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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلم���دهلل رب �لعاملن و�ل�ص���الة و�ل�صالم على �أ�صرف �ملر�صل���ن وعلى �آله و�صحبه 
�أجمعن.

ي�صر م�صرف قطر �ملركزي �أن ي�ص����در �لطبع�����ة �لأوىل )مار�س 2017م( من كتاب 
�لتعليم���ات �لتنفيذية للتاأمن ومبادىء حوكمة �صركات �لتاأمن، وذلك عماًل باأحكام 
قانون م�صرف قطر �ملركزي وتنظيم �ملوؤ�ص�صات �ملالية �ل�صادر بالقانون رقم)13( 
ل�صن���ة 2012، وتعترب هذه �لتعليمات هي �لأوىل م���ن نوعها �لتي تنظم قطاع �لتاأمن 
يف �لدول���ة تنظيمًا �صاماًل، ويحظى ه���ذ� �لقطاع باهتمام بالغ يف �لدول �لتي و�صعت 
�أقد�مه���ا على طريق �لنه�ص���ة و�لتنمية �مل�صتد�مة، وُتعد دول���ة قطر من �أو�ئل �لدول 
�لت���ي بد�أت �لألفية �لثالثة با�صرت�تيجية نه�صوية تنموي���ة هدفها �ملبتغى هو �أن تكون 

يف م�صاف �لدول �ملتقدمة بحلول عام 2030.

وتنتظم هذه �لتعليمات يف �صتة ع�صر ف�صاًل، �لف�صل �لأول و�لثاين تناول �أحكام عامة 
وتعريف���ات وقيود مز�ولة �أعم���ال �لتاأمن و�أعمال مكاتب �لتمثي���ل ل�صركات �لتاأمن، 
و�لف�صل���ن �لثال���ث و�لر�بع لو�ص���ع متطلبات �لرتخي����س، و�أُفرد �لف�ص���ل �خلام�س 
ملبادىء حوكمة �ص���ركات �لتاأمن، و�خت�صت �لف�صول من �ل�صاد�س �إىل �لثالث ع�صر 
مبو�صوع���ات �لرقابة �لد�خلية و�إد�رة �ملخاطر و�ملحا�صبة و�لتدقيق وتقارير �خلرب�ء 
�لكتو�ري���ن و�ملتطلبات �لحرت�زية وتقارير �لتبلي���غ ومز�ولة �لأعمال وكبار �ملالكن 
و�لتغي���ر�ت يف ن�ص���ب �لتمل���ك يف �صركات �لتاأم���ن و�لإ�صر�ف �ملوح���د على �صركات 
�لتاأم���ن �لأع�صاء يف جمموعة، وت�صمنت �لف�ص���ول �لثالثة �لأخرة تعليمات حتويل 

�أعمال �لتاأمن  وتوقف �أعمالها و�ملرحلة �لنتقالية للتطبيق �لكامل للتعليمات.
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وقد �ص���درت هذه �لتعليمات بالتو�فق مع �ملبادىء �لأ�صا�ص���ية للتاأمن �ل�ص���ادرة عن 
�جلمعي���ة �لدولي���ة لهيئات �لإ�ص���ر�ف على �لتاأم���ن، ودو�ئر �لخت�ص���ا�س �لقليمية 

و�لعاملية �لر�ئدة.

وق���د بد�أ �لعمل بها �عتبارً� من �لأول من �إبريل لعام 2016م، و�إلز�م جميع �ص���ركات 
�لتاأمن و�إعادة �لتاأمن و�لتكافل و�إعادة �لتكافل وفروع �ل�صركات �لأجنبية يف �لدولة 

توفيق �أو�صاعها وفقًا لها.

و�ص���وف يق���وم �مل�ص���رف �ملرك���زي كل �صنت���ن مبر�جع���ة تل���ك �لتعليم���ات و�إدخال 
�لتح�صينات و�لتعديالت �لالزمة عليها.

www.qcb.gov.qa ون�صرت هذه �لتعليمات على موقع �مل�صرف على �لإنرتنت

وينته���ز م�صرف قط���ر �ملركزي هذه �ملنا�صب���ة لتقدمي عظيم �ل�صك���ر و�لمتنان �إىل 
مق���ام ح�ص���رة �صاحب �ل�صم���و �ل�صيخ / متيم ب���ن حمد �آل ثاين �أم���ر �لبالد�ملفدى 
»حفظ���ه �هلل ورع���اه« ، و�إىل �صم���و �ل�صيخ / عب���د �هلل بن حمد �آل ث���اين نائب �لأمر 
"حفظه �هلل"،  و�إىل معايل رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �ل�صيخ / عبد�هلل 

بن نا�صر بن خليفة �آل ثاين، على دعمهم �ملتو��صل للم�صرف.

و�هلل ويل �لتوفيق
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  قرار رقم )2016/1(
ب�إ�سدار التعليم�ت التنفيذية للت�أمني

ومب�دئ حوكمة �سرك�ت الت�أمني

بع���د �لطالع عل���ى قانون م�صرف قطر �ملركزي وتنظي���م �ملوؤ�ص�صات �ملالية �ل�صادر 
بالقانون رقم 13 ل�صنة 2012،

 وعلى �قرت�ح �ملدير �لتنفيذي لإد�رة �لإ�صر�ف و�لرقابة على �لتاأمن،
وعلى م�صروعي �لتعليمات �لتنفيذية للتاأمن ومبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن،

قرر ما يلي:
م�دة )1(

مع مر�عاة �أحكام قر�ر جمل�س �إد�رة م�صرف قطر �ملركزي رقم )1( ل�صنة 2016م 
�ل�ص���ادر بتاري���خ 21 مار����س 2016، ب�صاأن حتدي���د ن�صب و�صروط �لتمل���ك يف �أ�صهم 
�ملوؤ�ص�صات �ملالي���ة �ملدرجة يف �لبور�صة، ُيعمل باأح���كام �لتعليمات �لتنفيذية للتاأمن 

ومبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن، �ملرفقن هذ� �لقر�ر.

م�دة )2(
على جميع �صركات �لتاأمن، توفيق �أو�صاعها مبا يتو�فق مع �أحكام هذ� �لقر�ر.

م�دة )3(
على جميع �جلهات �ملخت�صة، كل فيما يخ�صه، تنفيذ هذ� �لقر�ر. ويعمل به �عتبار� 

من 1 �بريل 2016.

�لتاريخ : 28 مار�س 2016
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  قرار جمل�س اإدارة م�سرف قطر املركزي
رقم )1( ل�سنة 2016

بتحديد ن�سب و�سروط التملك يف اأ�سهم املوؤ�س�س�ت امل�لية
املدرجة ب�لبور�سة واخل��سعة لرق�بة واإ�سراف م�سرف قطر املركزي

جمل�س �لإد�رة،
بع���د �لطالع عل���ى قانون م�صرف قطر �ملركزي وتنظي���م �ملوؤ�ص�صات �ملالية �ل�صادر 

بالقانون رقم 13 ل�صنة 2012،
وعمال باأحكام �ملادة )124( من �لقانون �مل�صار �إليه،

قرر ما يلي:

م�دة )1(
يف تطبيق �أحكام هذ� �لقر�ر تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، �ملعاين �ملو�صحة قرين 

كل منها، ما مل يقت�س �ل�صياق معنى �آخر:
امل�ســـــــــــــــــــرف : م�صرف قطر �ملركزي.

املوؤ�س�سة امل�ليــة : �أي موؤ�ص�صة مالية مرخ�س لها من م�صرف قطر �ملركزي تاأخذ 
�صكل �صركة �مل�صاهمة �لعامة �لتي تطرح �أ�صهمها لالكتتاب �لعام.

ال�سخــــــــــــــــــــ�س : �ل�صخ�س �لطبيعي �أو �ملعنوي، ح�صب �حلال.
ال�سخ�ــس املعنــوي: �لدولة و�ل�ص���ركات �لتجارية، وغر ذلك م���ن �لكيانات �لتي 

تثبت لها �ل�صخ�صية �ملعنوية.
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الدوليــــــــــــــــــــــة: �ل���وز�ر�ت و�لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لعام���ة و�لأجهزة و�جلهات 
�حلكومي���ة �لأخ���رى، و�ملوؤ�ص�ص���ات �أو �جله���ات �مللحق���ة مو�زنته���ا مبو�زن���ة �لدولة، 

و�ل�صركات �لتي ت�صاهم فيها �لدولة بن�صبة ل تقل عن 51٪ من ر�أ�س مالها.
ال�سركــة الق�ب�ســة )الأم(: �ل�صركة �لتي متلك ن�صب���ة 51٪ فاأكرث من �أ�صهم �أو 

ح�ص�س يف �صركات تابعة لها بغر�س �ل�صيطرة �ملالية و�لإد�رية.
البور�سة : بور�صة قطر.

التملــك املب��ســر : متلك �لأ�صهم من قب���ل �ل�صخ�س �لطبيع���ي �أو �ملعنوي ب�صفته 
�ل�صخ�صية.

التملك غري مب��سر: متلك �لأ�صهم من قبل �ل�صخ�س �لطبيعي �أو �ملعنوي وفقًا ملا 
هو حمدد يف �ملادة )3( من هذ� �لقر�ر.

م�دة )2(
  ل يج���وز �أن جت���اوز ملكي���ة �ل�صخ�س �لو�ح���د، طبيعيًا �أو معنوي���ا ن�صبة 5٪ من . 1

�أ�صهم �أي موؤ�ص�صة مالية مدرجة �أ�صهمها لدى �لبور�صة، �صو�ء كان �لتملك ب�صكل 
مبا�صر �أم غر مبا�صر.                                      

ويج���وز مبو�فق���ة م�صبقة من �مل�ص���رف �أن ت�صل �لن�صب���ة �إىل 10٪، وذلك وفقًا 
لل�صو�ب���ط �ملن�صو����س عليها يف �مل���ادة )4( من ه���ذ� �لق���ر�ر و�لتعليمات �لتي 

ي�صدرها �مل�صرف.
ت�صتثن���ى من �أح���كام �لبند �ل�صابق ما متلكه �أو تتملك���ه كّل من �لدولة، وموؤ�ص�صة . 2

قطر للرتبية و�لعلوم وتنمية �ملجتمع، و�ل�صناديق �لتابعة للهيئة �لعامة للتقاعد 
و�لتاأمينات �لجتماعية، وجهاز قطر لال�صتثمار، و�صركة قطر �لقاب�صة.

يف حال���ة جتاوز ملكية �ل�صخ����س �لو�حد �لن�صبة �ملحددة يف �لبند )1( من هذه . 3
�ملادة ب���اأي �صكل من �لأ�صكال ولأي �صبب من �لأ�صباب، وجب عليه �لت�صرف يف 

�لزيادة خالل �ملدة �ملحددة يف هذ� �لقر�ر، ت�صرفًا ناقال للملكية. 
و م���ع ع���دم �لإخالل ب�صلط���ة �مل�ص���رف يف توقيع �جل���ز�ء�ت - عل���ى �ملوؤ�ص�صة 
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�ملالي���ة - �ملن�صو�س عليها يف �لباب �لتا�صع م���ن قانون �مل�صرف �مل�صار �إليه، ل 
يج���وز لل�صخ�س �ل�صتفادة من مقد�ر �لتج���اوز فيما يتعلق بحقوق �لت�صويت يف 

�جلمعية �لعامة �أو يف �إد�رة �ملوؤ�ص�صة �ملالية.

م�دة )3(
)�أ(  يف تطبي���ق �أح���كام ه���ذ� �لق���ر�ر يق�ص���د بالتمل���ك غ���ر �ملبا�صر �أن���ه : "متلك 
�لأ�صخا����س �ملرت�بطة �قت�صادي���ًا �أو قانونيا لأ�صهم �ملوؤ�ص�ص���ة، �صو�ء كان هوؤلء 
�لأ�صخا�س �أ�صخا�صا طبيعين �أم معنوين، و�صو�ء كان هذ� �لرتباط عن طريق 

�مللكية �أو �لإد�رة �مل�صرتكة �أو �مل�صالح �ملتد�خلة".
)ب( يق�ص���د بامللكية �أو �لإد�رة �مل�صرتكة كل �رتباط �قت�صادي �أو قانوين عن طريق 
�مللكية �أو �لإد�رة، ويعترب من قبيل �مللكية و�لإد�رة �مل�صرتكة على �صبيل �ملثال ل 

�حل�صر ما يلي:
م���ا ميتلكه �ل�صخ�س من �أ�صهم �ملوؤ�ص�صة �ملالية ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته . 1

وليا طبيعيا على �أولده �لق�صر.
م���ا متتلكه �ل�صركة �ململوكة لل�صخ�س و�ل�ص���ركات �لتي يكون هذ� �ل�صخ�س . 2

�صريكا مت�صامنا فيها.
�ل�ص���ركات �لتي ميتلك فيها �ل�صخ�س �أكرث م���ن 50٪ من ر�أ�س �ملال �أو �لتي . 3

يكون ل���ه �ل�صيطرة عليها وفقًا ملا حتدده معاي���ر �ملحا�صبة �لدولية �ملعمول 
بها يف �مل�صرف.

�لرو�بط �لقت�صادي���ة �أو �لقانونية �لتي ت�صمح لل�صخ�س بال�صيطرة وفقًا ملا . 4
حتدده معاير �ملحا�صبة �لدولية �ملعمول بها يف �مل�صرف.

)ج(  يق�ص���د بامل�صال���ح �ملتد�خل���ة كل م�صلح���ة �أو عالقة ت�صم���ح ب�صيطرة �صخ�س 
عل���ى �صخ����س �آخ���ر �أو ممار�صة نفوذ موؤثر علي���ه عند �تخاذ �لق���ر�ر�ت �ملالية 
و�لت�صغيلي���ة، �أو حتال���ف جمموعة م���ن �لأ�صخا�س، ويدخ���ل يف ذلك على �صبيل 

�ملثال ل �حل�صر ما يلي:
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�لعالق���ة ب���ن �أي م���ن �أع�صاء جمل����س �إد�رة �ل�صرك���ة طالب���ة �لتملك وبن . 1
�ملالك���ن و�مل�صاهم���ن �لرئي�صين فيه���ا )�أي كل من ميتل���ك 5٪ �أو �أكرث من 

ر�أ�صمال �ل�صركة(.
�أ�صح���اب �ملر�ك���ز �لإد�رية يف �ل�صرك���ة طالبة �لتمل���ك )�لرئي�س �لتنفيذي . 2

ونو�به وم�صاعدوه و�ملدر�ء �لتنفيذيون ومن يف حكمهم(.
�ل�ص���ركات �لتابع���ة، وهي �لتي متل���ك فيها �ل�صركة طالب���ة �لتملك �أكرث من . 3

50٪ من ر�أ�صمالها ويكون لها �ل�صيطرة �لإد�رية و�ملالية عليها.
�ل�صركات �ل�صقيقة )�لزميلة(، وهي �لتي متتلك فيها �ل�صركة طالبة �لتملك . 4

20٪ من ر�أ�صمالها، ويكون لها تاأثر فعال عليها.
وج���ود حتالف معل���ن �أو غر معلن ب���ن �صخ�س و�آخر �أو ب���ن جمموعة من . 5

�لأ�صخا�س.

م�دة )4(
م���ع مر�ع���اة �ل�صتثناء �لو�رد يف �لفقرة )2( من �مل���ادة )2( من هذ� �لقر�ر، يتعن 
عل���ى �ل�صخ�س طال���ب �ملتملك مبا يجاوز 5٪ م���ن ر�أ�س مال �ملوؤ�ص�ص���ة �ملالية، �صو�ء 
كان قطريا �أم غر قطري �أن يتقدم، وقبل 60 يوما من عملية �لتملك )حت�صب �ملدة 
من تاريخ ��صتكمال كافة �لبيانات و�ملعلومات �ملطلوبة(، بطلب للم�صرف يحدد فيه 
كاف���ة �لبيانات �ملتعلق���ة بعملية �لتملك و�لن�صبة �ملطلوب متلكها م���ن �أ�صهم �ملوؤ�ص�صة 

�ملالية مرفقًا به ما يلي:
�ل�ص���ر �لذ�تي���ة و�لبيان���ات �خلا�صة بال�صخ����س طالب �لتمل���ك )�ل�صم - . 1

�لعن���و�ن - �جلن�صي���ة - �لن�ص���اط - �ل�ص���كل �لقانوين - �ملوؤه���الت �لعلمية 
و�خل���ربة �لعملي���ة لل�صخ�س �لطبيعي... �ل���خ(. وبع�س �ملعلوم���ات �ملتعلقة 

باجلو�نب �ل�صخ�صية �لأخرى وفقًا للنموذج �ملعد لهذ� �لغر�س.
�أ�صم���اء كاف���ة �لأ�صخا�س �لأخ���رى �لتي متتل���ك �أ�صهم���ا يف �ملوؤ�ص�صة �ملالية . 2

�ملطل���وب �لتملك فيها و�لتي يكون لها �رتب���اط مع �ل�صخ�س طالب �لتملك، 
�ص���و�ء كان ه���ذ� �لرتب���اط ع���ن طري���ق �مللكي���ة �أو �لإد�رة �مل�صرتك���ة �أم 
�مل�صال���ح �ملتد�خلة، مع بيان ح�ص����س �أو لئك �لأ�صخا�س مثل عدد �لأ�صهم 
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ون�صبته���ا �ىل ر�أ�صم���ال �ملوؤ�ص�ص���ة �ملالية وتاري���خ وطريقة �لتمل���ك، على �أن 
يت�صم���ن ذلك �إف�صاحا عن ح���الت �لتحالف �لقائم ب���ن �ل�صخ�س طالب 
 �لتمل���ك و�أي �صخ����س �آخ���ر �صو�ء كان ه���ذ� �لتحالف معلن���ا �أم غر معلن.
وف�ي حالة وجود مثل هذه �لتحالفات وجب على �ل�صخ�س طالب �لتملك �أن 
يق���دم �إقر�ر� يفيد بذلك، ويتعن �أن يت�صم���ن هذ� �لإقر�ر تعهدً� من طالب 
�لتمل���ك باإخطار �مل�صرف باأي حتالفات تن�صاأ م�صتقباًل بينه وبن �أ�صخا�س 

�آخرين.
م���ا يتو�ف���ر من بيان���ات معتمدة من مر�ق���ب �حل�صابات ع���ن �لو�صع �ملايل . 3

لل�صخ����س �ملعنوي عن �آخر ث���الث �صنو�ت، وذلك بع���د �إقر�رها من �جلهة 
�لرقابية.

در��ص���ة تف�صيلي���ة تو�صح �له���دف من �لتمل���ك، ومعلومات ع���ن �لتغير�ت . 4
�لهيكلية )�ملالية و�لإد�رية( �ملزمع �إحد�ثها يف �ملوؤ�ص�صة �ملالية �ملر�د متلك 

�أ�صهمها و�ملربر�ت �لتي تدعو لهذه �لتغير�ت.
�أية معلومات �أخرى يطلبها �مل�صرف.. 5

م�دة )5(
يج���ب �لت�صرف يف مق���د�ر �لتجاوز عن �حلد �لأق�صى للتملك �ملحدد يف هذ� �لقر�ر 

على �لنحو �لتايل:
يف ح���الت �لتج���اوز غ���ر �ملتعم���د �لت���ي ل ت�صتل���زم مو�فق���ة م�صبق���ة من . 1

�مل�ص���رف، مث���ل ��صتيف���اء دي���ن �أو تنفي���ذ و�صي���ة �أو �كت�ص���اب �إرث، يجب 
 �لت�صرف فيها تدريجيا خالل خم�س �صنو�ت من تاريخ �صدور هذ� �لقر�ر.

ويج���وز للمال���ك �لتقدم للم�ص���رف خالل هذه �ملهلة بطل���ب �حل�صول على 
�ملو�فقة على �لتجاوز وفقا للقو�عد �ملقررة يف هذ� �لقر�ر.

يف ح���الت �لتجاوز غر �ملتعمد �لتي حتدث بع���د تاريخ �صدور هذ� �لقر�ر، . 2
و�لت���ي ل ت�صتل���زم مو�فقة م�صبقة من �مل�صرف مثل ��صتيف���اء دين �أو تنفيذ 
و�صي���ة �أو �كت�صاب �إرث، يج���ب �لت�صرف فيها تدريجيا خالل ثالث �صنو�ت 

من تاريخ �لتملك.
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يف ح���الت �لتجاوز �لأخرى �لناجت���ة عن �ل�صر�ء �أو نتيج���ة عمليات ربح �أو . 3
غ���ره، يجب �لت�صرف يف �لزيادة تدريجيا خ���الل ثالث �صنو�ت من تاريخ 

�صدور هذ� �لقر�ر.
ويف جميع ح���الت �لتجاوز، يحظر على �ل�صخ�س مال���ك �لأ�صهم �ل�صتفادة من 
مق���د�ر �لتجاوز فيم���ا يتعلق بحقوق �لت�صوي���ت يف �جلمعية �لعام���ة �أو يف �إد�رة 

�ملوؤ�ص�صة �ملالية.

م�دة )6(
على جميع �ملوؤ�ص�صات �ملالية �ملخاطبة بهذ� �لقر�ر، توفيق �أو�صاعها وتعديل �أنظمتها 

�لأ�صا�صية مبا يتو�فق مع �أحكامه خالل مدة ل تتجاوز �صنة من تاريخ �لعمل به.

م�دة )7(
ي�صدر �ملحافظ �لنماذج و�لتعليمات و�لتعاميم �لالزمة لتنفيذ هذ� �لقر�ر.

م�دة )8(
عل���ى جميع �جله���ات �ملخت�صة، كّل فيم���ا يخ�صه، تنفيذ هذ� �لق���ر�ر. ويعمل به من 

تاريخ �صدوره.

�صدر بتاريخ : 2016/3/21

رئي�س جمل�س اإدارة م�سرف قطر املركزي



مبادئ حوكمة شركات التأمين
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  متهيد:

ثم���ة عالقة وطي���دة تربط بن حوكمة �ل�ص���ركات و�لتنمية، فمثلما توؤدي 
�حلوكم���ة �لر�صيدة لل�ص���ركات �إىل تعزيز �آفاق �لتنمي���ة �مل�صتد�مة بالدول، فاإن 
ق���وة �ل�صتد�مة يف �ملجال �لقت�صادي، وما ي�صاحبها من �إ�صالحات موؤ�ص�صية، 
يكون من �صاأنه �إتاحة �لقاعدة �لالزمة لتح�صن �أو�صاع �حلوكمة، تلك �حلوكمة 
�لتي تتن���اول ب�صكل تف�صيلي �لقيم �لأ�صا�صية حلوكم���ة �ل�صركات مثل: �لعد�لة، 
و�ل�صفافية، و�مل�صئولية، و�مل�صاءلة، و�ملبادئ �جلوهرية للدميقر�طية، وخلق بيئة 

رقابية �صحيحة.
وملا كانت حوكمة �ل�صركات هي �صهادة للثقة يف �ل�صتثمار يف �ل�صركة، 
و�أهلية لها لطرح �لأ�صهم يف �لد�خل و�خلارج، بهدف تو�صيع م�صادر �لتمويل 
و�ملحلي  و�لإقليمي  �لدويل  �لتوجه  فاإن  �مل�صريف،  �لعبء عن �جلهاز  وتخفيف 
يركز بالأ�صا�س على �لعناية و�لهتمام مبو�صوع حوكمة �ل�صركات، ب�صكل عام، 
لها  �ل�صركات  هذه  �أن  بيد  �لتاأمن،  �صركات  على  �حلال  بطبيعة  تنطبق  وهي 
متطلبات �إ�صافية لكونها تتعامل يف م�صائل ذ�ت �هتمام حمدد و�أهمية للجهة 
�لإ�صر�فية و�لرقابية عليها، حيث يجب �أن تد�ر �صركات �لتاأمن باأعلى درجات 

�لتحوط و�لتحفظ.
وم���ن هذ� �ملنطلق و��صتكمال للجهود �لتي يبذلها م�صرف قطر �ملركزي 
يف �ص���وء مهامه �لإ�صر�فية و�لرقابية على �ملوؤ�ص�صات �ملالية �خلا�صعة له، طبقا 
للقان���ون رقم )13( ل�صنة 2012،  ومن تلك �ملوؤ�ص�صات، �صركات �لتاأمن و�إعادة 
�لتاأم���ن و�لتكافل و�إعادة �لتكافل وجميع �لأ�صخا����س �لطبيعية �أو �ملعنوية �لتي 
متار�س �أن�صطة وخدمات �لتاأمن �أو تبا�صر �أن�صطة �أو خدمات مرتبطة بالتاأمن،  
فق���د حر�س �مل�ص���رف على �أن تكون �أوىل �أولويات���ه يف تنظيم خدمات �لتاأمن، 
ه���ي �إ�صد�ر قو�عد وتعليمات ومبادئ حوكم���ة �صركات �لتاأمن، لو�صعها مو�صع 
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�لتنفي���ذ �لعملي، وللتحقق من �إحاطة وتفهم جمي���ع �ل�صركات وجميع �لأطر�ف 
ذ�ت �لعالقة لكافة �لتفا�صيل �لتي متكنهم من �لتطبيق �لأمثل و�لفعال لقو�عد 

�حلوكمة.
و�أ�صدرته  وت�صمنته  و�صعته  ما  �أحدث  �لقو�عد  هذه  يف  ُروعي  وقد 
�لهيئات �لدولية و�لإقليمية يف �صاأن حوكمة �ل�صركات، وياأتي على قمة �ملرجعية 
�لأور�ق  للجان  �لدولية  �ملنظمة  عن  �صدر  ما  �ل�صو�بط  وتلك  �لقو�عد  لهذه 
�ملالية)IOSCO( ومنظمة �لتعاون و �لتنمية �لقت�صادية )OECD( و�جلمعية 
�لدولية لهيئات �لإ�صر�ف على �لتاأمن )IAIS(، وكذلك �ملبادئ �ل�صرت�صادية 
لدول  �لتعاون  مبجل�س  �ملالية  �لأ�صو�ق  يف  �ملدرجة  �ل�صركات  حلوكمة  �ملوحدة 
�خلليج �لعربية، وعلى �ل�صعيد �ملحلي ما �صدر عن هيئة قطر لالأ�صو�ق �ملالية.
�لتاأميني  بالوعي  �لرتقاء  �لقو�عد  هذه  خالل  من  �مل�صرف  وي�صبو 
و�لتعاون �ملثمر لرفع �ملهار�ت �لفردية �خلالقة ملجال�س �إد�ر�ت �صركات �لتاأمن 
�للتز�م  على  توؤثر  �لتي  �لقيم  على  و�ملحافظة  فيها،  �لتنفيذين  و�لأع�صاء 
لتبادل  �صيغة  لإيجاد  و�لتكاتف  وجه،  �أكمل  على  �لتاأمينية  باإي�صال �خلدمات 
�خلرب�ت وتخريج كفاء�ت �أف�صل للم�صتقبل، وحتقيق �ملبادئ �ملقررة للحوكمة.
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اأول: مف�هيم وتع�ريف:
كل  قرين  �ملعنى  �لآتية  بامل�صطلحات  ٌيق�صد  �ملرفقة،  �لقو�عد  تطبيق  لغر�س 

منها:
• حوكمة ال�رشكات ) الإدارة الر�شيدة (:	

�لذي متار�س  �ل�صاملة  و�لنظم و�لإجر�ء�ت  و�لقو�عد  �لعام  �لإطار  هي 
بن  �لعالقة  هيكلها  ويحدد  و�إد�رتها،  وجودها  �لتاأمن  �صركات  فيه 
ل�صيما  بينهم،  و�مل�صئوليات  �ل�صلطات  وتوزيع  فيها،  �ملختلفة  �لأطر�ف 
و�أ�صحاب  و�مل�صاهمن،  �لتنفيذين  و�ملديرين  �لإد�رة  جمل�س  �أع�صاء 
�مل�صتثمرين/  )�لبنوك/  مثل  �ل�صركة،  مع  �ملتعاملن  �أو  �مل�صالح 
وو��صعي  �لأخرى(،  �حلقوق  �أ�صحاب  �ملوردين/  �ملودعن/  �لد�ئنن/ 
�لتنظيمات �حلكومية وكيفية �لتفاعل بن جميع هذه �لأطر�ف لتحقق 

�أف�صل حماية و�صمان حلقوق كافة �لأطر�ف مبا يتفق و�لقانون. 

• املبادئ العامة احلوكمة:	
للم�صاهمن، . 1 �لعامة  �حلقوق  ممار�صة  وت�صهيل  ورعاية  �صيانة 

�لعامة،  �ملعلومات وحق ح�صور �جلمعية  كاحلق يف �حل�صول على 
وحق �لت�صويت فيها، وحقوقهم يف �لأرباح. 

�لأ�صهم . 2 مالكي  يعامل  �أن  �أي  للم�صاهمن،  �ملتكافئة  �ملعاملة  مبد�أ 
�لأ�صهم ب�صورة ل  تد�ول  و�مل�صاو�ة، )منع  بالعد�لة  يت�صم  باأ�صلوب 
تت�صم بالإف�صاح �أو �ل�صفافية(، ومن ثم يجوز للم�صرف �ملركزي � 
كجهة رقابية �  �تخاذ �جر�ء�ت و�إ�صد�ر قر�ر�ت من �صاأنها حتقيق 
�لتي  لل�صركة  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر�ت  يوقف  كاأن  �ملبد�أ،  هذ� 
ت�صدر ل�صالح فئة معينة، وله �إ�صد�ر قر�ر�ت لإحكام �لرقابة على 

�لجتار باملعلومات �لد�خلية.
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�أ�صاليب ممار�صة . 3 �أ�صحاب �مل�صالح يف  �أو  �أ�صحاب �ملال  مبد�أ دور 
 � �ل�صند�ت  � حملة  �صلطات �لإد�رة، مثل ) جماعات حملة �لأ�صهم 

تكوين �حتاد�ت �لعاملن �مل�صاهمن(.
ن�صر . 4 يتم  مبقت�صاه  و�لذي  و�لنز�هة،  و�ل�صفافية  �لإف�صاح  مبد�أ 

�لقو�ئم �ملالية وتوفر �ملعلومات غر �ملالية ب�صورة دورية و�صريحة 
�لعالقات  م�صئول  بتعين  �للتز�م  وكذلك  ومن�صفة،  ودقيقة 
حتى  �مللكيات  هيكل  عن  �لإف�صاح  �للتز�م  وكذ�  للم�صتثمرين، 
ميكن معرفة �مل�صالح �جلوهرية لكل م�صاهم، وتفعيل �إن�صاء جلان 
باأعمال مر�جعة ومر�قبة �حل�صابات، على  للقيام  مر�جعة د�خلية 
�ملقبولة  �مل�صتويات  �أعلى  يف  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  معاير  تكون  �أن 

عامليا.
م�صئوليات جمل�س �لإد�رة، ومهامه، وتكوين جلانه، ومعاير تقييم . 5

�أد�ء �أع�صاء جمل�س �لإد�رة ومالءتهم.

• اأهداف احلوكمة:	
�ملايل،  �لأد�ء  مر�جعة  �صمان  مقدمتها  يف  �لأهد�ف  من  جمموعة 
على  و�لإ�صر�ف  بالقانون،  �للتز�م  ومدى  �ل�صركة،  �أمو�ل  وتخ�صي�س 
م�صئولية �ل�صركة �لجتماعية يف �صوء قو�عد �حلوكمة �لر�صيدة، ثم وجود 
عالية  ومبادئ  �أ�ص�س  على  و�ملحا�صبن  �ملديرين  على  �مل�صتقلة  �ملر�قبة 
كل  �لإف�صاح عن  �لتطبيق  تكفل عند  ت�صويت  و�صمان عملية  �جلودة، 
�حلقائق �ملادية ومتكن �مل�صاهمن من ممار�صة حقوق ملكيتهم لتحقيق 
�لر�صيدة،  بالإد�رة  �لف�صاد  مو�جهة  �أجل  من  كله  وذلك  م�صاحلهم، 

وت�صجيع �ل�صركات على ��صتخد�م مو�ردها ب�صورة �أكرث كفاءة.
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• امل�رشف:	
م�صرف قطر �ملركزي.

• الأ�شخا�ص:	
و�لحتاد�ت  �لقت�صادية  و�لكيانات  �ملعنوية  �أو  �لطبيعية  �ل�صخا�س 
طرق  �ختالف  على  �لأ�صخا�س  وجتمعات  �ملالية  و�لتجمعات  و�لرو�بط 

ت�صكيلها �أو تاأ�صي�صها �أو متويلها �أو مر�كز �إد�رتها �أو جن�صياتها.

• اجلمعية العامة:	
�لجتماع �لذي يحق لكل م�صاهم ح�صوره ومناق�صة �ملو�صوعات �ملدرجة 
يف جدول �أعماله، وتوجيه �لأ�صئلة �إىل �أع�صاء جمل�س �لإد�رة، و�لت�صويت 

على �لأمور �لتي تتطلب ت�صويت �جلمعية �لعامة عليها.

• ع�شو جمل�ص الإدارة امل�شتقل:	
يتعني اأن تتوافر ال�سروط الآتية يف ع�سو جمل�س الإدارة امل�ستقل:

�أي من . 1 تزيد م�صاهمته وم�صاهمة  �أو ل  �ل�صركة  يكون من م�صاهمي  �أل 
�أقربائه من �لدرجة �لأوىل ب�صكل مبا�صر �أو غر مبا�صر )�ل�صركات �لتي 
منفردين  �أو  جمتمعن  م�صيطرة(  ب�صحة  فيها  ي�صاركون  �أو  ميتلكونها 

عما ن�صبته )1٪( من �أ�صهم �ل�صركة.
�أل يتقا�صى �أي مبالغ مالية ��صتثنائية غر ما يتقا�صاه مقابل ع�صويته . 2

باملجل�س �أو توزيعات �لأرباح �لتي يتقا�صاها ب�صفته م�صاهما بها.
�صلة . 3 لديه  �أو  بال�صركة  �ملت�صلة  �لأطر�ف  �أحد  لدى  موظفا  يكون  �أل 

قر�بة حتى �لدرجة �لأوىل مع �أي من �أع�صاء جمل�س �لإد�رة �أو �لإد�رة 
�لتنفيذية �لعليا بال�صركة. 
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�أل يكون مرتبطا ب�صركة تقوم بتقدمي خدمات ��صت�صارية �أو غرها من . 4
�خلدمات ل�صركة �لتاأمن، و�أل تربطه م�صلحة �صخ�صية مبا�صرة �أو غر 
مبا�صرة مع �صركة �لتاأمن �أو مع موظفي �لإد�رة �لعليا بها، �أو مع �أي من 

�لأطر�ف �ملرتبطة بها. 
�إىل . 5 تهدف  ل  �لتي  �ملنظمات  �أو  �جلمعيات  من  باأي  مرتبطا  يكون  �أل 

�لربح، وتتلقى دعما �أو متويال من �ل�صركة �أو �أي من �لأطر�ف �ملرتبطة 
بها. 

�عتبارين ميار�صون . 6 �أو  �أ�صخا�س طبيعين  يكون ع�صو� يف جمموعة  �أل 
معا �صيطرة على �ل�صركة.

�أل يكون �صاغال لوظيفة تنفيذية بال�صركة �أو �أي جهة �أو موؤ�ص�صة تابعة . 7
لها خالل �لثالث �صنو�ت �ل�صابقة على �لع�صوية.

�ملوظفون . 8 يقوم  �أخرى  �صركة  يف  تنفيذية  لوظيفة  �صاغال  يكون  �أل 
�لتنفيذيون لل�صركة بالعمل فيها �أع�صاء جمل�س �إد�رة.

وخدمات . 9 �ملالية  �لأمور  يف  و�لخت�صا�س  �خلربة  ذوي  من  يكون  �أن 
�لتاأمن.

• ع�شو جمل�ص الإدارة غري التنفيذي:	
ولي�س  تام،  ب�صكل  �ل�صركة  لإد�رة  متفرغا  يكون  ل  �لذي  �لع�صو  هو 
موظفا فيها، ول يتقا�صى ر�تبا منها، ولي�س ع�صو� يف �أية جلنة تنفيذية 

بال�صركة.

• الإدارة العليا:	
�لرئي�س �لتنفيذي �أو �ملدير �لعام وروؤ�صاء وظائف �لرقابة �لد�خلية وكل 
جوهري  عمل  على  �لإ�صر�ف  �أو  �إد�رة  عن  م�صئول  يكون  �آخر  �صخ�س 
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من �أعمال �ل�صركة، مثال: نائب �لرئي�س �لتنفيذي، �لرئي�س �لت�صغيلي، 
رئي�س �خلزينة �أو �لإد�رة �ملالية، روؤ�صاء جمالت �لكتتاب.

