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ـــا ســو ا امــة ل ــة ال ي ال
قرار

2017/19 رقـم  
اأميـ يـم اأعمـا �سما�سـر ال ن ـة  ار  سـ باإ

ا رقم 79/12 ,  ا�ستنادا اإ قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سل
ا رقم 98/80 ,  واإ قانون �سو راأ�ص املـال ال�سادر باملر�سوم ال�سل

ا رقم2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة  واإ املر�سوم ال�سل
ة العامة ل�سو املـال   اإ الهي

ية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 ,  واإ الالئحة التنفـي
ية لقانون �سو راأ�ص املـال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ,  واإ الالئحة التنفـي
واإ الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني ال�سادرة بالقرار رقم خ/ 2013/53 , 

ة العامة ل�سو املـال   ل�ص اإدارة الهي واإ موافقة 
واإ موافقة وزارة املالية  

وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة  
ـــرر ـ

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

انيـــة ــاد ال ا
ساعهــم  علــى �سما�ســرة التاأمــني املرخ�ســني فـــي تاريــ العمــل بالالئحــة املرفقــة توفـيــق اأو
ي  نــي ع�ســر �سهــرا مـن تاريـ العمـل بهـا  وللرئي�ص التنفـي 12 ا وفقــا الأحكامهــا خــالل 

6 �ستة اأ�سهر . ا ال يجاوز  ديد املدة  ة العامة ل�سو املـال  للهي
ـــة ال ــاد ال ا

ــى كــل مــا يخالــ الالئحــة املرفقــة   ى القرار رقــم خ/2013/53 امل�ســار اإليــ  كمــا يل يل
ص مع اأحكامها . اأو يتعار

ـــة ــاد الراب ا
ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر . ين�سر ه

ـ ـــــــ 1438 ـ  25 مـ ر ر  سـ
ـــــ   23 مـ ابريـــــ 2017 وا ا

ــ سا اللـ ال اللــ ب �سالــم بـ ع ع
ـة العامـة ل�سـو املــال ي للهي  الرئيــ�ص التنفـي
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اأميـ يـم اأعمـا �سما�سـر ال ن ـة 

أو ســـ ا ال

امـــة ـــا ال أ اريـــ وا ال

ــاد  1  ا

ســ قريــن  بيــق اأحكــام هــ الالئحـــة يكــــون للكلمـــات والعـــبارات االتيـــة املعنــى املو فـي ت

كل منها  ما  يقت�ص �سيا الن�ص معنى اخر 

ــة  ي 1  ال

ة العامة ل�سو املال .  الهي

ـي  ن يــ ال 2  الر

ة . ي للهي  الرئي�ص التنفـي

اأمــ : ــة ال سر   3

ة .  ال�سركة املرخ�ص لها من قبل الهي

ســار  سم 4  ال

ة ملمار�سة اأعمال ال�سم�سـرة فـي التاأمني .  ال�سخــ�ص االعتبـاري املرخـ�ص ل من قبل الهي

يــ  5  ال

ة باملوافقة النهائية ملمار�سة اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني . القرار ال�سادر من الهي

ــ  س 6  ال

ة .  �سجل قيد ال�سما�سرة لد الهي

اأمــ  ـ ال سـر  سم 7  اأعمـا ال

االأعمال التي يقوم بها ال�سم�سار  وت�سمل اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني اأو اإعادة التاأمني  

اأو كليهما .

ــاد  2  ا
ل  �ســـول علــى ترخيــــ�ص ب ار�سة اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمـــني اإال بـــعد ا ال يجوز 

ة . من الهي
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ــاد  3  ا
ات االتية   خي�ص باإحد الف يكون  ال

1 - �سم�سار تاأمني . 

2 - �سم�سار اإعادة التاأمني .

3 - �سم�سار تاأمني واإعادة تاأمني .

ــاد  4  ا
تلتزم �سركة التاأمني باالتي  

1 - دفع العمولة التي ت�ستحق لل�سم�سار خالل  7  �سبعة اأيام عمل من تاري  ت�سلمها 

ق�س التاأمني .

2 - عـدم دفـع مبالـ التعوي�سـات - امل�ستحقة للعميل اأو امل�ستفـيد - اإلـــى ال�سم�ســـار  

ـــا العميــل اأو امل�ستفـــيــد  مة �سركة التاأمني ال تبـراأ  ل فاإن  وفـي حالة وقو 

مــة  لـ فـــي االتفاقيــة امل مــا لـــم يت�سلــم التعويـــ�ص فعليــــا  علـى اأن يتـم تنظيـم 

بني ال�سم�سار  و�سركة التاأمني .

ــاد  5  ا
ة �سم�سار تاأمني - عمولتــ مــن �سركــة  مار�سة اأعمال ف سى  ال�سم�سار - املرخ�ص ل  يتقا

ــة �سم�ســـار اإعــادة تاأمــني  مار�ســة اأعمــال ف ســى ال�سم�ســار املرخـــ�ص لـــ  التاأمــني  ويتقا

عمولـة مقابـل اأتعابـ . 

انــ ســ ال ال
يــ ــات ال طل م

ــاد  6  ا
ي تعد  ــة  وفقا للنمو ال لــب اإلــى الهي خي�ص التقدم ب ي�س للح�سول على ال

مرفقا ب امل�ستندات  والبيانات االتية 

لب  و�سكل القانو  وعنوان . 1 - ا�سم مقدم ال

 )100٫000 خيــ�ص ال يقــل عــن  2 - �سهــادة م�سرفـيــة تفـيــد بــاأن راأ�ص مــال طالــب ال

مائة األ ريال عما مدفوعا بالكامل .
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3 - اأ�سماء املو�س�سني  وجن�سياتهم .

