
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1218(

الهيئــة العامــــة ل�سـوق املـال 
قــــرار

2017/72 رقـــم 
يـ�  سوابـ تر سـدار  باإ

ـا ـاة نتيجـة  ـات املل ميـ املر ن�سـا ت

م 79/12 ،  انون �ضركات التاأم ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطا ر ا�ضتنادا اإ 

م 94/34 ،  انون تاأم املركبات ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطا ر واإ 

ارة التجـــــارة  ـــــم 2004/90 بنقـــــل اخت�ضا�ضــــات التاأميـــــن مــن و واإ املر�ضــــوم ال�ضلطانـــي ر

وال�ضناعة اإ الهيئة العامة ل�ضو املال  

م 80/5 ،  اري ر ية لقانون �ضركات التاأم ال�ضادرة بالقرار الو واإ اللئحة التنفي

 ، 2016/19 م  يقة التاأم املوحدة عل املركبات ال�ضادرة بالقرار ر ج و و واإ 

ارة املالية   واإ موافقة و

ل�ض اإدارة الهيئة العامة ل�ضو املال   واإ موافقة 

وبناء عل ما تقت�ضي امل�ضلحة العامة  

تـقـــرر 

ة الولـــــ  املــا
يعمل فـي �ضاأن ترخي�ض ن�ضاط تثم املركبات امللغاة نتيجة حادث بال�ضوابط املرفقة . 

انيــــة  ة ال املــا
ا القرار اأو يتعار�ض م اأحكام .  يلغ كل ما يخال ه

ــــة  الـ ة ال املــا
ا القرار فـي اجلريدة الر�ضمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�ضر .  ين�ضر ه

سفـــــــــر 1439هـ ـي  16 م  سدر 
ــــر 2017 م ــــ   5   م نو املـوا

داللـه ال�ساملــي داللـه ب �سالـم ب ع ع
ي للهيئة العامة ل�ضو املـال الرئي�ض التنفـي
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يـ�  سوابـ تر  

ـا ـاة نتيجـة  ـات املل ميـ املر ن�سـا ت

ة  1 ( املـــا
رين كل منها   ا القرار يكون للكلمات والعبارات التية املعن املو�ض  فـي تطبيق اأحكام ه

ما  يقت�ض �ضيا الن�ض معن اخر  

الهيئــــــــة  الهيئة العامة ل�ضو املال . 
بل الهيئة .  ـــــة  �ضركة التاأم املرخ�ضة من  ال�سر

بــل الهيئـــة ملمار�ضـــة ن�ضـــاط تثميــن املركبـــات امللغـــاة  مـــــــــــ  ال�ضركــة املرخ�ضـــة من  امل
نتيجة حادث . 

ميــــــ  عملية يقوم بها املثمن لتحديد القيمة املالية للمركبة امللغاة نتيجة حادث .  الت
ي�  القرار ال�ضادر من الهيئة باملوافقة عل مزاولة ن�ضاط التثم .  ال

ة  2 ( املـــا
ار�ضة ن�ضاط التثم اأن يكون �ضخ�ضا اعتباريا .  يتع عل كل من يرغب فـي 

ة  3 ( املـــا
ل يجــــو لل�ضركـــة التعامــــل م اأي �ضخــــ�ض يــزاول ن�ضــــاط التثميـــن  ما لــم يكـــن حا�ضـــل 

لك من الهيئة .  عل ترخي�ض ب

ة  4 ( املـــا
لك مرفقا  ج املعد ل خي�ض تقد طلب اإ الهيئة عل النمو ط للح�ضول عل ال  ي�ض

ب التي  

ا�ضم ال�ضركة و�ضكلها القانو  وعنوانها .  - 1

اأ�ضماء املو�ض�ض .  - 2

اإي�ضال �ضداد ر�ضوم درا�ضة الطلب .  - 3
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ما يفيد اأن املو�ض�ض واأع�ضاء الإدارة العليا  ت�ضدر �ضد اأي منهم خلل ال�ضنوات  - 4

ناية  اخلم�ض ال�ضابقة عل تقد الطلب اأحكام باإ�ضهار الإفل�ض اأو بعقوبة فـي 

لة بال�ضر اأو الأمانة اأو بعقوبة فـي اإحد اجلرائم املن�ضو�ض عليها  نحة  اأو 

وان  انون �ضو راأ�ض املال اأو  انون التجارة اأو  انون ال�ضركات التجارية اأو  فـي 

د رد اإلي اعتبار .  التاأم  ما  يكن 

مار�ضة ن�ضاط  - 5 ارة التجارة وال�ضناعة  �ضورة من ال�ضجل التجاري ال�ضادر عن و

تقدير اخل�ضائر . 