• الت�شويت الرتاكمي عند انتخاب اأع�شاء جمل�ص الإدارة:	
هو �أ�صلوب للت�صويت يتيح للم�صاهمن جتزئة �إجمايل �لأ�صو�ت �ملتاحة 
لهم باأي طريقة يرونها بن �ملر�صحن ملجل�س �لإد�رة بحيث يتنا�صب عدد 
�لأ�صو�ت �لتي �صيديل بها �مل�صاهم �لو�حد مع عدد �لأ�صهم �ململوكة له 
م�صروبا يف عدد �ملر�صحن ملجل�س �لإد�رة، ودون تكر�ر لهذه �لأ�صو�ت، 
كن �لأقلية من �مل�صاهمن من �نتخاب ع�صو �أو ع�صوين  وهو �أ�صلوب مٌيَّ
�أو  و�حد  ملر�صح  �لأ�صو�ت  جميع  �إعطاء  طريق  عن  �لإد�رة  جمل�س  يف 

مر�صحن.

• اأ�شحاب امل�شالح:	
لهم  ويحق  �لقانون،  يحميها  بال�صركة  مرتبطة  م�صلحة  لهم  من  كل 
يحق  كما  مقت�صياته،  تو�فرت  �إذ�  بالتعوي�س  �ل�صركة  على  �لرجوع 
�مل�صاهمن،  مثل  مب�صاحلهم،  �ملت�صلة  �ملعلومات  على  �حل�صول  لهم 

و�لعاملن، و�لد�ئنن، و�لعمالء، و�ملوردين.

• كبار املالكني )امل�شاهمني(:	
غر  �أو  مبا�صر  ب�صكل  ميار�س  �لذي  �ملعنوي(  �أو  )�لطبيعي  �ل�صخ�س 
�صركة  على  �لفعلية  �ل�صيطرة  �آخرين،  مع  بامل�صاركة  �أو  فردي  مبا�صر، 

�لتاأمن، وفقا للن�صب �ملئوية ل�صهم �ل�صركة، ترت�وح بن 5 �إىل 10 ٪. 
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• ال�شيطرة الفعلية على ال�رشكة:	
كل �تفاق �أو و�صع �أو ملكية �لأ�صهم �أو ح�ص�س �أيا كانت ن�صبتها توؤدي �إىل 
�لتحكم يف تعين �أغلبية �أع�صاء جمل�س �لإد�رة �أو يف �لقر�ر�ت �ل�صادرة 

منه �أو من �جلمعيات �لعامة لل�صركة �ملعنية. 

• م�شاهمو الأقلية:	
ل  بحيث  �ل�صركة  يف  م�صيطرة  غر  فئة  ميثلون  �لذين  �مل�صاهمون 

ي�صتطيعون �لتاأثر عليها.

• الأقرباء من الدرجة الأوىل:	
�لأب و�لأم و�لزوج و�لأولد.

ث�ني�: نط�ق التطبيق:
�ل�صركات . 1 قانون  باأحكام  �لإخالل  ال�سركات: مع عدم  على م�ستوى 

�لتجارية �ل�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2015، وقانون م�صرف 
قطر �ملركزي وتنظيم �ملوؤ�ص�صات �ملالية �ل�صادر بالقانون رقم )13( 
و�إعادة  �لتاأمن  �صركات  على  �ل�صو�بط  هذه  ت�صري   ،2012 ل�صنة 
�لتامن و�لتكافل و�إعادة �لتكافل، وكل �صخ�س معنوي ميار�س �أعمال 
و�ملدرجة  �ملركزي  قطر  م�صرف  من  �ملرخ�صة  �لدولة،  يف  �لتاأمن 
�أو فروعها وحتتوي هذه  بال�صوق �ملايل، �صو�ء على مركزها �لرئي�س 
كيانا  �ل�صركة  فرع  يعترب  ول  حوكمتها،  متطلبات  على  �ل�صو�بط 
وبرر(  �أف�صح  �أو  )�لتزم  �لتربير  �أو  �للتز�م  ملبد�أ  ووفقا  م�صتقال. 
تقريرها  يف  تف�صح  �أن  �ملدرجة  �مل�صاهمة  �ل�صركات  على  فيتعن 
�ل�صنوي عن ما مت تطبيقه من �أحكام لقو�عد ومبادئ �حلوكمة، و�لتي 
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غر  �ل�صركات  على  ت�صري  �لتطبيق.كما  عدم  ومربر�ت  تطبقها  مل 
�ملدرجة مبا يالئم طبيعة هذه �ل�صركات.

ملهام . 2 �لعام  �لإطار  �ل�صو�بط  هذه  ت�صع  الأفراد:  م�ستوى  على 
ومكافاآت  و�جتماعاته  وجلانه  �لإد�رة  جمل�س  وتكوين  وم�صئوليات 
�لإد�رة  جمل�س  �أع�صاء  �أد�ء  تقييم  ومعاير  �لإد�رة،  جمل�س  �أع�صاء 
تقييم  ومعاير  �لعليا،  �لإد�رة  وم�صئوليات  مهام  وكذلك  ومالءتهم، 

�أع�صائها، و�ملوظفن �لذين لهم �أدو�ر� يف مو�جهة �لعمالء.
مبجل�س . 3 و�خلا�صة  �ملاثلة  �حلوكمة  و�إر�صاد�ت  �صو�بط  ت�صري  ل 

�لإد�رة على فروع �صركات �لتاأمن �لأجنبية �ملرخ�س لها � كفرع فقط 
� يف قطر،  �صريطة �أن يكون جمل�س �إد�رة �ل�صركة �لأم ) �أي �ل�صركة 
�لأجنبية �لتي يكون مقرها �لرئي�س خارج دولة قطر( ممتثلة ل�صو�بط 
مماثلة، وعلى �لفرع �لتقييد مبا ي�صدر له عن م�صرف قطر �ملركزي 
يف �صاأن قو�عد �حلوكمة، ل�صيما ما يتعلق مببد�أ �لإف�صاح و�ل�صفافية.

ث�لث�: حقوق امل�س�همني واجلمعية الع�مة:
�لأ�صهم، - 1 ملكية  ت�صجيل  يف  �حلق  خا�صة:  بال�صهم،  �ملت�صلة  �حلقوق 

ونقل �أو حتويل هذه �مللكية، �حلق يف �حل�صول على ن�صيب من �لأرباح 
موجود�ت  من  ن�صيب  على  �حل�صول  يف  �حلق  توزيعها،  يتقرر  �لتي 
�أعمال  جدول  يف  مو�صوعات  �إدر�ج  حق  �لت�صفية،  عند  �ل�صركة 
�جتماع �جلمعية �لعامة، حق ح�صور �جلمعيات �لعامة و�مل�صاركة يف 
مد�ولتها و�لت�صويت على قر�ر�تها �أ�صالة �أو بالإنابة مع عدم �لتمييز 
بن �لأ�صو�ت �لتي بالأ�صالة �أو بالإنابة، حق �لت�صرف يف �ل�صهم، ويقع 
�إحاطة �مل�صاهم علما بالقو�عد و�ل�صو�بط  �ل�صركة  �إد�رة  على عاتق 
وتزويد  �لت�صويت  قو�عد  و�أهمها  �مل�صاهمن  �جتماعات  حتكم  �لتي 
�مل�صاهم باملعلومات �لكافية عن ذلك قبل �لجتماعات بوقت منا�صب.
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�أ�صئلة - 2 وتوجيه  �أعماله،  مر�قبة  و  �لإد�رة  جمل�س  �أع�صاء  �نتخاب  حق 
لأع�صاء �ملجل�س � باحلدود �ملعقولة � و�لتز�م �لأع�صاء بالرد عليها مبا ل 
ي�صر مب�صالح �ل�صركة، وحق �إقامة دعوى �مل�صئولية على �أع�صاء �ملجل�س.

ي�صر - 3 ل  مبا  �ملعلومات  على  �حل�صول  وطلب  �ل�صتف�صار  يف  �حلق 
�لأ�صا�صية  بالتغير�ت  �ملت�صلة  �ملعلومات  ل�صيما  �ل�صركة،  مب�صالح 
�ل�صركات،  وتاأ�صي�س  �لأ�صا�صي،  �لنظام  على  كالتعديالت  لل�صركة، 
وطرح �أ�صهم �إ�صافية، و�أية تعامالت مالية قد ت�صفر عن بيع �ل�صركة 
�أو �ندماجها �أو بيع ن�صبة كبرة من �أ�صولها، على �أن تكون جميع تلك 
�ملعامالت �ملالية باأ�صعار مف�صح عنها ويف ظروف عادلة تكفل حماية 
جميع �مل�صاهمن وفقا لفئاتهم �ملتباينة.، ويف جميع �لأحو�ل ل يجوز 

�لتمييز بن �مل�صاهمن يف �حلق يف �حل�صول على �ملعلومات.
�لفئة، - 4 نف�س  �إىل  �ملنتمون  للم�صاهمن،  �ملتكافئة  �ملعاملة  يف  �حلق 

كافة  وللم�صاهمن  �لأجانب،  و�مل�صاهمن  �مل�صاهمن  �صغار  ومنهم 
�حل�صول على تعوي�س حال �نتهاك حقوقهم.

�لإف�صاح - 5 �لتنفيذين  �ملديرين  و  �لد�رة  جمل�س  �أع�صاء  على  ينبغي 
للم�صاهمن عن وجود �أية م�صالح خا�صة بهم قد تت�صل بعمليات �أو 
مب�صائل مت�س �ل�صركة، ويف جميع �لأحو�ل مُينع تد�ول �لأ�صهم ب�صورة 

ل تت�صم بالإف�صاح �أو �ل�صفافية.
يتعن �أن ٌتعقد �جلمعية �لعامة مرة على �لأقل يف �ل�صنة خالل �لأربعة - 6

�أ�صهر �لتالية لنتهاء �ل�صنة �ملالية لل�صركة، ويكون �لنعقاد بدعوة من 
�أو بناء  �أو بناء على طلب �ملحا�صب �لقانوين لل�صركة  جمل�س �لإد�رة 
على طلب عدد من �مل�صاهمن متثل ملكيتهم )5 ٪( �أو �أكرث من ر�أ�س 

�ملال.
يجب �أل ت�صفر �جر�ء�ت �ل�صركة عن �رتفاع تكلفة عملية �لت�صويت، - 7



ÚeCÉ`àdG äÉ`cô°T »`a á`ªcƒ◊G ÇOÉ`Ñe

25

جمل�س  �أع�صاء  لنتخاب  �لرت�كمي  �لت�صويت  �أ�صلوب  �تباع  ويتعن 
�لإد�رة. 

بعد - 8 �لتوزيع،  وتاريخ  توزيعها  �ملقرتح  �لأرباح  �لعامة  �جلمعية  تقر 
�إطالع �مل�صاهمن على �صيا�صة هذ� �لتوزيع و�لإ�صارة �إليها يف تقرير 

جمل�س �لإد�رة. 
بوقت - 9 �نتهائها  عقب  �لعامة  �جلمعية  نتائج  عن  �لإف�صاح  يتيعن 

منا�صب، كما يجب � يف كل وقت � متكن �مل�صاهمن من �لطالع على 
حما�صر �جلمعية �لعامة.

 
رابع�: حقوق اأ�سح�ب امل�س�لح:

يجب �حرت�م حقوق �أ�صحاب �مل�صالح �لتي يحميها �لقانون.أ. 
�لرثوة ب.  خللق  �مل�صالح  و�أ�صحاب  �ل�صركة  بن  �لتعاون  ت�صجيع  ينبغي 

��ص�س  على  �لقائمة  للم�صروعات  �ل�صتد�مة  وحتقيق  �لعمل  وفر�س 
مالية �صليمة.

ينبغي �أن تتاح لهم فر�صة �حل�صول على تعوي�صات يف حالة �نتهاك ت. 
حقوقهم.

�لآليات ث.  تلك  تكفل  و�أن  �مل�صالح  �أ�صحاب  مل�صاركة  �آليات  و�صع  يجب 
بدورها حت�صن م�صتويات �لأد�ء.

�ملت�صلة ج.  �ملعلومات  على  �حل�صول  فر�صة  لهم  ُتكفل  �أن  يجب 
مب�صاحلهم، بتكلفة منا�صبة.

خ�م�س�: الإف�س�ح وال�سف�فية:
�إجر�ء�ت �لإف�صاح �ملف�صي و�ملوؤدي �إىل حتقق  ت�صمن �ل�صركة تفعيل وتطبيق 

�ل�صفافية، وذلك على عدة حماور هي:
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• التزامات الإف�شاح العامة:	
يجب على �إد�رة �ل�صركة ) رئي�س �أو �أع�صاء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية 

و�ملدر�ء بح�صب �لأحو�ل ( ما ياأتي:
�لت�صغيلية، - 1 ونتائجها  �ملايل  ومركزها  �ل�صركة  ن�صاط  عن  �لف�صاح 

بنظرة �صاملة.
�لف�صاح عن �خلطط �ل�صرت�تيجية �مل�صتقبلية لل�صركة للعام �لقادم، - 2

�ملخاطرة  عو�مل  عن  �لف�صاح  وكذ�  �ل�صوق،  يف  �ملناف�صة  بهدف 
�ملنظورة.

�لف�صاح عن نتائج �ملر�جعة �ل�صنوية لفاعلية هيكل �لرقابة �لد�خلية - 3
بال�صركة، ومدى قدرة هذ� �لهيكل يف �كت�صاف �لأخطاء.

�لف�صاح للم�صاهمن وللم�صرف عن �أية �أحد�ث جوهرية تتعر�س لها - 4
�ل�صركة.

�ملعلومات - 5 ت�صرب  دون  حتول  �لتي  �لد�خلية  �لرقابة  �إجر�ء�ت  و�صع 
ذ�ت  �ملفاو�صات  يف  ممثليها  باأ�صماء  �مل�صرف  �إخطار  و  �لد�خلية، 

�لأهمية و�لتاأثر على �أو�صاع �ل�صركة.
و�لتدقيق - 6 �ملحا�صبة  ملعاير  وفقا  �ملالية  �لقو�ئم  باإعد�د  �للتز�م 

�ملالية  �لقو�ئم  �للتز�م مبر�جعة  وعلى مر�قبي �حل�صابات  �لدولية، 
وفقا لتلك �ملعاير.

مو�فاة �مل�صرف بهيكل �مل�صاهمن وت�صكيل جمل�س �لإد�رة وت�صنيف - 7
�أو  �ملادية  و�ملز�يا  ومرتباتهم  بال�صركة  �لعاملن  وهيكل  �أع�صاوؤه، 
�ملهني،  وتطويرهم  وتدريبهم  لهم  �ملمنوحة  �لجتماعية  �أو  �ملعنوية 
كل  �لتجاري  �ل�صجل  من  حديث  ر�صمي  م�صتخرج  كله  بذلك  ويرفق 
�صتة �أ�صهر، ويتعن مو�فاة �مل�صرف باأية تعديالت تطر�أ على بيانات 

�ل�صركة، فور حدوثها، خالل تلك �ملدة. 
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�لف�صاح عن �لعرو�س �لرتويجية و�لعالنات و�مل�صابقات �لتي تقوم - 8
�لف�صاح  وكذ�  و�أن�صطتها،  �لت�صويق خلدماتها  �أجل  �ل�صركة من  بها 
عن م�صاهمات �ل�صركة يف �لأن�صطة �لجتماعية و�خلرية يف �ملجتمع.

• التزامات الف�شاح املرتبطة باجلمعيات العامة وجمال�ص الإدارة:	
�أو �أع�صاء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية  يجب على �إد�رة �ل�صركة )رئي�س 

و�ملدر�ء بح�صب �لأحو�ل( ما ياأتي:
�لإد�رة - 1 و�أع�صاء  �لإد�رة  جمل�س  �أع�صاء  �أ�صهم  عدد  عن  �لف�صاح 

لأع�صاء  �لذ�تية  و�ل�صرة  �مل�صيطرين،  �أو  �مل�صاهمن  وكبار  �لعليا 
ع�صو  كل  ح�صور  ون�صبة  �ملجل�س  باجتماعات  وبيان  �لإد�رة،  جمل�س 
�أع�صاوؤه، وو�صف خمت�صر لخت�صا�صات ومهام �للجان �مل�صكلة  من 

من �أع�صاء �ملجل�س وعدد �جتماعاتها.
�لعادية - 2 وغر  �لعادية  �لعامة  �جلمعيات  مبحا�صر  �مل�صرف  مو�فاة 

للت�صديق  وذلك  �نعقادها  من  �أيام  ع�صرة  خالل  �لإد�رة  وجمال�س 
عليها.

دعوة �جلمعية �لعامة �لعادية للت�صديق على �لقو�ئم �ملالية �ل�صنوية - 3
فور �نتهاء �عتمادها من جمل�س �لإد�رة، وبعد �إجر�ء �لتعديالت �لتي 
�ل�صنة  �نتهاء  تاريخ  من  �أ�صهر  ثالثة  خالل  وذلك  �مل�صرف،  تر�ها 

�ملالية.
�جلمعية - 4 قررتها  �لتي  �لأرباح  توزيعات  عن  ببيان  �مل�صرف  مو�فاة 

�أيام  �أيا كانت �صورتها وذلك قبل �لبدء يف �ل�صرف بخم�صة  �لعامة 
على �لأقل. 
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• الداخليني 	 وتعامالت  اخلزينة  باأ�شهم  اخلا�شة  الف�شاحات 
والقوائم املالية:

يجب على �إد�رة �ل�صركة ) رئي�س �أو �أع�صاء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية 
و�ملدر�ء بح�صب �لأحو�ل( ما ياأتي:

غر - 1 عامة  جمعية  تعقد  �أن  خزينة،  �أ�صهم  �صر�ء  يف  رغبت  ما  �إذ� 
عادية لذلك �لأمر، تعر�س عليها مربر�ت �إ�صد�ر هذ� �لقر�ر، وتخطر 
�مل�صرف مبوقف تلك �لأ�صهم، مع �للتز�م بتحديث �لبيانات �صهريا.

�إخطار �مل�صرف بعمليات �لبيع و�ل�صر�ء �لتي يقوم بها �لد�خليون على - 2
�أ�صهم �صركتهم قبل �لتنفيذ و�حل�صول على مو�فقتها على �لتنفيذ، 

على �أن ٌيو�فى �مل�صرف بهيكل �مل�صاهمن قبل وبعد �لتنفيذ.
جمل�س - 3 تقرير  بها  مرفقا  �ل�صنوية  �ملالية  بالقو�ئم  �مل�صرف  مو�فاة 

�لإد�رة وتقرير �ملر�جعة من مر�قب �حل�صابات قبل �عتماد �جلمعية 
ف�صال  �ملالية،   �ل�صنة  نهاية  من  �لأكرث  على  يوما   60 خالل  �لعامة 
بها تقرير جمل�س  �لربع �صنوية مرفقا  �ملالية  بالقو�ئم  عن مو�فاتها 
�لإد�رة وتقرير مر�قب �حل�صابات بالفح�س �ملحدود خالل 30 يوما 
ومعاير  بقو�عد  يخل  ل  مبا  ذلك  كل  �ملدة،  نهاية  من  �لأكرث  على 

�ملالءة �ملالية �ملقررة.
طريق - 4 عن  �ملالية  للقو�ئم  �ل�صنوية  �ملر�جعة  عملية  تكون  �أن  يتعن 

مر�جع م�صتقل، بهدف �إتاحة �لتدقيق �خلارجي و�ملو�صوعي لالأ�صلوب 
�مل�صتخدم يف �إعد�د تلك �لقو�ئم.

توزيع �لتقارير �ملالية �ملدققة لل�صركة على جميع �مل�صاهمن.- 5
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�س�د�س�: جمل�س الإدارة:
يتن�ول تف�سيلي� يف البنود الآتية:

• البند الأول: املبادئ امللزمة لأع�شاء جمل�ص الإدارة:	
يلتزم �أع�صاء جمل�س �إد�رة �صركة �لتاأمن مبا ياأتي:

النزاهة وال�سفافية:. 1
يتعن على ع�صو جمل�س �لإد�رة �أن يت�صرف بنز�هة و�صفافية يف كل 
عمليات  جميع  �أن  يتاأكد  �أن  وعليه  وو�جباته،  مهامه  �أد�ء  حال  وقت 
�لف�صاح �لتي تقوم بها �ل�صركة تتيح معلومات �صحيحة ودقيقة وغر 

م�صللة. 
امل���ه���ارة  وال��ك��ف��اءة وال��ع��ن��اي��ة والخ���ا����س والج��ت��ه��اد . 2 مقت�سيات 

الواجب:
�أعمال  جمال  يف  بكفاءة  يتمتع  �أن  �لإد�رة  جمل�س  ع�صو  على  يتعن 
و  يخل�س  و�أن  عناية،  �أق�صى  يبذل  و�أن  بها،  يت�صل  ما  �أو  �لتاأمن 
يجتهد �لجتهاد �لو�جب يف �أد�ء مهامه وو�جباته. و�أن ميلك �ملعرفة 
�لتاأمن  �صركة  بحوكمة  يتعلق  ما  يف  �ملنا�صبة  و�خلربة  و�ملهار�ت 
وبطبيعة م�صتوى ودرجة �صعوبة �أعمالها، وي�صمن تنّوع وتطوير تلك 

�ملعرفة و�ملهار�ت.
ت�سارب امل�سالح:. 3

�صركة  يحقق م�صلحة  يعمل مبا  �أن  �لإد�رة  على ع�صو جمل�س  يجب 
ويتجنب  يتفادى  و�أن  �لوثائق،  و�أ�صحاب  �مل�صالح  و�أ�صحاب  �لتاأمن 
متاما �لت�صارب بن م�صاحله �ل�صخ�صية وم�صالح �ل�صركة، و�إن مل 
يكن تفاد وجتنب �لت�صارب ممكنا فعليه �لعمل على �حلد و �لتخفيف 

منه، �صريطة �أن يف�صح عن ذلك م�صبقا. 
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مراعاة ال�سلوكيات املهنية:. 4
�ملعاير  ير�قب ويطبق  و  ير�عي  �أن  �لإد�رة  يتعن على ع�صو جمل�س 
�ملنا�صبة ل�صلوكيات �ملهنة حال �أد�ء مهامه وو�جباته و�لتز�ماته، و�أن 
يوقع تعهد بتفهمه مل�صئولياته و�لتز�ماته �لتي حتددها �ملادة )129( 

من قانون �مل�صرف.
التمثيل العام للم�ساهمني:. 5

يجب على ع�صو جمل�س �لإد�رة �أن يعمل مل�صلحة �ل�صركة قاطبة، و�أن 
يد�فع عن م�صالح جميع �مل�صاهمن، وفقا للقانون، و�أن يتعامل على 

�أنه ممثل جلميع �مل�صاهمن، ولي�س ممثال ملن �صوت لتعيينه فقط.
العاقة مع م�سرف قطر املركزي:. 6

ع�صو أ.  وتعين  تر�صيح  على  �ملركزي  قطر  م�صرف  مو�فقة  يتعن 
قبل  معقولة  مبدة  �لع�صوية  متديد  �أو  جتديد  �أو  �لإد�رة،  جمل�س 
�نعقاد �جلمعية �لعامة لل�صركة، كما ي�صرتط مو�فقته على �أي دور �أو 
تكليف �إ�صايف لع�صو �ملجل�س، ويف هذ� �لإطار يلزم مو�فاة �مل�صرف 

مبا يلي:
• ��صم �ل�صخ�س.	
• �لدور �أو �لأدو�ر �لتي مت تر�صيحه لها �أو �لتي مت ت�صميته لتاأديتها 	

وو�صف م�صئوليات �لدور. 
• مدة �لرت�صيح �ملقرتحة. 	
• �لتعهد �ملوقع �ملطلوب للوظيفة �أو �ملن�صب �أو �لتكليف.	
• ذلك 	 يف  مبا  عليها،  يح�صل  �صوف  �لتي  و�ملنافع  �ل�صروط 

خم�ص�صات نهاية �خلدمة �إن ٌوجدت.
• ملخ�س يبّن خربته وموؤهالته ومهار�ته ومبا يف ذلك �أي دور 	

�صابق يف جمل�س �لإد�رة �أو �لإد�رة �لعليا يف �صركة مرخ�صة �أو 
مفو�صة من قبل جهة تنظيمية خارجية. 
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• موجز عن �أ�صباب �عتبار �أن �ملرت�صح مالئم للمن�صب �أو �لدور. 	
• �أية معلومات �أو م�صتند�ت �أخرى يطلبها �مل�صرف.	

و�إذ� مل يتول �ل�صخ�س �لذي و�فق عليه �مل�صرف �ملن�صب �أو �لوظيفة 
�أو �لدور �لذي ووفق عليه، فيجب على �صركة �لتاأمن �إخطار �مل�صرف 
هذ�  �ل�صخ�س  تويّل  عدم  باأ�صباب  �ملو�فقة  من  يومًا  ثالثن  خالل 
�لتظّلم  لإجر�ء�ت  �مل�صرف  قر�ر  يخ�صع  �لأحو�ل  جميع  ويف  �لأمر. 

�ملقررة قانونا.
يتعن �أن ُتخطر �صركة �لتاأمن �مل�صرف �إذ� مل يعد ع�صو يف جمل�س ب. 

�إد�رتها ع�صوً� فيه �أو �إذ� توقف ع�صو يف جمل�س �إد�رتها، لأي �صبب 
�آخر، عن تاأدية دوره يف جمل�س �لإد�رة �أو �لإد�رة �لعليا، ويجب �أن 

يبن �لإخطار �أ�صباب �لتوقيف. 
�إذ� كان توقف ع�صو جمل�س �لإد�رة عن دوره لأ�صباب �أو معلومات ت. 

خطرة �أو عاجلة، فيجب �أن تخطر �صركة �لتاأمن �مل�صرف خالل 
�أربع وع�صرين �صاعة من علمها بالأ�صباب �أو �ملعلومات.

�أو ث.  �ل�صركة، فيجب عليها تعين  �إد�رة  �إذ� �صغر من�صب يف جمل�س 
�ملتطلبات،  ذ�ت  فيه  وتتو�فر  �لدور  لتاأدية  مالئمًا  �صخ�صًا  تكليف 

حتى ولو كان ب�صكل موؤقت، وذلك خالل �صهر من تاريخ �ل�صغور.
يجوز للم�صرف يف جميع �لأحو�ل، �إذ� �صغر من�صب يف جمل�س �إد�رة ج. 

�ل�صركة يف �أي وقت، �أن يعن �صخ�صًا ل�صغل �لوظيفة �ل�صاغرة، �إذ� 
�رتاأى �أن هذ� �ل�صغور من �صاأنه �لإ�صر�ر مب�صالح حاملي �لبو�ل�س 
�ملايل  بال�صتقر�ر  �لإ�صر�ر  �صاأنه  من  �أو  �مل�صاهمن  �أو  �لعمالء  �أو 
�أو  للوظيفة  �لأ�صا�صي  �لدور  �ملعن  �ل�صخ�س  ويوؤدي  لل�صركة.  

�ملن�صب �إىل �أن ي�صتقيل �أو يتم �صغره ب�صكل د�ئم.
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يجوز للم�صرف تعين �أي �صخ�س يف ع�صوية جمل�س �لإد�رة وفقا ح. 
للقانون. 

يتعن على ع�صو جمل�س �لإد�رة �أن يتعامل مع م�صرف قطر �ملركزي 	. 
مبنية  منفتحة،  و��صحة  بطريقة  �لوظيفية(  م�صتوياته  جميع  )يف 
�أية  على �لثقة و�لتعاون، و�لإف�صاح بطريقة منتظمة ومنا�صبة عن 
معلومات يطلب �مل�صرف �حل�صول عليها، وللم�صرف �أن يقرر ما 
�لتي  �لد�خلية(  �لرقابة  �لتاأمن )غر وظائف  �صركة  هي وظائف 

تتبع له �أو �أن تكون جلنة ما تابعة له.
�ملركزي د.  قطر  مل�صرف  �لإف�صاح  �لإد�رة  جمل�س  ع�صو  على  يتعن 

)يف جميع م�صتوياته �لوظيفية( على وجه �خل�صو�س ما يلي: 
• �أي تطور مهم يطر�أ ويطال موجود�ت �ل�صركة.	
• �لربح 	 �أو  و�لنفقات  �لعائد�ت  مب�صائل  متعلق  مهم  تطور  �أي 

و�خل�صارة، �صو�ء يف �لعمليات �لنظامية �أو غر �لنظامية.
• �أي بنود حما�صبية �أو مت�صلة بالك�صوف �ملالية �أو �أي ت�صنيفات 	

�أو ت�صريحات تكون خمالفة ملعاير �ملحا�صبة �لتي تتطلبها هذه 
�لأنظمة �أو لتعليمات م�صرف قطر �ملركزي.

• �أية خمالفة للمتطلبات �لقانونية �أو �لتنظيمية.	
• �أية ق�صايا �أخرى مت�س �صمعة �ل�صركة وموقفها �ملايل �أو هيكلية 	

�ملخاطر. 
يحق للم�صرف يف كل وقت �إلز�م �صركة �لتاأمن باإدخال تعديالت ذ. 

على نظامها �لأ�صا�صي لتحقيق �مل�صلحة �لعامة، ومبا يتفق و�لقانون.
�لأ�صا�صي ر.  �لنظام  عن  بن�صخة  دوري  ب�صكل  �مل�صرف  مو�فاة  يجب 

ون�صخًا عن عقود �لتعين �أو عقود �لعمل. وللم�صرف �حلق يف �إلز�م 
�ل�صركة بتعديل �أو �إنهاء تلك �لعقود.
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�صركة �لتاأمن م�صئولة وحدها عن كافة تكاليف و�لتز�ماتها �لأخرى ز. 
�أو  �لإد�رة  جمل�س  يف  ع�صو  خدمة  �إنهاء  عن  �لناجتة  �أو  �ملرتبطة 
�لإد�رة �لعليا  �أو �أي موظف ب�صبب ممار�صة �مل�صرف ل�صالحياته. 

• البند الثاين: م�شئوليات جمل�ص الإدارة:	
يتحمل جمل�س �إد�رة �صركة �لتاأمن �مل�صئوليات �لآتية:

به . 1 يحدد  �لإد�رة،  جمل�س  �أع�صاء  ميثاق  ُي�صمى  ميثاقا  �عتماد 
و�جبات وم�صئوليات �ملجل�س ومهام �أع�صاوؤه، و�لقيود �لتي ُيلزمون 
وين�صر  �مل�صرف،  تقرره  ملا  وفقا  �مليثاق  هذ�  ي�صدر  �أن  على  بها، 

�مليثاق وٌيعلن للجمهور.
�عتماد �إطارً� عامًا للحوكمة يكون منا�صبا لطبيعة وم�صتوى ودرجة . 2

تعقيد �أعمال �صركة �لتاأمن، على �أن يت�صمن هذ� �لإطار ترتيبات 
منا�صبة ل�صالحيات جمل�س �لإد�رة �إذ� كان هذ� �ملجل�س مّعينا من 

ِقبل  وفقًا للمادة 127 من قانون �مل�صرف. 
�لد�خلية، . 3 �لرقابة  ووظائف  �حلوكمة  لإطار  �لدورية  �ملر�جعة 

�إما من قبل  �لد�خلية  �لرقابة  ويجب تنفيذ عملية مر�جعة وظيفة 
�ملدقق �ملايل ل�صركة �لتاأمن �أو مر�جع خارجي �آخر يكون م�صتقاًل 
�لإد�رة  جمل�س  �إىل  باملر�جعة  تقريرً�  ويرفع  ونزيها،  ومو�صوعيًا 
خالل �صهر من �إجنازها، وُتر�صل ن�صخة من �لتقرير �إىل �مل�صرف 

خالل �صهر من ��صتالم جمل�س �لإد�رة للتقرير. 
)�ملالية . 4 و�ل�صيا�صات  و�لتنظيمية  �لإد�رية  �لهيكلة  و�إقر�ر  و�صع 

و�ملحا�صبية و�لتدقيق �لد�خلي...�لخ(،  و�ل�صرت�تيجيات و�لأنظمة، 
ل�صيما نظام �إد�رة �ملخاطر ونظام �لإد�رة �لد�خلية. 

�إقر�ر و�عتماد �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر ل�صركة �لتاأمن، وبوجه . 5
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خا�س يجب مر�عاة ما ياأتي: 
• على 	 �لتاأمن  �صركة  �إقد�م  م�صتوى  �لعام  �لإطار  يحدد  �أن 

ملتزما  �ملخاطر،  لإد�رة  ��صرت�تيجية  ي�صع  و�أن  �ملخاطرة 
يف  �ملركزي  قطر  م�صرف  عن  �ل�صادرة  و�لتعاميم  باملفاهيم 
�ل�صرت�تيجيات  وتلك  �لإطار  هذ�  �عتماد  ويجب  �ل�صاأن،  هذ� 

من �مل�صرف �صنويا، وُيخطر بالنتائج ب�صكل دوري.
• �لعتبار 	 �لأخذ يف  مع  لإد�رة خماطر،  �صليمة  ثقافة  تو�صع  �أن 

�لتاأمن  �أعمال  تنّوع  و  �لأعمال  طبيعة وم�صتوى ودرجة �صعوبة 
ودرجة �خلطر �ملرتبطة بعملياتها.

• و�إد�رة 	 ملر�قبة  �ل�صرورية  �خلطو�ت  �لعليا  �لإد�رة  تتخذ  �أن 
�لتجارية  �لأهد�ف  مع  يتو�فق  مبا  �ملهمة،  �ملخاطر  كافة 
و�ل�صيا�صات  �ملخاطرة  على  �لإقد�م  وم�صتوى  و�ل�صرت�تيجية 

�ملعتمدة من قبل جمل�س �لإد�رة. 
• �ملخاطر 	 �إد�رة  �لتاأمن  ل�صركة  �لت�صغيلي  �لهيكل  ي�صّهل  �أن 

�لفعالة. 
• �ملخاطر�ت، 	 على  لالإقد�م  وعمليات  �صيا�صات  تطوير  يتم  �أن 

�ملحدد   و�مل�صتوى  �ملخاطر  لإد�رة  �لعام  �لإطار  مع  يتو�فق  مبا 
لالإقد�م على �ملخاطرة. 

• �أن يتم تخ�صي�س �ملو�رد �لكافية لإد�رة �ملخاطر. 	
• �أن يتم �لتعّرف على �ل�صكوك �ملرتبطة بقيام �ملخاطر و�أن يتم 	

م�صتخدمة  مناذج  �أي  بنتائج  �ملتعلقة  و�ل�صكوك  �لقيود  فهم 
لقيا�س مكونات �خلطر.

• �أن يتم و�صع �صو�بط �لرقابة �ملنا�صبة ب�صكل متو�فق مع م�صتوى 	
�إقد�م �صركة �لتاأمن على �ملخاطرة وخلفية �ملخاطر وقوة ر�أ�س 
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يتم  و�أن  �ل�صلة  ذ�ت  �ملوظفن  قبل  من  مفهومة  و�أنها  �ملال 
تبليغهم بها ب�صكل منتظم. 

�ملرجوة . 6 �لأهد�ف  مع  يتنا�صب  مبا  وحتديثها  عمل  خطط  و�صع 
و�ملتجددة ل�صركة �لتاأمن، و�إد�رة �ل�صركة بطريقة منا�صبة وفعالة 

و�مل�صئولية �جلماعية عن هذه �لإد�رة.
حماية �ل�صركة من �لأعمال �أو �ملمار�صات غر �لقانونية �أو �لتع�صفية . 7

�أو غر �ملنا�صبة.
بالقانون . 8 �لتز�مها  و�صمان  �ل�صركة،  �أن�صطة  ومتابعة  مر�قبة 

و�لتعاميم و �لتعليمات، وعقد �لتاأ�صي�س و�لنظام �لأ�صا�صي، و�لأنظمة 
�لد�خلية، و�صمان ��صتمر�رية �أعمال �صركة �لتاأمن ومر�جعتها كل 

�صنة على �لأقل. 
رعاية �مل�صالح �لقانونية للم�صاهمن وحلاملي �لبو�ل�س وللمكتتبن . 9

�لآخرين عند �تخاذ �لقر�ر�ت. 
�لف�صاح للمكتتبن، و�إتاحة �ملعلومات �ملنا�صبة للجمهور و�لد�ئنن . 10

و�مل�صتثمرين وحاملي �لبو�ل�س،  ورفع تقارير مالية �إىل �مل�صاهمن 
ب�صاأن �أعمال �ل�صركة. 

و�خت�صا�صاتها، . 11 مهامها  وحتديد  �لالزمة  �للجان  وت�صكيل  �إن�صاء 
�لإد�رة  جمل�س  �صالحيات  بع�س  يف  �للجان  هذه  تفوي�س  ويجوز 
�ملجل�س  م�صئولية  وتظل  حمددة،  �أعمال  �أو  عمليات  �إجر�ء  بغر�س 
قائمة عن جميع �صالحياته و�صلطاته �لتي فو�س فيها تلك �للجان.

يف . 12 �لإد�رة  جمل�س  مل�صاعدة  �لآتية،  �لثالث  �للجان  وت�صكيل  �إن�صاء 
تنفيذ م�صئولياته و�لتز�ماته: 

من أ.  بقر�ر  عملها  نظام  ويحدد  و�ملكافاآت،  �لرت�صيحات  جلنة 
�جلمعية �لعامة بناء على �قرت�ح جمل�س �لإد�رة.
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جلنة �إد�رة �ملخاطر.ب. 
جلنة �لتدقيق �ملايل.ج. 

