتفاقية 

لدى الهيئة .

اإبالغ �سركات اإعادة التاأمني باأي اأخطار اأو خ�سائر ج�سيمة متوقعة ميكن اأن توؤثر   - 4

على التزاماتها بتعوي�س االأخطار امل�سندة اإليها . 

اأن يحول اأق�ساط التاأمني اإىل �سركات اإعادة التاأمني مبجرد حت�سيلها .  - 5

حت�سيل قيمة التعوي�سات فـي حالة حتقق اخلطر املوؤمن منه من �سركات اإعادة   - 6

التاأمني ، وحتويلها مبا�سرة اإىل ال�سركات امل�ستحقة . 

املــادة ) 13 (

يجب على ال�سم�سار العمل على ف�سل اأموال عمالئه وفق القواعد االآتية :

1 - اإيــــداع كــــل االأمـــوال اخلا�ســـة بالعمـــالء فـي حــ�ساب م�سرفــــي اأو اأكثــــر منفـــ�سل 

عن ح�سابات ال�سم�سار ي�سمى "ح�ساب �سم�سرة التاأمني" .
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2 - يتم ا�ستخدام الأموال املوجودة فـي ح�س�ب �سم�سرة الت�أمني فـي الأوجه الآتية :

 اأ - �سداد املبلغ امل�ستحق للموؤمن مبوجب عقد الت�أمني .

 ب - �سداد املبلغ امل�ستحق للموؤمن عليه مبوجب عقد الت�أمني . 

 ج - اأي اأموال تدفع خط�أ فـي احل�س�ب .

 د - اأي ح�لت اأخرى حتدده� الهيئة تتعلق بن�س�ط �سم�سرة الت�أمني .

ول تدخــل الأمــوال املوجـــودة فـي ح�ســـ�ب �سم�ســـرة الت�أمــــني �سمــــن احل�س�بـــــ�ت الفعليـــــــة 

لل�سم�ســ�ر ، كمــ� ل تدخـل الإيـرادات املتحققـة منهـ� �سمـن ح�س�ب�تـه ، ول تلحقه� الت�سفيـــة 

فـي ح�لة اإفال�سه ، ول يجوز حتميله� ب�أي رهون اأو التزام�ت بغري موافقة كت�بية من الهيئة . 

املــادة ) 14 (

يجـب األ تقـل جملـة اأ�سـول ال�سم�س�ر عـن جملـة التزام�تـه مـن اإجم�لـي دخلـه فـي اأي وقـت 

عن )50000 ( خم�سني األف ري�ل عم�ين اإذا ك�ن مي�ر�س عملي�ت ال�سم�سرة فـي عقود الت�أمني 

املب��سر ، وعن )75000( خم�سة و�سبعني األف ري�ل عم�ين اإذا ك�ن مي�ر�س عملي�ت ال�سم�سرة 

فـي عقود اإع�دة الت�أمني و عقود الت�أمني املب��سر .

ويجب اأن يراعى عند احت�س�ب جملة اأ�سول ال�سم�س�ر عن جملة التزام�ته اأن يتم احت�س�ب 

)60%( فقط من اإجم�يل الذمم املدينــة التي تزيد على )90( ت�سعني يومـ� ، على اأن ي�ستثنــى 

من ذلك الذمم املدينة للجه�ت احلكومية .

ويجب األ ت�سمل الأ�سول قيمة خط�ب ال�سم�ن امل�سرفـي املن�سو�س عليه فـي هذه الالئحة 

والأ�سول غري امللمو�سة .

كم� يجب األ ت�سمل اخل�سوم راأ�س امل�ل والأرب�ح الق�بلة للتوزيع والحتي�طي�ت الختي�رية .

املــادة ) 15 (

يلتزم ال�سم�س�ر ب�لآتي :

1 - اأن تكون لديه اأنظمة ولوائح داخلية .

