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 مصرف قطر المركزي المصرف

المالیة  تقانون مص���رف قطر المركزي وتنظیم المؤس���س���ا القانون 
 2012) لسنة 13الصادر بالقانون رقم (

ألعم��ال وس��������اط��ة الت��أمین التعلیم��ات الرق��ابی��ة المنظم��ة  التعلیمات
 اإللكترونیة

 
الش������ركة المرخص لھا بمزاولة أعمال التأمین وفًقا ألحكام  شركة التأمین 

 القانون
 

من قبل المص������رف بمزاولة أعمال  الش������ركة المرخص لھا وسیط التأمین اإللكترونيشركة  
في إجراء ، نی��اب��ة عن المؤمن لھم، اإللكترونی��ة التوس�������ط

 المرخصة من المصرف عملیات التأمین مع شركات التأمین
من خالل الوس�������ائ�ل  التوس�������ط اإللكترونی�ةأعم�ال  مزاول�ة اإللكترونیة مینوساطة التأأعمال 

اإللكترونی�ة إلتم�ام عملیة ش�������راء وثائق التأمین لص�������الح 
المؤمن لھم، ویش�������م�ل ذل�ك مق�ارن�ة األس�������عار والتغطیات 
المقدمة من ش�����ركات التأمین، وتس�����ھیل وإتمام عملیة بیع 

 وشراء الوثائق.
 

 المنصة اإللكترونیة
 

أعمال وساطة  لمزاولةأي وس�یلة إلكترونیة یتم استخدامھا 
ومنھ���ا على س�������بی���ل المث���ال الموقع إلكترونی���اً، الت���أمین 

اإللكتروني وأي وس�������یل��ة إلكترونی��ة  اإللكتروني والتطبیق
 أخرى.
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 والھدف: قالتطبی قثانیاً: نطا

 أعمال وس���اطة مزاولةل مص��رف قطر المركزيمن  لھا رخصیالتي ُ الش��ركةعلى التعلیمات تس��ري ھذه 
 التأمین اإللكترونیة.

أعمال وس����اطة التأمین اإللكترونیة من  مزاولةالمتطلبات والض����وابط الالزمة للترخیص و التعلیمات لوض����عھذه  تھدف
 ، باإلضافة إلى الضوابط الخاصة بعالقة وسیط التأمین اإللكتروني بشركات التأمین.دولة قطرخالل شبكة اإلنترنت في 

 ثالثاً: أحكام عامة:

 رقم وتنظیم المؤس���س���ات المالیة الص���ادر بالقانون قانون مص���رف قطر المركزي أحكام فھذه التعلیمات بما ال یخالتس���ري 
والتعامیم والتعلیمات الص�ادرة لشركات مقدمي خدمات التأمین المساندة وتعلیمات مكافحة غسل األموال  2012) لس�نة 13(

) 19رقم ( التعمیم وتعلیمات األمن السیبراني لقطاع التأمین الصادرة بموجبالمالیة، وتمویل اإلرھاب الص�ادرة للمؤسسات 

     ،الش����خص����یةالبیانات  خص����وص����یة حمایة بش����أن 2016) لس����نة 13القانون رقم (و 2019مایو  14بتاریخ  2019 لس����نة

 المصرف من ضوابط وإجراءات بھذا الشأن من وقت آلخر.               هباإلضافة إلى ما یحدد

 الترخیص رابعاً:

 تقدیم طلب الترخیص

 مرفقاً بھ مایلي: المصرفإلى أعمال وساطة التأمین اإللكترونیة  مزاولةالترخیص ل یتم تقدیم طلب

 نموذج طلب الترخیص المعتمد، بعد تعبئتھ. .1
 للشركة. ینالمقترح عقد التأسیس والنظام األساسيمشروع  .2

 موقع فرع الشركة المقترح.بیان   .3
ونس����بتھا ف����ي  ش����ریكتتض����من مق����دار حص����ة ك����ل مؤس����س أو  الش����ركاءالمؤسس����ین أو قائم����ة بأس����ماء  .4

 الشركة.