تعين عدد كاف من �أع�صاء جمل�س �لإد�رة من غر �لتنفيذين يف . 13
�للجان، �مل�صار �إليها بالبندين �ل�صابقن، وعلى جميع �للجان �إبالغ 

جمل�س �لإد�رة ب�صكل دوري مبا تقوم به ونتائج �أعمالها.
�لتز�م جمل�س �لإد�رة مبا ي�صدر عن �مل�صرف ب�صاأن �للجان �لتي . 14

ين�صئها �ملجل�س. 
و�صع �خلطوط �لفا�صلة و�لتدرج �ملنا�صب لتحديد �مل�صئوليات بينه . 15

وبن �لإد�رة �لعليا، مبا ميكن من �إد�رة �أعمال �صركة �لتاأمن ب�صكل 
فعال. 

حتديد . 16 �صجل  يف  ٌيدرج  و�أن  كتابة  �مل�صئوليات  و�إثبات   حترير 
�أو  �لعليا  �لإد�رة  �أع�صاء  �أو  �ملجل�س  �أع�صاء  بن  �صو�ء  �مل�صئوليات 

فيما بن �لثنن.
ت�صارب . 17 جُتّنب  موظفيها  ومهام  �ل�صركة  وظائف  جميع  �أن  �صمان 

�صمان  �أو  ولت�صوية   للوظيفة  �أو  �لعمل  لإطار  بالن�صبة  �مل�صالح 
�لتخفيف من درجة هذ� �لت�صارب �إذ� مل ميكن جتنبه، ول ٌي�صمح 
للطرف �ملعني بت�صارب �مل�صالح باحل�صور عندما ُينظر �لأمر ول 

ي�صارك �ل�صخ�س ذو �لعالقة يف عملية �لت�صويت. 
�إقر�ر �إطار عام لعالج ت�صارب �مل�صالح يت�صمن على �لأقل ما ياأتي:. 18

• �إحالة �أي ت�صارب م�صالح ي�صمل ع�صوً� يف �لإد�رة �لعليا ل�صركة 	
�لتاأمن �إىل �لرئي�س �لتنفيذي )�أو، �إذ� كان �لرئي�س �لتنفيذي 
�إىل جلنة  �أو  �لإد�رة  فاإىل جمل�س  �مل�صالح،  ت�صارب  معنيًا يف 
�لإجر�ء  ب�صاأن  قر�ر  لتخاذ  �ل�صلة(،  ذ�ت  �لإد�رة  جمل�س 

�ملنا�صب. 
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• �إحالة �أي ت�صارب م�صالح ي�صمل ع�صوً� يف جمل�س �لإد�رة �إىل 	
جمل�س �لإد�رة �أو �إىل جلنة جمل�س �لإد�رة ذ�ت �ل�صلة لتخاذ 

قر�ر ب�صاأن �لإجر�ء �ملنا�صب.
• �آخر يف جمموعة �صركة 	 ي�صمل كيانًا  يف حال ت�صارب م�صالح 

�ملجموعة،  تلك  يف  �لآخر  �لكيان  جمل�س  يف  ع�صوً�  �أو  �لتاأمن 
يجب �أن يفر�س �إطار �لعمل معاجلة �لت�صارب بحيث يتم �تخاذ 

قر�ر ب�صاأنه وفقًا لإجر�ء�ت �ملجموعة يف ما يتعلق بالت�صارب. 
• �أ�صهر، 	 �صتة  كل  �لإد�رة،  جمل�س  �إىل  �لعليا   �لإد�رة  تقدم  �أن 

حتديدها  مت  �لتي  �مل�صالح  ت�صاربات  عن  كتابيًا  موجزً� 
وت�صويتها �أو �لتخفيف من درجتها خالل �ملدة. 

• �أي 	 عن  �صنويًا  كتابيًا  تقريرً�  للم�صرف  �لتاأمن  �صركة  تقدم 
�أو  ت�صارب  كل  لت�صوية  �ملتخذ  �لإجر�ء  وعن  ن�صاأت  ت�صاربات 

للتخفيف من درجته. 
�ملحددة . 19 وم�صئولياتها  ووظائفها  �لد�خلية  �لرقابة  �صو�بط  �عتماد 

بو�صوح، و�صمان ��صتقالليتها و�إمكانية تو��صلها مع جمل�س �لإد�رة، 
وعلى جميع �صركات �لتاأمن �إن�صاء وظائف �لرقابة �لد�خلية وعلى 
وظيفة  �ملخاطر،  �إد�رة  وظيفة  �لد�خلي،  �لتدقيق  �لأخ�س)وظيفة 

�للتز�م، وظيفة �خلبر يف ريا�صيات �لتاأمن(.
�أن . 20 ويجب  �صنويا،  ومر�جعتها  �خلارجي  �لإ�صناد  �صيا�صة  �عتماد 

ت�صمل �ملر�جعة �إجر�ء�ت تقييم جدوى عمليات �لإ�صناد �خلارجي 
�أي  و�إجر�ء�ت  �لتاأمن  �صركة  �أعمال  على  وخماطرها  �ملقرتحة 
�إ�صناد خارجي مقرتح للوظائف �لأ�صا�صية ومعاير �ختيار مقدمي 
�لعليا  �لإد�رة  �لإد�رة ع�صوً� من  يعّن جمل�س  �أن  �خلدمات، يجب 
�لإ�صناد  ب�صيا�صة  �لتاأمن  �صركة  �لتز�م  �صمان  عن  م�صئول  ليكون 

�خلارجي.
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مر�جعة جمل�س �لإد�رة لأد�ئه �صنويا،  لتقييم ما �إذ� نّفذ كل ع�صو . 21
و�جباته و�أدو�ره وم�صئولياته بفعالية، وما �إذ� نفذ جمل�س �لإد�رة، 
بالإجمال، و�جباته و�أدو�ره وم�صئولياته، بفعالية، وما �إذ� كان من 
خارجين  بخرب�ء  �ل�صتعانة  ويجوز  �لأد�ء.  هذ�  حت�صن  �ملمكن 
لتلك �ملر�جعة، ويجب �أن يعالج جمل�س �لإد�رة مالحظات �ملر�جعة 

ويتخذ �لتد�بر �ملنا�صبة ملعاجلة �أي ق�صور وتالفيها م�صتقبال. 
�أو �ملنازعات �لتي تن�صا بن �ل�صركة . 22 �آليات لت�صوية �ل�صكاوى  �إقر�ر 

و�أ�صحاب �مل�صالح، و�لتعوي�س عنها �إن كان له حمل.
�أية م�صئوليات �أخرى يحددها �لقانون �أو �لتعليمات �أو �لتعاميم �أو . 23

�لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة، ويف جميع �لأحو�ل ل يجوز ملجل�س �لإد�رة 
�أن يتجاوز �صلطاته و�صالحيته �ملقررة يف �لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة.

�صركات �لتاأمن �ملرخ�س لها يف قطر كفرع ل�صركة �أجنبية، تلتزم . 24
بالإطار �لعام للحوكمة بقدر �مل�صتطاع، ل�صيما ما يتعلق بال�صيا�صات 
و�ل�صفافية  وبالإف�صاح  و�لأهد�ف  و�خلطط  و�ل�صرت�تيجيات 
�لتعليمات  لكافة  و�لمتثال  �ملالية،  و�لتقارير  �لد�خلي  وبالتدقيق 
و�لتعاميم �ل�صادرة من م�صرف قطر �ملركزي، ويجوز ملجل�س �إد�رة 
�ل�صركة �لأجنبية تعين مدير للفرع وتفوي�صه يف بع�س �خت�صا�صات 
جمل�س �لإد�رة، وي�صحى م�صئول عن �لتز�مات �ملجل�س ب�صاأن هذ� 
�لفرع، ويف جميع �لأحو�ل يتعن مو�فقة �مل�صرف على هذ� �لتعين. 

• البند الثالث: القرو�ص املمنوحة لأع�شاء جمل�ص الإدارة:	
ل يجوز �أن تقدم �صركة �لتاأمن قر�صًا �إىل ع�صو يف جمل�س �لإد�رة، . 1

�أو �إىل قريب )قر�بة دم �أو بالزو�ج(، من �لدرجة �لأوىل �أو �لثانية 
م�صتقل  �أ�صا�س  على  ذلك  يكن  مل  ما  �لإد�رة،  جمل�س  يف  لع�صو 

ومبوجب �صروط معقولة. 
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ل يجوز منح قر�س لأي ع�صو من �أع�صاء �ملجل�س تزيد قيمته على . 2
ب�صكل  يوؤثر  �أل  �صريطة  �ملجل�س.  من  مبو�فقة  �إل  ريال   100.000
و�ملكتتبن  و�مل�صاهمن  �لبو�ل�س  �أ�صحاب  م�صالح  على  عك�صي 

�لآخرين. 
ل يجب �أن تتجاوز �لقرو�س �ملمنوحة �إىل ع�صو يف جمل�س �لإد�رة، . 3

�أو �إىل �صخ�س مرتبط بالع�صو يف جمل�س �لإد�رة، ن�صبة 1.5٪ من 
ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن �لقابل للح�صم. 

�أع�صاء . 4 �إىل  �ملمنوحة  �لقرو�س  كافة  جمموع  يتجاوز  �أن  يجب  ل 
�لإد�رة،  جمل�س  باأع�صاء  �ملرتبطن  و�لأ�صخا�س  �لإد�رة  جمل�س 

ن�صبة 3٪ من ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن �لقابل للح�صم. 
يجب تقدمي تقرير عن �لقرو�س �ملعلقة �ملقدمة �إىل �أع�صاء جمل�س . 5

كل  يف  �لإد�رة،  جمل�س  باأع�صاء  �ملرتبطن  �لأ�صخا�س  �أو  �لإد�رة 
�جتماع يعقده جمل�س �لإد�رة. ويجب لفت �نتباه جمل�س �لإد�رة �إىل 
�أي تاأخر يزيد على ثالثن يوما يف �صد�د ق�صط �أو دفعة من �لقر�س 

بثالثن يومًا �أو �أكرث.
 

• البند الرابع: �شيا�شة املكافاآت:	
 � يجب على جمل�س �لإد�رة �صركة �لتاأمن، �للتز�م باملبادئ و�ل�صو�بط �لآتية 

كحد �أدنى � عند و�صع �صيا�صات و�إجر�ء�ت منح �ملكافاآت و�حلو�فز:
�ملكافاآت . 1 �أ�صا�صها  على  تقدر  حمددة  ومعاير  �صيا�صة  �عتماد 

و�حلو�فز �لتي توؤدى لأع�صاء �ملجل�س و�أع�صاء �لإد�رة �لعليا وجميع 
ُي�صرف  �أن  على  �صنويا،  �ل�صيا�صة  هذه  ومر�جعة  �ل�صركة،  موظفي 
على تطبيقها من يتمتعون بال�صتقاللية و�خلربة و�لدر�ية �لكافية 

يف �إد�رة �ملخاطر وتقدير �ملكافاآت و�حلو�فز.
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مر�عاة طبيعة وم�صتوى ودرجة �صعوبة �أعمال �صركة �لتاأمن.. 2
ربط �ملكافاآت و�حلو�فز بالإنتاج و�لتقان ونتائج �لعمل و�لأهد�ف . 3

�ملحققة فعليا.
�ملو�زنة و�لتجان�س بن حجم �ملكافاآت و�حلو�فز وبن هيكل �ملخاطر . 4

و�لأد�ء �لكلي لل�صركة، و�لربط �لزمني بينهما.
موظفي . 5 ِقبل  من  و�حلو�فز  �ملكافاآت  ل�صيا�صة  �لدورية  �ملر�جعة 

ب�صورة  هوؤلء  مكافاآت  حتديد  يكون  �أن  على  �لد�خلية،  �لرقابة 
�أو  �لتاأثر  عدم  ل�صمان  ير�قبونها،  �لتي  �لإد�ر�ت  عن  م�صتقلة 

�لتبعية.
منح . 6 على  �ملركزي  قطر  م�صرف  مو�فقة  يتعن  �لأحو�ل  جميع  يف 

�ملكافاآت �حلو�فز، و�إخطاره مبا مت فيها. 

�س�بع�: الإدارة العلي�:
• البند الأول: امل�شئوليات:	

يقع على عاتق �أع�صاء �لإد�رة �لعليا ب�صركة �لتاأمن �مل�صئوليات �لآتية:
�لإد�رة . 1 �أع�صاء جمل�س  �لتي ت�صري على  كافة �للتز�مات و�ملبادئ 

بالقدر �لذي يتنا�صب مع �لوظيفة �لعليا، ل�صيما �لتز�مات ومبادئ: 
و�لجتهاد  و�لخال�س  و�ملهارة  و�لإف�صاح  و�ل�صفافية  �لنز�هة 
و�لعالقة مع م�صرف  �ملهنة  �صلوكيات  �مل�صالح ومر�عاة  وت�صارب 
م�صالح  ورعاية  للحوكمة  �لعام  �لإطار  ومر�عاة  �ملركزي  قطر 
و�لتعليمات مبا يف  بالقو�نن  و�لتقييد  �للتز�م  ومتابعة  �مل�صاهمن 

ذلك وظائف �لرقابة �لد�خلية.
و�صمر . 2 بعناية  ومبا�صرتها  �لإد�رية،  للم�صئوليات  �لأولوية  �إعطاء 

يقظ وحذر، و�لإ�صر�ف على �لعمليات �ليومية.
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�ملنا�صب . 3 بالقدر  �لقر�ر�ت  ل�صنع  و��صحة  �صيا�صة  وتنفيذ  �إقر�ر 
لطبيعة وم�صتوى ودرجة �صعوبة �أعمال �لتاأمن. 

تطبيق �صيا�صة �إد�رة خماطر قوية، تكون متو�فقة مع �لأطر �لعامة . 4
للحوكمة ولإد�رة �ملخاطر �خلا�صة ب�صركة تاأمن.

و�صع و�إقر�ر وتنفيذ �صيا�صات و�إجر�ء�ت متّكن �ل�صركة من �لتاأكد . 5
مع  بذلك،  للقيام  مالئم  هو  حل�صابها  يعمل  �صخ�س  �أي  �أن  من 
�لأخذ يف �لعتبار دور ذلك �ل�صخ�س يف �صركة �لتاأمن و�لقو�نن 

و�لتعليمات �ملرتبطة ب�صركات �لتاأمن. 
مبتطلبات . 6 تتقيد  و�صو�بط  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  وتنفيذ  �إقر�ر 

�لتدريب و�لكفاءة. 
�لإد�رة . 7 تعاجله  و�إذ� مل  ين�صاأ،  ت�صارب م�صالح قد  �أي  �لتبليغ عن 

�لعليا خالل وقت معقول، يجب على جمل�س �لإد�رة �إعمال �صئونه. 
�إن�صاء �صجل كتابي ب�صالحيات وم�صئوليات رئي�س كل جهاز رقابة . 8

د�خلية وكل موظف مكّلف بوظائف �لإطار �لعام للحوكمة ووظائف 
�لرقابة �لد�خلية. 

تزويد جمل�س �لإد�رة باملعلومات و�لتقارير �لتي تطلب منها �أو �لتي . 9
تفر�صها �لتعليمات.

• البند الثاين: املتطلبات:	
ُي�صرتط ويتطلب يف �أع�صاء �لإد�رة �لعليا �لآتي:

�أن يكون من �أهل �لتخ�ص�س و�صاحب خرب�ت وموؤهالت خا�صة �أو . 1
مهنية يف جمال �لوظيفة �لعليا �مل�صندة �إليه، وعلى وجه �خل�صو�س: 
يف  �لرئي�س  �خلبر  �للتز�م،  متابعة  رئي�س  �ملخاطر،  �إد�رة  رئي�س 

ريا�صيات �لتاأمن، رئي�س جهاز �لتدقيق �لد�خلي.
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�أن يكون مقيمًا يف دولة قطر)ل ي�صرتط ذلك يف �خلبر �لرئي�س يف . 2
ريا�صيات �لتاأمن(.

�أو �لإد�رة �لعليا وغرها . 3 �لف�صل �لتام بن ع�صوية جمل�س �لإد�رة 
من �ملنا�صب �أو �لوظائف بال�صركة، على �صبيل �ملثال:

• رئي�س 	 ومن�صب  �لتنفيذي  �لرئي�س  وظيفة  بن  �جلمع  يجوز  ل 
جمل�س �لإد�رة. 

• �لعام 	 �ملدير  �أو  �لتنفيذي  �لرئي�س  وظيفة  بن  �جلمع  يجوز  ل 
ووظيفة رئي�س جهاز رقابة د�خلية.

• �لتنفيذي وع�صوية جمل�س 	 �لرئي�س  ل يجوز �جلمع بن وظيفة 
�إد�رة �صخ�س �عتباري ذ�ت �ل�صلة )�إل �صخ�س �عتباري يكون 

�صركة تابعة ل�صركة �لتاأمن(.
• ل يجوز �جلمع بن وظيفة �خلبر �لرئي�س يف ريا�صيات �لتاأمن 	

وع�صوية جمل�س �لإد�رة.
• ل يجوز �جلمع بن وظيفة �خلبر �لرئي�س يف ريا�صيات �لتاأمن 	

و�أية وظيفة رقابة د�خلية �أخرى لدى �صركة �لتاأمن �أو ع�صوية 
جمل�س �إد�رة �أية �صركة تابعة �أو مملوكة لذلك للمدقق �لد�خلي 

�أو �خلارجي.
• ل يجوز �أن يكون رئي�س جهاز �لتدقيق �لد�خلي رئي�صًا لأي جهاز 	

رقابة د�خلية �آخر يف �لوقت ذ�ته. 
بال�صئون . 4 �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  و�لنوعي  �لوظيفي  �لتدرج 

�لأجر  �لأد�ء،  تقييم  )�لت�صمية،  �لعليا  �لإد�رة  لأع�صاء  �لوظيفية 
،�لتاأديب، �إنهاء �لوظيفة( وذلك على �لنحو �لآتي: 

• �لقر�ر�ت �ملتعلقة بالرئي�س �لتنفيذي ت�صدر من جمل�س �لإد�رة 	
�أو جلنة ذ�ت �صلة تابعة له. 
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• �لقر�ر�ت �ملتعلقة برئي�س ق�صم �لتدقيق �ملايل �لد�خلي ت�صدر 	
من جمل�س �لإد�رة �أو من قبل جلنة �لتدقيق �لد�خلي. 

• وظيفة 	 �أو  �ملخاطر  �إد�رة  رئي�س  بوظيفة  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت 
من  ت�صدر  �لتاأمن  ريا�صيات  يف  �لرئي�س  �خلبر  �أو  �للتز�م 
جمل�س �لإد�رة �أو جلنة ذ�ت �ل�صلة تابعة للمجل�س �أو من قبل 
�لإد�رة �لعليا بعد �لت�صاور مع جمل�س �لإد�رة �أو مع جلنة جمل�س 

�لإد�رة ذ�ت �ل�صلة.
�أن يكون رئي�س كل جهاز رقابة د�خلية و�أي موظف مكّلف مبثل هذه . 5

�أي تاأثر، لتحقق �لوظيفة �لفعالية و�لأهد�ف  �لوظيفة، بعيدً� عن 
�ملرجوة منها، وو�صائل حتقيق ذلك هي: 

• �إتاحة �لو�صول �ملنا�صب �إىل جمل�س �لإد�رة و�إىل �لإد�رة �لعليا، 	
ويكون تابعا مبا�صرة للمجل�س �أو لرئي�س جمل�س �لإد�رة �أو للجنة 

تابعة للمجل�س. 
• �أن ل يتم مكافاأته بطريقة من �صاأنها �أن تقلل من ��صتقالليته 	

ومو�صوعتيه.
• �أن ل يكون مكّلفا بوظيفة تنتج �أو تكون مّعدة لتنتج عائدً�.	
• �أن ل يكون مقيدً� بالن�صبة لأمور ميكنه �لتحقيق فيها �أو �لتبليغ 	

عنها يف ممار�صة وظيفته �أو تنفيذ و�جباته. 
• �أن يكون نزيها و�صريحا وو��صحا يف تقاريره و��صتنتاجاته، دون 	

خوف من �لتعّر�س للثاأر �أو �لنتقام.
• تعديل 	 على  حتري�صه  لأجل  لتاأثر  �أو  ل�صغط  يتعر�س  ل  �أن 

تقاريره �أو ��صتنتاجاته. 
• نطاق 	 على  تعني  و�لتي  �لتامة،  �ل�صتقاللية  بالإجمال، 

يخ�صعون  ل  �لوظيفة  تلك  يوؤدون  �لذين  �لأ�صخا�س  �أن  و��صع 
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�أو غر مبا�صر، لأجل قولبة  ل�صغوط، �صو�ء كان ب�صكل مبا�صر 
��صتنتاجاتهم ونتائج مر�جعاتهم �أو �لتالعب بها. 

يجب �أن يتمتع �خلبر �لرئي�س يف ريا�صيات �لتاأمن باملهار�ت ليكون . 6
م�صئوًل عن �ملر�قبة وتقدمي �لن�صائح و�لتحقيق ورفع �لتقارير حول 
�لتز�مها  على  �لتاأمن  �صركة  قدرة  على  توؤثر  قد  �لتي  �ملخاطر 
مبتطلبات خ�صوم �لتاأمن ومتطلبات ر�أ�س مالها، و�أن يكون مطلعا 
على �أنو�ع �أعمال �لتاأمن و�أن يكون لديه خربة خم�س �صنو�ت على 
)يف  تاأمن  �صركة  لدى  �لتاأمن  ريا�صيات  يف  رئي�س  كخبر  �لأٌقل 
ل�صمان  يكفي  ما  تكون هذه �خلربة حديثة  و�أن  �أو غرها(،  قطر 
�ّطالعه على �ل�صئون �جلارية يف تقدمي خدمات �خلبر �لرئي�س يف 

ريا�صيات �لتاأمن، و�أن يكون م�صجاًل لدى م�صرف قطر �ملركزي.

ث�من�: �سي��سة اتخ�ذ واإ�سدار القرارات:
ير�عى عند �تخاذ �لقر�ر�ت بال�صركة ما يلي:

�أن يكون �ل�صخ�س �ملالئم لتخاذ �لقر�ر، متمتعا بالنز�هة وح�صن . 1
م�صدر  تخ�س  �لتي  �لأمور  بع�س  �لعتبار  يف  �لأخذ  مع  �ل�صمعة، 

�لقر�ر �أو �مل�صارك يف �تخاذه، ومنها ما ياأتي:
�أية دعاوى ق�صائية مدنية �أو جنائية �صابقة �أو جارية �أو عالقة.أ. 
�أي حتقيق �أو �إجر�ء تاأديبي �أو عقوبة مفرو�صة من قبل حمكمة ب. 

�أو وكالة �أو هيئة �أو �إد�رة تنظيمية �أو حكومية، �أو �صوق لالأور�ق 
�ملالية �أو غرفة مقا�صة �أو هيئة ذ�تية �لتنظيم �أو هيئة مهنية.

�أو ج.  نظم  �أو  �ملالية  باخلدمات  خا�س  ت�صريع  لأي  خمالفة  �أية 
قو�عد �أو بيانات مبادئ �أو �أ�صول ممار�صات �صادرة عن �صوق 
لالأور�ق �ملالية �أو غرفة مقا�صة �أو هيئة ذ�تية �لتنظيم �أو هيئة 

مهنية. 
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للنظم د.  �خلا�صعة  للخدمات  بالن�صبة  �صلوكه  ب�صاأن  تظّلم  �أي 
د�خل �أو خارج قطر. 

تاأثر �صمعته على �صمعة �صركة �لتاأمن و�صمعة قطر.ه. 
مع . 2 �مل�صئولية،  �لأعمال  �أو  �لقر�ر  �مل�صارك يف  �ل�صخ�س  يتحمل  �أن 

�لأخذ يف �لعتبار عند تقدير �مل�صئولية، ما يلي: 
عندما كان م�صاركًا يف �لأعمال �أو بعد �صنة و�حدة من م�صاركته أ. 

تلك  خ�صعت  �أو  ت�صفيتهم  �أو  �لعمال  خدمة  �إنهاء  مت  فيها، 
�إبر�م  �أو مت  توقفت  �أو  �أو لالإد�رة  �لق�صائية  للحر��صة  �لأعمال 

ترتيب مع د�ئنيه �أو �أ�صبح مع�صرً�.
�أو ب.  ترخي�س  �أو  �صالحية  �أو  مو�فقة  تعليق  �أو  قيد  �أو  �صحب  مت 

ت�صجيل �أو �إذن �آخر مبز�ولة �لأعمال.
ُرف�س منحه مو�فقة �أو �صالحية �أو ترخي�س �أو ت�صجيل �أو �إذن ج. 

�آخر مبز�ولة �لأعمال �أو بتاأدية دور �أو وظيفة ت�صتوجب مو�فقة 
تنظيمية عليها.

�أو د.  تنظيمية  �صلطة  �أو  هيئة  �أو  وكالة  قبل  من  لالإبعاد  تعّر�س 
حكومية.

خ�صع لتحقيق �أو �نتقاد �أو تاأديب �أو تعنيف �أو مت تعليق �أعماله ه. 
من قبل هيئة �أو حمكمة تنظيمية �أو مهنية، �صو�ء ب�صكل علني 

�أو غر معلن. 
يجب �لنظر يف مالءة ومالءمة م�صدر �لقر�ر �أو �مل�صارك فيه من . 3

�لناحية �ملالية، وذلك من بع�س �لنو�حي ومنها: 
قدرته على ت�صديد ديونه عند ��صتحقاقها.أ. 
مت ب.  �أو  بالإفال�س  طلب  قّدم  �صو�ء  د�ئنيه  مع  �أبرمه  ترتيب  �أي 

�ل�صنو�ت  �إفال�س خالل  لأمر  �أو خ�صع  �إفال�س  بعري�صة  تبليغه 
�لع�صر �لأخرة. 
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ما �إذ� كان مت توقيع حجز �أو م�صادرة �أو جتميد �أ�صوله خالل ج. 
�ل�صنو�ت �لع�صر �لأخرة. 

و�صدق . 4 بنز�هة  يتعلق  ما  يف  �آخر  �صيء  �أي  �لعتبار  بعن  �لأخذ 
و�صمعة و�ملالءمة �ملالية، لل�صخ�س م�صدر �لقر�ر �أو �مل�صارك فيه. 

ت��سع�: متطلب�ت اأداء موظفي ال�سركة وواجب�تهم جت�ه العمالء:
ي�صرتط يف موظف �صركة �لتاأمن �لذي يوؤدي دور� خا�صًا مبو�جهة �لعمالء ما  

يلي: 
�أن تتو�فر فيه �ملوؤهالت �ملطلوبة لتاأدية دوره.. 1
مر�عاة . 2 مع  وظيفته،  جمال  يف  ومعرفة  وخربة  مبهار�ت  يتمتع  �أن 

�أنه  على  �إليه،  �مل�صندة  �لتاأمن  �أعمال  �أنو�ع  وتعقيد  �صعوبة  درجة 
بالن�صبة ملن يقوم باأعمال تقدمي �لن�صائح �أو �ملبيعات، فيما يت�صل 
تتو�فر  �أن  �لعام، فيجب  �لتاأمن  �أو  �لأجل  �لطويل  �لتاأمن  باأعمال 
مثل:  �لأعمال  هذه  تنا�صب  خا�صة  ومعرفة  وخرب�ت  موؤهالت  فيه 
مكافاأة �أو �صهادة يف �لتخطيط �ملايل �أو �ل�صت�صار�ت �ملالية �أو دبلوم 

يف �مل�صورة �ل�صتثمارية �أو ما يعادلها.
�أن يكون حا�صال على بر�مج تدريبية يف جمال �أعمال.. 3
�إخطار �مل�صرف باأ�صماء �ملوظفن �لذين يقومون باأدو�ر يف مو�جهة . 4

�لعمالء. 

�ملوظف �لذي له دور مع �لعمالء هو �لذي: 
• �أو 	 تبيعها  �لتي  �ملنتجات  �أو  باخلدمات  �لعمالء  باإبالغ  يقوم 

تقدمها �صركة �لتاأمن.
• يرتب �أو ي�صاعد يف �صر�ء �خلدمات �أو �ملنتجات للعمالء.	
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• ي�صاعد �لعمالء يف ��صتخد�م تلك �خلدمات �أو �ملنتجات. 	
• يتقلد �أحد �لوظائف �لآتية بال�صركة: م�صت�صار �أو خمطط مايل، 	

يف فرق �لبيع،  مدير عالقات �لعمالء، موظف مل�صاعدة حاملي 
�لبو�ل�س، موظف يف �ملطالبات،  موظف مبركز �لت�صالت. 

ع��سرا: التدريب والت�أهيل والتطوير املهني:
بالن�سبة لأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا:

خا�س . 1 منا�صب  بربنامج  وحتتفظ  �لتاأمن  �صركة  ت�صّمم  �أن  يجب 
بالتدريب و�لأهلية لأع�صاء جمل�س �إد�رتها و�إد�رتها �لعليا؛ ل�صيما 

�جُلدد منهم )مثل، برنامج بي. �أ�س. �أم. تي.& �صي.(.
يجب �أن حت�صر �صركة �لتاأمن وثيقة )بي. �أ�س. �أم. تي. &�صي.( . 2

�لتدريب و�لأهلية �خلا�س مبجل�س �لإد�رة و�لإد�رة  ت�صف برنامج 
�لعليا، ويجب �أن حتّدثها وتنقحها با�صتمر�ر، وتلتزم مبا جاء بها.

�خلا�صة مبجل�س . 3 و�لأهلية  �لتدريب  برنامج  وثيقة  ت�صف  �أن  يجب 
�لإد�رة و�لإد�رة �لعليا ما يلي: 

• متطلبات و�صفات كل دور يف جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا.	
• �لإد�رة 	 وع�صو  �لإد�رة  جمل�س  ع�صو  وتقييم  مر�جعة  طريقة 

�لعليا و�حتياجاته �لتدريبية.
• �لتدريب 	 بربنامج  �لتاأمن  �صركة  تقّيد  على  �لتدليل  كيفية 

و�لأهلية �خلا�س مبجل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا.
• هو 	 من  حتديد  مع  و�لوثيقة،  �لربنامج  وتقييم  ��صتالم  كيفية 

�ملكّلف باإجر�ء �ملر�جعة و�لتقييم وتاريخ ذلك.
• �ملكلف 	 هو  من  حتديد  مع  و�لوثيقة،  �لربنامج  تنقيح  كيفية 

باعتماد �أي تنقيح.
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بالن�سبة ملوظفي ال�سركة الآخرين:
خالل  من  وذلك  �صحيح  ب�صكل  �ملوظفن  تدريب  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

�ملتطلبات و�لو�صائل �لآتية: 
�أن . 1 ويجب  لو�جباتهم،  �ملوظفن  لتنفيذ  �ملنا�صب  �لتدريب  تلقي 

يت�صمن �لتدريب تدريبًا على �لقو�نن و�لتعليمات �خلا�صة ب�صركة 
�لتاأمن.

�لد�خلية 2.  �لرقابة  و�صو�بط  و�أنظمة  و�إجر�ء�ت  �صيا�صة  �لتز�م   
مبتطلبات �لتدريب و�لأهلية.

منا�صب . 3 بربنامج  وحتتفظ  وت�صّلم  �لتاأمن  �صركة  ت�صّمم  �أن  يجب 
خا�صة  �أدو�رً�  يتولون  �لذين  ملوظفيها  و�لأهلية  بالتدريب  خا�س 

مبو�جهة �لعمالء )مثل: برنامج �صي. �أف.  تي. &�صي.(. 
مو�جهة . 4 باأدو�ر  �خلا�س  و�لأهلية  �لتدريب  برنامج  يكون  �أن  يجب 

خدمات  �صعوبة  ودرجة  وم�صتوى  طبيعة  مع  متو�فقًا  �لعمالء 
ومنتجات �صركة �لتاأمن ويجب �أن يكون كافيًا للتاأكيد ب�صكل معقول 
ميلكون  �لعمالء  مو�جهة  �أدو�ر  يف  �مل�صتخدمن  موظفيها  �أن  على 

�لكفاءة لتنفيذ و�جباتهم. 
يجب �أن ي�صمن �لتدريب، بوجه خا�س، �أن يكون �ملوظف:. 5

• وبالأحو�ل 	 �ل�صلة  ذ�ت  �ل�صوق  وباجتاهات  بدوره  علم  على 
يف  �إدخالها  مت  �لتي  وبالتغير�ت  وبامل�صتجد�ت  �لقت�صادية 

�ملنتجات و�خلدمات �لتي ُيقدم �لن�صائح ب�صاأنها. 
• ذ�ت 	 �ملجال  يف  �ملعرفة  من  منا�صب  م�صتوى  على  يحافظ  �أن 

وما  و�خلدمات  �ملنتجات  تلك  ميز�ت  ذلك  يف  مبا  �ل�صلة، 
تنطوي عليه من خماطر.

• م�صتوعبا �لتز�ماته بالقو�نن و�لتعليمات.	
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 يجب �أن حت�صر �صركة �لتاأمن وثيقة )بي. �أ�س. �أم. تي. &�صي( 6. 
ت�صف برنامج �لتدريب و�لأهلية �خلا�س باأدو�ر مو�جهة �لعمالء، 

ويجب �أن حتّدثها وتنقحها با�صتمر�ر، وتلتزم مبا جاء بها.

مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج التدريب والتاأهيل والتطوير املهني:
يجب �أن ير�قب رئي�س جهاز متابعة �للتز�م �لتقيد بربنامج وبوثيقة 1. 

�لتدريب و�لأهلية �خلا�س مبجل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا وبربنامج 
ويجب  �لعمالء،  مو�جهة  باأدو�ر  �خلا�س  و�لأهلية  �لتدريب  ووثيقة 
�أن يرفع تقريرً� ب�صاأن �للتز�م �إىل جمل�س �لإد�رة مرة على �لأقل 

�صنويا.
يجب �أن تقدم �صركة �لتاأمن �إثبات م�صتندي على �لتز�مها بالتدريب 2. 

و�لتاأهيل �إىل �مل�صرف �إذ� َطَلب ذلك.
على �صركة �لتاأمن �أن جتري مر�جعة دورية عن كل ع�صو يف جمل�س 3. 

�إد�رتها و�إد�رتها �لعليا ل�صمان �أنه ل يز�ل يتمتع بالكفاء�ت �ملطلوبة 
لدوره و�أنه ل يز�ل مالئمًا لتاأديته.

�لتاأمن تقييمًا �صنويا لحتياجات كل ع�صو 4.  �أن جتري �صركة  يجب 
من حيث �لتدريب و�لتطوير، وذلك وفقًا لوثيقة �لتدريب و�لأهلية 

�خلا�صة مبجل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا.
يجب �أن ت�صمن �صركة �لتاأمن �أن �أع�صاء جمل�س �إد�رتها و�إد�رتها 5. 

�لعليا ي�صتفيدون من تطوير مهني م�صتمر وكاف يتو�فق مع طبيعة 
ودرجة �صعوبة دوره.

من �أمثلة �لتطوير �ملهني �مل�صتمر:6. 
• تدريب يف �ل�صركة. 	
• مر�جعة مطبوعات �ملهنة. 	
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• در��صات �أكادميية. 	
• �حل�صول على موؤهالت مهنية. 	
• �لتدريب على �أدو�ر فنية عالية �مل�صتوى �أو تنطوي على تغير�ت 	

م�صتمرة يف �لت�صريعات �أو �ملمار�صات �لتنظيمية. 

ح�دي ع�سر: �سرك�ت الت�أمني الإ�سالمي "التك�فلي" و�سرك�ت الت�أمني 
اململوكة للدولة:

�لإ�صالمي  �لتاأمن  �صركات  على  �ل�صابقة  �لقو�عد  �صريان  �إىل  بالإ�صافة 
“�لتكافلي” و�صركات �لتاأمن �ململوكة للحكومة، ٌير�عى متطلبات خا�صة بهذه 

�ل�صركات ومنها:
�لإ�صالمية 1.  �ل�صريعة  مببادئ  �لإ�صالمي  �لتاأمن  �صركات  �لتز�م 

ب�صكل عام.
على 2.  �لإ�صالمي،  �لتاأمن  ب�صركات  �ل�صرعية  �لرقابة  هيئة  ت�صكيل 

فقه  يف  وخرب�ء  �ل�صريعة  علماء  من  ثالثة  �لت�صكيل،  يف  ُي�صم  �أن 
�ملنظور  من  �لتاأمن  بفقه  و�لملام  �لإ�صالمية،  �ملالية  �ملعامالت 

�لإ�صالمي.
�ملن�صو�س 3.  و�ملهام  بالخت�صا�صات  �ل�صرعية  �لرقابة  هيئة  �لتز�م 

عليها بقانون م�صرف قطر �ملركزي.
�أن يكون من �صمن مهام هيئة �لرقابة �ل�صرعية يف �صركات �لتاأمن 4. 

�إن  �إبد�ء �لر�أي و�مل�صاركة يف جلان �لتدقيق و�حلوكمة،  �لإ�صالمي 
وجدت.