ال التثم   - 6 اتهم فـي  بيــان عن عدد العامليــن لــد املثمــن و�ضهاداتهـم وخ

اأو اأحد العامل لدي حا�ضل عل �ضهادة  اإدارة املثمن  اأن يكون القائم عل  عل 

ال الهند�ضـــة امليكانيكيـــة  لك فـي  امعيـــة معتــر بهــا اأو دبلـــوم تخ�ض�ضــي  و

لث �ضنوات .   3 ة ل تقل عن  م خ

راءات العمل فـي تثم املركبات امللغاة نتيجة حادث .  - 7 ن�ضخة من دليل اإ

اأي م�ضتندات اأو بيانات تطلبها الهيئة .  - 8

اŸـــادة ) 5 (

ــم وتاري  لك  والتاأ�ضيــر علي بر يـــد فـي �ضجــل معـــد ل تتو الهيئــــة درا�ضــــة الطلـــب و

م  خيـــ�ض  واملو�ضـــوع  ور الإيـــداع وت�ضليـــم مقـــدم الطلب اإي�ضال يت�ضمـــن ا�ضم طالب ال

الت�ضجيل  وتاريخ  وبيانا بامل�ضتندات املرفقة ب . 

مة للب  مي الأحوال  يجو للهيئة ا�ضتيفاء اأي بيانات اأو م�ضتندات اأخر تراها ل وفـي 

ـــدد  وفـي حالـــة عـــدم تقديـــم هـــ البيانـــات  ي  ـــل الـــ لـــك خـــلل الأ فـي الطلــب  و

ل املطلوب يعد الطلب ملغ .  اأو امل�ضتندات خلل الأ

خي�ض املقررة .  خي�ض بعد ا�ضتيفاء ر�ضوم ال وت�ضدر الهيئة ال

اŸـــادة ) 6 (

15 خم�ضــة ع�ضــر يــوم عمـــل  خي�ض خــلل  رارا بال ي للهيئــة  ي�ضـــدر الرئيـــ�ض التنفيـــ

من تاريــ ا�ضتيفاء الطلب للبيانــات وامل�ضتنــدات املطلوبــة  ويعتبــر م�ضــي ه املـــدة دون 

رارا بالرف�ض .  خي�ض  اإ�ضدار ال
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ة  7 ( املـــا

لة بناء عل طلب يقدم  ا ديد ملدد  لث �ضنوات  ويجو   3 خي�ض ملدة  يكون ال

لك .  ج املعد ل ل من تاري انتهائ  وفقا للنمو ل يوما عل الأ  30 بل  املثمن 

ة  8 ( املـــا

يد .  يقيد املثمن فـي ال�ضجل اخلا�ض باملثمن  وي�ضلم �ضهادة معتمدة تثب 

ة  9 ( املـــا

يقة  ج و و  م عدم الإخلل باأ�ض�ض تعوي�ض املركبات امللغاة نتيجة حادث والواردة فـي 

ا ياأتي  التاأم املوحدة عل املركبات امل�ضار اإليها  عل املثمن اللتزام 

راءات تثم وا�ضحــة ومكتوبــة تعتمـــد عل الأ�ضــ�ض العلميــة  1 - اتخا �ضيا�ضــة واإ

والفنية والقانونية . 

2 - اإخطار الهيئة عند �ضغور مركز اأي من القائم عل اإدارت . 