ل�ص االإدارة  وجن�سياتهم - اإن وجدوا - . 4 -  اأ�سماء اأع�ساء 

خي�ص .  5 - اإي�سال �سداد ر�سم درا�سة طلب ال

لة  6 - ما يفـيد عدم �سدور اأحكام باإ�سهار االإفال�ص اأو بعقوبة فـي جناية اأو جنحة 

كل  فـي  عليها  املنــ�سو�ص  اجلرائـــم  اإحـــد  فـي  بعقوبـــة  اأو  االأمانــــة  اأو  بال�ســـر 

من قانون ال�سركات التجارية اأو قانون التجارة اأو قانون �سو راأ�ص املال اأو قانون 

ية  ل�ص االإدارة  واالإدارة التنفـي �سركات التاأمني على اأي من املو�س�سني واأع�ساء 

لب ما  يكن قد  5 اخلمـــــ�ص ال�سنوات ال�سابقة على تقد ال العلـــيا خـــالل 

رد اإلي اعتبار . 

7 - �ســورة طبـــق االأ�ســـل مـــن عقـــد التاأ�سيــ�ص  والنظــام االأ�سا�ســي  و�سهــادة القــيد 

فـي ال�سجل التجاري على اأن يقت�سر الن�سا علـى اأعمـال ال�سم�ســرة فـي التاأمـني  

ارة و�سناعة عمان .     و�سهادة االنت�سا اإ غرفة 

سني بالتوقيع . و املفو 8 - �سورة طبق االأ�سل من 

9 - ما يفـيد تعيني مدير متفر لالإ�سرا على اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني .

فـني .  ي بال�سركة والتدريب وتاأهيل املو ة التو 10 - خ

نة .  11 - درا�سة جدو اقت�سادية معتمدة من اأحد املكاتب اال�ست�سارية فـي ال�سل

12 - تعهد بتوفـري مكتب خا�ص  وم�ستقل ملمار�سة اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني .

سرورة اإرفاقها . ة  13 - اأي م�ستندات اأو بيانات اأخر تر الهي

ــاد  7  ا

التاأمــني  فـــي  ال�سم�ســـرة  اأعمـــال  الإدارة  تعيينـــ  يتـــم  ي  الــ املديــر  فـــي  تتوافــر  اأن  يجـــب 

ال�ســرو االتيــة 

1 - اأن يكون  حا�سال على اأحد املوهالت االتية م�سادقا عليها من جهات االخت�سا�ص  
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التاأمــني  مــن معهــد   Associate رفـيــق  اأو درجـــة    Fellow - درجــة زميـــل  اأ 

بالواليات  واد  وا املمتلكات  ة مكتتبي  اأو من هي   CII بلندن  القانو 

ة   ة نظرية توافق عليها الهي CPCU  اأو من معهد اأو هي املتحدة االأمريكية 

5 خمــ�ص  عالوة علــى خبــرة فنيــة فــــي اأعمــال التاأمـــني ال تقـــل مدتهـــا عــن 

ال االكتتا التاأميني  اأو اإدارة �سركات التاأمني  اأو ال�سم�سرة  �سنوات فـي 

فـي التاأمني . 

اأو االقت�سادية  عالوة  املاليــــة  اأحـــد العلــــوم  اأو فـي  التاأميـــن   - ماج�ستيــر فــي 

5 خمـــ�ص �سنــوات  ة فنية فـي اأعمــال التاأميــــن ال تقـــل مدتهـــا عـــن  علــى خ

اأو ال�سم�ســـــرة  اإدارة �سركـــات التاأمـــــني   اأو  ـــــال االكتتـــــا التاأمينــــي   فــي 

فـي  التاأمـني .

اأو االقت�ساديــة  عالوة  املاليـــة  اأحــد العلوم  اأو فـي  التاأمـــني   - بكالوريـــو�ص فـي 

7 �سبـــع �سنـــوات  ة فنيـــة فـي اأعمـــال التاأمـــني ال تقـــل مدتهـــا عـــن  علــى خ

اأو ال�سم�ســـرة  اإدارة �سركــــــات التاأمـــــني   اأو  ــــــال االكتتــــا التاأمينــــي   فـي 

فـي التاأمني .

 د - دبلـــــوم فـي التاأمـــــني اأو فـي اأحـــد العلـــوم املاليــــــــة اأو االقت�ساديــــــة  عـــــــالوة 

10 ع�ســـر �سنـــوات  ة فنية فـي اأعمال التاأميـــن ال تقــــل مدتهــــا عــــن  على خ

ـــــال االكتتـــــا التاأمينـــــي  اأو اإدارة �سركــــات التاأميــــن  اأو ال�سم�ســــرة  فـــي 

فـي التاأمني .

ة اإجراء اختبار ومقابلة �سخ�سية للمدير .                     ويجوز للهي

2 - اأن يكـــون ح�ســـن ال�سيـــرة وال�سلـــو  واأال يكـــون �سبــق ف�سلــ تاأديبيــا مــن اجلهــة 

التي عمل لديها �سابقا .