يجب على �صركات �لتاأمن �ململوكة للحكومة �أن تلتزم وتطبق مبادئ 5. 
و�لنز�هة، كما يجب عليها  و�لف�صاح  �ل�صفافية  �حلوكمة، ل�صيما 
�لأهد�ف  من  م�صتوى  �أعلى  لتحقيق  و��صتقاللية  مبرونة  �لتعامل 

�ملرجوة من �ل�صركة.  
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ث�ين ع�سر: اأحك�م ع�مة:
حيث وردت بالتعليمات �لتنفيذية للتاأمن �ل�صادرة عن م�صرف قطر �ملركزي 
يف  �لتاأمن  �صركات  حلوكمة  �لعامة  �لأطر  متطلبات  ب�صاأن  تف�صيلية  �أحكاما 
بالأجور  �ملتعلقة  و�لإجر�ء�ت  و�ل�صيا�صات  �لد�خلية  �لرقابة  باإد�ر�ت  يتعلق  ما 
و��صتمر�رية �لأعمال و�لإ�صناد �خلارجي، وكذلك املتطلبات اخلا�شة ب�شركات 
التاأمني التكافلي، وغريها من امل�شائل ذات العالقة، فيجب الرجوع اإليها كلما 
اقت�شت ال�شرورة، وعند التعار�ص بني الن�شو�ص وعدم اإمكانية التوفيق بينها، 

تطبق اأحكام هذا القرار.





التعليمات التنفيذية  للتأمين
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املحتوي�ت 
الف�سل 1 اأحك�م ع�مة

الق�سم 1.1 التمهيد
1 ، 1 ، 1 �ملقدمة

2 ، 1 ، 1 �إ�صد�ر �لتعليمات ومبا�صرتها 
3 ، 1 ، 1 تطبيق هذه �لتعليمات 
4 ، 1 ، 1 �لإ�صارة �إىل �مل�صرف
5 ، 1 ، 1 �لإر�صاد و�ملالحظات

6 ، 1 ، 1 مكافحة غ�صل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب

الق�سم 1.2 التعريفات
1.2.1 �ملقدمة 

1.2.2 قانون �مل�صرف
1.2.3 �صركة �لتاأمن و�أعمال �لتاأمن

ل�صركات  �لتمثيل  مكاتب  و�أعمال  �لتاأمن  ل�صركات  �لتمثيل  مكاتب   1.2.4
�لتاأمن

1.2.5 �أنو�ع �أعمال �لتاأمن
1.2.6 �أعمال �لتاأمن �لعام وعقود �لتاأمن �لعام

1.2.7 تاأمينات الأ�شخا�ص اأو ما يعرف  باأعمال �لتاأمن طويل �لأجل وعقود  
�لتاأمن طويل �لأجل.

1.2.8 �أعمال �لتاأمن �ل�صحي وعقود �لتاأمن �ل�صحي.
1.2.9 �صركات �لتاأمن �لتكافلي و�أعمال �لتاأمن �لتكافلي 

1.2.10 �صركة �لتاأمن �ملقيد و�أعمال �لتاأمن �ملقيد
1.2.11 �صركة �لتاأمن �ملقيد من �لدرجة �لأوىل
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1.2.12 �صركة �لتاأمن �ملقيد من �لدرجة �لثانية
1.2.13 �صركة �لتاأمن �ملقيد من �لدرجة �لثالثة

1.2.14 �ليوم، �ل�صهر و�ل�صنة 
1.2.15 كتابيًا 

1.2.16 �ملجموعة �ململوكة ل�صخ�س معنوي و�حد)�ل�صركة �لأم »�لقاب�صة«(
1.2.17 �ل�صركة �لأم و�ل�صركة �لتابعة و�ل�صركة �ل�صقيقة

1.2.18 كبار �ملالكن
1.2.19 �لأ�صخا�س ذوو �ل�صلة

1.2.20 مز�ولة �لأعمال يف قطر �أو من خاللها
1.2.21 �للتز�مات �لقانونية و�للتز�مات �لتنظيمية

1.2.22 تف�صر �مل�صطلحات �مل�صتخدمة يف قانون �مل�صرف �أو �لتعليمات
1.2.23 تعريفات �أخرى 



57

الف�سل 2 القيود على مزاولة اأعم�ل الت�أمني
 واأعم�ل مك�تب التمثيل ل�سرك�ت الت�أمني

2.1.1 �ملقدمة
2.1.2 �إلز�مية �حل�صول على ترخي�س
2.1.3 �لقيود على نطاق �أعمال �لتاأمن

2.1.4 �لقيود على �أعمال مكاتب �لتمثيل ل�صركات �لتاأمن 
2.1.5 حظر �لدعاء بحمل ترخي�س 

2.1.6 حظر �لدعاء مبز�ولة �أعمال �لتاأمن �لتكافلي
2.1.7 �متناع �صركة �لتاأمن �لتكافلي عن مز�ولة عمل �آخر 

2.1.8 �لقيود على �أن�صطة �أخرى مبو�ز�ة �أعمال �لتاأمن 
يجوز  �لتي  �لأن�صطة   - �ملقيد  �لتاأمن  �صركات  �أعمال  على  �لقيود   2.1.9

مز�ولتها 
�لتاأمن  و�أعمال  �لعام  �لتاأمن  �أعمال  مز�ولة  بن  �جلمع  حظر   2.1.10

�لطويل �لأجل 
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الف�سل 3 املتطلب�ت ال�سكلية للطلب�ت
 والبت فيه�

الق�سم 3.1 التمهيد 
3.1.1 �ملقدمة 

الق�سم 3.2 الطلبات والإخطارات والأمور ذات ال�سلة 
3.2.1 تطبيق هذ� �لق�صم

3.2.2 �لطلبات و�مل�صتند�ت �لأخرى �ملطلوب �أن تكون بال�صيغة �ملعتمدة
3.2.3 �للغة و�لرتجمات

3.2.4 �لطلب �ملكتمل
3.2.5 تغير �ملعلومات �لو�ردة يف �لطلب

معلومات  على  باحل�صول  �أو  تعديالت  باإجر�ء  �مل�صرف  طلبات   3.2.6
�إ�صافية 

3.2.7 مر�جعة �لطلبات من قبل �خلرب�ء 
3.2.8 �صحب �لطلبات و�لعدول عنها

3.2.9 قر�ر �مل�صرف
3.2.10 �لإخطار بقر�ر �مل�صرف 

الق�سم 3.3 اإجراءات التظلم
3.3.1 �لقر�ر�ت �ملمكن �لتظلم منها �أمام جلنة ف�س �ملنازعات، يف �لأحو�ل 

�ملن�صو�س عليها بقانون �مل�صرف 
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الف�سل 4 الرتخي�س
الق�سم 4.1 اأحكام عامة 

4.1.1 �ملقدمة 

الق�سم 4.2 طلبات الرتخي�س 
4.2.1 طلبات �حل�صول على تر�خي�س 

4.2.2 �ل�صكل �لقانوين ملقدم �لطلب
4.2.3 �صركات �لتاأمن �لتكافلي

4.2.4 �إعادة �لتاأمن 
4.2.5 ر�صوم �لطلب 

الق�سم 4.3 الأهلية
• اجلزء 4.3.اأ الأهلية – اأعمال التاأمني 	

4.3.1 �ملتطلبات �لعامة لالأهلية
4.3.2 �ملنا�صبة و�ملالءمة

4.3.3 كبار �ملالكن و�لرتباطات �لأخرى 
4.3.4 مالءمة �أع�صاء جمل�س �لإد�رة و�ملوظفن 

4.3.5 �ملو�رد �ملالية 
4.3.6 �لأنظمة و�ل�صو�بط 

4.3.7 �للتز�م بالقو�نن و�لتعليمات 
4.3.8 مقدمو طلبات �لرتخي�س ل�صركات �لتاأمن �لتكافلي

4.3.9 �لفروع 
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• اجلزء 4.3.ب الأهلية – اأعمال مكاتب التمثيل ل�سركات التاأمني 	
4.3.10 معاير �لرتخي�س
4.3.11 �ملنا�صبة و�ملالءمة

4.3.12 كبار �ملالكن و�لرو�بط �لوثيقة و�لرتباطات �لأخرى 
4.3.13 نطاق �لخت�صا�س �ملحلي

4.3.14 �للتز�م بالقو�نن و�لتعليمات

الق�سم 4.4 قرار امل�سرف ب�ساأن طلبات الرتخي�س 
4.4.1 قر�ر �مل�صرف ب�صاأن �لطلبات 

4.4.2 �لنطاق، و�ل�صروط، و�لقيود على �لرت�خي�س
 

الق�سم 4.5 ا�ستمرار الرتاخي�س
4.5.1 �لأهلية �مل�صتمرة
4.5.2 مدة �لرت�خي�س 

4.5.3 ��صتخد�م �لرتخي�س
4.5.4 ر�صم �لرتخي�س �لأويل 

4.5.5 ر�صم �لرتخي�س �ل�صنوي 
4.5.6 ر�صوم �لرتخي�س �لإ�صافية 

الق�سم 4.6 التعديات التي ت�ستوجب موافقة امل�سرف 
4.6.1  مو�فقة �مل�صرف على بع�س �لتعديالت 

الق�سم 4.7 تعديل الرتاخي�س
4.7.1 طلب تعديل نطاق �لرت�خي�س

4.7.2 �لتحّول �إىل مز�ولة �أعمال �لتاأمن �لتكافلي 
4.7.3 �لر�صوم

4.7.4 �لنظر يف �لطلبات 



61

الق�سم 4.8 اإلغاء الرتاخي�س 
• اجلزء 4.8.اأ. الإلغاء الإرادي للرتخي�س	

4.8.1 طلب مو�فقة �مل�صرف على �إلغاء �لرتخي�س 
4.8.2 قر�ر �مل�صرف

• اجلزء 4.8.ب. الإلغاء “الإلزامي” للرتخي�س اأو وقفه اأو تعديله	
4.8.3 يجوز للم�صرف �تخاذ بع�س �لإجر�ء�ت بخ�صو�س �لرت�خي�س 

4.8.4 �لإخطار �لأويل و�لرّد 
4.8.5 قر�ر �مل�صرف و�لإخطار �لنهائي 

بع�س  يف  �إخطار  بدون  �لرتخي�س  تعليق  �أو  �إلغاء  للم�صرف  يجوز   4.8.6
�حلالت 

الق�سم 4.9 ت�سجيل املوظفني
4.9.1 �صرورة ت�صجيل بع�س �ملوظفن لدى �مل�صرف 

الق�سم 4.10 �سجل تراخي�س �سركات التاأمني 
4.10.1 �إن�صاء وحفظ �صجل عام خا�س بطلبات �لرتخي�س 

4.10.2 �صرورة قيام �لأ�صخا�س �ملرخ�صن بتقدمي منوذج �لت�صجيل 
4.10.3 �لطالع 
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الف�سل 5 احلوكمة 

ه���ذ� �لق�ص���م �صدر ل���ه ق���ر�ر� م�صتقال من �مل�ص���رف برق���م )1( ل�صنة 
2016  * ب�صاأن �لقو�عد و�ل�صو�بط و�لتعليمات و�لإر�صاد�ت �خلا�صة باحلوكمة، 
و�ل�صفافية، و�لإد�رة �لر�صيدة ل�صركات �لتاأمن و�إعادة �لتاأمن و�لتكافل و�إعادة 

�لتكافل وكل �صخ�س معنوي ميار�س �أن�صطة �أو خدمات مت�صلة بالتاأمن. 
ل���ذ� يرجى �لرجوع �إليه كلم���ا �أ�صر �إليها يف ه���ذه �لتعليمات �أو �قت�صت 

�ل�صرورة.

*  من�صور يف بد�ية �صفحات هذ� �لكتاب
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الف�سل 6 الرق�بة الداخلية "الأنظمة وال�سوابط"

الق�سم 6.1 التمهيد
6.1.1 �ملقدمة 

الق�سم 6.2 اإدارات الرقابة الداخلية 
• اجلزء 6.2.اأ اإدارات الرقابة الداخلية عموماً 	

6.2.1 �إد�ر�ت �لرقابة �لد�خلية 
6.2.2 روؤ�صاء �إد�ر�ت �لرقابة �لد�خلية

6.2.3 روؤ�صاء �إد�ر�ت �لرقابة �لد�خلية �مل�صندة �إىل �أطر�ف خارجية 
�لرقابة  �إد�ر�ت  من  �أكرث  �أو  لإد�رتن  رئي�س  من�صب  يف  �لتعين   6.2.4

�لد�خلية
6.2.5 �لتقارير �لدورية حول وظائف �لرقابة �لد�خلية

• اجلزء 6.2.ب اإدارة املخاطر	
6.2.6 وظيفة �إد�رة �ملخاطر 

• اجلزء 6.2.ج متابعة اللتزام	
6.2.7 وظيفة متابعة �للتز�م 

• اجلزء 6.2.د وظيفة اخلبري الإكتواري	
6.2.8 وظيفة �خلبر �لإكتو�ري

6.2.9 �صالحيات �خلبر �لإكتو�ري �لرئي�س لدى �صركة �لتاأمن
�نتهت مدة  �إذ�  باإخطار �مل�صرف  6.2.10 �صرورة قيام �خلبر �لإكتو�ري 

�لتعين
• اجلزء 6.2.ه� جهاز التدقيق الداخلي 	

6.2.11 وظيفة �لتدقيق �لد�خلي 
6.2.12 �صيا�صات و�إجر�ء�ت و�صو�بط �لتدقيق �لد�خلي 
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الق�سم 6.3 �سيا�سة املكافاآت
6.3.1 م�صمون �صيا�صة �ملكافاآت 

6.3.2 جمموعة �ملكافاآت 
6.3.3 عدم ت�صارب ترتيبات �ملكافاآت مع م�صالح �لعمالء 

الق�سم 6.4 اأنظمة و�سوابط اإ�سافية ل�سركات التاأمني التكافلي
6.4.1 �أعمال �لتاأمن �لتكافلي – �لأنظمة و�ل�صو�بط 

6.4.2 هيئة �لرقابة �ل�صرعية – �ل�صيا�صات
6.4.3 هيئة �لرقابة �ل�صرعية – حفظ �ل�صجالت 

6.4.4 �ملر�جعات �ل�صرعية من قبل هيئة �لرقابة �ل�صرعية  
6.4.5 �ملر�جعات �ل�صرعية �لد�خلية 

الق�سم 6.5 اإدارة ا�ستمرارية الأعمال 
6.5.1 �صيا�صة �إد�رة ��صتمر�رية �لأعمال 

6.5.2 حتليل وقع �لأعمال
�لطو�رئ  حالت  يف  �لعمليات  ��صتعادة  �إجر�ء�ت  من  �لغر�س   6.5.3

و��صرت�تيجيات �لتنفيذ 
6.5.4 خطة ��صتمر�رية �لأعمال 

6.5.5 مر�جعة و�ختبار خطة ��صتمر�رية �لأعمال 
للوظائف  �خلارجي  �لإ�صناد  لدى  �لطو�رئ  حالت  يف  �لرتتيبات   6.5.6

�لأ�صا�صية 

الق�سم 6.6 الإ�سناد اخلارجي 
6.6.1 �صيا�صة �لإ�صناد �خلارجي 

6.6.2 متطلبات �لإ�صناد �خلارجي
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6.6.3 �لإ�صناد �خلارجي للوظائف �لأ�صا�صية 
�لإ�صناد  قبل  �مل�صرف  �لتاأمن على مو�فقة  �صركة  6.6.4 �صرورة ح�صول 

�خلارجي للوظائف �لأ�صا�صية 
�لتعاقد  �مل�صرف على  �لتاأمن على مو�فقة  �صركة  6.6.5 �صرورة ح�صول 

من �لباطن على �خلدمات �مل�صندة لطرف خارجي  
6.6.6 �لإ�صناد �خلارجي للوظائف �لأ�صا�صية – �لتفاقية �لكتابية 

6.6.7 مر�جعة ترتيبات �لإ�صناد �خلارجي للوظائف �لأ�صا�صية  
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الف�سل 7 اإدارة املخ�طر
الق�سم 7.1 التمهيد

7.1.1 �ملقدمة 

الق�سم 7.2 الإطار العام لإدارة املخاطر 
7.2.1 �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر 

7.2.2 مر�جعة �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر  
7.2.3 تقرير �إف�صاح جمل�س �لإد�رة 

الق�سم 7.3 ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر
7.3.1 ��صرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر 

7.3.2 �ملتطلبات �لعامة ل�صرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر 
7.3.3 �عتماد ��صرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر

الق�سم 7.4 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر 
7.4.1 �للتز�م بو�صع �صيا�صات لإد�رة �ملخاطر  

7.4.2 حمتويات �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة �ملخاطر

الق�سم 7.5 التقييم الذاتي للمخاطر واملاءة
7.5.1 تطبيق هذ� �لق�صم 

ORSA 7.5.2 �لتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة
7.5.3 �للتز�م بتنفيذ �لتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة

7.5.4 �لتقرير �خلا�س بالتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة
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الف�سل 8 املح��سبة ، والتدقيق 
وتق�رير اخلرباء الكتواريني

 
الق�سم 8.1 اأحكام عامة

8.1.1 �ملقدمة 

الق�سم 8.2 املحا�سبة وال�سجات املحا�سبية 
8.2.1 مدة �لحتفاظ بال�صجالت �ملحا�صبية

8.2.2 �ملعاير �ملحا�صبية
8.2.3 �حل�صابات �لإ�صافية بالن�صبة لأعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل

8.2.4 �لتغير يف �ل�صنة �ملالية 

الق�سم 8.3 اعتماد وتعيني املدققني 
8.3.1 �إلز�مية قيام �صركة �لتاأمن بتعين مدقق

8.3.2 تعين �ملدقق– �صركات �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر 
8.3.3 تعين �ملدقق– �صركات �لتاأمن �ملرخ�صة كفروع 

8.3.4 تدقيق ح�صابات �لفروع و�ل�صركات �لتابعة خارج قطر
8.3.5 �صروط �لتاأهل للتعين ب�صفة مدقق )مر�قب ح�صابات(

8.3.6 �ملدققون– �لإف�صاح �إىل �مل�صرف
8.3.7 �لأمر با�صتبد�ل �ملدقق 

8.3.8 �لأمر بتعين مدقق 
�نتهاء  �مل�صرف عند  باإخطار  و�ملدقق  �لتاأمن  �صركة  قيام  8.3.9 �صرورة 

�لتعين 
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الق�سم 8.4 احل�سابات املدققة والتقارير
8.4.1 �لتدقيق �ل�صنوي للح�صابات و�لقو�ئم �ملالية 

8.4.2 مو�فقة �مل�صرف على �حل�صابات و�لقو�ئم �ملالية �ملدققة
8.4.3 �لتدقيق �خلا�س �أو �جلديد 

8.4.4 تقرير �لتدقيق �ل�صنوي
8.4.5 تقارير �لتدقيق و�ملخاطبات، وغر ذلك، و�لتي يجب توجيهها �إىل 

�مل�صرف
8.4.6 تقارير �لتدقيق– �لن�صر 

الق�سم 8.5 – تقرير اخلبري الإكتواري
8.5.1 ح�صاب خ�صوم �لتاأمن ومتطلبات ر�أ�س �ملال 

8.5.2 �لتقارير �خلا�صة بالو�صع �ملايل 
8.5.3 �ملتطلبات �خلا�صة بتقرير �لو�صع �ملايل

8.5.4 �إخطار �مل�صرف بتقرير �لو�صع �ملايل 
8.5.5 تقارير دورية عن �لو�صع �ملايل 

8.5.6 �ملر�جعة �خلا�صة 
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الف�سل 9 املتطلب�ت الحرتازية
الق�سم 9.1 املقدمة واأحكام عامة 

9.1.1 �ملقدمة 
9.1.2 �ملو�رد �ملالية – �ملتطلبات �لعامة 

9.1.3 متطلبات معدل �ملالءة �ملالية 
9.1.4 خمالفة �صركة �لتاأمن ملتطلبات �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال

9.1.5 خمالفة �صركة �لتاأمن ملتطلبات معدل �ملالءة �ملالية

الق�سم 9.2 متطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال
9.2.1 �ملقدمة

9.2.2 �للتز�م بالحتفاظ باحلد �لدنى لر�أ�س �ملال– �ل�صركات �ملوؤ�ص�صة 
يف قطر 

9.2.3 �للتز�م بالحتفاظ باحلد �لدنى لر�أ�س �ملال– �لفروع 
9.2.4 متطلبات �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال  – �صركات �لتاأمن �ملدرجة 

�لأخرى  �لتاأمن  �صركات  �ملال–  لر�أ�س  �لأدنى  �حلد  متطلبات   9.2.5
�ملوؤ�ص�صة يف قطر ك�صركة جتارية

9.2.6 متطلبات �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال– �صركات �لتاأمن �ملقيد 
9.2.7 متطلبات �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال– �لفروع 

الق�سم 9.3 متطلبات راأ�س املال امل�ستند اإىل املخاطر  
• اجلزء 9.3.اأ التمهيد 	

9.3.1 تطبيق هذ� �لق�صم 
�لتاأمن ومتطلبات خماطر �ل�صتثمار ومتطلبات  9.3.2 متطلبات خماطر 

�ملخاطر �لت�صغيلية 
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9.3.3 متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر – �صركات �لتاأمن )غر 
�صركات �لتاأمن �ملقيد (

9.3.4 متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر – �صركات �لتاأمن �ملقيد
9.3.5 فئات �أ�صول �جلهات �لنظرة و�نك�صافاتها

9.3.6 ��صتخد�م خمتلف وكالت �لت�صنيف �لئتماين
• اجلزء 9.3.ب عن�سر خماطر الأ�سول 	

9.3.7 ح�صاب عن�صر خماطر �لأ�صول
9.3.8 �لن�صبة �ملئوية ملخاطر �لأ�صول – �لأ�صول �ملغطاة ب�صمانات

�أو  تاأمينًا  �لتي ت�صتوجب  – �لأ�صول  �لن�صبة �ملئوية ملخاطر �لأ�صول   9.3.9
�صمانات

• اجلزء 9.3.ج عن�سر خماطر الأ�سول خارج امليزانية 	
9.3.10 وقت ح�صاب عن�صر خماطر �لأ�صول خارج �مليز�نية

9.3.11 طريقة ح�صاب عن�صر خماطر �لأ�صول خارج �مليز�نية
• اجلزء 9.3.د عن�سر خماطر اخل�سوم خارج امليزانية 	

9.3.12 طريقة ح�صاب عن�صر خماطر �خل�صوم خارج �مليز�نية 
• اجلزء 9.3.ه� عن�سر خماطر اأق�ساط التاأمني	

9.3.13 تطبيق هذ� �جلزء 
9.3.14 فئات �أعمال �لتاأمن 

9.3.15 طريقة ح�صاب عن�صر خماطر �أق�صاط �لتاأمن
• اجلزء 9.3.و عن�سر خماطر املطالبات حتت الت�سديد 	

9.3.16 تطبيق هذ� �جلزء
9.3.17 ت�صنيفات �أعمال �لتاأمن

9.3.18 طريقة ح�صاب عن�صر خماطر �ملطالبات حتت �لت�صديد
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• اجلزء 9.3.ز عن�سر خماطر التاأمني الطويل الأجل 	
9.3.19 طريقة ح�صاب عن�صر خماطر �لتاأمن �لطويل �لأجل 

• اجلزء 9.3.ح عن�سر خماطر ترّكزات التاأمني	
9.3.20 طريقة ح�صاب عن�صر خماطر ترّكز�ت �لتاأمن 

9.3.21 �ملبلغ �ملحجوز ملو�جهة �حلدث �لأق�صى

الق�سم 9.4 راأ�س املال املوؤهل 
9.4.1 تطبيق هذ� �لق�صم

9.4.2 طريقة ح�صاب �لر�أ�صمال �ملوؤهل
9.4.3 معاين �مل�صطلحات �مل�صتخدمة يف �جلدول 9.4.2 

9.4.4 �لحتياطي �لقانوين �أو �لإلز�مي 
9.4.5 خطابات �لعتماد �لتاأهيلية

9.4.6 �لأدو�ت �لر�أ�صمالية �لهجينة �لد�ئمة 
9.4.7 �لديون �لثانوية 

9.4.8 �صر�ء �صركات �لتاأمن لأ�صهمها �خلا�صة )�أ�صهم �خلزينة( 
9.4.9 �لقيود على ��صتخد�م �لأ�صكال �ملختلفة لر�أ�س �ملال 

9.4.10 زيادة �أو تخفي�س ر�أ�س �ملال

الق�سم 9.5 املتطلبات الإ�سافية بالن�سبة لأعمال التاأمني الطويل الأجل 
9.5.1 �إن�صاء �صناديق تاأمن طويل �لأجل 

9.5.2 معاملة �لفروع 
9.5.3 �إ�صناد وثائق �لتاأمن �إىل �صناديق �لتاأمن �لطويلة �لأجل

9.5.4 ف�صل �لأ�صول و�خل�صوم 
9.5.5 ��صتخد�م �لأ�صول �ملن�صوبة �إىل �صندوق �لتاأمن �لطويل �لأجل 
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الق�سم 9.6  املتطلبات الإ�سافية لأعمال التاأمني التكافلي 
9.6.1 تطبيق هذ� �لق�صم 

9.6.2 �إن�صاء �صناديق �لتكافل
9.6.3 �إ�صناد �لعمل �إىل �صندوق �لتكافل 

9.6.4 �لف�صل بن �صناديق �لتكافل
9.6.5 �لتعامل مع �أ�صول �صناديق �لتكافل

9.6.6 منع تقدمي �لقرو�س من �صندوق �لتكافل
9.6.7 �صرورة قيام �صركات �لتاأمن بو�صع �صيا�صات خا�صة بتوزيع �لفائ�س 

و�لعجز 
9.6.8 �صرورة مو�فاة �مل�صرف بن�صخ عن �صيا�صات �لتوزيع 

9.6.9 �لتحديد �ل�صنوي للفائ�س �أو �لعجز 

الق�سم 9.7 ال�ستثمارات وتقييم الأ�سول واخل�سوم 
9.7.1 �صيا�صة �ل�صتثمار

�لتاأمن  خ�صوم  مع  �لتاأمن  �صركة  �أ�صول  قيمة  تطابق  �صرورة   9.7.2
�ل�صافية �خلا�صة بها 

9.7.3 ما هي �لأ�صول و�ل�صتثمار�ت �مل�صموحة 
9.7.4 �حلدود �خلا�صة برتّكز�ت �ل�صتثمار

9.7.5 �لقيود على �لأً�صول �خلارجية 
9.7.6 �لأ�صول بالعمالت �لأجنبية 

9.7.7 ��صتخد�م �أدو�ت �مل�صتقات �ملالية 
9.7.8 قيا�س قيمة �لأ�صول و�خل�صوم

9.7.9 ت�صنيف وثائق �لتاأمن
9.7.10 طريقة قيا�س �لقيم
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9.7.11 �أثر �لفرت��صات 
�لتاأمينية  بالريا�صيات  �خلا�صة  �ملبادئ  حتديد  للم�صرف  يجوز   9.7.12

)�لإكتو�رية(
9.7.13 ��صتبعاد �خل�صوم 

9.7.14 �لأ�صاليب و�لفرت��صات �لتي يجب ��صتخد�مها 
9.7.15 توّقع �لتدفقات �لنقدية 

9.7.16 ح�صاب �خل�صوم ومعدلت �خل�صم 
9.7.17 �لتاريخ �ملرجعي للمالءة 

9.7.18 تقدير وقيا�س �أ�صول وخ�صوم �لتاأمن – يف جمال �لتاأمن �ل�صحي 
و�لتاأمن �لعام 

9.7.19 تقدير وقيا�س �أ�صول وخ�صوم �لتاأمن – يف جمال �لتاأمن �لطويل 
�لأجل

9.7.20 �لقيم �ل�صلبية لالحتياطات �حل�صابية – �لتاأمن �لطويل �لأجل 
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الف�سل 10 الإخط�رات
 وتق�رير التبليغ الحرتازية ورفع التق�رير اإىل امل�سرف

الق�سم 10.1 التمهيد
10.1.1 �ملقدمة 

الق�سم 10.2 تقارير التبليغ الحرتازية  
10.2.1 �إعد�د تقارير �لتبليغ �لحرت�زية 

10.2.2 مو�عيد ��صتحقاق تقارير �لتبليغ �لحرت�زية 

الق�سم 10.3 اإخطار امل�سرف ببع�س الأحداث 
10.3.1 متى يكون �لأمر هامًا بالن�صبة لهذ� �لق�صم 

10.3.2 �لإخطار ببع�س �لأحد�ث �لهامة – �صركات �لتاأمن
10.3.3 �لإخطار ببع�س �لأحد�ث �لهامة – مكاتب متثيل �صركات �لتاأمن 

10.3.4 �لإخطار باأحد�ث تتعلق بالحتيال �أو ب�صوء �لت�صرف
10.3.5 �لإخطار باأحد�ث ت�صمل جهات تنظيمية �أخرى

10.3.6 �لإخطار باإجر�ء معن �صد �صركة �لتاأمن
10.3.7 �لإخطار ببع�س �لأحد�ث �ملتعلقة  بالع�صار�أو بحّل �ل�صركة 

10.3.8 يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية 
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الف�سل 11 مزاولة الأعم�ل

الق�سم 11.1 التطبيق والتعريفات
11.1.1 �ملقدمة 

11.1.2 �لعميل و�لعميل �لفرد وحامل وثيقة �لتاأمن
11.1.3 �لنطباق على �صركة �إعادة �لتاأمن

الق�سم 11.2 مزاولة الأعمال 
11.2.1 مبادئ �ملعاملة �لعادلة 

11.2.2 �مل�صتند�ت �ملتعلقة بوثائق �لتاأمن يجب �أن ت�صتخدم لغة ب�صيطة 
11.2.3 لغة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بوثائق �لتاأمن و�لإف�صاح عن �ملعلومات 

11.2.4 على �صركات �لتاأمن عدم ��صتثناء �أو و�صع قيود على �مل�صوؤولية جتاه 
�لعمالء 

الق�سم 11.3 ت�سارب امل�سالح
11.3.1 �للتز�م بتجنب ت�صارب �مل�صالح

11.3.2 �لتوزيع من خالل �أ�صخا�س �آخرين 
11.3.3 ��صتبد�ل وثائق �لتاأمن �لقائمة 

الق�سم 11.4 الدعاية 
11.4.1 تطبيق و�أثر هذ� �لق�صم 

11.4.2 �لدعاية و�لن�صر
11.4.3 �لدعاية 

11.4.4 �أعمال �لتاأمن �لتكافلي – �ملو�فقة على �ملنتج
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11.4.5 عدم حجب �لغر�س من �لإعالنات  
11.4.6 مر�جعة �لدعايات 

11.4.7 �صحب �لدعايات غر �مللتزمة 
11.4.8 حفظ �ل�صجالت 

الق�سم 11.5 تطوير املنتجات واعتماد مناذج وثائق التاأمني وجداول الأ�سعار 
• اجلزء 11.5.اأ. تطوير منتجات التاأمني	

11.5.1 تطوير منتجات �لتاأمن –�ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت 
• اجلزء 11.5.ب. مناذج وثائق التاأمني	

11.5.2 �عتماد بع�س مناذج وثائق �لتاأمن
11.5.3 �عتماد مناذج وثائق �لتاأمن
11.5.4 وثائق �لتاأمن غر �ملعتمدة 

• اجلزء 11.5.ج. جداول الأ�سعار	
11.5.5 �لتطبيق

11.5.6 �لفائدة من جد�ول �لأ�صعار 
11.5.7 �عتماد جد�ول �لأ�صعار 

11.5.8 ��صتخد�م جد�ول �لأ�صعار �ملعتمدة فقط

الق�سم 11.6 حماية البيانات 
11.6.1 تطبيق هذ� �لق�صم 

11.6.2 �لبيانات �ل�صخ�صية و�لإف�صاح
11.6.3 حماية �لبيانات �ل�صخ�صية 

لغر�س  بالعمالء  �خلا�صة  �ل�صخ�صية  �لبيانات  عن  �لإف�صاح   11.6.4
معاجلة �لبيانات
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11.6.5 �صرورة �حل�صول على ت�صريح من �مل�صرف لالإف�صاح عن �لبيانات 
�ل�صخ�صية للعمالء 

الق�سم 11.7 ممثلو �سركات التاأمني 
11.7.1 تعين ممثلن ل�صركات �لتاأمن 

11.7.2 معاير �لتعين
11.7.3 عقد �لتوكيل �لكتابي

11.7.4 م�صئولية �صركة �لتاأمن عن بع�س �أفعال �أو �إغفالت �ملمثل 
11.7.5 �للتز�م بالتعليمات 

11.7.6 �إخطار �مل�صرف
11.7.7 حفظ �ل�صجالت – عقود �ملمثلن 

الق�سم 11.8 الت�سال بالعماء الأفراد
11.8.1 �لزيار�ت �ل�صخ�صية
11.8.2 �لت�صالت �لهاتفية 

11.8.3 �إجر�ء زيار�ت �صخ�صية و�ت�صالت هاتفية 

الق�سم 11.9 الإف�ساح
• اجلزء 11.9.اأ. اللتزامات العامة 	

11.9.1 �لإف�صاح عن �لو�صع �لتنظيمي
11.9.2 �لت�صال �لأويل مع �لعميل �لفرد

11.9.3 بيع منتجات �لتاأمن عند �لت�صال �لأويل مع �لعميل
11.9.4 بيع منتجات تاأمن تابعة لطرف ثالث 
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• اجلزء 11.9.ب. اللتزامات بالإف�ساح عن املنتجات للعماء الأفراد	
11.9.5 م�صتند �لإف�صاح عن �ملنتجات – �لإعد�د 

11.9.6 م�صتند �لإف�صاح عن �ملنتجات – �إلز�مية توفرها
11.9.7 م�صتند �لإف�صاح عن �ملنتجات – �لنموذج

11.9.8 م�صتند �لإف�صاح عن �ملنتجات – �ملحتويات 

الق�سم 11.10 تقدمي امل�سورة اإىل العماء 
11.10.1 معرفة �لعميل �لفرد

11.10.2 تقييم �ملالءمة 
11.10.3 بيان �ملالءمة بالن�صبة للعقود �لطويلة �لأجل 

الق�سم 11.11 اأعمال التاأمني عرب النرتنت 
• اجلزء 11.11.اأ. التمهيد 	

11.11.1 �ملقدمة 
11.11.2 �أعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت و�ملوقع �للكرتوين 

• اجلزء 11.11.ب. القيود واملوافقات	
11.11.3 �لقيود على �أعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت 

11.11.4 �إجر�ء�ت �ملو�فقة 
• اجلزء 11.11.ج. الأنظمة وال�سوابط	

11.11.5 تطبيق هذ� �جلزء
11.11.6 �ملتطلبات �لعامة 

11.11.7 �ملو�قع �للكرتونية و�إد�رتها 
11.11.8 �لإ�صناد �خلارجي

11.11.9 حماية �لبيانات و�أمن �ملعلومات
11.11.10 حتديد هوية �لعمالء 
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• اجلزء 11.11.د. مزاولة اأعمال التاأمني عرب النرتنت	
11.11.11 تطبيق هذ� �جلزء

11.11.12 �لتو��صل مع �لعمالء
11.11.13 �لإف�صاح

11.11.14 �حل�صول على �مل�صورة 
11.11.15 تاأكيد �لتعاقد بعد �لبيع وم�صتند�ت وثيقة �لتاأمن 

11.11.16 خدمة ما بعد �لبيع
11.11.17 �لتعامل مع �ملطالبات

11.11.18 �لإلغاء�ت و�لتجديد�ت 
11.11.19 �ل�صكاوى 

الق�سم 11.12 تاأكيد التعاقد بعد البيع وم�ستندات وثيقة التاأمني
11.12.1 �لتاأكيد على �لتغطية 

11.12.2 �ملدة �ملحددة لتوفر �مل�صتند�ت �خلا�صة بوثيقة �لتاأمن 

الق�سم 11.13 خدمات ما بعد البيع 
11.13.1 خدمة ما بعد �لبيع 

11.13.2 �لبيانات �ل�صنوية خلطط �لتاأمن �لدخارية 

الق�سم 11.14 معاجلة املطالبات
11.14.1 �لإجر�ء�ت �خلا�صة مبعاجلة �ملطالبات

11.14.2 كيفية معاجلة �ملطالبات 
11.14.3 �صد�د �ملطالبات
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الق�سم 11.15 الإلغاءات والتجديدات 
11.15.1 �صروط �لإلغاء عمومًا

11.15.2 »جتربة جمانية« خلطط �لتاأمن �لدخارية – �لعمالء �لأفر�د
 – �لتاأمن �لدخارية  11.15.3 »جتربة جمانية« لوثائق تاأمن غر خطط 

�لعمالء �لأفر�د
11.15.4 وثائق �لتاأمن – عو�قب �لإلغاء

11.15.5 �لإخطار بانتهاء �ملدة و�لتجديد�ت

الق�سم 11.16 ال�سكاوى
11.16.1 �إد�رة �صكاوى �لعمالء

11.16.2 �لإجر�ء�ت �خلا�صة مبعاجلة �صكاوى �لعمالء
11.16.3 �لرد على �صكاوى �لعمالء - �لأفر�د

11.16.4 �ملعاجلة
11.16.5 �إحالة �ل�صكاوى �إىل �أطر�ف ثالثة

11.16.6 حفظ �ل�صجالت
11.16.7 تقرير �ل�صكاوى �ل�صهري

11.16.8 �صرورة تعاون �صركة �لتاأمن مع عملية ف�ّس �ملنازعات 
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الف�سل 12 ملكية كب�ر امل�س�همني 
الق�سم 12.1 التمهيد

12.1.1 �ملقدمة
12.1.2 تطبيق هذ� �لف�صل 

الق�سم 12.2 التزامات �سركات التاأمني املوؤ�س�سة يف قطر
12.2.1 تطبيق هذ� �لق�صم

12.2.2 �لتملك يف �لر�أ�صمال
12.2.3��صتثناء م�صاهمات �لدولة و�لقطاع �حلكومي و�لقطاع �صبه �حلكومي

12.2.4 �ملر�قبة و�لخطار�ت ورفع �لتقارير
12.2.5 �صقف �لتملك يف �صركات �لتاأمن �ملدرجة 

12.2.6 �إلز�مية �حل�صول على مو�فقة �مل�صرف على كبار �ملالكن و�لزيادة 
يف ن�صبة �لتملك 

12.2.7 كبار �ملالكن– �إجر�ء�ت �ملو�فقة
12.2.8 �ملدة �ملحددة لإجناز عملية �ل�صر�ء 

12.2.9 عدم مو��صلة �ل�صر�ء
12.2.10 �صالحيات �مل�صرف �لخرى ب�صاأن كبار �ملالكن

12.2.11 �لإخطار بتخفي�س �مل�صاهمة يف �صركة �لتاأمن 

الق�سم 12.3 اللتزامات بالن�سبة للفروع 
12.3.1 �لإخطار بتغير�ت يف �مللكية بالن�صبة للفروع
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الف�سل 13 الإ�سراف املوحد – �سرك�ت الت�أمني الأع�س�ء يف 
جمموعة

13.1.1 �ملقدمة
13.1.2 �لتعريفات

13.1.3 هيكلية �ملجموعة
13.1.4 توجيه ب�صاأن �ملو�رد �لر�أ�صمالية

13.1.5 �ملعامالت د�خل �ملجموعة
�صركة  �إد�رة  جمل�س  قبل  من  ل�صتق�صاء  معينة  معامالت  خ�صوع   13.1.6

�لتاأمن
13.1.7 �لتوجيهات ب�صاأن بع�س �لأمور د�خل �ملجموعة 

13.1.8 توجيهات لتوفر معلومات عن �ملو�رد �ملالية للمجموعة 
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الف�سل 14 حتويل اأعم�ل الت�أمني

14.1.1 �ملقدمة
14.1.2 خطة �لتحويل

14.1.3 يجب �أن يكون �ملحول له �صركة تاأمن مرخ�صة
14.1.4 تقدمي �لطلب �إىل �مل�صرف

14.1.5 تقرير خطة �لتحويل 
14.1.6 ماذ� يجب �أن يت�صمن تقرير �خلطة

14.1.7 �صرورة ن�صر �إخطار �لنية
14.1.8 در��صة �خلطة.