وم����ؤھالتھم العلمی�����ة  الس����یر الذاتی�����ة لكب����ار الم�����وظفین مرف����ق ب�����ھالھیك����ل التنظیم����ي واإلداري للش�����ركة  .5
 وخبراتھم الوظیفیة.

 .E-KYCاإللكترونیة  عمیلك عرفاسیاسات وإجراءات  .6

 الشركة.عمالء سیاسة حمایة  .7

 سیاسة التثقیف المالي في الشركة. .8

وتحلی���ل  الت���أمین المزم���ع عرض���ھا عل���ى المنص���ة اإللكترونی���ة ن���وع وف���روعخط���ة عم���ل الش���ركة متض���منة  .9
 المتوقع خالل السنوات الثالث القادمة. حجم عملیات وساطة التأمین اإللكتروني

 خطة استمراریة العمل المقترحة من قبل الشركة. .10
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 ضمان مصرفي وفق التعلیمات الصادرة من المصرف. تقدیم مقدم الطلب .11

 .أیة بیانات ومستندات ومعلومات یطلبھا مصرف قطر المركزي .12
 

 لشركة وسیط التأمین اإللكتروني. رأس المالالشكل القانوني و

 یكون الشكل القانوني للشركة (شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة مساھمة خاصة). )1
 ) ریال قطري.1،000،000(مال الشركة الحد األدنى لرأس  )2
 الش���ركةأو بناء على طبیعة أنش���طة  رفع الحد األدنى لرأس المال وفقاً ألوض���اع الس���وق القطري یجوز للمص���رف )3

یلتزم وس������یط التأمین االلكتروني بتوظیف رأس المال المطلوب بموجب وحجم أنش������طتھا والمخاطر المرتبطة بھا، 
 التي یحددھا المصرف. أحكام ھذه التعلیمات بالطریقة 

 

 .متطلبات اإلدارة

 اآلتي: شركة وسیط التأمین اإللكتروني، في  الرقابیة والتنفیذیة للوظائفیشترط في كل شخص مرشح  

 وفق التعلیمات الصادرة من المصرف.تحقیق متطلبات تعیین كبار الموظفین  )1
 تعین مسؤول لإلبالغ عن مكافحة غسل األموال ونائبھ. )2
 مقیماً في دولة قطر.أن یكون  )3
 أن یتمتع بالمؤھالت العلمیة والخبرات الوظیفیة المناسبة. )4
ده عقوبة من أیة جھة رقابیة أخرى، مالم یكن قد رد لھ قد أدین بجریمة مخلة باألمانة أو ص�����در ض����� نأال یكو )5

 .اعتباره
 

 إجراءات الترخیص.

ویلتزم مقدم الطلب بالربط مع إحدى ش��ركات  المبدئیةطالب الترخیص بالموافقة  یخطر قس��م التراخیص بالمص��رف )1
 ) شھور من تاریخ الموافقة.6التأمین المرخصة من قبل المصرف خالل فترة أقصاھا (

) أعاله بإطالق النس�������خة التجریبیة للمنص�������ة اإللكترونیة 1یلتزم مقدم الطلب خالل الفترة الواردة في الفقرة رقم ( )2

 والتي تخضع للمراقبة من قبل المصرف.

للمنص�ة اإللكترونیة واس�تیفاء متطلبات المص�رف وفق ھذه التعلیمات یصدر  ةد قبول المص�رف للنس�خة التجریبیبع )3
 ویتم خصم الرسوم المقررة. ةوساطة التأمین اإللكترونیبمزاولة أعمال الترخیص المصرف 

ً یعتبر الترخیص ال  النشاط،) أشھر من تاریخ صدور الترخیص دون مزاولة 6مضي مدة ( ةفي حال )4 وللمصرف  ،غیا

 تمدید ھذه المدة لمدة أخرى.
 المص��رف، مثلمتطلبات ل ش��ركة وس��یط التأمین اإللكترونيللتحقق من اس��تیفاء  الالزمةاتخاذ اإلجراءات للمص��رف  )5

یمات بما یتوافق مع تعل القیام بزیارات میدانیة ومقابلة مس�����ؤولیھا واالطالع على أنظمتھا وإجراءاتھا وس�����جالتھا
 المصرف.
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 قانون مصرف قطر المركزي. أحكام یحظر على شركة وسیط التأمین اإللكترونیة مزاولة أیة نشاط مالي آخر وفق )6

ل نموذج طلب البیانات الرئیس��یة للتس��جی تعبئةیجدد طلب الترخیص لش��ركة وس��یط التأمین اإللكترونیة س��نویاً بعد  )7
 والرسوم المقررة.

 ) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إلیھ.90( المادة رقمیلغى الترخیص وفقاً ألحكام  )8

 

 للشركة. مراقب الحسابات الخارجيخامساَ: 

م���ن  ع��دم ممانع���ةحس���ابات خ���ارجي بع��د الحص���ول عل���ى  مراق��بتعی���ین  ش���ركة وس���یط الت��أمین اإللكترون���يعل��ى  )1
إلزامھ���ا بتعی���ین مراق���ب حس���ابات آخ���ر مت���ى م���ا اس���تلزم  للمص���رفو التعی���ین،عل���ى ھ���ذا  المص���رف المرك���زي

 ذلك. حجم أعمالھا وطبیعتھا
أو كش���ف حق���ائق أخ���رى یك���ون ق���د  ،تقری���رهالحس���ابات الخ���ارجي بش���رح  مراق���بتكلی���ف  للمص���رف المرك���زي )2

األنظم����ة  أو الص����ادرة التعلیم����ات أوالق����وانین مخالف����ة إل����ى  تش����یر ،الحس����اباتتوص����ل إلیھ����ا خ����الل مراجع����ة 
 لشركة وسیط تأمین إلكتروني.الداخلیة 

 

 المتطلبات التقنیة للربط مع شركة التأمین:سادساً: 

یلتزم وس����یط التأمین اإللكتروني بتطویر وتش����غیل المنص����ة اإللكترونیة للقیام بعملیات وس����اطة التأمین إلكترونیًا ووض����ع  
 لضمان اآلتي: )Web Servicesواجھات تقنیة معیاریة من خالل (

ً المعلومات والتواص��ل إلكترونیتبادل  - مع األنظمة التقنیة لش��ركات التأمین وذلك لغرض تبادل معلومات العمیل األس��اس��یة  ا
 مع شركات التأمین.

 تمكین الشركات من تقییم المخاطر المؤمن علیھا. -

بل لوثیقة حال إصدارھا من ق، ومعلومات انالتأمی قس�طتزوید العمیل بعرض تس�عیرة لوثیقة التأمین إلكترونیًا، وآلیة دفع  -
 .شركة التأمین

 من خالل واجھات التخاطب  ًاعملیات إرس����ال طلب التأمین واس����تقبال عروض التأمین وإص����دار وثیقة التأمین لحظیتتم  -
 واألنظمة التقنیة لشركات التأمین. ) ما بین المنصة اإللكترونیةWeb Service API(التقنیة 

اإللكتروني بالتأكد من تھیئة ش���ركة التأمین لبنیتھا التقنیة قبل الربط معھا لتمكین تبادل المعلومات، یلتزم وس���یط التأمین  -
من خالل واجھات التخاطب التقنیة مع المنص�ة اإللكترونیة وذلك حسب آلیة التواصل المتفق علیھا في  ًاوالتواص�ل إلكترونی

 أعاله.الفقرة 
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 المعلومات المقدمة: االلتزامات الخاصة بدقة وحفظسابعاً: 

یلت���زم وس���یط الت���أمین اإللكترون���ي ب���التحقق م���ن ص���حة ودق���ة الع���روض التأمینی���ة المقدم���ة لطال���ب الت���أمین ووض���ع  -
 للتحقق من ذلك. اإلجراءات الالزمة

یلت����زم وس����یط الت����أمین اإللكترون����ي ب����التحقق م����ن ھوی����ة وص����حة المعلوم����ات والوث����ائق المقدم����ة م����ن قب����ل العمی����ل  -
إلكترونیً���ا م���ن خ���الل اس���تخدام وث���ائق أو بیان���ات أو معلوم���ات م���ن مص���در موث���وق ومس���تقل قب���ل إرس���الھا إل���ى ش���ركات 