ة . 3 - اأي �سرو اأخر حتددها الهي

ــاد  8  ا
ة االتي  خي�ص املقدم للهي لب ال يجب اأن يرفق ب
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ا  اء املومن عليــ املهنــية  ية اأخ يقة تاأمني لت 1 - �ســورة طبــق االأ�سل من و

نـــة  يــر  على اأن تكــون �ســادرة مــن اإحــد �سركات التاأمـــني املرخ�ســـة بال�سل ال

ة  ال ة  على اأن تكون قيمتها بحد اأدنى  على النحو وال�سرو التي تعتمدها الهي

خي�ص  سعا اإجما دخل ال�سنوي املتوقع فـي درا�سة اجلدو املقدمة عند ال اأ

قيمة  تكون  واأن  اأعلى   اأيهما  عما   ريال  األ  مائة   100٫000 اأو  مرة  الأول 

سعا اإجما دخل ال�سنوي  اأ ة  ال اأدنى  يـــقة فـــي ال�سنـــوات التاليـــة بحد  الو

100٫000 مائة األ ريال عما  اأيهما اأعلى   عــن ال�سنــة املاليـــة املنق�سـيــة اأو 

خي�ص . ديدها �سنويا طوال مدة �سريان ال على اأن يتم 

نة يكون �ساريا طوال  اأحد امل�سار العاملة بال�سل سمان م�سرفـي �سادر من    - 2

75٫000 خم�سة و�سبعون األ ريال عما  بل وقدر  ل  خي�ص  و مدة ال

ة �سم�سار  ة �سم�سار تاأمني  و 150٫000  مائة وخم�سون األ ريال عما لف لف

واإعادة  تاأمني  �سم�سار  ة  لف ريال عما  األ  200٫000  مائتا  و  تاأمني   اإعادة 

ــة عــن اأعمــال  ري قبل ال�سم�سار  النا�س لـــ ل�سمـــان كافـــة حـــقو ال تاأمــني  و

ال�سم�سرة فـي التاأمني .

خي�ص . 3 - ما يفـيد �سداد الر�سوم املقررة للح�سول على ال

الـــ ســـ ال ال
يـ ـ وجت س ـ ال يـ  يـ وال ات ال ـرا اإ

ــاد  9  ا
لبات املقدمة وتتخ ب�ساأنها اأحد االإجراءين االتيني  ة بدرا�سة ال تقوم الهي

يتــم  لوبـــة  امل االأوليـــة  وامل�ستندات  وال�سرو  للبيانات  لب  ال ا�ستيفاء  فـي حال   -  1

ل  وعلي تقد امل�ستندات اخلا�سة بال�سمانات املالية  لب ب ار مقدم ال اإخ

خيــ�ص    ــاء املهنيــة  وال�سمــان امل�سرفـــي  ور�ســوم ال يقــة االأخ ـــل   و م

ب اأن قد قام بتوفــــري مكـــان خـا�ص ملمار�سـة الن�سا   سافة اإ تقد ما ي باالإ

ار . 90 ت�سعون يوما من تاري االإخ لــ فـي مدة اأق�ساها  و
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لب الأي من البيانات اأو ال�سرو اأو امل�ستندات االأولية  ا تبني عدم ا�ستيفاء ال 2 - اإ

لــ ال�ستكــمـــال  النواقـــــ�ص خــالل  لــــب ب ـــار مقــــدم ال لوبـــة فاإنـــ يتـــم اإخ امل

ـار  وفـي حالة عدم اال�ستيفاء خالل املدة  ــني يومــا من تاريــ االإخ ال   30 (

ي طلب تقد  ي األ لب ال ــى  وال يجــوز ملقدم ال لــب مل كورة يعتبــر ال امل

لب ال�سابق . اء ال ة اأ�سهر من تاري اإل ال  3 طلب جديد قبل م�سي 

ــاد  10  ا
ا�ستيفاء  تاري  60 �ستني يوما من  خي�ص خــالل  بال ي قرارا  التنفـي الرئي�ص  ي�سدر 

اإ�سدار  املدة دون  هــ  لوبــة  ويعتبـــر م�ســـي  امل للبيانات وال�سرو وامل�ستندات  لب  ال

خي�ص قرارا بالرف�ص .  ال

ــاد  11  ا
ب قيــد فـي ال�سجــل ورقمــ   ى �سهادة معتمدة ت يتم قيــد ال�سم�ســار فـي ال�سجل  ويع

اإلــى رقــم ت�سجيلــ   ويلتـــزم ال�سم�ســــار بـــاأن ي�سيـــر فـــي جميــع االأورا التــي ت�ســدر عنــ 

راأ فـي البيانات املقيدة فـي ال�سجل . ة باأي تعديل ي ر الهي ويجب على ال�سم�سار اأن يخ

ــاد  12  ا
لة بناء على طلب يقدم  ا ديد ملـدد  ال �سنوات  ويجوز   3 خي�ص  تكون مدة ال

ــني يومــا علــى االأقل من تاري انتهائ  وفقا لل�سرو الواردة   ال  30 ال�سم�ســار قبــل 

ل . ة ل ي تعد الهي بالنمو ال

ــاد  13  ا
تاري �سدور  اأ�سهر من  �ستة   6 اأعمال خالل  فـي مزاولة  يبداأ  اأن  ال�سم�سار  يجب على 

خي�ص . ال

ــاد  14  ا
ل بعد مرور  ة  و ي تعد الهي لب فت فر وفقا للنمو ال يجوز لل�سم�سار التقدم ب

