
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1216(

ـا  ســــو ا امــــة ل ــة ال ي ال
قــــرار

2017/69 رقـــم 
اأمينيـــة ـــات ال ن سويـــ ا ـــة  ب�ســـاأ 

ا�شتنادا اإ قانون �شركات التاأم ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم 79/12 ، 

ارة التجارة وال�شناعة  واإ املر�شوم ال�شلطا رقم 2004/90 بنقل اخت�شا�شات التاأم من و

ة العامة ل�شو املـال   اإ الهي

واإ قانون التاأم التكافلي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم 2016/11 ، 

اري رقم 80/5 ،  ية لقانون �شركات التاأم ال�شادرة بالقرار الو واإ الالئحة التنفـي

اري رقم 83/26 ب�شاأن احلظر على جميع �شركات التاأم العاملة فـي ال�شلطنة  واإ القرار الو

ارة التجارة وال�شناعة   شها على و يقة تاأم قبل عر اإ�شدار اأي و

ارة املـالية   واإ موافقة و

ة العامة ل�شو املـال   ل�ص اإدارة الهي واإ موافقة 

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة  

ـــرر  ـ

أولــــ ــاد ا ا

يعمل فـي �شاأن ت�شويق املنتجات التاأمينية  باأحكام الالئحة املرفقة .

انيـــة ــاد ال ا

ص مع اأحكامها . ال الالئحة املرفقة  اأو يتعار ى كل ما ي يل

ـــة ال ــاد ال ا

ا القرار فـي اجلريدة الر�شمية  ويعمل به من اليوم التايل لتاري ن�شره . ين�شر ه

ـ ـــــــــر 1439 س ـ   4  م  ر  س
وبـــر 2017 ـــ  24 م اأ ـوا ا

ــ سا اللـ ال اللـ ب �سالـم ب ع ع
ة العامة ل�شو املـال ي للهي الرئي�ص التنفـي
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اأمينيـــة ـــات ال ن سويـــ ا ــة 

)1 ــاد  ا

ه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التية املعنى املب قرين كل منها : فـي تطبيق اأحكام ه

ــة العامـــة ل�شـــو املـــــال . ــــــــــــــــــــة الهي ي ال

زاولـــة ن�شــــا التاأمــ طبقــا لأحكــــام قانـــون  ال�شركـــة املرخـــ�ص لها  ـــــــــــــــــة  ال�سر
�شركات التاأم وقانون التاأم التكافلي امل�شار اإليهما .

ري امللمو�شـــة واخلدمـــات املرتبطـــة  موعـــة مـــن املنافـــع امللمو�شـــة و اأمين   ن ال ا
يقة التاأم . بها التي حتتويها و

)2 ــاد  ا

ل يجــــو لأي �شركـــة ت�شويـــق اأي منتــــ تاأمينــــي اإل بعــــد احل�شـــول علـــى املوافقـــة الكتابيـــة 

ة . من الهي

)3 ــاد  ا

ة  التاأميني تقد طل مكتوب للهي املنت  املوافقة على ت�شويق  ي�شتـر للح�شول على 

ل  و�شـــداد الر�شـــم املقرر لدرا�شـــــة الطلـــ  وا�شتيفـــاء املتطلبـــات  علــى النمـو املعــد لـــ

وال�شوابــ التيــة 

حتديد موا�شفات املنت التاأميني . - 1

ــة العربيــة  - 2 ررة بالل يقة املنت التاأميني وجميع امل�شتندات املطلوبة  تقد و

اأو مرفقا بهـا ترجمــة عربيــة طبــق الأ�شل  وعند الختــال فـي تف�شريهـــا يعتـــد 

ة العربية . بالن�ش

تقديــم �شيا�شــة الت�شعيــر على اأن تكــــون متوافقـــة مع �شيا�شة الكتتـــاب والت�شعيــر  - 3

ل�ص اإدارة ال�شركة . املعتمدة من قبل 

يقة مواد الت�شويق . - 4 تقد و

�شهادة اخلبري الكتواري . - 5

�شهادة جلنة الرقابة ال�شرعية بالن�شبة للتاأم التكافلي . - 6
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العاملة  - 7 لل�شركات  املهني  ال�شلو  ميثا  التاأميني مع متطلبات  املنت  يتوافق  اأن 
فـي قطاع التاأم  والتاأم العام  التكافلي العام  وتاأم حياة  تاأم تكافلي 

عائلي .

اأن يكون ت�شميم املنت التاأميني وت�شنيفه مبنيا على مباد التاأم ال�شليمة . - 8

ات  - 9 شحــــة و يقــــة املنتـــ التاأمينـــي وا وجـــ و اأن تكون الأخطــــار املومن عليها 
ص . مو �شفافـية ول تنطوي على اأي 

يقة املنت التاأميني عادلة ب املومن واملومن له . - 10 اأن تكون قواعد و�شرو و

)4 ــاد  ا

ــة درا�شــة الطلـ والتحقـــق من ا�شتيفــاء كافـــة املتطلبات وال�شواب املقــررة   تتو الهي
شوابــ ل تتوافر فـي الطلـــ  ويعتبــر  ويجـو لها ا�شتيفاء اأي م�شتندات اأو متطلبات اأو 
ا  يقم مقدم الطل با�شتكمال كافة امل�شتندات اأو املتطلبات وال�شواب  يا اإ الطل مل

ال يوما من تاري طلبها .  30 املطلوبة خالل 

)5 ــاد  ا

 )30 ــــــة موافقتهــــا علــــى ت�شويـــق املنتــــ التاأمينـــي خـــالل مـــدة ل تتجـــــاو  ت�شــــدر الهي
شواب ت�شويق املنت التاأميني ،  ال يوما من تاري ا�شتيفاء الطل جلميع متطلبات و

ه املدة دون البت فـي الطل قرارا بالرف�ص . ويعد انق�شاء ه

)6 ــاد  ا

اء موافقتها على ت�شويق املنت التاأميني  �شريطة اأن يكون قرارها م�شببا   ة اإل يجو للهي
ـــاء بوقت كـــا  كما يجو لها اإجراء اأي تعديـل  طر ال�شركـــة قبل �شـــدور قرار الإل واأن ت

يقة املنت التاأميني . على و

)7 ــاد  ا

حتدد ر�شوم درا�شة طل ت�شويق املنت التاأميني واملوافقة عليه وفقا للجدول التي 
 

مــــــة ماا الر�سم بالريا ال

100درا�شة طل ت�شويق املنت التاأميني1

500املوافقة على ت�شويق املنت التاأميني 2
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