14.1.9 مو�فقة �مل�صرف 
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الف�سل 15 توقف عمل �سرك�ت الت�أمني 

15.1.1 �ملقدمة 
15.1.2 م�صطلحات متعلقة بتوقف �لعمل

15.1.3 تطبيق هذ� �لف�صل �إذ� �أعطى �مل�صرف توجيهات معينة 
يتم  عندما  �لعمل  عن  �لتوقف  بخطة  �مل�صرف  مبو�فاة  �للتز�م   15.1.4

�صحب �لرتخي�س
15.1.5 ��صتبعاد بع�س وثائق �لتاأمن

15.1.6 متطلبات �مل�صرف عند �قرت�ح �لتوقف عن �لعمل 
15.1.7 م�صمون خطة �لتوقف عن �لعمل 

15.1.8 مو�فقة �مل�صرف
15.1.9 �لإخطار�ت �إىل حملة وثائق �لتاأمن

15.1.10 عدم قيام �صركة �لتاأمن باإبر�م وثائق تاأمن جديدة بعد مو�فقة 
�مل�صرف

15.1.11 جتديد خطة �لتوقف عن �لعمل ومر�جعتها �صنويًا 
15.1.12 �صرورة قيام �صركة �لتاأمن �ملتوقفة عن عملها باإخطار �مل�صرف 

بعقود معينة
15.1.13 �صرورة قيام �صركة �لتاأمن مبر�قبة خطة �لتوقف عن �لعمل 

15.1.14 قد يطلب �مل�صرف تعديل خطة �لتوقف عن �لعمل 
15.1.15�متناع �صركة �لتاأمن �لتوقف عن عملها باإجر�ء توزيعات معينة

15.1.16 يجوز للم�صرف �لإعفاء من تطبيق �ملتطلبات �أو تعديلها
15.1.17 يجوز للم�صرف مز�ولة �صالحيات �أخرى 
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الف�سل 16 املرحلة النتق�لية

الق�سم 16.1 الأمور العامة 
16.1.1 �ملقدمة 

16.1.2 يوم �لنفاذ
وترخي�س  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  �ملرخ�س من  �ل�صخ�س   16.1.3

وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة 
16.1.4 �لإ�صار�ت �إىل �أعمال �لتاأمن

بالن�صبة  �ملفعول  �صارية  �لتعليمات  هذه  �أحكام  ت�صبح  متى   16.1.5
لالأ�صخا�س �ملرخ�صن من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة

و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  �ملرخ�صن  �لأ�صخا�س  16.1.6على 
�إخطار �مل�صرف بالنو�يا 

�لقت�صاد  وز�رة  عن  �ل�صادرة  �لرت�خي�س  �صالحية  ��صتمر�ر   16.1.7
و�لتجارة

16.1.8 �لقو�عد �لعامة للخطط مبوجب هذ� �لف�صل

 – والتجارة  القت�ساد  وزارة  قبل  من  املرخ�سون  الأ�سخا�س   16.2 الق�سم 
تقدمي طلب للح�سول على ترخي�س امل�سرف

16.2.1 تقدمي طلب للح�صول على ترخي�س �مل�صرف
غر  – �ل�صركات  �مل�صرف  ترخي�س  على  للح�صول  طلب  تقدمي   16.2.2

�ملدرجة
16.2.3 قر�ر �مل�صرف

16.2.4 ماذ� يح�صل �إذ� منح �مل�صرف �لرتخي�س؟
16.2.5 ماذ� يح�صل �إذ� قرر �مل�صرف عدم منح �لرتخي�س؟ 
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الق�سم 16.3 العمليات خال مدة الرتخي�س النتقالية
• اجلزء 16.3.اأ العمليات عموماً	

16.3.1 تطبيق �لق�صم
�لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  �ملرخ�صن  �لأ�صخا�س  �إىل  �لإ�صار�ت   16.3.2

و�لتجارة
16.3.3 مناذج وثائق �لتاأمن

16.3.4 جد�ول �لأ�صعار 
16.3.5 مو�عيد تقارير �لتبليغ �لحرت�زية 

16.3.6 كبار �ملالكن 
• امل�سموحة 	 غري  الأعمال  لأنواع  املحدود  ال�ستمرار  16.3.ب  اجلزء 

عموماً مبوجب قانون امل�سرف
• اجلزء الفرعي 16.3.ب.1 نوافذ التكافل	

16.3.7  �إقفال نو�فذ �لتكافل 
16.3.8 تقدمي خطة للح�صول على مو�فقة �مل�صرف عليها 

• اجلزء الفرعي 16.3.ب.2 �سركات التاأمني املركبة	
�لطويل  و�لتاأمن  �لعام  �لتاأمن  �أعمال  يز�ولون  �لذين  �لأ�صخا�س   16.3.9

�لأجل معًا
16.3.10 تقدمي خطة للح�صول على مو�فقة �مل�صرف عليها 

• اجلزء الفرعي 16.3.ب.3 الأعمال غري املتعلقة بالتاأمني املقيد	
16.3.11 �لأ�صخا�س �لذين يز�ولون �أعماًل غر متعلقة بالتاأمن �ملقيد

16.3.12 تقدمي خطة للح�صول على مو�فقة �مل�صرف عليها 
• اجلزء الفرعي 16.3.ب.4 الأعمال غري املتعلقة ب�سركات التاأمني املقيد	

16.3.13 �لأ�صخا�س �لذين ميار�صون �أعمال �لتاأمن �ملقيد وغر �ملقيد معًا
16.3.14 تقدمي خطة للح�صول على مو�فقة �مل�صرف عليها.
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• اجلزء 16.3.ج. عقود التاأمني غري املن�سو�س عليها يف املادة 93 من 	
قانون امل�سرف

16.3.15 عقد مبوجب �ملادة 93 
16.3.16 ��صتمر�ر �صالحية بع�س �لعقود 

• اجلزء 16.3.د. توقيف العمل خال مدة الرتخي�س النتقالية 	
غر  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  �ملرخ�صون  �لأ�صخا�س   16.3.17

�لر�غبن بتقدمي طلب للح�صول على ترخي�س �مل�صرف
16.3.18 �لأ�صخا�س �ملرخ�صون من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �ملتوقفون 

عن مز�ولة �أعمال �لتاأمن خالل مدة �لرتخي�س �لنتقالية
16.3.19 �لأ�صخا�س �ملرخ�صون من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �ملتوقفون 

عن �أعمال �لتاأمن خالل مدة �لرتخي�س �لنتقالية
16.3.20 تطبيق �لف�صلن 14 و15 بالن�صبة لالأ�صخا�س �ملرخ�صن من قبل 

وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة





الف�سل الأول : اأحك�م ع�مة
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اأحك�م ع�مة
الق�سم 1.1 التمهيد

1 ، 1 ، 1 املقدمة
ت�صمل ه���ذه �لتعليمات، �مل�صم���اة بتعليمات �لتاأم���ن �لتنفيذية، تنظيم 
و�إ�ص���ر�ف ورقاب���ة م�ص���رف قطر �ملرك���زي على  جمي���ع �ص���ركات  �لتاأمن 
�ملوؤ�ص�ص���ة يف قطر وفروعها و�أفرع �صركات �لتاأمن �لأجنبية ومكاتب �لتمثيل 
ل�ص���ركات �لتاأم���ن وجميع �لأ�صخا����س � معنوية �أو طبيعي���ة � �لعاملن يف �أية 
م���ن خدمات �لتاأمن، وتوّفر �صرحًا مف�صاًل عن �ملتطلبات �ملن�صو�س عليها 
يف �لقان���ون رقم )13( ل�صن���ة 2012 ب�صاأن م�صرف قط���ر �ملركزي وتنظيم 
�ملوؤ�ص�ص���ات �ملالية، ويجوز للم�ص���رف يف كل وقت وح�صبما تقت�صي �مل�صلحة 
در تعاميم ومناذج تت�صمن تنظي���م جميع �أن�صطة وخدمات  �لعام���ة، �أن ٌي�صِ

�لتاأمن.
باخلرب�ء  « �خلا�س  �لتنظيم  �لتعليمات  هذه  تتناول  ل  مالحظة: 

�لكتو�رين �أو ��صت�صاري �أو و�صطاء �أو ممثلي �لتاأمن �أو خرب�ء �ملعاينة 
وتقدير �لأ�صر�ر؛ يف جمال �لتاأمن؛ ما مل يقت�س �ل�صياق غر ذلك.

2 ، 1 ، 1 اإ�سدار التعليمات ومبا�سرتها
ُيعم���ل باأحكام هذه �لتعليمات من تاريخ �إ�صد�رها، مع مر�عاة �ملو�عيد 

�لو�ردة  بالق�صم 16.1.5. 

3 ، 1 ، 1 تطبيق هذه التعليمات
فيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س يف �لتعليمات �ملاثلة، ت�صري على �صركات 
�لتاأم���ن �لأحكام �ملو�صوعي���ة �ملتعلقة باخلدمات و �لأعم���ال يف �لت�صريعات 

�ملنظمة لها. 
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4 ، 1 ، 1 الإ�سارة اإىل امل�سرف
كل �إ�ص���ارة للم�صرف يف هذه �لتعليمات تن�صرف �إىل �لإد�رة �ملخت�صة 
)�إد�رة �لإ�صر�ف و�لرقابة على �لتاأمن(، ما مل ي�صتوجب �لأمر طبقا لقانون 

�مل�صرف، �خت�صا�س �ملحافظ �أو جمل�س �لإد�رة يف �صاأن �أمر حمدد.  

5 ، 1 ، 1 الإر�ساد واملاحظات
�إر�صادً� )حمددً� . 1 �لتعليمات  �لو�ردة يف هذه  �لأحكام  تت�صمن بع�س 

بكلمة »�إر�صاد«(، ويبّن �لإر�صاد ر�أي �مل�صرف ب�صاأن �أثر �حلكم ذ�ت 
�ل�صلة �أو كيفية تطبيق �حلكم من �لناحية �لعملية. 

تت�صمن بع�س �لأحكام �أي�صًا مالحظات )حمددة بكلمة »مالحظة«(، . 2
وتوّفر �ملالحظات مر�جع �أو معلومات �إ�صافية.

 6 ، 1 ، 1 مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 
ينبغ���ي �أن ت�صتويف �صركات �لتاأمن كافة متطلبات �لقانون رقم 4 ل�صنة 
2010 باإ�صد�ر قانون مكافحة غ�صل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، بالإ�صافة �إىل 

�لأنظمة، و�لتعليمات، و�لتعاميم �ل�صادرة عن �مل�صرف بهذ� �خل�صو�س.
مالحظة 1: �ص��در تعمي���م م�ص����رف قط�����ر �ملرك�����زي رقم )ر.�س.ت  «

�صركات  و�لتز�مات  �صو�بط  ب�صاأن   2017/3/9 بتاريخ   )2017  /  4/
ميار�س  �صخ�س  وكل  �لتكافل  و�إعادة  و�لتكافل  �لتاأمن  و�إعادة  �لتاأمن 
�لأمو�ل  غ�صل  مكافحة  باإجر�ء�ت  بالتاأمن  مت�صلة  خدمات  �أو  �أن�صطة 
هذه  يف  �إليها  �أ�صر  كلما  �إليه  �لرجوع  يرجى  لذ�  �لإرهاب،  ومتويل 

�لتعليمات �أو كلما �قت�صت �ل�صرورة.
�لتاأمن  « و”خطط  �حلياة”  على  “�لتاأمن  ملعنى  بالن�صبة   :2 مالحظة 

�لدخارية “، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.7. 
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الق�سم 1.2 التعريفات
1.2.1 املقدمة

مع عدم �لإخالل مبا ورد من تعريفات يف قانون م�صرف قطر �ملركزي 
وتنظي���م �ملوؤ�ص�ص���ات �ملالي���ة �ل�ص���ادر بالقانون رق���م )13( ل�صن���ة 2012، 
ي�ص���ع هذ� �لق�ص���م تعريفًا �أو مفهوم���ا لبع�س �مل�صطلحات �ل���و�ردة يف هذه 
�لتعليم���ات، مامل يقت�س �ل�صي���اق معنى �آخر، كما قد ترد تعريفات �أخرى يف 
�س فقط لف�صل و�حد �أو  �أق�ص���ام خمتلفة من تلك �لتعليمات، بع�صها خم�صّ

لق�صم �أو جلزء. 

1.2.2 قانون امل�سرف 
قان���ون امل�سرف هو: قان���ون م�صرف قطر �ملركزي وتنظيم �ملوؤ�ص�صات 
�ملالي���ة، �ل�ص���ادر بالقان���ون رق���م )13( ل�صن���ة 2012، وم���ا ي���رد عليه من 

تعديالت. 

1.2.3 �سركة التاأمني واأعمال التاأمني
�سركة التاأمني: وت�صمل �صركة تاأمن �أو �إعادة تاأمن، �أو �صركة تاأمن . 1

مقيد �أو �صركة تكافل �أو �إعادة تكافل )ل ي�صمل هذ� �لتعريف مكتب 
متثيل ل�صركة تاأمن(. 

�أو . 2 �لعام  للتاأمن  عقود  باإبر�م  ُتعنى  �أعمال  هي:  التاأمني  اأعمال 
بتنفيذ  وتقوم  ُتربُمها  �ل�صحي،  �لتاأمن  �أو  �لأجل  �لطويل  �لتاأمن 
�لتز�ماتها �صركة تاأمن مبوجب تلك �لعقود، وت�صمل �أعمال �لتاأمن 

�أي�صًا �إعادة �لتاأمن و �أعمال �لتكافل، �إّل �إذ� َثُبت عك�س ذلك. 
بالن�صبة لفروع �صركات �لتاأمن و�إعادة �لتاأمن �لأجنبية �لعاملة يف . 3

�لدولة، �لتي يكون مقرها �لرئي�س خارج �لدولة، فٌرخ�س لها كفرع، 
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�أعمال  �إىل  �إ�صارة  تز�ولها  �لتي  �لتاأمن  �أعمال  �إىل  �لإ�صارة  وتكون 
�لتاأمن �لتي تز�ولها يف قطر �أو من خاللها، �إّل �إذ� تبّن �لعك�س. 

1.2.4 مكاتب التمثيل ل�سركات التاأمني واأعمال مكاتب التمثيل ل�سركات 
التاأمني

مكتب �لتمثيل ل�صركة �لتاأمن هو: �ملكتب �لذي يقت�صر ن�صاطه على . 1
دون  �لدولة،  يف  �لأجنبية  �لتاأمن  �إعادة  �أو  �لتاأمن  �صركات  متثيل 
�أو خدمات �لتاأمن  �أو مز�ولة �أعمال  �أن يكون له �حلق يف ممار�صة 

وينح�صر عمله يف ما ورد به �لرتخي�س �ل�صادر له. 
ُتعنى . 2 �لتي  �لأعمال  هي:  �لتاأمن  ل�صركات  �لتمثيل  مكاتب  �أعمال 

بتمثيل �صركة تاأمن �أو �إعادة تاأمن �أجنبية يف دولة قطر، وتقت�صر 
�لت�صويق و�لأبحاث �ملتعلقة بال�صوق ودر��صات �جلدوى وتقدمي  على 
�صركة  �أو  �لتاأمن  �صركة  وخدمات  منتجات  عن  و�قعية  معلومات 
�ملر�كز  مع  �ت�صال  بدور حلقة  و�لقيام  �لطلب،  �لتاأمن عند  �إعادة 
و�ل�صعوبات  �مل�صاكل  تذليل  يف  و�مل�صاهمة  �خلارج  يف  لها  �لرئي�صة 
�لأعمال  تن�صيق  وعلى  �ملحلي،  �ل�صوق  ل�صركات  �لت�صهيالت  وتقدمي 

نيابة عن �صركة �لتاأمن �أو �صركة �إعادة �لتاأمن. 
جميع �أعمال مكاتب �لتمثيل ل�صركات �لتاأمن �لأجنبية ل تعترب من . 3

�أعمال تاأمن.

1.2.5 اأنواع اأعمال التاأمني
�أعم���ال �لتاأمن ت�صمل جميع �أنو�ع عق���ود �لتاأمن �ملذكورة يف �لفقر�ت 

�لو�ردة من �لأق�صام 1.2.6 �إىل 1.2.8. 
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1.2.6 اأعمال التاأمني العام وعقود التاأمني العام
اأعم���ال التاأم���ني الع���ام ه���ي: �أعم���ال ُتعن���ى باإبر�م عق���ود تاأمن عام، 
ُتربُمه���ا وتق���وم بتنفيذ �لتز�ماته���ا �صركة تاأمن مبوجب تل���ك �لعقود، ومن 

عقود  �لتاأمن �لعام �لأنو�ع �لآتية:
تاأمن �ملمتلكات و�مل�صئوليات، وي�صمل �لأنو�ع �لآتية: أ. 

• �لتاأمن �صد �أخطار �حلريق و�لأ�صر�ر �لتي ُتلحق به عادًة.	
• �لتاأمن �صد �أخطار �لنقل �لربي و�لبحري و�جلوي، و�مل�صئوليات 	

�ملتعلقة بها.
• �لتاأمن على �ل�صفن و�لطائر�ت �أو على �آلتها ومهماتها، وعلى 	

�صد  �لتاأمن  ذلك  يف  مبا  و�لطائر�ت،  بال�صفن  يتعلق  ما  كل 
�أو  ��صتخد�مها  �أو  �صناعتها  �أو  بنائها  عن  تن�صاأ  �لتي  �لأخطار 

�إ�صالحها �أو ر�صوها و�لأ�صر�ر �لتي ت�صيب �لغر.
• على 	 و�لتاأمن  نوع،  �أي  من  و�ملنقولت  �لب�صائع  على  �لتاأمن 

�أجور �ل�صحن.
• و�مل�صئوليات 	 �مليكانيكية  و�ملركبات  �ملركبات  على  �لتاأمن 

�ملتعلقة بها.
• �لتاأمن �لهند�صي و�مل�صئوليات �ملتعلقة به.	
• و�مل�صئوليات 	 و�لإن�صائية،  �ل�صناعية  �مل�صروعات  على  �لتاأمن 

�ملتعلقة بها.
• �لتاأمن على عمليات �لبرتول و�لغاز وم�صتقاتهما و�ل�صناعات 	

�ملتعلقة بهما، ومنها على �صبيل �ملثال:
• �لتاأمن �صد �أخطار �حلفر و�لتنقيب.	
• �لتاأمن �صد �أخطار ت�صنيع وتكرير �لبرتول وت�صييل �لغاز.	
• �لتاأمن �صد �أخطار �صخ �لبرتول و�لغاز يف �لأنابيب.	
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• يف 	 �لبرتولية  �ملن�صاآت  على  �ملخاطر  جميع  �صد  �لتاأمن 
جميع �ملر�حل.

• �لتاأمن �صد خماطر فقد �لإير�د على �ملن�صاآت �لبرتولية.	
• تاأمينات �مل�صئوليات �ملتعلقة باملخاطر �ل�صابقة. 	

�أي نوع �آخر من عقود �لتاأمن �صد �مل�صئولية، ول يدخل �صمن �أعمال ب. 
�لتاأمن �لطويل �لأجل �أو �أعمال �لتاأمن �ل�صّحي.

خماطر ج.  �صد  �لتاأمن  ذلك  يف  مبا  �ملالية،  �خل�صارة  �صد  �لتاأمن 
ذلك  يف  مبا  �لأمو�ل  على  و�لتاأمن  �لكتتاب،  وخماطر  �لئتمان 
�لنقدية يف �خلزينة، وعند ترحيلها من مكان لآخر، و�لنقدية عند 

�لكاونرت.  
�أي عقد تاأمن �آخر يقرر �مل�صرف �أنه عقد تاأمن عام. د. 

الأجل  طويل  التاأمني  باأعمال  يعرف   ما  اأو  الأ�سخا�س  تاأمينات   1.2.7
وعقود التاأمني طويل الأجل

اأعم���ال التاأم���ني طوي���ل الأجل ه���ي: �أعمال ُتعنى باإب���ر�م عقود تاأمن 
طوي���ل �لأج���ل، ُتربُمها وتقوم بتنفي���ذ �لتز�ماتها �صرك���ة تاأمن مبوجب تلك 

�لعقود، ومن عقود  �لتاأمن طويل �لأجل �لأنو�ع �لآتية:
 �لتاأمن على �حلياة بجميع �أنو�عه.أ. 

اإر�ساد:
• �خلطر 	 فيها  يكون  �لتي  �لتاأمن  عمليات  جميع  بها  وُيق�صد 

�لغر�س منها دفع  �لأ�صخا�س ويكون  يتعلق بحياة  �ملوؤمن �صده 
مبالغ ب�صبب وفاة �صخ�س معن �أو عجزه عجز� كليا �أو جزئيا 
د�ئما �أو موؤقتا �أو بلوغه �صنا معينة �أو �صمان معا�س يدفع له �أو 

للم�صتفيدين منه مدى �حلياة �أو خالل فرتة حمددة.
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• على 	 �لتاأمن  مثل  وقائيًا  تاأمينًا  �حلياة:  على  �لتاأمن  وي�صمل 
�حلياة ملدة معينة �أو �لتاأمن �لدخاري على �حلياة �أو �لتاأمن 

مدى �حلياة �أو �لتاأمن �ملختلط. 
�ملن�صو�س عنه يف ب.  �لتاأمن  �ل�صخ�صية، غر  �لتاأمن �صد �حلو�دث 

�لق�صم 1.2.8 )�أ(. 
اإر�ساد:

�خلطر . 1 فيها  يكون  �لتي  �لتاأمن  عمليات  جميع  بها  ويق�صد 
�ملوؤمن �صده متعلقا بال�صخ�س وناجتا عن حادث ويرتتب عليه 

�لوفاة �أو �لعجز �لكلي �أو �جلزئي �لد�ئم �أو �ملوؤقت.
�صد . 2 �لتاأمن  ويت�صمن   �ل�صخ�صية  �حلو�دث  �صد  �لتاأمن 

�ملهنة،  و�أخطار  �ل�صخ�صية،  �حلو�دث  عن  �لناجمة  �لأ�صر�ر 
�صد  و�لتاأمن  �لأمانة،  وخيانة  و�ل�صرقة،  �لعمل،  وحو�دث 

�مل�صئولية �ملدنية لالأ�صخا�س.
�ملغطى ج.  �لتاأمن  بخالف  �لأجل،  طويل  �لطبي  �لعالج  �صد  �لتاأمن 

حتت �لبند 1.2.8.
اإر�ساد:
• �لرعاية 	 تاأمن  يت�صمن  �لطويل  �لطبي  �لعالج  على  �لتاأمن 

طويلة �لأجل.
خطط �لتاأمن �لدخارية  وعمليات جتميع �لأمو�ل.د. 

اإر�ساد:
• خطط �لتاأمن �لدخارية هي: عقود تاأمن حُتدد فيها �ملنافع، 	

�ملمتلكات  وباعتبار قيمة  �لعقد،  �أو جزئي، مبوجب  ب�صكل كلي 
من �أي و�صف )�صو�ء كانت حمددة يف �لعقد �أم ل( �أو �لدخل 
�أي  �ملمتلكات من  �لتقلبات يف قيمة  �أو  �ملمتلكات،  �لنا�صئ عن 
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يف  �لتقلبات  �أو  ل(  �أم  �لعقد  يف  حمددة  كانت  )�صو�ء  و�صف 
موؤ�شر قيمة املمتلكات.

• يكون 	 �لتي  �لعمليات  جميع  �لأمو�ل:  جتميع  بعمليات  ٌيق�صد 
�لغر�س منها تكوين ر�أ�س مال ٌي�صرف يف تاريخ حمدد مقابل 
ق�صط �أو �أق�صاط دورية دون �أن يرتبط ذلك باحتمالت �حلياة 

�أو �لوفاة.
�أي عقد تاأمن �آخر يقرر �مل�صرف �أنه عقد تاأمن طويل �لأجل. ه. 

1.2.8  اأعمال التاأمني ال�سحي وعقود التاأمني ال�سحي
�لتاأمن  « نظام  ب�صاأن   2013 ل�صنة   )7( رقم  للقانون  �إعمال  مالحظة: 

�ل�صحي �لجتماعي، ولئحته �لتنفيذية، يجب �أن حت�صل �صركة �لتاأمن 
�لأعلى  �ملجل�س  مو�فقة  على   � �ل�صحي  �لتاأمن  خدمات  تقدم  �لتي   �
باإ�صد�ر  قيامها  قبل  �لوطنية(  �ل�صحي  �لتاأمن  خلطة  )وفقا  لل�صحة 

�أية وثيقة تاأمن مرتبطة بخدمات �لتاأمن �ل�صحي �لإ�صافية.
اأعم���ال التاأمني ال�سحي هي: �أعمال ُتعنى باإبر�م عقود تاأمن �صحي، 
ُتربُمه���ا وتق���وم بتنفيذ �لتز�ماته���ا �صركة تاأمن مبوجب تل���ك �لعقود، ومن 

عقود  �لتاأمن �ل�صحي �لأنو�ع �لآتية: 
�لتاأمن �صّد �حلو�دث �ل�صخ�صية لتغطية تكاليف �لعالج �لطبي.أ. 
�لتاأمن �صّد �ملر�س ذ�ته.ب. 

اإر�ساد:
• ب�صكل 	 منافع  �أو  ثابتة  نقدية  مز�يا  �ملر�س  �صد  �لتاأمن  يقّدم 

تعوي�صات )�أو �لثنن معًا( لالأ�صخا�س �ملوؤمن عليهم يف حالت 
�لعجز �لناجت عن �ملر�س �أو �لعاهة.

�أي عقد تاأمن �آخر يقرر �مل�صرف �أنه عقد تاأمن �صحي. ج. 
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1.2.9 �سركات التاأمني التكافلي واأعمال التاأمني التكافلي 
�سرك���ة التاأم���ني التكافل���ي: تعني �صرك���ة تاأمن تز�ول �أعم���ال �لتاأمن 

طبقا لأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية. 
اأعم���ال التاأم���ني التكافل���ي: تعني �أعم���ال �لتاأمن �لتي يت���م مز�ولتها 
طبقا لأح���كام �ل�صريعة �لإ�صالمية؛ وتت�صمن �أعمال �لتاأمن �لتكافلي �إعادة 

�لتاأمن �لتكافلي.  

1.2.10 �سركة التاأمني املقيد واأعمال التاأمني املقيد 
�أعمال . 1 لتنفيذ  مرخ�صة  تاأمن  �صركة  تعني  املقيد  التاأمني  �سركة 

�أو  �لأوىل  �لدرجة  تاأمن مقيد من  و�أنو�عها: �صركة  �ملقيد،  �لتاأمن 
�لدرجة �لثانية �أو �لدرجة �لثالثة.

اأعمال التاأمني املقيد هي: �لأعمال �لتي ُتعنى بتنفيذ �أعمال �لتاأمن . 2
ب�صفة �صركة تاأمن مقيد من �لدرجة �لأوىل �أو �لثانية �أو �لثالثة.

يجوز �أن تز�ول �صركة تاأمن مقيد، من �أي نوع، �أعمال �لتاأمن �لتي . 3
تقت�صر على عقود �إعادة �لتاأمن �صد �ملخاطر �ملوؤمنة من قبل �ملوؤمن 

)�صركة �لتاأمن �ملقيد طالبة �إعادة �لتاأمن(. 
 

1.2.11 �سركة التاأمني املقيد من الدرجة الأوىل
�سرك���ة التاأم���ني املقي���د م���ن الدرج���ة الأوىل هي: �صرك���ة تاأمن مقيد 
م�صم���وح له���ا، فقط، مبوجب ترخي�صه���ا، تنفيذ عقود تاأم���ن �صد �ملخاطر 
�ملتعلق���ة �أو �لنا�صئة عن �أعم���ال �أو عن عمليات �ملجموعة �لت���ي تنتمي �إليها 

�صركة �لتاأمن. 
�لق�صم  « مر�جعة  ُيرجى  »جمموعة«،  كلمة  ملعنى  بالن�صبة  مالحظة: 

 .1.2.16



100

1.2.12 �سركة التاأمني املقيد من الدرجة الثانية
�سرك���ة التاأم���ني املقي���د من الدرج���ة الثانية هي: �صرك���ة تاأمن مقيد 
م�صموح له���ا، فقط، مبوجب ترخي�صها، تنفيذ عق���ود �لتاأمن �ملقيد، و�لتي 
ل حت�ص���ل على �أك���رث من 20٪ من �إجمايل �أق�ص���اط �لتاأمن �ملكتتب بها من 
خماطر �صد �لغر تكون نا�صئة عن �أعمال �أو عمليات مرتبطة على نحو وثيق 

باأعمال �أو عمليات �ملجموعة �لتي تنتمي �إليها �صركة �لتاأمن. 
	•مثال عن الرتباط الوثيق 

�صرك���ة �إن�صاء�ت تق���دم تاأمينًا �صحي���ًا �إىل موظفيها �أو عمالها من خ���الل �صركة تاأمن 
مقي���د مملوك���ة ل�صرك���ة �لإن�صاء�ت،  فرتغ���ب )�صركة �لإن�ص���اء�ت( �أي�ص���ًا بتقدمي تلك 
�لتغطي���ة �إىل مقاول���ن م�صتقلن يتعاملون معه���ا، فاملقاولون م�صتقل���ون وغر مرتبطن 
ب�صرك���ة �لإن�صاء�ت، ومع ذلك يج���وز ل�صركة �لتاأمن �ملقيد من �لدرج���ة �لثانية، �مل�صار 
�إليها، �أن ُي�صمح لها بتقدمي تغطية تاأمن �صحي للمقاولن �ملذكورين )يف حدود 20٪ من 

�أعمالها( ب�صبب �رتباط �ملقاولن �مل�صتقلن �لوثيق ب�صركة �لإن�صاء�ت.

1.2.13 �سركة التاأمني املقيد من الدرجة الثالثة 
�سرك���ة تاأم���ني مقيد م���ن الدرجة الثالثة ه���ي: �صركة مملوكة لفئة �أو 
طائفة معينة من �لأ�صخا�س �لذين يز�ولون عمال �أو ن�صاطا متماثال � جتاريا، 
نقابي���ا، مهني���ا، خدميا، ... �لخ � وتق���وم على تنفيذ عق���ود تاأمن للمخاطر 

�ملتعلقة �أو �لتي تن�صاأ من �لأعمال �أو �لعمليات �لأعمال ذ�ت �ل�صلة.
 

1.2.14 اليوم وال�سهر وال�سنة
�ليوم:  يبد�أ من �ل�صاعة �لثانية ع�صرة �صباحا وينتهي قبلها يف �ليوم . 1

�لتايل مبا�صرة. 
يف حال وردت �إ�صارة يف هذه �لتعليمات �إىل يوم �لعمل، فذلك يعني . 2

�أي يوم با�صتثناء �جلمعة، و�ل�صبت، و�أي يوم عطلة ر�صمية �أو عطلة 
م�صرفية يف قطر.   
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�أيام . 3 من  يوم  �أي  بد�ية  من  ويبد�أ  تقومييا–  �صهر�  يعني  �ل�صهر: 
�لأ�صهر �لثني ع�صر من �ل�صنة �مليالدية وتنتهي يف:

نهاية �ليوم قبل �ليوم �ملطابق لل�صهر �لتايل. أ. 
نهاية �ليوم �لأخر من �ل�صهر �لتايل، �إذ� مل يكن هناك يوما مطابقا.ب. 

	•اأمثلة 
�مل���دة �لتي تب���د�أ من بد�ية �لي���وم �خلام�س م���ن يوليو 2013 وتنته���ي قبل �ل�صاعة . 1

�لثانية ع�صرة �صباحا يف 4 �أغ�صط�س 2013 تكون �صهر� تقومييًا. 
�ملدة �لتي تبد�أ من بد�ية 31 يناير 2013 وتنتهي قبل �ل�صاعة �لثانية ع�صرة �صباحا . 2

يف 28 فرب�ي���ر 2013 هي �صهر تقوميي، وينته���ي �ل�صهر �لتقوميي يف �ليوم �لأخر 
من فرب�ير لأنه ل يوجد 29 فرب�ير يف عام 2013. 

وتبد�أ . 4 حمددة،  �ملالية  �ل�صنة  تكن  مل  ما  تقوميية  �صنة  تعني  �ل�صنة 
�ل�صنة �لتقوميية من بد�ية يوم وتنتهي يف نهاية �ليوم قبل �لذكرى 
على  فرب�ير  �صهر  �صاأن  يف  ورد  ما  مر�عاة  مع  �ليوم،  لذلك  �لأوىل 

�لنحو �ملذكور يف �ملثال رقم )2(.
�ملادة  « مر�جعة  ُيرجى  �ملالية«،  »�ل�صنة  عبارة  ملعنى  بالن�صبة  مالحظة: 

138 من قانون �مل�صرف.

1.2.15 كتابياً 
�إذ� م���ا ��صتوجبت تلك �لتعليمات �أم���ر� مكتوبا، فيجوز �إعطاوؤها ب�صكل 
م�صتند على ورق، �أو ب���اأي �صكل �لكرتوين ي�صمح للم�صتلم �لحتفاظ بها قدر 
ما هو �ص���روري، ومبر�عاة �أحكام �ملر�صوم بقان���ون رقم )16( ل�صنة 2010 

باإ�صد�ر قانون �ملعامالت و�لتجارة �للكرتونية. 
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1.2.16 املجموعة اململوكة ل�سخ�س معنوي واحد)ال�سركة الأم »القاب�سة«( 
تتاألف �ملجموعة �ململوكة ل�صخ�س معنوي و�حد )�ل�صركة �لأم( من:

�ل�صخ�صية �لقانونية �ملعنوية للمجموعة ذ�تها)�ل�صركة �لأم(.أ. 
�ل�صركة �لتابعة للمجموعة ذ�تها )�لتابعة لل�صركة �لأم(.ب. 
�ل�صركة �لتابعة ل�صركة تابعة للمجموعة ذ�تها )�لتابعة ل�صركة تابعة ج. 