)1 عام واحد من ترخي�س  على اأن يكون جميع العاملني فـي مكتب الفر من العمانيني  

ة  وال يجوز فت  اطات التي ت�سعها الهي وتخ�سع  املوافقة على تعيني مدير الفر لال�س

لبات  اطات واملت ا كان ال�سم�سار م�ستوفـيا جلميع القوانني واللوائ واال�س اأي فر اإال اإ

ة . املالية  ون�سب التعمني والتمكني ال�سادرة من الهي
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ــاد  15  ا
ا ال�سم�سرة فـي التاأمني التوق عن اإ�سدار  ي  فـي اإطار تنظيم ق يجوز للرئي�ص التنفـي

م�سبـــبا   اخلـــ�سو�ص  ا  هـــ فـــي  قرار  يكون  اأن  على  ددة   ات  لف تراخي�ص جديدة 

ا التاأمني قادريــن  ا كــان االقت�ســـاد الوطنــي وق ويحظر اإ�سدار تراخي�ص جديدة اإال اإ

على ا�ستيعابهما .

ســ الرابــ   ال
سار سمـــ امـــات  ال ال

ــاد  16  ا
ار�سة املهنة وادابها  وب�سورة خا�سة ما ياأتي   يلتزم ال�سم�سار بقواعد 

1 - النزاهة واال�ستقامة فـي جميع اأعمال وت�سرفات .

ائق وامل�ستندات التي يحـ�سل  2 -  التعامل ب�سرية مع جميع البيانات واملعلومات والو

للمحافظـــة  املنا�سبــــة  االإجـــراءات  واتخـــا  عملـــ   نا�سبــــة  يحـــوزها  اأو  عليهـــا 

على �سريتها .

لبات العميل . يقة التاأمني ال�سادرة عن �سركة التاأمني ملت 3 - التحقق من تلبية و

4 - التاأكد من وجود الية منا�سبة لتلقي ال�سكاو واملالحظات من العميل ومتابعتها .

م مع . ي ي 5 - تقد اإي�ساح كامل للعميل جلميع �سرو العقد ال

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

لب  واأن  ل ال كرها فـي  تبة على اإخفاء اأو عدم دقة اأي بيانات ي والنتائ امل

س للعميل م�سووليت عن جميع البيانات واملعلومات الواردة فـي طلب التاأمني .  يو

سها علي  وما حتتوي  يقة التاأمني التي يعر س للعميل �سبب اختيار لو 7 - اأن يو

ية التي  ناءات  واأن يقدم ل مقارنة بني ال�سعر  والت من �سرو ومنافع وا�ست

ائق التاأمني التي تقدمها  حة  وبني غريها من و يقة التاأمني املق تقدمها و

�سركات تاأمني اأخر . 

ا طلب العميل  ساها من �سركة التاأمني اإ 8 - اأن يف�س للعميل عن العمولة التي يتقا

ل .
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ر  9 - اأن يبني للعميل االإجراءات التي يتوجب علي القيام بها فـي حالة وقو اخل

املومن علي .

ر املومن عن  يريات فـي طبيعة اخل سرورة االإف�ساح عن اأي ت 10 - اأن يبني للعميل 

يقة التاأمني .  ديد و عند 

بعد وقو  لها  البت  ب�ساأن م التاأمني  �سركة  بقرار  تاأخري  العميل دون  يبل  اأن   -  11

ر املومن علي  وتقد امل�ساعدة املنا�سبة للعميل فـي موا�سلة اإجراءات ه  اخل

البة . امل

البة التي قدمها  سرورة االإف�ساح الكامل والعادل بخ�سو�ص امل 12 -  اأن يبني  للعميل 

ر املومن علي . ل�سركة التاأمني بعد وقو اخل

13 - عدم تقد معلومات اأو انتقادات غري �سحيحة  اأو غـري عادلـة للعميـــل عـــن اأي 

يقة تاأمني �سارية املفعول ل�سراء  اء و ية ح العميل على اإل �سركة تاأمني اأخر ب

ص املقدم للعميل من جهة اأخر . ري على العر يقة جديدة عن طريق  اأو التاأ و

ــاد  17  ا
يلتزم ال�سم�سار باالتي 

ــــة اأ�ســـهــر مـــن تاريـــ ح�سولــــ  ال  3 ســـع اأنظمــــة ولوائـــ داخليــــة خــــالل  1 - و

ة بن�سخة منها . خي�ص  وتزويد الهي على ال

قر عمل . اهر  خي�ص فـي مكان  سع ال 2 - و

3 - التاأكد من اأن العاملني لدي حا�سلون على املوهالت الالزمة للعمل .

4 - توفـري التدريب املهني املنا�سب للعاملني لدي .

وافقة العميل كتابة . 5 - عدم اإ�سناد االأعمال املرخ�ص ل بها اإ �سم�سار اخر اإال 

ـــة  ويـــل االإرهــا ال�ســادرة عـــن الهي 6 - التقيد بتعليمات غ�سل االأموال ومكافحة 

اأو من اجلهات الر�سمية االأخر .

ة . 7 - التقيد بجميع التعليمات واللوائ والقرارات ال�سادرة عن الهي
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ــاد  18  ا
يجب على ال�سم�سار القيام  باالتي  

ل . لب االأمر  1 - اإعداد م�ستندات وكرا�سة �سرو التاأمني  متى ت

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

ا ي�سمن ح�سول على اأف�سل ال�سرو  3 - تقد الن�س وامل�سورة الفنية للعميل 

الفنية واالأ�سعار املالئمة .