ش���ركة الت���أمین القی���ام عل���ى و احتھالت���أمین، ویق���ع عل���ى ع���اتق وس���یط الت���أمین اإللكترون���ي مس���ؤولیة التحق���ق م���ن ص���
ً بالتحقق إلكترونی  من المعلومات وطلب أي معلومات باستخدام أي خدمات إلكترونیة أخرى. ا

عمالئ���ھ الت���ي حص���ل علیھ���ا  ل���ى وس���یط الت���أمین اإللكترون���ي االحتف���اظ بس���جالت إلكترونی���ة خاص���ة بوث���ائق وھوی���اتع -
 عن طریق المنصة اإللكترونیة.

إلكترون���ي لك���ل عمی���ل، وعلی���ھ  س���جل إنش���اء- اإللكترون���ي مراع���اة أم���ن وس���المة المعلوم���اتعل���ى وس���یط الت���أمین  -
 وضع اإلجراءات والتدابیر اآلتیة كحد أدنى لحمایة سجل العمیل:

التحق��ق م��ن ص��حة عن��وان البری��د اإللكترون��ي ورق��م الھ��اتف الخ��اص بالعمی��ل ع��ن طری��ق إرس��ال راب��ط التحق��ق  •
 (التوثیق).

لض���مان التأك���د م���ن حداث���ة المعلوم���ات المقدم���ة، منھ���ا عل���ى س���بیل المث���ال العن���وان  وض���ع اإلج���راءات الالزم���ة •
 الوطني.

 

 التزامات وسیط التأمین اإللكتروني وشركة التأمین:ثامناً: 

لل���ربط اإللكترون���ي ب���ین ش����ركات الت���أمین وش���ركات وس���اطة الت���أمین اإللكترونی���ة ھ����و  يأن یك���ون الغ���رض األساس��� -
 .تمكین الوسیط من تقدیم خدمة وساطة التأمین اإللكترونیة، ولیس ألغراض أخرى

 التواصل مع العمیل في أي شأن متعلق بالعملیة التأمینیة من خالل البرید اإللكتروني والرسائل النصیة. -

د م����ن ح����االت االحتی����ال الت����ي ُتم����ارس م����ن خ����الل بی����ع المنتج����ات التأمینی����ة ع����ن طری����ق المنص����ة وض����ع آلی����ة للح���� -
 اآلتي: -على سبیل المثال ال الحصر–اإللكترونیة، من ذلك 

رب���ط وثیق���ة الت���أمین ببیان���ات ومعلوم���ات الُم���ؤمن ل���ھ الشخص���یة بع���د التحق���ق منھ���ا م���ن خ���الل مص���در مس���ؤول   •
 لیة.موثق ومستقل مثل بیانات وزارة الداخ

یا.  •  ربط العنوان الوطني آل�یا بشكل ُمباشر (إن أمكن) وعدم السماح للعمیل بإدخالھ یدو�
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 التزامات شركة التأمین:تاسعاً: 

 .عرض أسعار المنتجات التأمینیة وفقا لمعاییر االكتتاب المعتمدة - 

إش���عار وس���یط الت���أمین اإللكترون���ي م���ن خ���الل المنص����ة اإللكترونی���ة ح���ال إص���دار وثیق���ة الت���أمین، وإش���عاره بكاف����ة  -
  فت����رة س����ریانھا وح����دود التغطی����ة ونس����خة رقمی����ة م����ن وثیق����ة الت����أمین مؤرخ����ة وموقع����ة ًةمعلوم����ات الوثیق����ة ش����امل

 إلكترونیاً.

 بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة:في حالة الحاجة إلى اإلفصاح عن معلومات وثیقة التأمین  -

 أ) تقدیم اإلفصاحات الالزمة لوثائق التأمین الصادرة من قبلھا.

 النظامیة لإلفصاح. اإلجراءات بكافة اللتزاما ب) ضمان

 ج) اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحمایة سریة ھذه المعلومات.