لل�صركة �لأم(. 
�ل�صركة �ل�صقيقة للمجموعة ذ�تها )�ل�صركة �ل�صقيقة لل�صركة �لأم(.د. 

اإر�ساد:
يجب �أن ُيعلم �أن هذ� �لتق�صيم ل يخل باأن لكل �صركة �صخ�صية . 1

معنوية م�صتقلة طبقا لقانون �ل�صركات �لتجارية.
رغم �أن هناك مفاهيم خمتلفة لل�صركة �لأم و�ل�صركة �لقاب�صة، . 2

�ُتبع يف  ��صتخد�مهما مبعنى و�حد، وهو ما  �ملمكن  �أنه من  �إل 
�لتعليمات �ملاثلة.

يعّرف قانون �ل�صركات �لتجارية �ل�صركة �لقاب�صة باأنها “�صركة . 3
�صخ�س  �صركة  �أو  حمدودة  م�صوؤولية  ذ�ت  �صركة  �أو  م�صاهمة 
�أكرث  �أو  �صركة  على  و�لإد�رية  �ملالية  بال�صيطرة  تقوم   ، و�حد 
من �ل�صركات �لأخرى �لتي ت�صبح تابعة لها، وذلك من خالل 
متلكها )51٪( على �لأقل من �أ�صهم �أو ح�ص�س تلك �ل�صركة �أو 
�أو من �ل�صركات  �ل�صركات، �صو�ء كانت من �صركات �مل�صاهمة 

ذ�ت �مل�صوؤولية �ملحدودة �أو من �صركات �ل�صخ�س �لو�حد “.

1.2.17 ال�سركة الأم وال�سركة التابعة وال�سركة ال�سقيقة
ال�سركة الأم )ال�سركة القاب�سة(هي: �ل�صخ�س �ملعنوي �لذي ميلك . 1

�أو ي�صيطر على �صركة �أو عدة �صركات تابعة )�صخ�س معنوي تابع( 
باأن: 
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ميلك �أو ي�صيطر على 51٪ على �لأقل من ر�أ�صمال �ل�صركة �لتابعة �أو أ. 
�إذ� كان خموًل مبمار�صة )�أو ي�صيطر على ممار�صة( �أغلبية �صالحية 

�لت�صويت يف �ل�صركة �لتابعة. 
من حّقه تعين �أو �إقالة �أغلبية جمل�س �إد�رة �ل�صركة �لتابعة. ب. 
من حّقه ممار�صة تاأثر مهيمن على �إد�رة وعمليات �ل�صركة �لتابعة،  ج. 

ب�صبب  �أو  �لتابعة  لل�صركة  �لأ�صا�صي  �لنظام  يف  يرد  قد  ملا  تنفيذ� 
تعاقدي. 

تكون �صركة �أم ل�صركة تابعة متلك �لأخرة �صركة تابعة �أخرى. د. 
ال�سركة ال�سقيقة هي: �ل�صركة �لتي متتلك فيها �صركة �أخرى ن�صبة . 2

من ر�أ�س مالها ل يقل عن 20٪ ول يزيد على 50٪، بحيث ل تكون 
�أو مبعنى  لل�صركة �لأخرى �ل�صيطرة �لفعلية على �ل�صركة �ل�صقيقة، 
�آخر ل تعترب �ل�صركة �ل�صقيقة �صركة تابعة لل�صركة �لأخرى �ملالكة 

للن�صبة �ملذكورة.

1.2.18 كبار املالكني
�أو . 1 مبا�صر  ب�صكل  ميار�س  �لذي  �ملعنوي(  �أو  )�لطبيعي  �ل�صخ�س 

غر مبا�صر، من خالل طرف ثالث، وب�صكل فردي �أو بامل�صاركة مع 
�آخرين، ما يلي:

ميلك �أو ي�صيطر على �صركة �لتاأمن، وميلك �أو ي�صيطر على ن�صبة ل أ. 
تقل عن 5 ٪ من ر�أ�س مال �ل�صركة �أو �ل�صركة �لأم،

يحق له �صالحية �لت�صويت بن�صبة 5٪ �أو �أكرث يف �ل�صركة �أو �ل�صركة ب. 
�لأم،

�ل�صركة ج.  �أو  �ل�صركة  �إد�رة  على  �ملهيمن  �لتاأثر  ممار�صة  ميكنه 
�أو �صالحيته يف  �ل�صخ�س  بف�صل ح�صة  مبا�صر  ب�صكل  وذلك  �لأم، 

�لت�صويت، �أو من خالل �لرتتيبات �لتعاقدية �أو غرها. 
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�لق�صم  « مر�جعة  ُيرجى  �ل�صلة،  ذ�ت  كلمة  ملعنى  بالن�صبة  مالحظة: 
 .1.2.19

ل يعترب �ل�صخ�س من كبار�ملالكن، باملفهوم �ل�صابق، ويتم ��صتبعاد . 2
�لأ�صهم �أو �صالحية �لت�صويت �أو حقوق �كت�صاب �أ�صهم �أو �صالحية 
مع  �أو  لوحده  كان  �صو�ء  )“�ملالك”(،  �صخ�س  ميلكها  ت�صويت 

�صخ�س ذي �ل�صلة؛ �إذ�: 
ت�صوية أ.  دورة  �لت�صوية �صمن  �أو  �ملخال�صة  لغر�س  �متالكها فقط  مت 

ق�صرة. 
�صالحية ب.  ممار�صة  ويتم  �أمانة  �أو  حر��صة  ب�صفة  �متالكها  مت 

�إىل  �ملقدمة  �لكتابية  للتعليمات  وفقًا  فقط  بها  �ملرتبطة  �لت�صويت 
�ملالك من قبل �صخ�س �آخر.

�حلالت ج.  �أحد  “�ملالك”  فيه  وحتققت  مالية  موؤ�ص�صة  �ملالك  كان 
�لآتية:
• يكت�صب ملكية �لأ�صهم �أو �صالحية �لت�صويت �أو حقوق �لت�صويت 	

نتيجة �صمان �إ�صد�ر �أ�صهم �أو توظيف �أ�صهم على �أ�صا�س �رتباط 
�كت�صب  �لتي  بالظروف  �أن يخطر �مل�صرف فورً�  ثابت، ويجب 

فيها ملكية �لأ�صهم. 
• ول 	 �لأ�صهم،  مبلكية  �ملرتبطة  �لت�صويت  �صالحية  ميار�س  ل 

يتدخل يف �إد�رة �صركة �لتاأمن �أو �ل�صركة �لأم.
• يحتفظ بامللكية لأقل من �صنة و�حدة. 	

1.2.19 الأ�سخا�س ذوو ال�سلة
يكون �صخ�س معنوي مت�صاًل ب�صخ�س معنوي �آخر �إذ�: . 1

كان �أي منهما �صركة تابعة �أو �صركة �أم لل�صخ�س �لآخر.أ. 
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كان لديهما �صركة تابعة �أو �صركة �أم ب�صكل م�صرتك)ملكية م�صرتكة(.ب. 
كان خا�صعًا لتاأثر مايل من ع�صو يف جمل�س �إد�رة �ل�صخ�س �لآخر ج. 

�أو من م�صئول لديه.
يكون �صخ�س طبيعي مت�صاًل ب�صخ�س طبيعي �آخر �إذ� كان �أي منهما . 2

فردً� من عائلة �لآخر، وي�صمل �أفر�د عائلة �ل�صخ�س زوجته وو�لديه 
و�أولده و�أزو�جهم وو�لديهم و�أولدهم. 

�ل�صخ�س . 3 كان  �إذ�  معنوي  ب�صخ�س  مت�صاًل  طبيعي  �صخ�س  يكون 
�لطبيعي ميلك �أو ي�صيطر )ب�صكل مبا�صر �أو غر مبا�صر( على ٪20 
مت�صل  معنوي  �صخ�س  �أو   � �ملعنوي  �ل�صخ�س  ر�أ�صمال  من  �أكرث  �أو 
بال�صخ�س �ملعنوي �لأول � �أو ي�صيطر على �صالحية �لت�صويت فيه، �أو 
قدرته على مز�ولة درجة بالغة من �لتاأثر �أو �ل�صيطرة على �ل�صخ�س 

�ملعنوي. 

1.2.20 مزاولة الأعمال يف قطر اأو من خالها
ل ت�ص���كل �لإ�ص���ارة �إىل مز�ولة �لأعمال يف قطر �أو م���ن خاللها مز�ولة 

لالأعمال يف مركز قطر للمال �أو من خالله. 

1.2.21 اللتزامات القانونية واللتزامات التنظيمية
اللتزام���ات القانوني���ة ل�صرك���ة تاأمن �أو فرع ل�صرك���ة تاأمن �أجنبية �أو 
مكت���ب متثيل ل�صركة تاأمن هي �لتز�ماتها �ملق���ررة مبوجب قانون �مل�صرف 
�أو �أي قان���ون �آخ���ر من قو�نن دولة قط���ر �أو �أي مكان قان���وين �آخر، بح�صب 

�لأحو�ل.
اأم���ا التزاماته���ا التنظيمية ه���ي: �لتز�ماتها مبوجب هذه �لتعليمات �أو 

�أي قر�ر�ت �أو تعاميم �أو توجيهات ت�صدر عن �مل�صرف.
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1.2.22 تف�سري امل�سطلحات امل�ستخدمة يف قانون امل�سرف اأو التعليمات
يت���وىل �مل�ص���رف وح���ده دون غ���ره، تعري���ف �أو تف�ص���ر �أو �إي�ص���اح 
�مل�صطلح���ات �ل���و�ردة يف قانونه، وكذلك �مل�صطلح���ات �مل�صتخدمة يف هذه 
�لتعليمات �أو �لقر�ر�ت �أو �لتعاميم �أو �لتوجيهات �أو غرها �لتي ت�صدر منه.

1.2.23 تعريفات اأخرى 
�لرتجمة �مل�صدقة �أو �ملعتمدة هي: ترجمة م�صدقة �أو معتمدة كتابيًا . 3

يف  قانونًا  له  مرخ�س  مرتجم  ِقَبل  من  و�صليمة  �صحيحة  كرتجمة 
قطر.

قانون �ل�صركات �لتجارية هو: �لقانون رقم )11( ل�صنة 2015، وما . 3
يرد عليه من تعديالت.

بالن�صبة ملعنى ر�أ�س �ملال �ملوؤهل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 9.4 . 3
 نطاق �لخت�صا�س �ملحلي ملقدم طلب �أو ل�صركة تاأمن غر موؤ�ص�صة . 4

يف قطر هو نطاق �لخت�صا�س �لذي يكون فيه مقدم �لطلب �أو �صركة 
�لتاأمن منظم بقو�نن. 

�ل�صركات . 5 قانون  مبوجب  موؤ�ص�صة  �صركة  تعني  �ملدرجة  �ل�صركة 
�لتجارية ك�صركة م�صاهمة عامة تطرح �أ�صهمها لالكتتاب �لعام.

M.C.R . تعني متطلبة �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال. 6
ل�صركات  « بالن�صبة  �ملال  لر�أ�س  �لأدنى  �حلد  متطلبات  ب�صاأن  مالحظة: 

�لتاأمن من خمتلف �لأنو�ع، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 9.2.
�جلهة �لتنظيمية �خلارجية تعني: وز�رة �أو هيئة �أو وكالة �أو  �إد�رة،  . 7

قائمة يف دولة �أجنبية ويكون من م�صئوليتها تنظيم �خلدمات �ملالية 
�أو خدمات �لتاأمن يف تلك �لدولة. 

بالن�صبة ملعنى �لبيانات �ل�صخ�صية، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 11.6.2. . 8
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�خلبر �لكتو�ري هو: �خلبر �لرئي�س يف ريا�صيات �لتاأمن، ُيرجى . 9
مر�جعة �لق�صم 6.2.2)2(.

بالن�صبة ملعنى �لإد�رة �لعليا، ُيرجى مر�جعة مبادئ حوكمة �صركات . 10
�لتاأمن.  

و�لأور�ق؛ . 11 �مللفات  �أو  �لطلبات  جميع  هي:  )�مل�صتند�ت(  �مل�صتند 
خمطوطة �أو �لكرتونية. 

�لوثيقة �أو �لوثائق هي: عقد �أو عقود �لتاأمن ) ُت�صمى ُعرفا بو�ل�س . 12
�لتاأمن(.

مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن: وتعني �لتعميم �ل�صادر عن حمافظ . 13
و�لتعديالت  �مل�صرف،  قانون  مبوجب  �ملركزي  قطر  م�صرف 
و�لتعليمات،  “�ل�صو�بط،  ب�صاأن  لآخر،  وقت  من  عليه  تدخل  �لتي 
�لر�صيدة  و�لإد�رة  و�ل�صفافية،  باحلوكمة،  �خلا�صة  و�لإر�صاد�ت 
وكل  �لتكافل،  و�إعادة  و�لتكافل،  �لتاأمن،  و�إعادة  �لتاأمن،  ل�صركات 

�صخ�س معنوي ميار�س �أن�صطة �أو خدمات مت�صلة بالتاأمن.” 





الف�سل الث�ين :القيود على مزاولة اأعم�ل الت�أمني
 واأعم�ل مك�تب التمثيل ل�سرك�ت الت�أمني 
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القيود على مزاولة اأعم�ل الت�أمني
 واأعم�ل مك�تب التمثيل ل�سرك�ت الت�أمني 

2.1.1 املقدمة
ينطب���ق هذ� �لف�صل فقط على مز�ولة �أعمال �لتاأمن �أو �أعمال مكاتب 

�لتمثيل ل�صركات �لتاأمن يف قطر �أو من خاللها.
 

2.1.2 اإلزامية احل�سول على ترخي�س
ل يجوز لأي �صخ�س تقدمي �أو مز�ولة �أعمال �لتاأمن �أو �أعمال مكتب . 1

على  ح�صوله  بدون  خاللها  من  �أو  قطر  يف  تاأمن  ل�صركة  متثيل 
ترخي�س بذلك من �مل�صرف. 

يتعن على �ل�صخ�س �ملرخ�س له مبز�ولة �أعمال �لتاأمن يف قطر �أو . 2
من خاللها �للتز�م ب�صروط �لرتخي�س وحدوده.

2.1.3 القيود على نطاق اأعمال التاأمني
يج���ب على �صرك���ة �لتاأمن ع���دم مز�ولة �أعمال �لتاأم���ن �لتي ل تدخل 
�صمن نطاق ترخي�صها، ويك���ون نطاق ترخي�س �صركة �لتاأمن بح�صب بيان 

ما هي �أعمال �لتاأمن �لتي ميكن �أن تز�ولها �ل�صركة، كما يلي: 
نوع �أو �أنو�ع �أعمال �لتاأمن �لتي ميكن �أن تز�ولها. أ. 
�أي �صرط �أو قيد يخ�صع له �لرتخي�س، مبا يف ذلك �أي قيد �إقليمي. ب. 

2.1.4 القيود على اأعمال مكاتب التمثيل ل�سركات التاأمني 
يحظر على مكتب متثيل ل�صركة تاأمن مز�ولة �أعمال �لتاأمن. . 1
�أي عقد تاأمن . 2 �أو يتوىل مكتب متثيل ل�صركة تاأمن  ُيعد  �أن  ل يجوز 

مع �أو من خالل �صركة تاأمن �أو �إعادة تاأمن �أجنبية ميثلها بالن�صبة 



112

لنوع تاأمن يكون خا�صعًا للقيد على �لتاأمن خارج �لدولة ح�صبما هو 
من�صو�س عليه يف �ملادة 95 من قانون �مل�صرف. 

2.1.5 حظر الدعاء بحمل ترخي�س 
يحظ���ر على �أي �صخ�س)�صو�ء �صركة �أو �صخ�س طبيعي( غر مرخ�س 
له من �مل�صرف �لدعاء �أو �لإعالن باأنه يحمل ترخي�صا بتقدمي �أو ممار�صة 
�أو مبا�ص���رة �أعمال �لتاأمن، كما يحظر علي���ه ��صتخد�م كلمة �أو �صعار تاأمن 
�أو �إع���ادة تاأمن �أو تكافل �أو �إع���ادة �لتكافل �إل برتخي�س من �مل�صرف، و�إل 

تعر�س للم�صئولية �ملن�صو�س عليها بقانون �مل�صرف.

2.1.6 حظر الدعاء مبزاولة اأعمال التاأمني التكافلي
يحظ���ر على �أي �صخ�س )�صو�ء �صركة �أو �صخ�س طبيعي(غر مرخ�س 
له من �مل�صرف �لدعاء �أو �لإعالن باأنه يحمل ترخي�صا بتقدمي �أو ممار�صة 
�أو مبا�صرة �أعمال �لتاأمن �لتكافلي، و�إل تعر�س للم�صئولية �ملن�صو�س عليها 

بقانون �مل�صرف.

2.1.7 امتناع �سركة التاأمني التكافلي عن مزاولة عمل اآخر
على �صركة �لتاأمن �لتكافلي: 

�أن ل تعلن �أنها تز�ول �أعمال تاأمن غر �أعمال �لتاأمن �لتكافلي. أ. 
�أن تز�ول �أعمال �لتاأمن وفقًا لل�صريعة �ل�صالمية. ب. 

2.1.8 القيود على اأن�سطة اأخرى مبوازاة اأعمال التاأمني
ل يج���وز لأي �صرك���ة تاأمن �أن تز�ول، يف قط���ر �أو يف �أي مكان �آخر، �أي 

�أعمال غر �أعمال �لتاأمن.
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كم���ا ل يج���وز للبنوك �أو غره���ا من �ملوؤ�ص�ص���ات �ملالية � ع���د� �صركات 
�لتاأم���ن بطبيعة �حل���ال � مبا�ص���رة �أو مز�ولة �أعمال وخدم���ات �لتاأمن، �إل 
�أن تك���ون �صرك���ة تاأمن � مرخ�صة وفقا للقانون � مملوك���ة للبنك �أو �ملوؤ�ص�صة 

�ملالية. 

�إىل  « ينتمي  �آخر  معنوي  �صخ�س   �أي  �لق�صم  هذ�  مينع  ل  مالحظة: 
�ملجموعة نف�صها مع �صركة �لتاأمن )و�إمنا لي�س مرخ�صًا ملز�ولة �أعمال 

�لتاأمن(، من مز�ولة �لأعمال غر �ملرتبطة باأعمال �لتاأمن. 

2.1.9 القيد على اأعمال التاأمني املقيد - الأن�سطة التي يجوز مزاولتها
ل يج���وز ل�صركة �لتاأم���ن �ملقيد �أن تز�ول �أي ن�صاط غر �أعمال �لتاأمن 
�ملقيد ما مل يكن �لن�صاط مرتبطًا مبا�صرة �أو ممار�صًا لغر�س �أعمال �لتاأمن 

�ملقيد. 

التاأمني  واأعمال  العام  التاأمني  اأعمال  مزاولة  بني  اجلمع  حظر   2.1.10
الطويل الأجل 

و�أعمال . 1 �لعام  �لتاأمن  �أعمال  تز�ول  �أن  �لتاأمن  ل�صركة  يجوز  ل   
�لتاأمن �لطويل �لأجل على �ل�صو�ء، �إل بعد مو�فقة �مل�صرف ووفقا 

ل�صلطته �لتقديرية. 
�لتاأمن . 2 �أعمال  مبز�ولة  لها  مرخ�صا  تاأمن  �صركة  تز�ول  �أن  يجوز 

�لطويل �لأجل �أي�صًا �أعمال �لتاأمن �ل�صحي،  ويجوز �أن تز�ول �صركة 
�لتاأمن  �أعمال  �لعام  �لتاأمن  �أعمال  مبز�ولة  لها  مرخ�صا  تاأمن 

�ل�صحي. 





الف�سل الث�لث :املتطلبـــ�ت ال�سكليـة للطلبــ�ت 
والبت فيهــ� 
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املتطلب�ت ال�سكلية للطلب�ت والبت فيه� 
الق�سم 3.1 التمهيد

3.1.1 املقدمة 
م���ع مر�عاة �أحكام �لباب �لر�بع � ل�صيما �لف�صل �لأول منه � من قانون 
�مل�ص���رف، يو�ص���ح هذ� �لف�ص���ل �ل�ص���روط و�ملتطلبات �لتي يج���ب تو�فرها 
وتقدميه���ا يف �لطلب���ات �ملقدمة مبوج���ب هذه �لتعليم���ات،  و�ملعلومات حول 
طريقة �لإخطار�ت، و�إ�صد�ر �لقر�ر�ت من قبل �مل�صرف و�إجر�ء�ت �لتظلم 

منها.
�ملتعلقة  « �لق�صم 16.1.8 بع�س �ملتطلبات �لإ�صافية  مالحظة: يت�صمن 

باخلطط �ملطلوبة يف �لف�صل 16. 

الق�سم 3.2 الطلبات والإخطارات والأمور ذات ال�سلة 
3.2.1 تطبيق هذا الق�سم

ُيَطّب���ق هذ� �لق�صم على كافة مناذج �لطلب���ات و�لإخطار�ت و�لقر�ر�ت 
مبوج���ب ه���ذه �لتعليمات. كم���ا ُيَطّبق عل���ى جميع �مل�صتن���د�ت )مبا يف ذلك 
�خلط���ط( �لت���ي يج���ب �أن يقدمه���ا �صخ����س �إىل �مل�ص���رف مبوج���ب ه���ذه 

�لتعليمات. 

3.2.2 الطلبات و امل�ستندات الأخرى املطلوب اأن تكون بال�سيغة املعتمدة
�إذ� ُطل���ب تق���دمي طل���ب �أو �إعط���اء �إخط���ار �أو م�صتند �آخ���ر، بال�صيغة 
�ملعتم���دة، �صوف يق���دم �مل�صرف منوذجًا له���ذ� �لغر�س، ويج���ب ��صتكمال 
�لنم���وذج وفقًا لتعليمات �مل�صرف �خلا�صة بذل���ك، كما يجب �إرفاق �لطلب 
�أو �لإخط���ار �أو �مل�صتن���د بجميع �مل�صتند�ت �لتي يج���ب توفرها مبوجب تلك 

�لتعليمات. 
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3.2.3 اللغة والرتجمات
�إذ� . 1 �لعربية.  باللغة  �مل�صتند  �أو  �لإخطار  �أو  �لطلب  يكون  �أن  يجب 

طلب  لأغر��س  �أو  من  كجزء  �مل�صرف  �إىل  مقدم  م�صتند  يكن  مل 
� يو�فق  �أن ُيرفق برتجمة م�صدقة  �أو �إخطار، باللغة �لعربية، يجب 

عليها �مل�صرف � �إىل �للغة �لعربية. 
على �صاحب �لطلب �أو �ل�صخ�س �لذي يقدم �لطلب �أو �لذي يعطي . 2

�لإخطار �أن يقدم ترجمة م�صدقة �إىل �للغة �لجنليزية عن �لطلب 
�أو �لإخطار �أو �أي م�صتند �آخر �إذ� طلب �مل�صرف ذلك. 

3.2.4 الطلب املكتمل
ل ُيعترب تقدمي �لطلب �أو �إعطاء �لإخطار مكتماًل، ح�صب ما تتطلب . 1

�حلالة، قبل �أن: 
��صتكماله وفقًا لالأحكام ذ�ت �ل�صلة �ملن�صو�س عليها يف هذه أ.  يتم 

�لتعليمات �أو �أي تعليمات ذ�ت �ل�صلة تكون �صادرة عن �مل�صرف. 
يتم توفر جميع �مل�صتند�ت �ملطلوبة مبوجب تلك �لأحكام و�لتعليمات.ب. 
يتم ت�صديد ر�صم �لطلب �ملنطبق و�أي ر�صوم �إ�صافية خا�صة به. ج. 
�مل�صتند�ت د.  و  �لطلب  يف  �لو�ردة  �ملعلومات  �أن  على  �مل�صرف  يوؤكد 

�ملقدمة معه كافية لتمكينه من �لنظر فيه.
�إذ� طلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �لطلب، �أو �إذ� طلب �إجر�ء . 2

تغير يف طلب �أو يف م�صتند مت تقدميه مع �لطلب، ل حُت�صب �ملدة �لتي 
تف�صل بن �لطلب وبن تقدمي �ملعلومات �أو �إجر�ء �لتعديل �صمن �أي 

مدة يّتخذ �مل�صرف خاللها عادة قر�رً� ب�صاأن �لطلب. 
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3.2.5  تغيري املعلومات الواردة يف الطلب 
�إذ� تب���ّن وجود �أي تغير مه���م �أو تغير مقرتح يف �ملعلومات �لو�ردة يف 
طلب مت تقدميه، فعلى �صاحب �لطلب �أن يعلم �مل�صرف بتفا�صيل �لتغير. 

معلومات  على  باحل�سول  اأو  تعديات  باإجراء  امل�سرف  طلبات   3.2.6
اإ�سافية 

�أي . 1 �أو  يعّدل طلبه  �أن  �لطلب  �صاحب  �مل�صرف من  يطلب  �أن  يجوز 
م�صتند مرفق، ويف هذه �حلالة ُيوقف  �لنظر يف �لطلب �إىل �أن يتم 

�إجر�ء �لتعديل. 
يجوز �أن يطلب �مل�صرف من �صاحب �لطلب �أن يعطيه �أي معلومات . 2

�أو م�صتند�ت �أخرى يعتربها �مل�صرف متعلقة بدر��صته للطلب، ويف 
هذه �حلالة  لن ينظر يف �لطلب قبل �أن ي�صتلم �مل�صرف �ملعلومات 

�أو �مل�صتند�ت. 
�صوف يحدد �لطلب للح�صول على معلومات �إ�صافية �أو لإجر�ء تعديل . 3

�لتاريخ �لذي يجب تقدمي �ملعلومات فيه �إىل �مل�صرف �أو �لذي يجب 
�إجر�ء �لتعديالت فيه. 

3.2.7 مراجعة الطلبات من قبل اخلرباء 
يج���وز �أن يكّل���ف �مل�صرف خبرً� حمرتف���ًا ملر�جعة �أي وج���ه من �أوجه 
�لطل���ب، يف ه���ذه �حلالة على �صاح���ب �لطلب �أن يتعاون م���ع �خلبر ويجوز 
�أن يطل���ب �مل�ص���رف من �صاحب �لطل���ب �أن يدفع �أتع���اب �خلبر �لذي قام 

باملر�جعة. 
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3.2.8 �سحب الطلبات والعدول عنها 
يج���وز ل�صاح���ب �لطلب �صحب طلب���ه �أو �لعدول عن���ه، مبوجب �إخطار 

كتابي يقدمه �إىل �مل�صرف، يف �أي وقت، قبل �أن ي�صدر �مل�صرف قر�ره. 

3.2.9 قرار امل�سرف
يكون قر�ر �مل�صرف ب�صاأن طلب �حل�صول على ترخي�س �أو تعديل يف . 1

�لرتخي�س � باحلذف �أو �لإ�صافة �أو �لإلغاء� ، على وجه من �لوجوه 
�لآتية:

منح �لرتخي�س، �أو �ملو�فقة على �لتعديل؛ دون �صروط �أو قيود. أ. 
منح �لرتخي�س، �أو �ملو�فقة على �لتعديل بقيود و�صروط حمددة.ب. 
رف�س منح �لرتخي�س، �أو �لتعديل.ج. 

يكون قر�ر �مل�صرف ب�صاأن طلب �حل�صول على مو�فقة على خطة ما، . 2
على وجه من �لوجوه �لآتية:

�ملو�فقة على �خلطة دون �صروط �أو قيود.أ. 
�ملو�فقة على �خلطة ب�صروط �أو قيود حمددة.ب. 
�ملو�فقة على �خلطة مع مر�عاة �إجر�ء تعديالت معينة.ج. 
رف�س �خلطة. د. 

3.2.10 الإخطار بقرار امل�سرف 
يخط���ر �مل�صرف �صاحب �لطلب كتابيًا بقر�ره ب�صاأن �لطلب، ويف جميع 

�لأحو�ل ُيبَنّ يف �لإخطار �أ�صباب �لقر�ر.
�لإد�رة  « �صتتوىل  �مل�صرف،  قانون  من   85 �ملادة  مبوجب   : �ملالحظة 

�لر�صمية  �جلريدة  يف  �لرتخي�س  مبنح  �ل�صادر  �لقر�ر  ن�صر  �ملخت�صة 
و�لأخرى  �لعربية  باللغة  �إحد�هما  حمليتن،  يوميتن  �صحيفتن  ويف 

باللغة �لإجنليزية. 
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ن�صاطه يف  مز�ولة  مكان ظاهر مبقر  يعر�س يف  �أن  له  �ملرخ�س  وعلى 
�لدولة، وب�شفة دائمة، �شورة معتمدة من الرتخي�ص املمنوح له.  

الق�سم 3.3 اإجراءات التظلم 
3.3.1 القرارات املمكن التظلم منها اأمام جلنة ف�س املنازعات يف الأحوال 

املن�سو�س عليها بقانون امل�سرف . 
باملادة . 1 عليها  �ملن�صو�س  �ملنازعات  ف�ّس  جلنة  �إىل  �لتظّلم  ُيقدم 

)190 ( من قانون �مل�صرف، من ِقَبل:
بطلب أ.  متعلقًا  �لقر�ر  كان  �إذ�  قانونا،  �أو من ميثله  �لطلب،  �صاحب 

غر طلب �لرتخي�س.
متعلقًا ب.  �لقر�ر  كان  �إذ�  قانونا،  ميثله  من  �أو  �لرتخي�س،  �صاحب 

برتخي�س .
�صخ�س �آخر، �إذ� ُمنح ذلك �ل�صخ�س �لآخر حق �لقيام بذلك مبوجب ج. 

حكم  من �أحكام هذه �لتعليمات.
ويج���ب تقدمي �لتظلم خالل 15 يوم���ًا من تاريخ �لإخطار بالقر�ر، على 
�أن يت�صمن �لتظلم �لأ�صباب �لتي ُبني عليها، و�مل�صتند�ت �لتي توؤيده �إن ُوجد.

يبد�أ ميعاد تقدمي �لتظلم �مل�صار �إليها يف �لفقرة �ل�صابقة على �لنحو . 2
�لتي: 

من �ليوم �لتايل ل�صتالم �لإخطار باليد.أ. 
�للكرتوين ب.  �لربيد  �أو  بالفاك�س  �لإخطار  لإر�صال  �لتايل  �ليوم  من 

لذوي �ل�صاأن.
من �ليوم �لتايل ل�صتالم �لإخطار بالربيد �مل�صجل �مل�صحوب بعلم ج. 

�لو�صول.
من �ليوم �لتايل لالإخطار باأي و�صيلة تفيد �لعلم بالقر�ر.د. 
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الرتخي�س
الق�سم 4.1 اأحكام عامة 

4.1.1 املقدمة 
يتن���اول هذ� �لف�ص���ل �لتعليمات �لتي حتكم من���ح �لرت�خي�س ل�صركات 
�لتاأم���ن ومكات���ب �لتمثيل ل�ص���ركات �لتاأمن. وي�صم���ل �أي�ص���ًا عملية تقدمي 
�لطلبات ومعاير �لأهلية و��صتمر�ر �لرت�خي�س وتعديلها و�إلغائها. بالإ�صافة 
�إىل ذلك، يبّن هذ� �لف�صل م�صئوليات �مل�صرف يف ما يتعلق بال�صجل �لعام 

لل�صركات �ملذكورة.
وت�ص���ري �أحكام هذ� �لف�صل مع مر�عاة ن�صو����س �ملو�د من )92:79( 

�لو�ردة بقانون م�صرف قطر �ملركزي.
معاينة  « �إجر�ء  يجب  �لرتخي�س  طلبات  حالت  جميع  يف  مالحظة:   

ميد�نية مكانية للموقع �ملقرتح.

الق�سم 4.2 طلبات الرتخي�س 
4.2.1 طلبات احل�سول على تراخي�س 

يجب تقدمي طلب للح�صول على ترخي�س ملز�ولة �أعمال �لتاأمن �أو . 1
�أعمال مكاتب �لتمثيل ل�صركات �لتاأمن بال�صيغة �ملعتمدة. 

مالحظة: بالن�صبة للم�صتند�ت )مبا يف ذلك �لطلبات( عمومًا، ُيرجى  «
للم�صتند�ت  بالن�صبة  �خل�صو�س،  وجه  على   .3.2 �لق�صم  مر�جعة 

�ملطلوب �أن تكون بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.2. 
يجب �أن يت�صمن �لطلب خطة عمل كتابية ملدة ثالث �صنو�ت، توّفر . 2

ما يلي:
نبذة عن هيكلية �لأعمال �لتي �صوف يتم توليها.أ. 
�لتوقعات �ملالية �لتي تبّن كفاية مو�رد �صاحب �لطلب �ملالية خالل ب. 

تلك �ملدة. 
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اإر�ساد
يجب ت�صميم خطة �لعمل ملدة ثالث �صنو�ت على �لأقل. . 1
بالن�صبة لطلبات مز�ولة �أعمال �لتاأمن، يجب �أن تعك�س �خلطة . 2

جمالت �لأعمال �ملقرتحة وخلفية �ملخاطر، مع تقدمي تفا�صيل 
و�ختيار  �ملال  ر�أ�س  ومتطلبات  �ملتوقعة  �لإن�صاء  تكاليف  عن 
�ملتوقع بح�صب جمالت  و�لتطوير  �لتنظيمي  و�لهيكل  �ملوظفن 
�لأعمال، وهو�م�س �ملالءة و�لرتتيبات �خلا�صة باإعادة �لتاأمن. 
ويجب �أن يت�صمن �أي�صًا معلومات عن �ملنتجات �لتي �صوف يتم 

عر�صها وعن �أ�صاليب �لتوزيع �لتي �صوف يتم ��صتخد�مها. 
ل�صركات . 3 �لتمثيل  مكاتب  �أعمال  مز�ولة  لطلبات  بالن�صبة 

و��صتمر�رية  �لعمل  حالة  �لعمل  خطة  تبن  �أن  يجب  �لتاأمن، 
لن  �لطلب  �صاحب  �أن  بو�صوح  توؤكد  �أن  ويجب  �ملكتب  تاأ�صي�س 
متثيل  مكتب  يقوم  �أن  ويجوز  �لتاأمن،  �أعمال  من  �أي  يز�ول 
لتعدد  �أكرث من موظف مع تقدمي تف�صر  بتعين  تاأمن  ل�صركة 

�ملوظفن.

على �صاحب �لطلب �لذي يقرتح مز�ولة �أعمال تاأمن عرب �لنرتنت . 3
�أن يبن ذلك �لأمر يف طلبه و�أن يت�صمن طلبه ما يلي: 

خطة عمل لأعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت تتقيد بالق�صم 11.11.4 أ. 
.)2(

معلومات كافية تبّن �أنها تتقيد بالق�صم 11.11. ب. 
مالحظة: بالن�صبة ملعنى �أعمال �لتاأمن على �لنرتنت، ُيرجى مر�جعة  «

�لق�صم 11.11.12. 
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يجب �أن ُيذكر يف �لطلب تفا�صيل عن �ل�صخ�س �لذي يقرتح �صاحب . 4
�لطلب تعيينه ب�صفة مدقق مايل. 

يجب �أن يت�صمن طلب �حل�صول على ترخي�س ملز�ولة �أعمال �لتاأمن . 5
ب�صفة  تعيينه  �لطلب  �صاحب  يقرتح  �لذي  �ل�صخ�س  عن  تفا�صيل 

خبر �إكتو�ري. 
�لق�صم  « مر�جعة  ُيرجى   ، �لإكتو�ري  �خلبر  لوظيفة  بالن�صبة  مالحظة: 

 .)2( .6.2.2
يجب �أن يت�صمن طلب �حل�صول على ترخي�س ملز�ولة �أعمال �لتاأمن . 6

�ملعلومات �ملطلوبة يف مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن ب�صاأن كل ع�صو 
�لإد�رة  �لإد�رة وكل ع�صو يف  �أو مرت�صح يف جمل�س  �أو مقرتح  معن 

�لعليا. 
مالحظة:ت�صتوجب �ملادة 128 من قانون �مل�صرف �عتماد كافة �أع�صاء  «

جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا من قبل �مل�صرف قبل �أن يتم تر�صيحهم 
�أو تعيينهم.

يجب �أن يت�صمن �لطلب: . 7
ن�صخة عن كل منوذج وثيقة تاأمن يقرتح �صاحب �لطلب �إ�صد�رها، أ. 

وللم�صرف �أن ي�صدر وثائق موحدة تلتزم بها جميع �ل�صركات.
تاأكيد كتابي على �أن �أيًا من مناذج هذه �لوثائق �لتي تتطلب مو�فقة ب. 

�مل�صرف مبوجب �جلزء 11.5.ب تتقيد بذلك �جلزء. 
�إذ� �قرتح �إ�صد�ر وثائق تاأمن طويل �لأجل �أو تاأمن �صحي، جدول ج. 