2 - اأن ي�سع الرتخي�س فـي مك�ن ظ�هر مبقر عمله .

3 - اأن يكون املوظفون الذين يعملون لديه ح��سلني على املوؤهالت الالزمة للعمل .
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4 - اأن يوفر للموظفني الذين يعملون لديه التدريب املهني املن��سب .

5 - عــدم اإ�سنــ�د الأعمــ�ل املرخــ�س لــه بهــ� اإىل اأ�سخـ��س اآخريـن مرخ�ســني مبزاولــــة 

الن�س�ط اإل مبوافقة كت�بية من العميل .

6 - التقيـــد بتعليمـــ�ت غ�ســــل الأمــــوال ومك�فحة متويل الإره�ب ال�ســـ�درة عن الهيئة 

اأو من اجله�ت الر�سمية الأخرى .

املــادة ) 16 (

على ال�سم�س�ر تعيني مراقب ح�س�ب�ت من بني مك�تب التدقيق املعتمدة لدى الهيئة للقي�م 

ب�مله�م الآتية : 

1 - الت�أكد من مدى مالءمة وف�علية اأنظمة الرق�بة الداخلية املعمول به� .

2 - الت�أكد من و�سع الأنظمة واللوائح الداخلية ومدى مالءمته� لو�سع ال�سم�س�ر ، 

ومدى اللتزام بتطبيقه� .

3 - الت�أكد من التزام ال�سم�س�ر بق�نون �سرك�ت الت�أمني واللوائح والقرارات ال�س�درة 

تنفيذا له .

4 - اإبالغ الهيئة عن املخ�لف�ت املكت�سفة اأو امل�سكوك فيه� . 

5 - امله�م الأخرى املقررة عليه ق�نون� .

املــادة ) 17 (

علـــى ال�سم�ســـ�ر اأن يقــدم للهيئة ميزانيتــه ال�سنويــة املدققة واحل�س�بـــ�ت املرفقــة بهــ� خالل 

مدة ل تتج�وز )3( ثالثة اأ�سهر من ت�ريخ انته�ء �سنته امل�لية .

املــادة ) 18 (

يجــب على ال�سم�ســ�ر الحتفــ�ظ بدف�تـر و�سجالت ح�سب الأ�ســول املقــررة ، وذلك لتدويـــن 

وحفظ البي�ن�ت واملعلوم�ت والأوراق اخل��سة ب�لأعم�ل التي مي�ر�سه� ، وت�سمل على وجه 

اخل�سو�س الآتي : 

1 - ن�سخ من التف�قي�ت املربمة بينه وبني �سرك�ت الت�أمني .

2 - املذكرات واملرا�سالت اخل��سة ب�أعم�له .
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3 - �سورة من وثائق التاأمني التي يربمها العميل مع �سركة التاأمني .

 4 - ن�سخ من م�ستندات القب�س وال�سرف والقيد والت�سويات وغري ذلك من املعامالت 

املالية اخلا�سة باأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني التي ميار�سها . 

5 - احل�سابات البنكية اخلا�سة باأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني التي ميار�سها .

املــادة ) 19 (

يلتزم ال�سم�سار بقواعد ممار�سة املهنة واآدابها ، وب�سورة خا�سة ما ياأتي : 

النزاهة واال�ستقامة فـي جميع اأعماله وت�سرفاته .  - 1

التعامـل ب�سرية مع جميع البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات التي يح�سل   - 2

عليهــــا اأو يحوزهــــــا مبنا�سبــــــة عملــه ، واتخـــــاذ االإجـــــراءات املنا�سبـــــة للمحافظــــة 

على �سريتها .