ارات التي ت�ضدر عن   مي الأورا وامل�ضتندات والإي�ضالت والإن 3 - الإ�ضارة فـي 

م ت�ضجيل فـي ال�ضجل التجاري و�ضجل املثمن .  اإ ر

قر عمل .  خي�ض فـي مكان بار ووا�ض  4 - و�ض ال

5 - اإخطار الهيئة باأي تعديل يطراأ فـي البيانات املقيدة فـي �ضجل املثمن اأو امل�ضتندات 

بل الهيئة .  املرفقة ب  ول يعتد به التعديلت اإل بعد اعتمادها من 

تدوين وحف  فيها  يتم  الأ�ضول   و�ضجلت منظمة ح�ضب  بدفاتر  الحتفا   -  6

ار�ضها .  البيانات واملعلومات والأورا اخلا�ضة بالأعمال التي 

ة  10 ( املـــا

ار�ضة املهنة وادابها  وب�ضورة خا�ضة ما ياأتي   عل املثمن التقيد بقواعد 

مي ت�ضرفات واأعمال .  1 - اللتزام بالنزاهة واحليادية فـي 

2 - اإي�ضا اأي معلومات اأو بيانات يطلبها مالك املركبة امللغاة نتيجة حادث اأو ال�ضركة . 
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يقة ومطابقة للحقائق  3 - بيان القيمة املالية للمركبة امللغاة نتيجة حادث ب�ضورة د

وامل�ضتندات . 

ميــ البيانــات واملعلومات وامل�ضتنـدات التي يح�ضل عليها  4 - التعامــل ب�ضريـــة م 

راءات املنا�ضبة للمحافظة عل �ضريتها .  نا�ضبة عمل  واتخا الإ ها  اأو يحو

ة  11 ( املـــا
 يحظر عل املثمن التي  

1 - اجلم ب ن�ضاط التثم  واأعمال التاأم . 

بل ال�ضركة  اأو بجزء  مار�ضة اأعمال التثم املوكلة اإلي من  2 - اأن يوكل غري 

منها . 

ة الأو  تلك هو اأو اأحد اأفراد اأ�ضرت من الدر 3 - اأن يتعامل م اأي �ضركة تاأم 

ة مبا�ضرة معها .  رة فـي اأ�ضهمها اأو ل عل ح�ضة مو

ة  12 ( املـــا
بل  يحق ملالك املركبة امللغاة نتيجة حادث اختيار مثمن واحد فقط من ب املرخ�ض من 

الهيئة لتثم مركبت  عل اأن تتو ال�ضركة دف عمولة املثمن بالتفا بينهما  ويكون 

بــول اأي من الطرفيــن نتيجــة  الخت�ضا�ض للمحاكــم املخت�ضــة بال�ضلطنــة فـي حالــة عــدم 

التثم . 

ة  13 ( املـــا
فـي  مة  الل التحقيقات  راء  واإ املثمن  ومعاملت  وح�ضابات  دفاتر  يق  تد للهيئة  يجو 

انون تاأم املركبات امل�ضار اإلي   املخالفات املرتكبة  واإيقاع اجلزاءات املنا�ضبة وفق اأحكام 

يق عل دفاتر املثمن و�ضجلت  وعلي التعاون  ية للتد هة خار كما يجو لها تعي 

ميــ املعلومـــات والبيانـــات ال�ضروريــة لها  عل اأن تعامــل تلــك البيانــات  معهــا وتوفيــر 

واملعلومات ب�ضرية تامة . 

ة  14 ( املـــا
بة  خي�ض بناء عل طلب املثمن  وبعد الوفاء بجمي احلقو واللتزامات الوا يلغ ال

علي . 
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ة  15 ( املـــا

زاء اأو اأك من اجلزاءات التية   ي  ا القرار تو الفة اأحكام ه يجو للهيئة فـي حالة 

ار .  1 - الإن

 )5000 500 خم�ضمائة ريال عما  ول تزيد عل  2 - غرامة مالية ل تقل عن 

خم�ضة ال ريال عما . 

6 �ضتة اأ�ضهر .  تا ملدة ل تزيد عل  خي�ض مو 3 - و ال

خي�ض .  4 - اإلغاء ال

ار املخالــ باأ�ضبــاب املخالفــة  خيـــ�ض  اإنــ ــزاء اإلغـــاء ال يــ  بــل تو ويجــب عل الهيئــة 

ل لت�ضحيحها .  ومنح اأ

ة  16 ( املـــا

ت�ضتوفـي الهيئة نظري ما تقدم من خدمات الر�ضوم التية  

دمــة مقدار الر�سم بالريال العما  نــو ا

خي�ض1 )200( درا�ضة طلب ال

خي�ض2 )300( اإ�ضدار ال

خي�ض3 )300( ديد ال

خي�ض4 )20( تعديل بيانات ال

)10( الطلع عل الأورا وال�ضجلت5

)10(  ا�ضتخراج �ضور م�ضتندات6
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