 

 التزامات وسیط التأمین اإللكتروني:عاشراً: 

 بمكافح����ة یتعل����ق فیم����ا المرك����زي قط����ر مص����رف ع����ن الص����ادرة المتطلب����ات وحس����ب ونائب����ھ لإلب����الغ مس����ؤول تعی���ین -
 .اإلرھاب وتمویل األموال غسل

اعتم����اد خط����ة العم����ل لعملی����ات وس����اطة الت����أمین اإللكترونی����ة بق����رار یص����در ع����ن مجل����س إدارة الش����ركة أو مجل����س  -
ھ���ذه الخط���ة س���نویا م���ن قب���ل مجل���س اإلدارة أو مجل���س ، ُوتراج��ع المص���رفممانع���ة م الم��دیرین بع���د الحص���ول عل���ى ع���د

عن���د إج���راء أي تغیی���ر ج���وھري ف���ي اس���تراتیجیة وس���یط الت���أمین  المص���رف الم���دیرین، عل���ى أن ی���تم أخ���ذ ع���دم ممانع���ة
 وللمصرف طلب تعدیل الخطة وفق ما یراه مناسباً. اإللكتروني

نی���ة، والتأك���د م���ن أن طبیع���ة العالق���ة ب���ین توض���یح طبیع���ة الخ���دمات المقدم���ة للعم���الء ع���ن طری���ق المنص���ة اإللكترو -
 .أطراف العملیة التأمینیة واضحة

 اإلفصاح عن معلومات الترخیص للعمالء. ّ -

 وضع اإلقرارات والتعھدات المناسبة الطالع العمیل وموافقتھ علیھا قبل استخدام المنصة اإللكترونیة. -

الل المنص���ة اإللكترونی���ة لی���تمكن العم���الء م���ن االط���الع ت���وفیر قائم���ة بش���ركات الت���أمین الت���ي ت���م ال���ربط معھ���ا م���ن خ��� -
علیھ���ا، ویتع���ین عل���ى وس���یط الت���أمین اإللكترون���ي االلت���زام بع���دم المش���اركة ف���ي أي حم���الت تس���ویقیة للش���ركات الت���ي ت���م 

 .الربط معھا، وعدم تفضیل شركة على شركة لضمان الحد من تضارب المصالح
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رونی����ة ع����ن كاف����ة ش����روط وأحك����ام اس����تخدام المنص����ة اإللكترونی����ة، التوض����یح واإلفص����اح م����ن خ����الل المنص����ة اإللكت -
والتعلیم����ات األمنی����ة، وط����رق الس����داد، وس����ریة المعلوم����ات، وأي تعلیم����ات أخ����رى تتعل����ق باس����تخدام المنص����ة، إض����افة 

 إلًى جمیع البیانات الواجب اإلفصاح عنھا نظاما. ُ

ت المتعلق����ة ب����المؤمن علی����ھ لتمك����ین ش����ركة ت����وفیر آلی����ة خاص����ة ب����الموقع تمك����ن العمی����ل م����ن رف����ع الص����ور والملف����ا -
 دقیق. بشكلالتأمین من تسعیر الوثیقة 

اس���تخدام معی���ار التحق���ق الثن���ائي إلنھ���اء عملی���ة ش���راء الوثیق���ة، عل���ى أن یتض���من ھ���ذا المعی���ار عل���ى خدم���ة الرس���ائل  -
ن خ����الل البری����د النص����یة كأح����د مع����اییر التحق����ق الثن����ائي، كم����ا یلت����زم بإش����عار العمی����ل عن����د إص����دار وثیق����ة الت����أمین م����

 اإللكتروني والرسائل النصیة.