البات مع �سركة  امل اأو للم�ستفـيــد عند ت�سوية  لـــ   امل�ساعـــدة للمومـــن  4 - تقديـــم 

التاأمني .

5 - اإبرام اتفاقية مع كل �سركة تاأمني يتعامل معها  تنظم االأحكام وال�سرو املتفق 

ة  على اأن تكون ه االتفاقية �سارية طوال  عليها  واأي اأحكام اأخر تقررها الهي

ة تعامل مع تل ال�سركة  ويجب اأن يتم اإيدا ن�سخة من تل االتفاقية لد  ف

ة . الهي

عرفة العميل   6 - تقديـم املعلومـات الالزمـة ل�سركـة التاأمـني التـي يتعامل معها 

ديد تاأمين . لو تاأمين  اأو  ر امل وموافقت  لتمكينها من تقييم اخل

7 - اإلزام العميل بدفع ق�س التاأمني  واأي مبال اأخر قد ت�ستحق علي اإ �سركة 

مة بني كل من �سركة  ل ح�سبما تن�ص علي االتفاقية امل التاأمني مبا�سرة  و

ل  يجوز حت�سيل  اأق�سا التاأمني الفردي   ناء من  التاأمني  وال�سم�سار  وا�ست

7 �سبعة اأيام عمل من تاري  ة ال تتجاوز  وتوريدها اإ �سركة التاأمني خالل ف

يقة . اإ�سدار الو

ــاد  19  ا
سافـــة  التاأميـــن - باالإ اإعـــادة  فـــي  باأعمــال ال�سم�ســرة  ي يقـــوم  الـــ يجـــب علــــى ال�سم�ســـار 

18 من ه الالئحة - القيام باالتي   اإ االلتزامات الواردة فـي املـادة 

1 - معاونة �سركة التاأمني فـي اختيار �سركات اإعادة التاأمني  واإجراء متابعة م�ستمرة 

ر قد يهدد  للمراكز التي مت اإ�سناد عمليات اإليها  واإبال �سركات التاأمني باأي خ

مركزها املا . 
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2 - االإي�ساح  ل�سركة التاأمني عن جميع �سركات اإعادة التاأمني التي مت اإ�سناد عمليات 

اإليها .

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

ة  على اأن تكون ه االتفاقية  املتفق عليها بينهما  واأي اأحكام اأخر تقررها الهي

�سارية طوال مدة تعامل مع تل ال�سركة  ويجب اأن يتم اإيدا ن�سخة من تل 

ة . االتفاقية لد الهي

ر  كن اأن تو ار اأو خ�سائر ج�سيمة متوقعة  4 - اإبال �سركات اإعادة التاأمني باأي اأخ

ار امل�سندة اإليها .  على التزاماتها بتعوي�ص االأخ

جرد حت�سيلها .  5 - حتويل اأق�سا التاأمني اإ �سركات اإعادة التاأمني 

ر املومن من من �سركات اإعادة  6 - حت�سيل قيمة التعوي�سات فـي حالة حتقق اخل

التاأمني  وحتويلها مبا�سرة اإ �سركات التاأمني امل�ستحقة . 

ــاد  20  ا
ـــة  علــى ال�سم�ســار تعييــن مراقــب ح�سابــات مــن بــني مكاتــب التدقيــق املعتمـــدة لـــد الهي

للقيــام باالتــي  

1 - التاأكد من مد مالءمة وفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها .

سع ال�سم�سار   سع االأنظمة واللوائ الداخلية ومد مالءمتها لو 2 - التاأكد من و

بيقها . ومد التزام بت

3 - التاأكد من التزام ال�سم�سار بقانون �سركات التاأمني واللوائ والقرارات ال�سادرة 

ا ل . تنفـي

ة عن املخالفات املكت�سفة  اأو امل�سكو فـيها .  4 - اإبال الهي

5 - املهام االأخر املقررة علي قانونا .

ــاد  21  ا
بالن�سبة لل�سنة  اأن  لــ  علــى  املاليــة  ال�سنة  االأ�سا�سي لل�سم�سار بدء ونهاية  النظام  يحدد 

ا تاأ�س�ص ال�سم�سار خالل الن�س االأول من ال�سنة  فاإن �سنت املالية  املالية االأو فاإن اإ

ا من ال�سنة  فاإن �سنت املالية  ا تاأ�س�ص خالل الن�س ال تنتهي بنهاية ه ال�سنة  اأما اإ

تنتهي بنهاية ال�سنة التالية .
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ــاد  22  ا
�سابات املرفقــة بهــا  خــالل  ة ميزانيت ال�سنوية املدققة وا على ال�سم�سار اأن يقدم للهي

90 ت�سعني يوما من تاري انتهاء �سنت املالية .  مدة ال تتجاوز 
ــاد  23  ا

لتدوين  ل  و املقررة   االأ�سول  بدفاتر و�سجالت ح�سب  االحتفا  ال�سم�سار  يجب على 
ار�سها  وت�سمل على وج  وحف البيانات واملعلومات واالأورا اخلا�سة باالأعمال التي 

اخل�سو�ص االتي  

مـــة بينـــ  وبـــني �سركــات التاأمــني  و�سركـــات اإعـــادة  1 - ن�ســـخا مـــن االتفاقيـــات امل
مة بني �سركة  ة طلب اإجراء اأي تعديل فـي االتفاقيات امل التاأمني  ويجوز للهي
وي�سهــم  العالقة   اأطرا  كافة  ي�سمن حقو  ا  ل  و وال�سم�سار   التاأمني  

ا .  بتعزيز املمار�سات ال�سليمة فـي الق

2 - املرا�سالت اخلا�سة باأعمال .