�أ�صعار تلك �لوثائق. 
يجب �أن يت�صمن طلب �حل�صول على ترخي�س لفرع: . 8

تعهدً� بال�صيغة �ملعتمدة أ. 
ُيرجى  « �ملعتمدة،  بال�صيغة  �ملطلوبة  للم�صتند�ت  بالن�صبة  مالحظة: 

مر�جعة �لق�صم 3.2.2.
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�إن ب.  و�أنه )وجمموعته،  �لطلب ميلك مو�رد كافية  �أن مقدم  يفيد  ما 
ُوجدت(، يفي مبعاير �ملالءة �ملنطبقة يف نطاق �لخت�صا�س �لذي 

يكون موؤ�ص�صًا فيه.
نطاق ج.  �ملوجودة يف  �لتنظيم �خلارجية  �أن جهة  على  كتابيًا  م�صتند� 

�لخت�صا�س �ملحلي ملقدم �لطلب مو�فقة على �لطلب. 
يطلب . 9 فقد  جمموعة،  من  جزءً�  �أو  فرعًا  �لطلب  مقدم  كان  �إذ� 

وغر  للعزل  قابلة  وغر  و�صريحة  مبا�صرة  كفالة  كتاب  �مل�صرف 
م�صروطة �أو �أي منوذج �صمانة �آخر من مقدم �لطلب �أو من �صركته 
�لطلب  مقدم  يكون  �أن  وي�صرتط،  يطلب  �أن  للم�صرف  ويحق  �لأم. 
وبال�صروط  وبال�صكل  �لقيمة  �أو  باملبلغ  قطر،  يف  مالية  ملو�رد  مالكا 
�لتي يقررها �مل�صرف. وعلى �مل�صرف �إخطار مقدم �لطلب كتابيًا 

بتفا�صيل �أي متطلبات مفرو�صة مبوجب هذه �لفقرة. 
�صركة . 10 ب�صفة  �ملقيد  �لتاأمن  �أعمال  ملز�ولة  طلب  يت�صمن  �أن  يجب 

تاأمن مقيد تفا�صيل: 
يتوقع أ.  �لتي  �لغر  خماطر  عن   : �لثانية  �لدرجة  من  �ملقيد  للتاأمن 

مقدم �لطلب �لتاأمن عليها.
للتاأمن �ملقيد من �لدرجة �لثالثة: عن �لرتباط �لوثيق بن �لأعمال ب. 

�أو �لعمليات �ملذكورة يف �لق�صم 1.2.13. 
مالحظة: بالن�صبة ملعنى �صركة تاأمن مقيد من �لدرجة �لثانية و�لدرجة  «

�لثالثة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.12و 1.2.13. 

4.2.2 ال�سكل القانوين ملقدم الطلب
على مقدم طلب للح�صول على ترخي�س ملز�ولة �أعمال �لتاأمن �أن:. 1

تتخذ �صكل �صركات �مل�صاهمة �لتي تطرح �أ�صهمها لالكتتاب �لعام.أ. 
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تكون �صركة جتارية من نوع �آخر معتمدة من قبل جمل�س �لوزر�ء.ب. 
يف ج.  وترغب  �آخر  �خت�صا�س  قو�نن  مبوجب  موؤ�ص�صة  �صركة  تكون 

�لرتخي�س كفرع. 
�أو . 2 خموًل  ترخي�س  على  للح�صول  �لطلب  مقدم  يكون  �أن  يجب 

�أعمال  ملز�ولة  �ملحلي  �خت�صا�صه  نطاق  قو�نن  مبوجب  مرخ�صًا 
تكون  �أن  مقيد  تاأمن  ل�صركة  يجوز  ل  �لأحو�ل  جميع  ويف  �لتاأمن، 

مرخ�صة كفرع.
مر�جعة  « ُيرجى  للفروع،  بالن�صبة  �لإ�صافية  �لأهلية  ملعاير  مالحظة: 

�لق�صم 4.3.9. 
�أن يكون مقدم �لطلب للح�صول على ترخي�س كمكتب متثيل . 3 يجب 

نطاق  قو�نن  مبوجب  موؤ�ص�صًا  �عتباريًا  �صخ�صًا  تاأمن  ل�صركة 
مرخ�صًا  �أو  خموًل  �لطلب  مقدم  يكون  �أن  ويجب  �آخر،  �خت�صا�س 

مبوجب قو�نن نطاق �خت�صا�صه �ملحلي ملز�ولة �أعمال �لتاأمن. 

4.2.3 �سركات التاأمني التكافلي
�أعمال . 1 مز�ولة  لأغر��س  ترخي�س  على  للح�صول  طلب  مقدم  على 

�لتاأمن �لتكافلي �أن يبن ذلك يف طلبه. 
يجب �أن يت�صّمن �لطلب:. 2

�لتابعة أ.  �ل�صرعية  �لرقابة  تفا�صيل عن �لأع�صاء �ملقرتحن يف هيئة 
ملقّدم �لطلب. 

و�صفًا عن �لنموذج �لت�صغيلي لأعمال �لتكافل �ملقرتحة و�صرحًا عن ب. 
�صبب �قرت�ح مقدم �لطلب ��صتخد�م ذلك �لنموذج. 

لأعمال ج.  بالن�صبة  �ملعتمدة  �ل�صيغة  تتطلبها  �أخرى  معلومات  �أي 
�لتكافل �ملقرتحة. 
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اإر�ساد
�إذ� مل يفر�س �مل�صرف �أن يتم مز�ولة �أعمال �لتكافل با�صتخد�م . 1

منوذج  با�صتخد�م  مز�ولتها  فٌيفرت�س  معن،  ت�صغيلي  منوذج 
�مل�صاربة �أو �لوكالة �أو �لثنن معًا. 

مبوجبه . 2 يقدم  �أرباح  تقا�صم  منوذج  هو  �مل�صاربة  منوذج 
�لتكافلي  �لتاأمن  وثائق  حاملو  ويجري  مال  ر�أ�س  �مل�صتثمرون 
�لعقد  ويحدد  �أق�صاط(،  �أو  ��صتثمارية  )�أمو�ل  م�صاهمات 
وفقًا  �لعمليات  عن  �لناجتة  )�لفائ�س(  �لأرباح  تقا�صم  كيفية 
للم�صغل  �لتقا�صم  ترتيبات  ت�صمح  عام،  وبوجه  �مل�صاربة.  ملبد�أ 
بتقا�صم نتائج �صمان �لكتتاب �ملنبثقة عن �لعمليات و�أي �أد�ء 

��صتثماري موؤ�ت على �مل�صاهمات �مل�صتثمرة. 
منوذج �لوكالة، يدفع حاملو وثائق �لتاأمن �لتكافلي م�صاهمات . 3

�مل�صاهمات  هذه  تت�صمن  ولكن  �لتكافلي،  �ل�صندوق  �إىل 
�ل�صندوق  �إىل  وهبة  للم�صغل  م�صتحقة  ور�صوم  �أتعاب  دفع 
)�لتكافلي( �مل�صرتك، ويتحمل �ل�صندوق كافة �ملخاطر وينتمي 
غرهم،  دون  �لوثائق  حاملي  �إىل  �ل�صنوي  �لت�صغيلي  �لفائ�س 
يتحمله  �لذي  �خلطر  يف  مبا�صرة  �لتكافل  م�صغل  ي�صرتك  ول 
�ل�صندوق �أو يف �أي فائ�س �أو نق�س يف �ل�صندوق، وذلك مقابل 
�إد�رة �لعمليات بالإنابة عن  �أن ي�صتلم �مل�صغل ر�صمًا ثابتًا لقاء 
حاملي �لوثائق. ولكن، ��صتنادً� �إىل �صروط �لعقد، قد يت�صمن 
�أجر �مل�صغل ر�صم �أد�ء يتم فر�صه لقاء �أي فائ�س، كحافز لإد�رة 
�ل�صندوق �لتكافلي بفعالية. مبوجب منوذج �لوكالة، ميكن �أن 
يجني �مل�صغل ربحًا فقط من خالل �صمان �أن م�صاريف �إد�رة 
�لعمليات هي �أقّل من �لر�صوم. يجب �أن تكون �لتكاليف و�لر�صوم 
�لتي ميكن فر�صها على �ل�صندوق �لتكافلي بالكلفة �لأقل �لتي 

ميكن �أن يتفاو�س ب�صاأنها �مل�صغل. 
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�لنموذج �مل�صرتك �لذي يعتمد منوذج �لوكالة بالن�صبة لأن�صطة . 4
�صمان �لكتتاب و�مل�صاربة بالن�صبة لأن�صطة �ل�صتثمار �ملتعلقة 
يكون  �أن  �لأف�صل ويجب  �ملمار�صة  �لتكافل ميثل حاليًا  باأعمال 
�إىل  ي�صعون  �لذين  �لطلبات  بالن�صبة ملقدمي  �ملف�صلة  �ملنهجية 

مز�ولة �أعمال �لتاأمن �لتكافلي يف قطر. 

4.2.4 اإعادة التاأمني 
على مقدم طلب للح�ص���ول على ترخي�س ملز�ولة �أعمال �إعادة �لتاأمن 

)�أو �إعادة �لتكافل( �أن يرفق بطلبه ما يلي: 
�إعادة أ.  �أو  تاأمن  كاإعادة  مز�ولتها  يقرتح  �لتي  �لتاأمن  �أعمال  �أنو�ع 

تكافل.
خربته يف مز�ولة �أعمال �إعادة �لتاأمن �أو �إعادة �لتكافل. ب. 
ُتعنى ج.  �صوف  �لتي  �لتاأمن  �أعمال  من  �ملتوقعة  �لن�صبة  �إىل  �إ�صارة 

باأعمال �إعادة �لتاأمن �أو �إعادة �لتكافل.  
برنامج تقا�صم �لعمولة �ملقرتح، وبالن�صبة ملقدم طلب يقرتح مز�ولة د. 

�ل�صريعة  باأحكام  �لربنامج  تقّيد  كيفية  �لتكافل،  �إعادة  �أعمال 
�لإ�صالمية.

�لتاأمن ه.  �إعادة  �أعمال  مز�ولة  عليها  تنطوي  �لتي  للمخاطر  تقييمه 
و�ملو�رد �ملالية �لإ�صافية �ملطلوبة ملز�ولتها. 

�لتكافل، مهار�ت وخربة و.  �إعادة  يقرتح مز�ولة  ملقدم طلب  بالن�صبة 
هيئة �لرقابة �ل�صرعية �لتابعة له يف جمال �أعمال �لتكافل.  

اإر�ساد
• يت�صمن تعريف كلمة �أعمال �لتاأمن يف هذ� �لبند �أعمال �إعادة 	

عمومًا  �لتعليمات  هذه  تفر�س  ول  �لتكافل  و�إعادة  �لتاأمن 
�لتز�مات خمتلفة ملز�ولة �إعادة �لتاأمن �أو �إعادة �لتكافل. ولكن 
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ل�صركة  يجوز  كان  �إذ�  ما  تاأمن  �صركة  ترخي�س  نطاق  يو�صح 
�أو �إعادة �لتكافل. ويقوم  �لتاأمن مز�ولة �أعمال �إعادة �لتاأمن 
مقدم  كان  �إذ�  ما  ب�صاأن  فيه  و�لبت  �لطلب  بدر��صة  �مل�صرف 
�لطلب ميلك مو�رد مالية كافية وغرها من �ملو�رد و�ملهار�ت 
�أو  �لتاأمن  �إعادة  �أعمال  ملز�ولة  و�ل�صو�بط  و�لأنظمة  و�خلربة 
�إعادة �لتكافل، مع �لأخذ يف عن �لعتبار طبيعة وم�صتوى درجة 

�لتعقيد �أعمال �إعادة �لتاأمن �أو �إعادة �لتكافل �ملقرتحة. 
�أي�صًا  « �لتكافل  �إعادة  �أعمال  ملز�ولة  طلب  يت�صمن  �أن  يجب  مالحظة: 

�ملعلومات �ملطلوبة مبوجب �لق�صم 4.2.3. 

4.2.5 ر�سوم الطلب 
يكون ر�صم طلب �لرتخي�س �لأ�صا�صي: . 1

بالن�صبة لرتخي�س مبز�ولة �أعمال �لتاأمن – 50،000 ريال.أ. 
بالن�صبة لرتخي�س بفرع �أو مبز�ولة �أعمال مكتب متثيل ل�صركة تاأمن ب. 

ريال.   20،000 –

�ل�صرورة، . 2 �قت�صت  كلما  �إ�صافيا  ر�صما  يفر�س  �أن  للم�صرف  يجوز 
على �أن ٌيخطر بذلك مقدم �لطلب.

ويف جميع �لأحو�ل تكون جميع �لر�صوم �ملح�صلة غر قابلة لال�صرتجاع.
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الق�سم 4.3 الأهلية
• اجلزء 4.3.اأ الأهلية – اأعمال التاأمني 	

4.3.1 املتطلبات العامة لاأهلية
يكون مقدم طلب �أهاًل للح�صول على ترخي�س مبز�ولة �أعمال �لتاأمن، 
�إذ� �رت���اأى �مل�صرف وفقا ل�صلطت���ه �لتقديرية باأن مق���دم �لطلب يتقّيد بكّل 

�ملتطلبات �لو�ردة يف هذ� �جلزء. 

4.3.2 املنا�سبة واملاءمة
يجب �أن يّت�صم مقدم �لطلب باملنا�صبة و�ملالءمة. . 1
�لعن�صر . 2 هذ�  تقدير  عنا�صر  يف  ي�صع  �أن  �مل�صرف  على  يتعن 

�لعتبار�ت �لآتية:
هيئة أ.  قبل  من  تاأديبي  لإجر�ء  يومًا  �لطلب  مقدم  تعّر�س  �إذ�  ما 

حكومية �أو وكالة حكومية �أو منظمة ذ�تية �لتنظيم �أو هيئة حمرتفة 
�أو غرها.

�أية خمالفة �رتكبها مقدم �لطلب لأي حكم من�صو�س عليه يف قانون ب. 
خدمات مالية �أو قو�عد �أو نظم �أو بيانات مبادئ �أو قو�نن ممار�صة 

�أو غرها. 
ما �إذ� كان �صبق رْف�س �أي �إجر�ء يف �أية جهة ملقدم �لطلب، �أو ُفر�س ج. 

قيود على حقه يف مز�ولة جتارة �أو �أعمال �أو مهنة ت�صتوجب ترخي�صًا 
�أو ت�صجياًل �أو مو�فقة �أو �إذنًا، من �أية جهة. 

�أية ت�صوية �أو تعوي�س �تفاقي �أو ق�صائي، �أدى مبوجبه مقدم �لطلب د. 
�أو ما يعادلها  �أكرث من 1،000،000 ريال،  �أو مبالغ جمموعها  مبلغ 

بعملة �أخرى.
ما �إذ� كان قد �صبق وتعر�س مقدم �لطلب لتعنيف ر�صمي �أو تاأديب ه. 
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�أو �نتقاد علنًا �أو خ�صع لأمر حمكمة �صدر بناء على دعوى من هيئة 
تنظيمية يف قطر �أو حتقيق ر�صمي �أو جهة تنظيمية خارجية.

ما �إذ� كان مقدم �لطلب من �مل�صهود له بالنز�هة و�ل�صدق يف كافة و. 
معامالته مع �مل�صرف. 

باحلالة ز.  متعلقًا  ويكون  �مل�صرف  يقدره  �آخر  �عتبار  �أو  �أمر  �أي 
�ملعرو�صة. 

4.3.3 كبار املالكني والرتباطات الأخرى
يجب �أن يّت�صم كبار �ملالكن �لتابعن ملقدم طلب باملنا�صبة و�ملالءمة. . 1
مالحظة: بالن�صبة لهذ� �لبند، ت�صري يف �صاأنه �ملفاهيم و�ملعاير �لو�ردة  «

يف مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن، وذلك على �صبيل �ل�صرت�صاد، وكلما 
�قت�صت �ل�صرورة. 

يجب على كبار �ملالكن و�لأ�صخا�س �لتابعن ملقدم طلب �أن ل مينعو� . 2
�مل�صرف من �لإ�صر�ف عليهم بفعالية و�أن ل ي�صكلو� �أي خطر له. 

عند �تخاذ قر�ر مبوجب �لفقرتن �ل�صابقتن، ي�صع �مل�صرف يف عن . 3
�لعتبار ما يلي: 

عالقات أ.  �أية  ذلك  يف  مبا  جمموعته،  د�خل  يف  �لطلب  مقدم  و�صع 
�أخرى بن كبار �ملالكن �لتابعن ملقدم �لطلب و�لأ�صخا�س �ملرتبطن 

به. 
�أية معلومات تقدمها جهات تنظيمية �أخرى عن مقدم �لطلب �أو �أي ب. 

كيان �آخر �صمن جمموعته. 
�خللفية و�لتاريخ وطبيعة ونطاق �أن�صطة كبار �ملالكن �لتابعن ملقدم ج. 

�لأفر�د ذوي  �أو  �لإد�رة  تلك �خلا�صة مبجل�س  �لطلب، مبا يف ذلك 
�مل�صئوليات �لكربى �صمن جمموعة مقدم �لطلب �أو �ملرتبطن بها، 
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على  �أو  �لطلب  مقدم  على  ممار�صتها  ميكن  �لتي  �لتاأثر  ودرجة 
�أن�صطته. 

�أو �عتبار�ت د.  �أثر  �أو جمموعته خا�صع لأي  �إذ� كان مقدم �لطلب  ما 
�ملالكن  كبار  تاأ�صي�س  ب�صبب مكان  �أو  تاأ�صي�صه  ب�صبب مكان  عك�صية 

�لتابعن له. 
�إذ� كان �أحد كبار �ملالكن �صخ�صًا �عتباريًا، م�صدر متويله �أو �أمو�له ه. 

وقدرته على توفر ر�أ�س مال �إ�صايف �إىل مقدم �لطلب. 
نوع وم�صتوى �لإ�صر�ف �لتنظيمي يف بلد �أو يف بلد�ن تاأ�صي�س �أع�صاء و. 

�ملجموعة �أو �لذي يعمل فيه مقدم �لطلب �أو �أي ع�صو من جمموعته. 
و�ملعاير ز.  بالتفاقيات  �لتقيد  ودرجة  �لتنظيمية  �لتحتية  �لبنية 

�ملحددة دوليًا يف �أي بلد.
باحلالة ح.  متعلقًا  ويكون  �مل�صرف  يقدره  �آخر  �عتبار  �أو  �أمر  �أي 

�ملعرو�صة.
 

4.3.4 ماءمة اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوظفني 
يجب �أن يّت�صم �أع�صاء جمل�س �إد�رة مقدم �لطلب وموظفوه باملالءمة . 1

و�خلربة  و�ملعرفة  �ملهار�ت  من  كافية  جمموعة  لديهم  يكون  و�أن 
لإد�رة �صئون مقدم �لطلب بطريقة �صليمة و�حرت�زية.

مالحظة: بالن�صبة لهذ� �لبند، ت�صري يف �صاأنه �ملفاهيم و�ملعاير �لو�ردة  «
يف مبادئ حوكمة �لتاأمن وذلك على �صبيل �ل�صرت�صاد، وكلما �قت�صت 

�ل�صرورة. 
عن . 2 يف  �مل�صرف  ي�صع   ،)1( �لفقرة  مبوجب  قر�ر  �تخاذ  عند 

�لعتبار ما يلي: 
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�لعليا أ.  و�إد�رته  �لطلب  مقدم  �إد�رة  جمل�س  يف  ع�صو  كل  مالءمة 
ومالءمة موظفيه ب�صكل عام. 

ما �إذ� كان لدى مقدم �لطلب �صيا�صات مو�رد ب�صرية قوية و م�صممة ب. 
بحيث ت�صمن مز�ولة �أن�صطته وفقًا ملعاير �صلوك ونز�هة عالية. 

مقدمي ج.  �إىل  �أن�صطة  باإ�صناد  �أو  بتعين  �لطلب  مقدم  قام  �إذ�  ما 
خدمات لديهم �خلربة �لكافية و�لفهم �لكايف لأن�صطة مقدم �لطلب. 

باحلالة د.  متعلقًا  ويكون  �مل�صرف  يقدره  �آخر  �عتبار  �أو  �أمر  �أي 
�ملعرو�صة.

4.3.5 املوارد املالية 
وم�صتوى . 1 لطبيعة  كافية  مالية  مو�رد  �لطلب  مقدم  ميلك  �أن  يجب 

درجة �لتعقيد �أعمال �لتاأمن �ملقرتحة.
عن . 2 يف  �مل�صرف  ي�صع   ،)1( �لفقرة  مبوجب  قر�ر  �تخاذ  عند 

�لعتبار ما يلي: 
ما �إذ� كانت مو�رد مقدم �لطلب �ملالية يف وقت تقدمي �لطلب ملتزمة أ. 

بهذه �لتعليمات وما �إذ� كان من �ملرّجح �أن تبقى تلك �ملو�رد �ملالية 
ملتزمة بها. 

�إىل �أية درجة يكون �أو ُيرجح �أن يكون مقدم �لطلب قادرً� على توفر ب. 
ر�أ�س مال �إ�صايف، �إذ� �قت�صت �حلاجة، وو�فق على ذلك �مل�صرف.

للعمل ج.  ترخي�س  على  �حل�صول  �إىل  ي�صعى  �لطلب  مقدم  كان  �إذ� 
�ملال  ر�أ�س  �أو  �لكافية  �ملالية  �ملو�رد  لديه  كان  �إذ�  ما  فرع،  ب�صفة 

�لكايف يف قطر. 
�إذ� كان مقدم �لطلب جزءً� من جمموعة، �أثر �صائر �أع�صاء �ملجموعة د. 

�أية  �إىل  �خل�صو�س،  وجه  )وعلى  �لطلب  مقدم  مو�رد  كفاية  على 



137

درجة يكون مقدم �لطلب خا�صعًا لالإ�صر�ف �لحرت�زي �ملوحد من 
قبل جهة تنظيمية خارجية(.

باحلالة ه.  متعلقًا  ويكون  �مل�صرف  يقدره  �آخر  �عتبار  �أو  �أمر  �أي 
�ملعرو�صة.

4.3.6 الأنظمة وال�سوابط 
يجب �أن تتو�فر يف �أنظمة و�صو�بط مقدم �لطلب ما يلي:. 1

�لتاأمن أ.  �أعمال  �لتعقيد  درجة  وم�صتوى  لطبيعة  كافية  تكون  �أن 
�ملقرتحة.

�أن يكون لديه موظفن موؤهلن ل�صمان فعالية �لأنظمة و�ل�صو�بط. ب. 
لأجل ج.  مالئم  ب�صكل  �مل�صئوليات  و�ل�صو�بط  �لأنظمة  دد  حُتَ �أن  يجب 

�حلماية �صد وقوع �أخطاء و�صد �صوء ��صتخد�م �لأنظمة ويجب �صمان 
�أن ما من فرد لديه �صيطرة على كل مرحلة من مر�حل �ملعامالت. 

يجب �أن تكون مالئمة ملعاجلة خماطر �جلرمية �ملالية �لتي ت�صكلها د. 
�أعمال �لتاأمن �ملقرتحة ملقدم �لطلب. 

�لأمو�ل ه.  غ�صل  مكافحة  ب�صاأن  قطر  دولة  بقو�نن  تتقيد  �أن  يجب 
ومتويل �لإرهاب. 

عن . 2 يف  �مل�صرف  ي�صع   ،)1( �لفقرة  مبوجب  قر�ر  �تخاذ  عند 
�لعتبار ما يلي:

ما �إذ� كانت �أنظمة و�صو�بط مقدم �لطلب تبدو منا�صبة ولها مو�رد أ. 
�لتنظيمية  و�لتز�ماته  ومو�رده  �صئونه  و�إد�رة  ومر�قبة  لدعم  كافية 

ب�صكل �صليم و�حرت�زي. 
مالءمة ب.  على  �لطلب  مقدم  جمموعة  �أع�صاء  ل�صائر  �ملحتمل  �لأثر 

�لأنظمة و�ل�صو�بط �خلا�صة مبقدم �لطلب. 
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باحلالة ج.  متعلقًا  وي��ك��ون  �مل�صرف  ي��ق��دره  �آخ��ر  �عتبار  �أو  �أم��ر  �أي 
�ملعرو�صة.

4.3.7 اللتزام بالقوانني والتعليمات 
يجب �أن يوقع مقدم �لطلب �إقر�ر� باأنه ملتزم بالقو�نن و�لتعليمات.. 1
وير�عي  �مل�صرف لدى تقديره لهذ� �لإقر�ر طبيعة وم�صتوى درجة . 2

�لتعقيد �لعمليات �ملقرتحة من مقدم �لطلب. 

4.3.8 مقدمو طلبات الرتخي�س ل�سركات التاأمني التكافلي
يج���ب �أن ين�س �لنظام �لأ�صا�صي ملقدم طل���ب للح�صول على ترخي�س 
ك�صركة تاأمن تكافلي على �أن مز�ولة �أعمال �لتاأمن باأكملها تكون متفقة مع 

�ل�صريعة �لإ�صالمية. 

4.3.9 الفروع
ينطبق هذ� �لق�صم على مقدم طلب للح�صول على ترخي�س كفرع. . 1
قو�نن . 2 مبوجب  مرخ�صًا  �أو  خموًل  �لطلب  مقدم  يكون  �أن  يجب 

نطاق �خت�صا�صه �ملحلي ملز�ولة �أعمال �لتاأمن من �لنوع �أو �لأنو�ع 
يف�صح  �أن  يجب  كما  لها،  ترخي�س  على  للح�صول  طلبًا  قدم  �لتي 
مقدم �لطلب يف طلبه عن �أي �صرط �أو قيد مفرو�س عليه يف نطاق 

�خت�صا�صه �ملحلي يف ما يتعلق مبز�ولة �أعمال �لتاأمن. 
�لقو�نن . 3 �أن  على  �لد�لة  �مل�صتند�ت  �لطلب  مقدم  ُيرفق  �أن  يجب 

�خت�صا�صه  نطاق  �لطلب يف  �ملنطبقة على مقدم  و�ملعاير  و�لنظم 
لتلك  ومتنا�صقة  وم�صاوية  منا�صب  عاملي  م�صتوى  ذ�ت  هي  �ملحلي 

�ملنطبقة يف قطر. 
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عن . 4 يف  �مل�صرف  ي�صع   ،)3( �لفقرة  مبوجب  قر�ر  �تخاذ  عند 
�لعتبار ما يلي: 

نوع وم�صتوى �لإ�صر�ف �لتنظيمي يف نطاق �لخت�صا�س �ملحلي ملقدم أ. 
�إذ� كان خمتلفًا عن  تاأ�ّص�س،  �لطلب )ويف نطاق �لخت�صا�س حيث 

نطاق �خت�صا�صه �ملحلي(. 
ما �إذ� كانت �لتز�مات مقدم �لطلب �لتنظيمية يف نطاق �خت�صا�صه ب. 

�ملحلي تتد�خل مع �لتز�ماته �لقانونية و�لتنظيمية �أو متنعه من �لتقيد 
بها يف قطر �أو متنع �مل�صرف من �لإ�صر�ف بفعالية على �لفرع. 

و�ملعاير ج.  بالتفاقيات  �لتقيد  ودرجة  �لتنظيمية  �لتحتية  �لبنية 
�ملحددة دوليًا يف نطاق �خت�صا�صه �ملحلي.

باحلالة د.  متعلقًا  ويكون  �مل�صرف  يقدره  �آخر  �عتبار  �أو  �أمر  �أي 
�ملعرو�صة.

ب�صكل . 5 متقيدً�  �لطلب  ملقدم  �ملحلي  �لخت�صا�س  نطاق  يكن  مل  �إذ� 
�لتاأمن  ملر�قبي  �لدولية  للر�بطة  �لأ�صا�صية  باملبادئ  جوهري 
)I.A.I.S( �أو مبعاير جمموعة �لعمل �ملايل )F.A.T.F(،  فيجوز 
للم�صرف طرح �أية ��صتف�صار�ت يعتربها �صرورية ب�صاأن �مل�صاهمن 

�لتابعن ملقدم �لطلب وهيكل �إد�رته وو�صعه �ملايل. 

• اجلزء 4.3.ب الأهلية – اأعمال مكاتب التمثيل ل�سركات التاأمني 	
4.3.10 معايري الرتخي�س

يك���ون مقدم طلب �أهاًل للح�صول عل���ى ترخي�س مبز�ولة �أعمال مكتب 
متثيل ل�صركة تاأمن، �إذ� �رتاأى �مل�صرف وفقا ل�صلطته �لتقديرية باأن مقدم 

�لطلب يتقّيد بكّل �ملتطلبات �لو�ردة يف هذ� �جلزء. 
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4.3.11 املنا�سبة واملاءمة  
يجب �أن يّت�صم مقدم �لطلب باملنا�صبة و�ملالءمة. . 1
عند �تخاذ قر�ر مبوجب �لفقرة )1(، يتعن على �مل�صرف �أن ي�صع . 2

يف عنا�صر تقدير هذ� �لعن�صر ذ�ت �لعتبار�ت �لو�ردة يف �لق�صم 
.4.3.2

4.3.12 كبار املالكني والروابط الوثيقة والرتباطات الأخرى 
ي�صري على هذ� �لبند كل ما ورد بالبند رقم ) 4.3.3(.. 1
ويتعن على �مل�صرف �أن ي�صع يف �لعتبار �لأمور ذ�تها �لو�ردة ب�صاأن . 2

�لطلب �ملقدم ملز�ولة �أعمال �لتاأمن ب�صفة فرع. 

4.3.13 نطاق الخت�سا�س املحلي
ي�صري على هذ� �لبند كل ما ورد بالبند رقم ) 4.3.9(.

 
4.3.14 اللتزام بالقوانني والتعليمات

يجب �أن يوقع مقدم �لطلب �إقر�ر� باأنه ملتزم بالقو�نن و�لتعليمات.

اإر�ساد
• �مل�صرف 	 يبت  �أن  �مل�صرف )�ملادة 82(، يجب  قانون  مبوجب 

يف طلب �لرتخي�س خالل �صتن  يومًا من تاريخ ��صتيفاء �لطلب 
جميع �ل�صروط �ملتطلبة قانونا، ولذ� �إذ� طلب �مل�صرف �ملزيد 
�لطلب  بن  �ملدة  حُت�صب  لن  تعديل،  �إجر�ء  �أو  �ملعلومات  من 

وتوفر �ملعلومات �أو �إجر�ء �لتعديل �صمن �ل�صتن يومًا. 
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الق�سم 4.4 قرار امل�سرف ب�ساأن طلبات الرتخي�س
4.4.1 قرار امل�سرف ب�ساأن الطلبات 

يجوز �أن يرف�س �مل�صرف منح �لرتخي�س �ملطلوب يف �حلالت �لآتية: . 1
�إذ� مل تتو�فر �أحد �صروط ومعاير �لأهلية.أ. 
�إذ� مل يكن حمققا مل�صلحة �لقت�صاد �لوطني.ب. 

مالحظة 1 : للم�صرف �أن مينح �لرتخي�س بغر قيد �أو �صرط �أو مينحه  «
بقيود �أو �صروط �أو يرف�س منحه.

ويخطر �مل�صرف مقدم �لطلب كتابيًا بقر�ر �لرف�س و�أ�صبابه وذلك على 
�لوجه �ملبن يف قانون �مل�صرف.

�إذ� �ّتخذ قر�ر باملو�فقة بقيد �أو �صرط، فيجب �أن يبّن �لإخطار �ل�صروط 
�أو �لقيود. ب�صكل عام، ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 

مالحظة 2 : قد يت�صمن قر�ر �مل�صرف ب�صاأن �لطلب قر�ر�ت �أخرى ب�صاأن:  «
• �أع�صاء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا )ُيرجى مر�جعة مبادئ 	

حوكمة �صركات �لتاأمن( 
• مناذج �لوثائق �لتي ت�صتوجب مو�فقة �مل�صرف )ُيرجى مر�جعة 	

�جلزء 11.5.ب( 
• )ُيرجى 	 �مل�صرف  مو�فقة  ت�صتوجب  �لتي  �لأ�صعار  جد�ول 

مر�جعة �جلزء 11.5.ج( 
يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 2
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1  «

4.4.2 النطاق، وال�سروط والقيود على الرتاخي�س 
ل�صركة . 1 �لتي ميكن  �لتاأمن  �أعمال  نطاق  �ل�صادر  �لرتخي�س  يحدد 

على  مفرو�صة  �صروط  �أو  قيود  �أي  �إىل  بالإ�صافة  مز�ولتها  �لتاأمن 
�لرتخي�س. 
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ل�صركة . 2 ميكن  �لتي  �لتاأمن  �أعمال  �أنو�ع  �لرتخي�س  نطاق  يحدد 
�لتاأمن مز�ولتها وما �إذ� تتخذ هذه �لأعمال �لأ�صكال �لتالية: 

�أعمال �لتاأمن �لتقليدي.أ. 
�أعمال �إعادة �لتاأمن �لتقليديب. 
�أعمال �لتاأمن �لتكافلي.ج. 
�أعمال �إعادة �لتاأمن �لتكافلي.د. 
�أعمال �لتاأمن �ملقيد من �لدرجة �لأوىل �أو �لثانية �أو �لثالثة.ه. 
�أعمال تاأمن �أخرى ل تندرج حتت �لأنو�ع �ل�صابقة.و. 

مالحظة: �أنظر �لق�صم 1.2.5 ملعرفة �ملزيد حول �أنو�ع �أعمال �لتاأمن «
ي�صدر �لرتخي�س �ملقيد �أو �مل�صروط على وجه من �لوجوه �لآتية: . 3

مت�صمنا �صرطا �أو قيد� موؤبد� �أو ملدة حمدودة.أ. 
مت�صمنا حدود� للنطاق �ملكاين لتقدمي �خلدمة حمل �لرتخي�س. ب. 
مت�صمنا قيد� �أو �صرطا مل يرد ذكره فيما �صبق.ج. 

مر�جعة  « ُيرجى   – �لرتخي�س  نطاق  �ملو��صفة   هذه  ُت�صّمى  مالحظة: 
�لق�صم 2.1.3. 

 
الق�سم 4.5 ا�ستمرار الرتاخي�س

4.5.1 الأهلية امل�ستمرة
يج���ب �أن تظل معاير و�ص���روط �لأهلية متو�فرة با�صتم���ر�ر ويف جميع 
�لأح���و�ل يف �لرتخي����س حتى يظل قائم���ا، وذلك وفقًا للمعاي���ر �لو�ردة يف 

�لق�صم 4.3. 

4.5.2 مدة الرتاخي�س 
يظ���ل �لرتخي�س �ص���اري �ملفعول م���ا مل تتحقق مقت�صي���ات ن�س �ملادة 

)90( من قانون �مل�صرف.
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4.5.3 ا�ستخدام الرتخي�س
مز�ولة . 1 �لتاأمن  ل�صركة  �لتمثيل  مكتب  �أو  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

�أ�صهر من  �صتة  بها، خالل  �ملرخ�س  و�لأن�صطة  و�لأعمال  �خلدمات 
تاريخ �صدور �لرتخي�س )ما مل ميّدد �مل�صرف هذه �ملدة(. 

يجب �أن ت�صتمر �صركة تاأمن �أو مكتب متثيل ل�صركة تاأمن يف مز�ولة . 2
�لأعمال �ملرخ�س بها لالحتفاظ بالأهلية ل�صتمر�ر هذ� �لرتخي�س. 
�ملرخ�س  �لأعمال  تز�ول  �إذ� مل  �لرتخي�س  �إلغاء  للم�صرف  ويجوز 

بها ملدة �صتة �أ�صهر متو��صلة �أو �أكرث. 

4.5.4 ر�سم الرتخي�س الأويل 
تاأمن . 1 له ) �صركة  للمرخ�س  �إذ� �صدر قر�ر بالرتخي�س فال يجوز 

�أو مكتب متثيل ل�صركة تاأمن( مز�ولة �لأعمال �ملرخ�س بها �إل بعد 
�مل�صرف خالل 15  �إىل  بالكامل  �لأويل  �لرتخي�س  ر�صم  �أد�ء مبلغ 

يوم عمل من تاريخ �صدور �لقر�ر.
ويح�صب ر�صم �لرتخي�س �لأويل على �لنحو �لآتي: . 2

�س × ع ٪ 12
حيث يكون حرف:

�لطلب. تقدمي  وقت  يف  �ل�صنوي   �لرتخي�س  “�س” ر�صم 
و31  �لرتخي�س  منح  تاريخ  بن  �ملتبقية  �لكاملة  �لأ�صهر  “ع” عدد 

دي�صمرب �لتايل، وجترب ك�صور �ل�صهور �صهر� كامال.  

4.5.5 ر�سم الرتخي�س ال�سنوي 
تاأمن( . 1 ل�صركة  متثيل  مكتب  �أو  تاأمن  )�صركة  له  �ملرخ�س  يوؤدي 

وتبد�أ  �لرتخي�س،   �صنو�ت  من  �صنة  كل  عن  �صنويًا  ترخي�س  ر�صم 



144

�صنة �لرتخي�س من �أول يناير وتنتهي يف �آخر دي�صمرب �لتايل، ويجب 
�أد�ء �لر�صم قبل �آخر يناير من �ل�صنة ذ�ت �ل�صلة، وذلك كله وفقًا 

للتعليمات �ل�صادرة من �مل�صرف يف هذ� �ل�صاأن.
يكون �لر�صم �ل�صنوي:. 2

بالن�صبة ل�صركة تاأمن – 50،000 ريال.أ. 
بالن�صبة ملكتب متثيل ل�صركة تاأمن – 20،000 ريال. ب. 