التحقق من تلبية وثيقة التاأمني ال�سادرة عن ال�سركة ملتطلبات العميل .  - 3

اأن يكون لديه اآلية منا�سبة لتلقي ال�سكاوى واملالحظات من العميل ومتابعتها .  - 4

اأن يقوم بتقدمي اإي�ساح كامل جلميع �سروط عقد التاأمني الذي يربمه مع العميل .  - 5

اأن يبني للعميل اأهمية االإف�ساح عن املعلومات االأ�سا�سية عند تقدمي طلب التاأمني   - 6

والنتائـــج املرتتبة على اإخفاء اأو عدم دقة اأي بيانات يذكرها فـي ذلك الطلب ، واأن 

يو�سح للعميل م�سوؤوليته عن جميع البيانات واملعلومات الواردة فـي طلب التاأمني . 

اأن ي�سرح للعميل �سبب اختياره لوثيقة التاأمني التي يعر�سها عليه وما حتتويه   - 7

من �ســــروط ومنافـــع وا�ستثنـــاءات ، واأن يقـــدم لــــه مقارنــــة بني ال�سعـــر والتغطيـــــة 

التي تقدمها وثيقة التاأمني املقرتحة وبني غريها من وثائق التاأمني التي تقدمها 

�سركات تاأمني اأخرى . 

االإف�ساح للعميل عن العمولة التي يتقا�ساها من �سركة التاأمني اإذا تطلب االأمر   - 8

ذلك .

اأن يبني للعميل االإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها فـي حالة وقوع اخلطر   - 9

املوؤمن عليه .



اجلريدة الر�سمية العدد )1018(

اأن يبــني للعميل �سرورة االإف�ساح عن اأي تغيريات فـي طبيعة اخلطر املوؤمن منه   - 10

عند جتديد وثيقة التاأمني . 

ب�ساأن مطالبته لها بعد وقوع اخلطر  ال�سركة  تاأخري بقرار  العميل دون  اأن يبلغ   - 11

املوؤمن عليه ، وتقدمي امل�ساعدة املنا�سبة للعميل فـي موا�سلة اإجراءات هذه املطالبة .

اأن يبني للعميل �سرورة االإف�ساح الكامل والعادل بخ�سو�س املطالبة التي قدمها   - 12

لل�سركة بعد وقوع اخلطر املوؤمن عليه .

اأال يقدم للعميل معلومات اأو انتقادات غري �سحيحة اأو غري عادلة عن اأي �سركة   - 13

اإلغاء وثيقة تاأمــني �ساريــة املفــعول ل�سراء وثيقة  اأخــرى بغيــة حث العميــل على 

جديدة عن طريقه ، اأو التاأثري على العر�س املقدم للعميل من جهة اأخرى . 

املــادة ) 20 (

يحظر على ال�سم�سار االآتي : 

اأو وكيـــل مفـو�س ل�سركة تاأمــني اأجنبية تعـــمل  العمــل كوكيــل تاأمـني بال�سلطنــة   - 1

بال�سلطنة . 

اأن يتملك ح�سة فـي �سم�سار تاأمني اآخر .  - 2

اأن ميلك ح�سة فـي �سركة تاأمني تزيد على )10%( من راأ�سمالها .   - 3

اأن يكون القائمون على اإدارة ال�سم�سار اأو موظفوه من العاملني الإحدى �سركات   - 4

التاأمني املرخ�سة بال�سلطنة .

اجلمع ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر بني عمليات ال�سم�سرة فـي التاأمني وعمليات   - 5

ال�سم�سرة فـي عقود اإعادة التاأمني لذات امل�سروع .

6 - اإ�سدار وثائق تاأمني اأو القيام بت�سوية اأي تعوي�سات .

7 - اإجـــراء اأي تعديـــل فـي طلـــب التاأمــني اأو فـي الوثيقة ال�سـادرة من �سركــة التاأمــني 

اأو التوقيع نيابة عن العميل .