 وثیقة التأمین المتعاقد علیھا مع العمالء. عن الناتجة عموالتھ عن اإلفصاح -

 إخطار العمالء بأي رسوم أو نفقات إضافیة مقابل أي خدمات ذات صلة. -

الت����أمین ورق����م إدارة س����ط قإرس����ال رس����الة للعمی����ل م����ن خ����الل البری����د اإللكترون����ي والرس����ائل النص����یة ُتّوض����ح مبل����غ  -
 لدى شركة التأمین. العمالء حمایةالشكاوى أو 

 إشعار العمیل عن أي تغییرات في اإلفصاح والشروط. -

إخط��ار العمی��ل ف��ي ح��ال رف��ض ش��ركة الت��أمین إص��دار الوثیق��ة أو ف��ي ح��ال طل��ب مس��تندات إض��افیة م��ن خ��الل البری��د -
 .اإللكتروني والرسائل النصیة

ت���وفیر خاص���یة ف���ي المنص���ة اإللكترونی���ة تمك���ن العم���الء م���ن التواص���ل م���ع خدم���ة العم���الء الخاص���ة بوس���یط الت���امین  -
 .اإللكتروني بشكل مباشر من خالل المنصة

، وی���تم تحص���یل األقس���اط م���ن قب���ل ش���ركة الت���أمین (إن أمك���ن) ع���دم اس���تالم أي أقس���اط تأمینی���ة نیاب���ة ع���ن الش���ركة-
 مباشرة.

 یوم. 15انتھاء وثیقة التأمین بوقت كاف بحیث ال تقل عن إشعار العمیل قبل  -

اإلفص�����اح وبش�����كل واض�����ح ف�����ي المنص�����ة االلكترونی�����ة ع�����ن تفاص�����یل المن�����افع والتغطی�����ة التأمینی�����ة المعروض�����ة  -
 واالستثناءات التأمینیة. 

 اإلفصاح عن أھم الشروط واالحكام التي یجب على العمیل االلتزام بھا والواردة في وثیقة التأمین.  -

 اإلفصاح بشكل واضح عن مدة سریان عقد التأمین.  -
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یج���ب أن یض���من وس���یط الت���أمین االلكترون���ي أن كاف���ة المعلوم���ات المعروض���ة عل���ى المنص���ة االلكترونی���ة معروض���ة  -
 بلغة بسیطة وواضحة وغیر مضللة. 

یج���ب عل���ى وس���یط الت���أمین االلكترون���ي التأك���د ان كاف���ة المنتج���ات التأمینی���ة ھ���ي معروض���ة بطریق���ة دقیق���ة ومنس���جمة 
 ة االلكترونیة المستخدمة. مع توجیھات شركة التأمین على المنص

 

 أحكام عامة:

عل���ى وس���یط الت���أمین اإللكترون���ي وض���ع الض���وابط واإلج���راءات الداخلی���ة لض���مان االلت���زام بھ���ذه التعلیم���ات وف���ي ح���ال  -
 تعاقده مع أطراف أخرى یجب علیھ االلتزام بتعلیمات المصرف الخاصة باإلسناد الخارجي.

ظ بس���جالت إلكترونی���ة كافی���ة توض���ح م���دى التزام���ھ بھ���ذه القواع���د والل���وائح عل���ى وس���یط الت���أمین اإللكترون���ي االحتف���ا -
بخط����ة العم����ل الخاص����ة بعملی����ات  االحتف����اظ-الحص����رعل����ى س����بیل المث����ال ال  –العالق����ة، بم����ا ف����ي ذل����ك  واألنظم����ة ذات

فة وس���اطة الت���أمین اإللكترونی���ة والمس���تندات الداعم���ة لتنفی���ذھا، وعق���ود اإلس���ناد إل���ى أط���راف خارجی���ة وعق���ود استض���ا
 .المواقع على شبكة اإلنترنت

 على الوسیط اإللكتروني نشر ھذه القواعد وأي أنظمة أو لوائح أخرى ُتنظم أعمالھ على المنصة اإللكترونیة. -

لف����رض  الش����ركةویع����رض  یع����د ع����دم االلت����زام بمتطلب����ات ھ����ذه التعلیم����ات مخالف����ة لق����انون وتعلیم����ات المص����رف -
 المنصوص علیھا في قانون المصرف وقانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. الجزاءات المالیة

 

 .ھذا التعمیمیعمل بھذه التعلیمات من تاریخ 
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