مها العميل مع �سركة التاأمني . ائق التاأمني التي ي 3 - �سورا من و

ل من املعامالت  4 - ن�سخا من م�ستندات القب�ص وال�سر والقيد والت�سويات  وغري 
ار�سها .  املالية اخلا�سة باأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني التي 

ار�سها . �سابات امل�سرفـية اخلا�سة باالأعمال التي  5 - ا

ــاد  24  ا
يحظر على ال�سم�سار االتي  

ص ل�سركة تاأمني اأجنبية تعمل  نــة  اأو وكيــل مفو 1 - العمـــل كوكيــل تاأمــني بال�سل
نة . بال�سل

نة . ل ح�سة فـي �سم�سار اخر يعمل فـي ال�سل  - 2

5 خم�سة فـي املائة من راأ�ص  ل ح�سة فـي �سركة تاأمني بن�سبة تزيد على   - 3
مالها . 

فـيـ فــي اإحـد �سركـات  4 - اأن يعمل اأي من مو�س�سي اأو القائمني على اإدارت اأو مو
نة . التاأمني اأو لد اأي من ال�سما�سرة اأو الوكالء املرخ�سني بال�سل

ات امل�ســـرو  اإعـــــادة التاأمــني لـــ 5 - اجلمـــــع بيــــن اأعمـــال �سم�ســــار تاأمـــني  واأعمـــال 
املومــن عليــ .
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لــ  ــوال ب ائق تاأمني اأو القيام بت�سوية اأي تعوي�سات  مــا  يكــن  6 - اإ�سدار و

من قبل �سركة التاأمني .

يقــة ال�سادرة من �سركة التاأمني   7 - اإجــراء اأي تعديــل فـي طلــب التاأمــني اأو فـــي الو

اأو التوقيع نيابة عن العميل .

ة  ار�سة ن�ساط  وعلي اأن يقدم  اإ الهي 8 - االعتماد على �سركة تاأمني واحدة فـي 

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

س االتي   �سابات اخلارجي يو ا

اأ - عدد واأ�سماء �سركات التاأمني التي تعامل معها خالل ال�سنة املالية املنق�سية  

ال �سركات  كان علي تقد   3 ا قل عدد ال�سركات املتعامل معها عن  واإ

ل .  رة ل االأ�سبا امل

 - مقدار العموالت الكلية التي ا�ستحق ل من كل �سركة على حدة عن ال�سنة 

35 خم�سة  ا زادت ن�سبة عمولة اأي من ال�سركات على  املالية املنق�سية  واإ

ني فـي املائة من اإجما عموالت ال�سركات االأخرية  وجب علي تقد  ال و

ل . رة ل االأ�سبا امل

ال�سم�ســرة  اأعمـــال  ح�ســـا  فـــي  املودعـــة  االأمــوال  علـى  فوائــد  اأي  على  �سول  ا  -  9

ابتــة   التاأمني  كما يحظر علي االحتفا به االأموال فـي �سكل ودائــع  فـي 

ص م�سرفـية ب�سمان ه االأموال . �سول على ت�سهيالت ائتمانية  اأو قرو اأو ا

امـــ ســـ ا ال
ســـار سم سابــــات ال قيـــ و ال

ــاد  25  ا
يجب على ال�سم�سار ف�سل اأموال عمالئ عن اأموال  وفق القواعد االتية 

ــــر منف�ســــل  1 - اإيـــدا كـــل االأمــوال اخلا�ســة بالعمــالء فــــي ح�ســـا م�سرفـــــي اأو اأك

عن ح�سابات ي�سمى " ح�سا اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني " .

2 - ا�ستخدام االأموال املوجودة فـي ح�سا اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني فـي االأوج 

االتية 
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وجب عقد التاأمني .   اأ - �سداد املبل امل�ستحق للمومن 

وجب عقد التاأمني .    - �سداد املبل امل�ستحق للمومن علي 

�سا . اأ فـي ا   - اإعادة االأموال التي تدفع باخل

ة تتعلق باأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني .  د -  اأي حاالت اأخر حتددها الهي

�سابات  ا سمــن  التاأمني  فـي  ال�سم�سرة  اأعمال  ح�سا  فـي  املوجودة  االأموال  تدخل  وال 

سمــن ح�ساباتــ  وال تلحقـــها  الفعلية لل�سم�سار  كما ال تدخل االإيرادات املتحققة منــها 

ري موافقة  التزامات ب اأو  باأي رهون   اإفال�س  وال يجوز حتميلها  فـــي حالــة  الت�سفـيــة 

ة .  كتابية من الهي

ــاد  26  ا
يجب اأال تقل جملة اأ�سول ال�سم�سار عــن جملــة التزامات من اإجما دخل فـي اأي وق 

ار�ص اأعمال �سم�سار تاأمني اأو اإعادة  ا كان  50٫000 خم�ســني األــ ريــال عمانـي  اإ عــن 