االعتماد على �سركة تاأمني واحدة فـي ممار�سة ن�ساطه ، وعليه اأن يقدم اإىل الهيئة   - 8

خالل )90( ت�سعني يوما من نهاية كل �سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب 

احل�سابات اخلارجي يو�سح االآتي : 
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املاليــــة  ال�سنـــة  خــالل  معهــا  تعامــل  التـــي  التاأمـــني  �سركــــات  واأ�سمــــاء  عـــدد  اأ - 

املنق�سية ، واإذا قل عدد ال�سركات املتعامل معها عن ثالث �سركات كان عليه 

تقدمي االأ�سباب املربرة لذلك . 

مقدار العموالت الكلية التي ا�ستحقت له من كل �سركة على حدة عن ال�سنة  ب - 

املاليـــــة املنق�سيــــــة ، واإذا زادت ن�سبــــــة عمولـــة اأي مــــن ال�سركـــات عـــلى )%35( 

املربرة  االأ�سباب  تقدمي  عليه  االأخرية وجب  ال�سركات  اإجمايل عموالت  مـــن 

لذلك .

املــادة ) 21 (

للهيئة املوافقة على اإ�سافة فرع اأو اأكرث لل�سم�سار بناء على طلبه ، وت�سري على الفرع االأحكام 

املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 22 (

التحقيقــات  واإجــراء  ال�سم�ســـار  ومعامالت  وح�سابــات  دفاتــر  تفتيـــ�س  للهيئـــة  يجـــوز 

جهة  تعيني  لها  يجوز  كما   ، املنا�سبة  اجلزاءات  وتوقيع   ، املرتكبة  املخالفات  فـي  الالزمة 

خارجية للتدقيـق علــى دفاتر ال�سم�ســار و�سجالتــه ، وعلى ال�سمــ�سار التعــاون معها وتوفري 

جميع املعلومــــات والبيانــــات ال�سروريــــة لهــــا ، وتعامـــل تلك البيانــــات واملعلومـــات ب�سريــــة 

تامة ، وال يجوز اإف�ساوؤها اأو ن�سرها . ويجوز للهيئة ا�سرتجاع م�ساريف التدقيق من قبل 

ال�سم�سار اإذا ما ارتاأت ذلك .

املــادة ) 23 (

يلغى الرتخي�س املمنوح لل�سم�سار فـي احلاالت االآتية : 

اإذا فقد �سرطا من �سروط الرتخي�س .  - 1

�سدور  تاريخ  من  �سهرا  ع�سر  اثني   )12( خالل  اأعماله  مزاولة  فـي  يبداأ  مل  اإذا   - 2

الرتخي�س . 

اإذا �سدر قرار نهائي ب�سطب القيد .  - 3

اإذا تخلف عن تقدمي طلب التجديد خالل املدة املحددة .  - 4
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واللوائح والقرارات  بالقوانني  الواردة  اأو االلتزامات  الواجبـات  بـاأي من  اأخـل  اإذا   - 5

املنظمة لعمله . 

اإذا تخلف عن جتديد خطاب ال�سمان امل�سرفـي .   - 6

نق�س وثيقة التاأمني �سد االأخطاء املهنية عن احلد املقرر ، وعدم تكملة النق�س   - 7

خالل املدة التي يحددها جمل�س اإدارة الهيئة ، اأو اإذا تخلف عن جتديدها .

املــادة ) 24 (

ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم االآتية : 

)1000( األف ريال عماين .ر�سم درا�سة الطلب1 -

)2500( األفان وخم�سمائة ريال عماين .ر�سم منح الرتخي�س2 -

)2500( األفان وخم�سمائة ريال عماين .ر�سم جتديد الرتخي�س3 -

)250( مائتــان وخم�ســون ريـاال عمانــيا .ر�سم فتح فرع 4 -

)20( ع�سرون رياال عمانيا .ر�سم تعديل البيانات 5 -

)5( خم�سة رياالت عمانية .ر�سم طلب االطالع على االأوراق وال�سجالت 6 -

)5( خم�سة رياالت عمانية .ر�سم طلب �سور اأو م�ستخرجات7 -