ار�سة  ا كان يجمع بني  اإ األ ريال عما   75٫000 خم�سة و�سبعني  التاأمني  وعن 

اأ�سول  جملة  احت�ســا  عنـــد  يراعـــى  اأن  ويجـــب  تاأمـــني   واإعـــادة  تاأميـــن  �سم�ســـار  اأعمال 

ال�سم�سار عن جملة التزامات اأال يتم احت�سا اإجما ال املدينة التي تخ�ص اأع�ساء 

لــ�ص االإدارة اأو مو�س�ســي �سركــة التاأمــني اإن كانــ فـي جانــب االلتزامــات اأو االأ�سول  

ا ال�سمان امل�سرفـي املن�سو�ص علي فـي ه الالئحة  ويجب اأال ت�سمل االأ�سول قيمة خ

واالأ�سول غري امللمو�سة  كما يجب اأال ت�سمل اخل�سوم راأ�ص املال واالأرباح القابلة للتوزيع  

اأو مو�س�سي  ل�ص االإدارة  ال�سالبة التي تكون ب�سبب �سحوبات من اأع�ساء  وااللتزامات 

�سركة التاأمني .

ــاد  27  ا
ـــة تفتيــ�ص دفاتر وح�سابات ومعامالت ال�سم�سار واإجراء التحقيقات الالزمة  يجـــوز للهي

لها تعيني جهة خارجية  املنا�سبــة  كما يجوز  املرتكبة  وتوقيع اجلزاءات  املخالفات  فـي 

للتدقيــق علــى دفاتـــر ال�سم�ســـار و�سجالتـــ  وعلى ال�سم�سار التعاون معها وتوفـري جميع 

املعلومـــات والبيانـــات ال�سروريـــة لهـــا  وتعامـــل تلـــ البيانـــات واملعلومـات ب�سرية تامة  

جا م�ساري التدقيق من قبل ال�سم�سار  ة ا�س وال يجوز اإف�ساوها اأو ن�سرها  ويجوز للهي

ل . ا ما ارتاأت  اإ
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ســاد� ســـ ال ال
يــ ــا ال ــا واإل اإي

ــاد  28  ا
ا قام باأي من االأعمال االتية    ار�سة العمل اإ يجوز اإيقا ال�سم�سار عن 

باأعمـــال  القـــيام  نــاء  با�ست ة   الهي تاأمني غري مرخ�سة من  �سركة  التعامل مع   -  1

�سم�سار اإعادة التاأمني .

2 - التاأخر فـي �سداد جميع االلتزامات املالية وفقا ملـا هو متفق علي بين  وبني �سركة 

ني يوما من تاري ا�ستحقاقها . ال  30 التاأمني  ملدة تزيد على 

3 - تنازلــ عــن قيــد فــي ال�سجــل ل�سخــ�ص اخــر اأو تاأجيـر مركز اأو اأي من فروع 

نة . املرخ�سة فـي ال�سل

خي�ص فـي املدة املحددة . ديد ال 4 - التخل عن 

ا ال�سمان امل�سرفـي . ديد خ 5 - التخل عن 

6 - االإخالل باأي من الواجبات اأو االلتزامات الواردة  فـي القوانني واللوائ والقرارات 

ة .  املنظمة لعمل  والتعاميم التي ت�سدرها الهي

ــاد  29  ا
6 �ستة اأ�سهر   ي ملـدة ال تزيد على  ي�ســدر قــرار االإيقــا عـن العمل من الرئي�ص التنفـي

ل . ويتم تبلي ال�سركات واجلهات املخت�سة ب

ــاد  30  ا
مار�ستها خالل مدة االإيقا   ار�سة اأعمال ال�سم�سرة املرخ�ص ل  ال يجوز لل�سم�سار 

ة عن عمل  وال�سابقة لتاري  تبة علي  اأو تل النا�س ويبقى م�سووال عن االلتزامات امل

�سدور قرار االإيقا .

ــاد  31  ا
سوء  ة فـي  الهي املتفق عليها مع  املـدة  االإيقا خالل  اأ�سبا  عاجلة  ال�سم�سار  ا قام  اإ  

ة بعد التاأكد من معاجلة كافة اأ�سبا االإيقا  ل  فـيمكن للهي االأ�سبا التي اأدت اإ 

ــي اأنــ يحقــق  مار�سة االأعمال املرخ�ص بها اأو جزء منها  وفـق ما ترت ال�سماح لل�سم�سار 

ي . اء االإيقا من قبل الرئي�ص التنفـي امل�سلحة العامة  وي�سدر قرار اإل
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ــاد  32  ا
االت االتية   خي�ص فـي ا اء ال ة باإل تقوم الهي

1 - بناء على طلب ال�سم�سار . 

30 من ه  28 و  ا مت اإيقاف عن العمل الأي من االأ�سبا الواردة باملادتني  2 - اإ

ة  وفقا للمادة  ساع خالل املهلة املحددة من قبل الهي الالئحة  و يوفق اأو

)31 من ه الالئحة .

خي�ص .  ديد ال خي�ص اأو اأحد �سرو  ا فقد �سرطا من �سرو ال 3 - اإ

خي�ص   6 �ستة اأ�سهر من تاري �سدور ال 4 - عدم مزاولة اأعمال املرخ�ص بها خالل 

لبات الالئحة . وفق مت

خي�ص فـي املـدة املحددة . ديد ال الفة عدم  ا تكررت  5 - اإ

ــاد  33  ا
خي�ص  يلتزم ال�سم�سار القيام باالإجراءات االتية   اء ال فـي حال حتقق اأحد اأ�سبا اإل

1 - وقــــ مزاولـــة ن�ســـا اأعمـــال ال�سم�ســرة فــي التاأمــني املرخــ�ص بــ  وعدم القيام 

ائق تاأمني جديدة .  باأي عمليات ت�سويق لو

2 - العمل على ت�سويــة جميع التعامــالت وااللتزامــات مــع جميـع االأطــرا االأخــر 

املتعاملة مع .

التاأمني  مة من جميع �سركات  اإخالء م�سوولية وبراءة  ا  ة بخ الهي 3 - موافاة 

ب عدم وجود اأي م�ستحقات مالية علي . التي تعامل معها ت

ها من قبل  لت�سليم جميع االأعمال  ة باالإجراءات التي �سيتم اتخا 4 - موافاة الهي

مت ل�سركة التاأمني املتعاقد معها . التي ما زال فـي 

تــني  2 يومـــني متتاليـــني بالل ليتـــني خــــالل  5 - ن�ســـر اإعـــالن فــي �سحيفتــني 

ليزيـــة  الإعـــالم كافــة االأطــرا التــي يتعامــل معهــا باأنــ �سيتــم  العربيـــة واالإ

ــة خــالل  ساتهــم للهيــ ا الباتهـــم واع ــاء ترخي�ســ  واأن عليهـــم التقـــدم  اإل
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ــة  ــني يومـا مـن تاريـ ن�ســر االإعــالن  وعلــى ال�سم�ســار موافـــاة الهيـــ ال  30(

سات - اإن وجـــدت - تقـــوم  ا بن�سخـــة مـــن االإعــالن  وفـي حالة ت�سوية جميع االع

خي�ص . اء ال ـــة باتخـــا كافـــة االإجراءات الالزمة ال�ست�سدار قرار اإل الهي

ــاد  34  ا
خي�ص بعد قيــام ال�سمـــ�سار با�ستيفـــاء جميـــع  ـاء ال اإل ي قــرار  يــ�سدر الرئيــ�ص التنفـيــ

لـــب  ة ب ـي ترخي�سـ التقدم اإ الهيـــ ي األ ــاء  وال يجــوز لل�سم�ســار الـ لبـــات االإل مت

اء  ال �سنوات من تاري �سدور قرار اإل  3 �سول على ترخي�ص جديد  اإال بعد مرور  ا

خي�ص ال�سابق .  ال

ــاد  35  ا
1 عام واحد من تاري �سدور  ا ال�سمان امل�سرفـي اإال بعد مرور  ال يتم االإفرا عن خ

اء  والتاأكد من عدم وجود اأي التزامات مالية على ال�سم�سار .  قرار االإل

سابــ ســـ ال ال
سالـــح والر�ســـو ال

ــاد  36  ا
يجوز الت�سال عن االأعمال التي ارتكب باملخالفة الأحكام ه الالئحة  بعد �سداد املبال 

ا ال�ساأن . ة فـي ه ل�ص اإدارة الهي وفقا للقرار ال�سادر من 

ــاد  37  ا
ا كان املخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتزام من�سو�ص علي فـي ه الالئحة خالل اأجل  اإ

15 خم�سة ع�سر فـي املائة  دد فـيها  يزاد مبل الت�سال عن كل يوم تاأخري بواقع  زمني 

15 خم�سة ع�سر يوما . من مبل الت�سال املقرر للمخالفة  وبحد اأق�سى 

ــاد  38  ا
اأيـــام  10 ع�ســـرة  ة خـــالل  اإلـــى الهيـــ يجب على املخال اأن يقوم ب�سداد مبل الت�سالــ 

الالزمة  القانونية  االإجراءات  كافة  اتخا  ة  للهي كــان  واإال  لــ   ب ـــار  اإخ تاريـــ  مــن 

ية امل�سار اإليهما . سد  واملن�سو�ص عليها فـي قانون �سو راأ�ص املـال  والئحت التنفـي
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ــاد  39  ا
ـة الر�سـوم االتيـة   ت�ستوفــي الهي

مانـالر�ســم ار الر�سـم بالريـا ال ـ م

خي�ص1 درا�سة طلب ال
 )1000(

األـــ

ة �سم�سار تاأمني2 من ترخي�ص لف
 )2500(

األفان وخم�سمائة 

3
منــ ترخيــ�ص 

ة �سم�سار اإعادة التاأمني لف
 )2500(

األفان وخم�سمائة 

4
منــ ترخيــ�ص 

ة �سم�سار تاأمني واإعادة التاأمني  لف
 )5000(

خم�سة اال 

ــة5 خيـ�ص لكــل ف ديـد ال

2500 األفان وخم�سمائة   -
ة �سم�سار تاأمني  لف

2500 األفان وخم�سمائة   -
ة �سم�سار اإعادة التاأمني  لف

5000 خم�سة اال  -
ة �سم�سار التاأمني واإعادة التاأمني  لف

فتـــ فـــر6
 )250(

مائتان وخم�سون

تعديـــل البيانـــات7
 )20(

ع�ســــرون

8
طلب االطال 

على االأورا وال�سجالت
 )20(

ع�ســـــرون 

طلب �سور اأو م�ستخرجات9
 )20(

ع�ســــرون 
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