�إذ� مل يدفع ر�صم �لرتخي�س �ل�صنوي يف �مليعاد �ملقرر جاز للم�صرف . 3
�إلغاء �لرتخي�س.

4.5.6 ر�سوم الرتخي�س الإ�سافية 
يلت���زم �ملرخ�س له)�صركة تاأمن �أو مكت���ب متثيل ل�صركة تاأمن( باأد�ء 
�أي مبالغ يفر�صها �مل�صرف يف �أي وقت كر�صوم تر�خي�س �إ�صافية، و�إل جاز 

للم�صرف �إلغاء �لرتخي�س.

الق�سم 4.6 التعديات التي ت�ستوجب موافقة امل�سرف 
4.6.1 موافقة امل�سرف على بع�س التعديات 

يجب مو�فقة �مل�صرف على �أي �إجر�ء �أو تعديل � بالإ�صافة �أو �حلذف . 1
�أو �لإلغاء � يعتزم �ملرخ�س له �إجر�وؤه،  وبخا�صة يف �حلالت �لتية: 

تعديل يف �ل�صم �لتجاري �أو �لقانوين، وذلك بالن�صبة ل�صركة تاأمن أ. 
من�صاأة يف قطر.

تعديل �أي ��صم جتاري ي�صتخدم يف مز�ولة �أعمال �لتاأمن يف قطر. ب. 
تعديل �لو�صع �أو �ملركز �لقانوين. ج. 
تعديل عنو�ن مكان �لعمل �لرئي�س يف قطر. د. 
تعديل عنو�ن �ملكتب �مل�صجل يف قطر، وذلك بالن�صبة ل�صركة تاأمن ه. 

مرخ�صة كفرع.
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وقف كل �أو جزء من �أعمال �لتاأمن يف مكتب �أو �أي مقر �آخر يف قطر. و. 
غلق �أو فتح مكتب �أو �أي مقر �آخر يف قطر. ز. 
غلق �أو فتح فرع �أو مكاتب �أو �أي مقر �آخر خارج قطر، وذلك بالن�صبة ح. 

ل�صركة تاأمن موؤ�ص�صة يف قطر.
�ملالحظة 1: �إذ� كان �لتعديل �ملطلوب ٌيعد تعديال يف نطاق �لرتخي�س  «

فيجب تقدمي طلب تعديل يف �لرتخي�س )ُيرجى مر�جعة �لق�صم 4.7( 
مو�فقة  « ت�صتوجب  �أخرى  تغير�ت  �أو  تعديالت  هناك   :2 �ملالحظة 

�مل�صرف – على وجه �خل�صو�س: 
• تغير�ت يف جمل�س �إد�رة �صركة �لتاأمن �أو �إد�رتها �لعليا )ُيرجى 	

مر�جعة مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن( 
• مر�جعة 	 )ُيرجى  �لإلز�مي  �أو  �لقانوين  �لحتياطي  ��صتخد�م 

�لق�صم 9.4.4( 
• زيادة �أو تخفي�س ر�أ�س �ملال )ُيرجى مر�جعة �لق�صم 9.4.10( 	
• �إدخال منوذج وثيقة تاأمن جديد �أو تعديل يف �لنموذج �ملعتمد 	

من قبل )ُيرجى مر�جعة �لق�صم 11.5.2( 
• مر�جعة 	 )ُيرجى  �لأق�صاط  يف  �أو  �لأ�صعار  جد�ول  يف  تعديل 

�لق�صم 11.5.8 )2(( 
يجب على �ملرخ�س له )�صركة تاأمن �أو مكتب متثيل ل�صركة تاأمن( . 2

�لوقت  �ملطلوب يف  �لتغير  �أو  �لتعديل  للمو�فقة على  يقدم طلبا  �أن 
�ملنا�صب ومبا يكفي لدر��صته و�إ�صد�ر �لقر�ر ب�صاأنه، على �أن يت�صمن 

�لطلب ما يلي: 
تفا�صيل �لتعديل �أو �لتغير �ملقرتح و�أ�صبابه.أ. 
مطلوبة ب.  �أخرى  مو�فقات  �أية  على  �حل�صول  على  �لد�لة  �مل�صتند�ت 

مبوجب قو�نن ونظم قطر �أو من ِقَبل جهة تنظيمية خارجية. 
ما �إذ� كان �لتعديل �صيوؤدي �إىل تخفي�س يف م�صتوى �خلدمة �ملقدمة ج. 
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�إىل �أ�صحاب �لوثائق �أو �لعمالء يف قطر، وما هو تف�صر ذلك،  وما 
هي )�إن ُوجدت( �لرتتيبات �لتي مت �تخاذها لتخفيف �لآثار. 

�أو د.  �ملايل  �لتاأمن  �صركة  و�صع  على  يوؤثر  �صوف  �لتعديل  كان  �إذ�  ما 
�أو  �ل�صمعة(  �إىل  ي�صيء   خطر  �أي  ذلك  يف  )مبا  خماطرها  �إطار 

ي�صتوجب �أي تغير�ت يف �صيا�صاتها و�إجر�ء�تها. 
وينطبق �جلزء 3.2 على هذ� �لبند. 

�أو . 3 قطر  د�خل  �أخرى  جهة  مو�فقة  �ملطلوب  �لتعديل  ��صتوجب  �إذ� 
خارجها، فيجب �أن يقدم �ملرخ�س له ) �صركة تاأمن �أو مكتب متثيل 

ل�صركة تاأمن ( للم�صرف �إثباتًا على تلك �ملو�فقة. 
�أمر  « �أي  �إ�صافية عن  معلومات  يطلب  �أن  للم�صرف  يجوز   :1 �ملالحظة 

ذ�ت �صلة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6 
�ملالحظة 2: للم�صرف �أن يو�فق على طلب �لتعديل بغر قيد �أو �صرط  «

مقدم  �مل�صرف  ويخطر  منحه،  يرف�س  �أو  �صروط  �أو  بقيود  يو�فق  �أو 
�لطلب كتابيًا بقر�ر �لرف�س و�أ�صبابه وذلك على �لوجه �ملبن يف قانون 

�مل�صرف.
�إذ� �ّتخذ قر�ر باملو�فقة بقيد �أو �صرط، فيجب �أن يبّن �لإخطار �ل�صروط 

�أو �لقيود. ب�صكل عام، ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
مو�فقة . 4 فيجب  عنه  �لإعالن  يجب  �صُيجرى  �لذي  �لتعديل  كان  �إذ� 

�مل�صرف على �صيغة و�صكل هذ� �لإعالن.
يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 5
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1.  «

الق�سم 4.7 تعديل الرتخي�س
4.7.1 طلب تعديل نطاق الرتخي�س

�إذ� رغب �ملرخ�س له )�صركة تاأمن �أو مكتب متثيل ل�صركة تاأمن( . 1
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للم�صرف،  بذلك  طلبًا  تقدمي  فيجب  �لرتخي�س،  نطاق  تغير  يف 
بال�صيغة �ملعتمدة. 

التعديل:  طلب  يت�شمن  ن  اأ ويجوز 
تعديل �لنطاق �ملكاين لأعمال �لتاأمن �أو �أعمال مكتب �لتمثيل ل�صركة أ. 

�لتاأمن �لتي يكون مقدم �لطلب مرخ�صًا له مبز�ولتها.
قيد ب.  �أي  ذلك  يف  مبا  �لرتخي�س،  من  قيد  �أو  �صرط  �إلغاء  �أو  تعديل 

�إقليمي. 
مالحظة: بالن�صبة للم�صتند�ت )مبا يف ذلك �لطلبات( ، ُيرجى مر�جعة  «

�لق�صم 3.2 
يجب �أن يت�صمن طلب �لتعديل ما يلي: . 2

و�صفًا للتعديل �ملقرتح.أ. 
موجزً� عن �أ�صباب �لتعديل.ب. 
حتلياًل لالأثر �ملايل للتعديل.ج. 
�لطلب د.  مقدم  �إد�رة  جمل�س  �تخذها  �لتي  �لإجر�ء�ت  عن  موجزً� 

و�إد�رته �لعليا ب�صاأن �لتعديل.
�أية معلومات �أخرى يطلبها �مل�صرف. ه. 

�أعمال . 3 من  �أكرث  �أو  و�حد  نوع  �صطب  �أو  حذف  �لتعديل  �صمل  �إذ� 
�لطلب  يوؤكد  �أن  �لتاأمن، فيجب  �لتاأمن من نطاق ترخي�س �صركة 
على �أن �صركة �لتاأمن قد �صّددت كامل خ�صوم �لتاأمن �أو �أنها �صوف 
ت�صددها يف تاريخ معن، وذلك فيما يخ�س هذ� �لنوع �أو تلك �لأنو�ع 

من �أعمال �لتاأمن.
اإر�ساد
• �أن تقدم طلبا باإجر�ء تعديل وفقا للفقرة 	 ميكن ل�صركة تاأمن 

خالل  من  �ل�صلة  ذ�ت  �لتاأمن  خ�صوم  ت�صدد  �أن  على   )3(
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ذ�ت  �لأجز�ء  توقيف  خالل  من  �أو  �آخر  �صخ�س  �إىل  حتويلها 
باأحكام  �لتاأمن  �صركة  وتلتزم  �لعمل،  �أعمالها عن  �ل�صلة من 
�ملادة 99 من قانون �مل�صرف.  ملعرفة �ملتطلبات �ملف�صلة ب�صاأن 
�أو توقيفها عن �لعمل، ُيرجى مر�جعة �لف�صلن  �أعمال  حتويل 

14 و15. 
�أن . 4 فيجب  �لتاأمن،  �أعمال  من  نوع جديد  لإ�صافة  �لتعديل  كان  �إذ� 

يت�صمن �لطلب ما يلي: 
خطة عمل وتقييمًا للمخاطر بالن�صبة لالأعمال �جلديدة. أ. 
تزويدها ب.  وكيفية  و�صو�بطها  �لأعمال �جلديدة  �إد�رة  و�صف طريقة 

باملو�رد.
�لأعمال ج.  نتيجة  تنظيمية  متطلبات  باأية  �لطلب  مقدم  �لتز�م  كيفية 

�جلديدة. 
�أية معلومات �أخرى يطلبها �مل�صرف. د. 

�إذ� كان �لطلب لتعديل �أو لإلغاء �صرط �أو قيد من �لرتخي�س، فيجب . 5
�أن يت�صمن ما يلي: 

و�صف للتعديل �أو لالإلغاء �ملقرتح.أ. 
موجز عن �أ�صباب �لتعديل �أو �لإلغاء. ب. 
�إليه ج.  �حلاجة  عدم  و�صبب  �لقيد،  �أو  �ل�صرط  �إلغاء  �أو  تعديل  تف�صر 

�أو  �ل�صرط  كان  �لتي  �مل�صكلة  �أو  �خلطر  ملعاجلة  �ملقرتحة  و�لطرق 
�لقيد معّدً� ملو�جهتها. 

�أية معلومات �إ�صافية مطلوبة من قبل �مل�صرف. د. 

4.7.2 التحول اإىل مزاولة اأعمال التاأمني التكافلي  
�إذ� رغب �ملرخ�س له )�صركة تاأمن( يف �لتحويل �إىل �صركة تاأمن . 1
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�ملعتمدة،  بال�صيغة  للم�صرف،  بذلك  طلبًا  تقدمي  فيجب   ، تكافلي 
مرفقا به �مل�صتند�ت �لد�لة على �ملعلومات �لآتية: 

للنظر أ.  �لعادية  غر  �لعمومية  �جلمعية  لنعقاد  �ملحدد  �لتاريخ 
و�لت�صويت على عملية �لتحويل �ملقرتح.

تاأثر �لتحويل �ملقرتح على حقوق ب.  در��صة حتليلية مف�صلة مت�صمنة 
و�لتز�مات �أ�صحاب �لوثائق.

على ج.  قدرتهم  ومدى   ، �لتحويل  مبقرتح  �لوثائق  �أ�صحاب  �إخطار 
�إلغائها بدون حتملهم �أية مبالغ حتت �أي م�صمى.

ما �إذ� كان �لقرت�ح يت�صمن �أية عمليات حتويل �إىل �صركات تاأمن د. 
�أخرى. 

�لنموذج �لت�صغيلي �ملقرتح لأعمال �لتاأمن �لتكافلي و�أ�صباب �ختيار ه. 
هذ� �لنموذج.

�لوفاء و.  على  �لتاأمن  �صركة  قدرة  لإظهار  �لكافية  �ملعلومات  جميع 
�لتكافلي، وبخا�صة  �لتاأمن  ب�صركات  و�ملتطلبات �خلا�صة  باللتز�م 

�لأع�صاء �ملقرتحن لهيئة �لرقابة �ل�صرعية.
�أية معلومات �أخرى يطلبها �مل�صرف.ز. 

ويجب �إرفاق �مل�صتند�ت �لآتية: . 2
�صورة طبق �لأ�صل من �لنظام �لأ�صا�صي �ملقرتح.أ. 
على ب.  باملو�فقة  �ل�صركة  �إد�رة  جمل�س  قر�ر  من  �لأ�صل  طبق  �صورة 

�لقرت�ح بالتحويل �إىل �صركة تاأمن تكافلي.
خطة عمل مف�صلة لعملية �لتحويل. ج. 

اإر�ساد
مقد�ر �ملعلومات �ل�صرورية يف خطة �لعمل يعتمد على مقد�ر �لتغير 
 � �لعمل  تت�صمن خطة  �أن  ويجب  �ملقرتحة،  �لتحويل  عملية  �ملتوقع يف 

على �لأقل � ما يلي: 



150

• �لتاأثر 	 وحتليل  �لتحويل،  �إىل  �أدت  �لتي  �لأعمال  حلالة  �صرح 
ناحية  من  وذلك  �لتحويل،  عملية  من  �ل�صركة  على  �ملتوقع 
وحمفظة  �ملخاطر  و�أطر  و�أحجامها  �أعمالها  ��صرت�تيجية 
ملتزمة  تكون  �أن  �ملطلوب  من  فيها  تغير�ت  )و�أية  �أ�صولها 

بال�صريعة( و�ملو�رد �ملالية وم�صتويات �ملالءة.
• �صرح وو�صف للتغير�ت يف �أنظمة و�صو�بط �لرقابة و�ل�صيا�صات 	

تكون  و�لتي  �لطلب،   مقدمة  بال�صركة  �خلا�صة  و�لإجر�ء�ت 
مطلوبة ل�صمان �لتز�مها باأحكام �ل�صريعة �ل�صالمية. 

• يقرتح 	 �لذي  �لتاأمن  �أعمال  �أنو�ع  يف  تغير�ت  لأي  و�صف 
مز�ولتها.

• خربة �صركة �لتاأمن يف �أعمال �لتاأمن �لتكافلي.	
• �ملالئمن 	 �ملوظفن  لديها  �أن  ل�صمان  �لتاأمن  �صركة  مقرتح 

ملز�ولة �أعمال �لتاأمن �لتكافلي. 
يجب تقدمي طلب بتحويل �صركة تاأمن �إىل �صركة تاأمن تكافلي قبل . 2

ثالثة �أ�صهر على �لأقل من �لتاريخ �ملقرتح لنعقاد �جلمعية �لعمومية 
غر �لعادية لل�صركة مقدمة �لطلب للت�صويت على �لتحويل �ملقرتح.

4.7.3 الر�سوم
يج���وز للم�صرف فر����س �أي ر�صوم �إ�صافية عل���ى �لطلب �ملقدم بتعديل 

�لرتخي�س على �أل يتجاوز �لر�صم 10،000 رياًل.

4.7.4 النظر يف الطلبات
ير�عي �مل�صرف عند �لبت يف طلب بتعديل �لرتخي�س ما يلي: . 1

مدى تاأثر م�صالح �أ�صحاب �لوثائق وغرهم من �ملكتتبن بالتعديل أ. 
�ملقرتح.
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مدى حتقق �مل�صلحة �لعامة �أو م�صلحة �لقت�صاد �لوطني من هذ� ب. 
�لتعديل.

�أمر  « �أي  �إ�صافية عن  معلومات  يطلب  �أن  للم�صرف  يجوز   :1 �ملالحظة 
ذ�ت �صلة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6 

�ملالحظة 2: للم�صرف �أن يو�فق على طلب �لتعديل بغر قيد �أو �صرط  «
مقدم  �مل�صرف  ويخطر  منحه،  يرف�س  �أو  �صروط  �أو  بقيود  يو�فق  �أو 
�لطلب كتابيًا بقر�ر �لرف�س و�أ�صبابه وذلك على �لوجه �ملبن يف قانون 

�مل�صرف.
�إذ� �ّتخذ قر�ر باملو�فقة بقيد �أو �صرط، فيجب �أن يبّن �لإخطار �ل�صروط 

�أو �لقيود. وب�صكل عام، ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
تاأمن . 2 �صركة  �إىل  تاأمن  �صركة  بتحويل  �لطلبات  يف  �مل�صرف  يبت 

تكافلي، قبل 30 يومًا على �لأقل من �لتاريخ �ملقرتح لنعقاد �جلمعية 
�لعمومية غر �لعادية لل�صركة مقدمة �لطلب للت�صويت على �لتحويل 

�ملقرتح. 
حال �صدور قر�ر من  �مل�صرف باملو�فقة على �لطلب، فيتعن على . 3

و�صيغة  �صروط  �صاأن  �مل�صرف يف  يقرره  �للتز�م مبا  �لطلب  مقدم 
�لإعالن �لذي �صيقوم به مقدم �لطلب عن �لتعديل �لذي مت �إجر�وؤه،  
ومبر�عاة حكم �ملادة 119 من قانون �مل�صرف �إن كان لها مقت�صى، 
وُي�َصِلم �مل�صرف �ملرخ�س له )�صركة �لتاأمن �أو مكتب متثيل �صركة 

تاأمن( م�صتند ترخي�س جديد ب�صيغته �ملعّدلة. 
يف . 4 قر�ره  ين�صر  �أن   � لذلك  �صرورة  ر�أى  كلما   � للم�صرف  ويجوز 

�جلريدة �لر�صمية ويف �صحيفتن يوميتن حمليتن، ت�صدر �إحد�هما 
باللغة �لعربية. 

يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 5
 مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1  «
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الق�سم 4.8 اإلغاء الرتاخي�س 
• اجلزء 4.8.اأ. الإلغاء الإرادي للرتخي�س 	

4.8.1 طلب موافقة امل�سرف على  اإلغاء الرتخي�س
�أو مكتب متثيل �صركة تاأمن( . 1 �أر�د �ملرخ�س له ) �صركة تاأمن  �إذ� 

من  �ملعتمد  �لنموذج  على  �لطلب  تقدمي  فيجب  �لرتخي�س،  �إلغاء 
�مل�صرف بذلك، مع تقدمي �صرح و�ف عن �أ�صباب طلب �لإلغاء. 

مالحظة: بالن�صبة للم�صتند�ت )مبا يف ذلك �لطلبات( عمومًا، ُيرجى  «
للم�صتند�ت  وبالن�صبة  �خل�صو�س،  وجه  على   .3.2 �لق�صم  مر�جعة 

�ملطلوب �أن تكون بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.2.
�إرفاق . 2 فيجب  تاأمن،  �صركة   � �لطلب  مقدم   � له  �ملرخ�س  كان  �إذ� 

�مل�صتند�ت �لد�لة على �أنها �صددت جميع خ�صوم �لتاأمن �مل�صتحقة 
�إثبات �صد�د �خل�صوم  تاأمن  عليها بالكامل، وبالن�صبة لفرع �صركة 
�أنها  يفيد  م�صتند  قبول  للم�صرف  ويجوز  قطر،  يف  عليه  �مل�صتحقة 

�صتقوم بال�صد�د يف تاريخ حمدد. 
اإر�ساد
• ميكن ل�صركة تاأمن تقدم طلبا باإلغاء ترخي�صها على �أن ت�صدد 	

خ�صوم �لتاأمن ذ�ت �ل�صلة من خالل حتويلها �إىل �صخ�س �آخر 
�أو من خالل توقفها عن �لعمل، وتلتزم �صركة �لتاأمن باأحكام 
�ملادة 99 من قانون �مل�صرف.  ملعرفة �ملتطلبات �ملف�صلة ب�صاأن 
�أو توقفها عن �لعمل ، ُيرجى مر�جعة �لف�صلن  �أعمال  حتويل 

14 و15. 

4.8.2 قرار امل�سرف
ير�عي �مل�صرف عند �لبت يف طلب �إلغاء �لرتخي�س ما يلي: . 1
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مدى تاأثر م�صالح �ملكتتبن �أو غرهم من هذ� �لإلغاء.أ. 
مدى �لغاية من �لإلغاء، وما �إذ� كانت  �لغاية للتخل�س �أو �لتهرب من ب. 

�أي �إجر�ء تنظيمي �أو قانوين.
من ج.  �لوطني  �لقت�صاد  م�صلحة  �أو  �لعامة  �مل�صلحة  حتقق  مدى 

�لإلغاء.
�لتاأمن ما مل . 2 �أعمال  �إلغاء ترخي�س مبز�ولة  �ملو�فقة على  ل يجوز 

�لتاأمن  خ�صوم  لكافة  �لتاأمن  �صركة  �صد�د  من  �مل�صرف  يتاأكد 
�مل�صتحقة عليها، و كذلك مر�عاة �أحكام قانون �ل�صركات �لتجارية.

�أمر  « �أي  �إ�صافية عن  معلومات  يطلب  �أن  للم�صرف  يجوز   :1 �ملالحظة 
ذ�ت �صلة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6 

�ملالحظة 2: للم�صرف �أن يو�فق على طلب �لإلغاء بغر قيد �أو �صرط �أو  «
يو�فق بقيود �أو �صروط �أو يرف�صه، ويخطر �مل�صرف مقدم �لطلب كتابيًا 

بالقر�ر و�أ�صبابه وذلك على �لوجه �ملبن يف قانون �مل�صرف.
يبّن  �أن  فيجب  �صرط،  �أو  بقيد  �لإلغاء  على  باملو�فقة  قر�ر  �ّتخذ  �إذ� 
�لق�صمن  مر�جعة  ُيرجى  عام،  وب�صكل  �لقيود.  �أو  �ل�صروط  �لإخطار 

3.2.9 و3.2.10. 
تعلن  « �أن  يجب  �مل�صرف،  قانون  من   119 �ملادة  مبوجب   :3 �ملالحظة 

بها قبل 30  �لتاأمن �خلا�صة  �أعمال  �أو توقف  �إلغاء  �لتاأمن عن  �صركة 
يقرره  مبا  �للتز�م  عليها  ويتعن  �لفعلي،  �لتوقف  من  �لأقل  على  يومًا 
�مل�صرف يف �صاأن �صروط و�صيغة هذ� �لإعالن، ويجب �أن ُين�صر �لإعالن 
يف �صحيفتن يوميتن حمليتن، ت�صدر �إحد�هما باللغة �لعربية و�لثانية 

باللغة �لإجنليزية.  
يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 3
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1  «
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• اجلزء 4.8.ب. الإلغاء » الإلزامي« للرتخي�س اأو وقفه اأو تعديله	
4.8.3 للم�سرف اتخاذ بع�س الإجراءات بخ�سو�س الرتاخي�س 

يجوز للم�صرف �إ�صد�ر ق���ر�ر�ت ترتبط برتخي�س قائم ل�صركة تاأمن 
�أو ملكتب متثيل ل�صركة تاأمن، وفقًا للمادتن 90 و127 من قانون �مل�صرف: 

�إلغاء �لرتخي�س �أو وقفه ملدة حمددة. أ. 
منع �صركة �لتاأمن �أو مكتب �لتمثيل ل�صركة تاأمن من �لقيام بعمليات ب. 

�أو �أن�صطة معينة. 
فر�س قيود على �أعمال �صركة �لتاأمن �أو مكتب �لتمثيل ل�صركة تاأمن.ج. 
تاأمن د.  ل�صركة  �لتمثيل  مكتب  �أو  �لتاأمن  ل�صركة  توجيهات  �إ�صد�ر 

باتخاذ �إجر�ء�ت ت�صحيحية ملخالفة �أو م�صكلة معينة. 

4.8.4 الإخطار الأويل والرّد 
يجب على �مل�صرف قبل مبا�صرة �صالحياته �ملقررة مبوجب �ملادتن . 1

�صركة  �لأويل(  )�لإخطار  كتابيًا   ُيخطر  �أن  قانونه،  من  و127   90
�لتاأمن �أو مكتب �لتمثيل ل�صركة �لتاأمن ، مبا يلي: 

�لقر�ر �لذي �صي�صدره �مل�صرف.أ. 
�أ�صباب هذ� �لقر�ر.ب. 
�لإجر�ء�ت �ملطلوبة من �صركة �لتاأمن �أو من مكتب �لتمثيل ل�صركة ج. 

�لتاأمن.
تاريخ �صريان هذ� �لقر�ر. د. 

كتابيا . 2 تاأمن  ل�صركة  �لتمثيل  مكتب  �أو  �لتاأمن  �صركة  ترد  �أن  يجب 
 � �مل�صرف  يقبلها  �أ�صباب  على  بناء   � تطلب  �أن  ولها  �لإخطار،  على 
�لرد  ب�صرورة  ذلك  يخل  ول  �مل�صرف،  �أمام  �صفهية  جل�صة  عقد 

�لكتابي بعد عقد �جلل�صة �ل�صفهية �إذ� و�فق عليها �مل�صرف.
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�إثباتًا . 3 �أو مكتب �لتمثيل ل�صركة تاأمن  �أن تقدم �صركة �لتاأمن  يجب 
�أو تقارير �صادرة عن خرب�ء �إىل �مل�صرف، ب�صاأن �مل�صاألة �ملعرو�صة. 

�أمر ذ�ت �صلة . 4 �أي  �إ�صافية عن  �أن يطلب معلومات  يجوز للم�صرف 
بتوفر  �ل�صركة  تلتزم  �أن  على    �  3.2.6 �لق�صم  مر�جعة  ُيرجى   �

�ملعلومات خالل �لأجل �لذي يحدده �مل�صرف. 

4.8.5 قرار امل�سرف والإخطار النهائي 
�مل�صتند�ت . 1 جميع  در��صة  بعد  �لنهائي  قر�ره  �مل�صرف  يتخذ 

�أو  هو،  كما  به  �لإخطار  �ل�صابق  �لقر�ر  باإ�صد�ر  �إما  و�ملعلومات، 
بتعديله، �أو بالعزوف �أو �لحجام عنه.

يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن �أو مكتب �لتمثيل ل�صركة تاأمن بقر�ره . 2
�لنهائي مبوجب �إخطار كتابي )�لإخطار �لنهائي(. 

ين�صر �مل�صرف قر�ره يف �جلريدة �لر�صمية ويف �صحيفتن يوميتن . 3
حمليتن، ت�صدر �إحد�هما باللغة �لعربية و�لأخرى باللغة �لجنليزية.

يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 4
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1 «

اإر�ساد
• 4.8.ب. 	 �جلزء  يف  �ملقررة  �لإلغاء  �أحكام  تطبيق  يخل  ل 

�صالفة �لذكر، مبا هو مقرر  مبوجب �لف�صل �لتا�صع من قانون 
�مل�صرف. 

بع�س  يف  اإخطار  بدون  الرتخي�س  وقف  اأو  اإلغاء  للم�سرف  يجوز   4.8.6
احلالت 

يجوز . 1 �مل�صرف،  قانون  من   )91( �ملادة  من  �لثانية  للفقرة  �إعمال 
�أن ي�صبقه �إخطار وذلك يف  �أو تعديل �لرتخي�س دون  �أو وقف  �إلغاء 
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ل  �لوقت  �أن  ومنها:  �مل�صرف،  يقدرها  �لتي  �ل�صتثنائية  �حلالت 
�لتاأثر  �أو  ��صتقر�ر ونز�هة �لنظام �ملايل  ي�صمح بالإخطار ملا يهدد 
ب�صكل خطر على �أ�صحاب �لوثائق �أو �لعمالء �أو �صوف مينع �مل�صرف 

من حتقيق �أهد�فه مبوجب قانونه.
يخ�صع قر�ر �مل�صرف باإلغاء �أو تعليق ترخي�س لإجر�ء�ت �لتظلم. 2
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1  «

الق�سم 4.9 ت�سجيل املوظفني
4.9.1 �سرورة ت�سجيل بع�س املوظفني لدى امل�سرف

�لتاأمن بخدمات . 1 �أو �صخ�س يزّود �صركة  �أي موظف  �أن يكون  يجب 
�لن�صاط  )�أي،  �خل�صائر  ت�صوية  بخدمات  �أو  �لإكتو�ري  �خلبر 
لدى  م�صجاًل  �لأ�صر�ر(  تقييم  يف  �أو  �ملعاينة  يف  خلبر  �ملحرتف 
�مل�صرف وفقًا لهذ� �لق�صم، ويقع على �ل�صركة عبء �لتاأكد من هذ� 

�لت�صجيل.
اإر�ساد
• باملنا�صبة 	 �ّت�صامهم  �صمان  هو  �لت�صجيل  هذ�  من  �لغر�س 

�ل�صرورية  �لإمكانيات  ميلكون  و�أنهم  بذلك  للقيام  و�ملالءمة 
لتاأدية دورهم. 

ل ُي�صمح ل�صركة �لتاأمن �أن يزودها �صخ�س غر م�صجل بامل�صرف . 2
بخدمات �خلبر �لإكتو�ري �أو خدمات ت�صوية �خل�صائر.

�إىل . 3 موظف  كل  ت�صجيل  تفا�صيل  �لتاأمن  �صركة  تقدم  �أن  يجب 
�مل�صرف بال�صيغة �ملعتمدة.

ُيرجى  « �ملعتمدة،  بال�صيغة  �ملطلوبة  للم�صتند�ت  بالن�صبة  مالحظة: 
مر�جعة �لق�صم 3.2.2 
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ل ي�صجل �مل�صرف موظفًا �إل �إذ� كان �ملوظف يفي مبعاير �لأهلية . 4
ذ�ت �ل�صلة، ويجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية من �صركة 

�لتاأمن ب�صاأن �ملوظف. 
تعليمات  « �ل�صلة يف  �لأهلية ذ�ت  معاير  �لطالع على  مالحظة: ميكن 

و�صطاء، وممثلي ومزّودي خدمات �لتاأمن
يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن كتابيًا مبا �إذ� كان �ملوظف مت ت�صجيله . 5

من عدمه، ويف حال رف�س �لت�صجيل يبن �لإخطار �أ�صباب �لرف�س. 
ل يجوز �إل ل�صركة �لتاأمن �لتظلم من �لقر�ر، ويخ�صع قر�ر �مل�صرف . 6

لإجر�ء�ت �لتظّلم.
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1  «

يجب على �صركة �لتاأمن �أن تخطر �مل�صرف خالل خم�صة �أيام عمل . 7
باأي تغير يف �ملعلومات �خلا�صة مبوظف م�صجل. 

الق�سم 4.10 �سجل تراخي�س �سركات التاأمني 
4.10.1 اإن�ساء وحفظ �سجل خا�س بطلبات الرتاخي�س 

ُين�صاأ بقر�ر م���ن �ملحافظ بالإد�رة �ملخت�ص���ة بالإ�صر�ف و�لرقابة على 
�لتاأم���ن �صجل ُي�صمى »�صج���ل تر�خي�س �صركات �لتاأم���ن ومكاتب �لتمثيل« 
وي���دون ب���ه جميع طلب���ات �حل�ص���ول عل���ى ترخي�س وم���ا يط���ر�أ عليها من 

تعديالت؛ مبوجب هذه �لتعليمات. 

4.10.2 �سرورة قيام الأ�سخا�س املرخ�سني بتقدمي منوذج الت�سجيل 
تزويد . 1 �لتاأمن  ل�صركة  �لتمثيل  مكتب  �أو  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

�ل�صنوي  �لتجديد  �أجل  من  لت�صجيلها،  �لرئي�صة  بالبيانات  �مل�صرف 
وفقًا  متثيل،  مكتب  �أو  �لتاأمن  �أعمال  مز�ولة  ترخي�س  ل�صهادة 

لتعليمات �مل�صرف �خلا�صة بذلك و بح�صب �ل�صيغة �ملعتمدة منه.
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ُيرجى  « �ملعتمدة،  بال�صيغة  �ملطلوبة  للم�صتند�ت  بالن�صبة  مالحظة: 
مر�جعة �لق�صم 3.2.2 

يجب تزويد �مل�صرف بهذه �لبيانات قبل نهاية نوفمرب من كل عام.. 2

4.10.3 الطاع 
مع عدم �لإخ���الل بال�صرية و�لو�جبات �لقانوني���ة �ملقررة على موظفي 
�مل�ص���رف وفقا لقانونه، يج���وز للم�صرف �أن مينح للغر �لطالع على �صجل 
�لرت�خي�س �مل�صار �إليه يف �لق�صم 4.10.1، بالو�صيلة و�لطريقة وبال�صو�بط 
�لتي ير�ه���ا �مل�صرف حمققة للم�صلحة �لعامة، ويجوز �أن يفر�س �مل�صرف 

ر�صوما على هذ�  �لطالع.



الف�سل اخل�م�س :احلوكمة
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احلوكمة 

ه���ذ� �لق�ص���م �صدر ل���ه ق���ر�ر� م�صتقال من �مل�ص���رف برق���م )1( ل�صنة 
2016  * ب�صاأن �لقو�عد و�ل�صو�بط و�لتعليمات و�لإر�صاد�ت �خلا�صة باحلوكمة، 
و�ل�صفافية، و�لإد�رة �لر�صيدة ل�صركات �لتاأمن و�إعادة �لتاأمن و�لتكافل و�إعادة 

�لتكافل وكل �صخ�س معنوي ميار�س �أن�صطة �أو خدمات مت�صلة بالتاأمن. 
ل���ذ� يرجى �لرجوع �إليه كلم���ا �أ�صر �إليها يف ه���ذه �لتعليمات �أو �قت�صت 

�ل�صرورة.

*  من�صور يف بد�ية �صفحات هذ� �لكتاب





الف�سل ال�س�د�س :الرق�بة الداخلية
)الأنظمة وال�سوابط(





165

الرق�بة الداخلية "الأنظمة وال�سوابط "
الق�سم 6.1 التمهيد

6.1.1 املقدمة 
م���ع عدم �لإخالل باأح���كام مبادئ حوكمة �ص���ركات �لتاأمن، يبّن هذ� 
�لف�ص���ل ب�صيغة م�صتفي�صة متطلبات �لأطر �لعامة حلوكمة �صركات �لتاأمن 
يف م���ا يتعلق ب���اإد�ر�ت �لرقابة �لد�خلي���ة و�ل�صيا�صات و�لإج���ر�ء�ت �ملتعلقة 
بالأج���ور و�ملكاف���اآت و��صتمر�ري���ة �لأعم���ال و�لإ�صن���اد �خلارج���ي، وكذلك 

�ملتطلبات �خلا�صة ب�صركات �لتاأمن �لتكافلي. 

الق�سم 6.2 اإدارات الرقابة الداخلية 
• اجلزء 6.2.اأ اإدارات الرقابة الداخلية عموماً 	

6.2.1 اإدارات الرقابة الداخلية 
وهي: 

جهاز �إد�رة �ملخاطر.أ. 
جهاز متابعة �للتز�م.ب. 
�خلبر �لإكتو�ري. ج. 
جهاز �لتدقيق �لد�خلي. د. 

6.2.2 روؤ�ساء اإدارات الرقابة الداخلية
يجب �أن تعن �صركة �لتاأمن �صخ�صًا طبيعيًا لرئا�صة كل �إد�رة رقابة . 1

د�خلية على حدة.
“ رئي�س . 2 د�خلية  رقابة  �إد�رة  لرئي�س  تعيينه  مت  �صخ�س  كل  ُي�صّمى 

ُي�صمى  �لنظم  هذه  يف  و  �ل�صلة”   ذ�ت  �لد�خلية  �لرقابة  �إد�رة 
�لتاأمن  ريا�صيات  يف  رئي�س  خبر  لوظيفة  رئي�صًا  �ملعن  �ل�صخ�س 

�لكتو�ري”. “�خلبر 
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مالحظة: ُيَعَنّ رئي�س كل �إد�رة رقابة د�خلية بعد مو�فقة جمل�س �إد�رة  «
�صركة �لتاأمن �أو جلنة �لتدقيق بها.

�لتاأمن . 3 �صركة  رقابة  و�صو�بط  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  تن�س  �أن  يجب 
�لإد�رة  جمل�س  باإبالغ  �لد�خلية  �لرقابة  �إد�رة  رئي�س  يقوم  �أن  على 
مبا�صرة �أو رئي�س جمل�س �لإد�رة �أو جلنة ذ�ت �ل�صلة تابعة للمجل�س 
�صريًا  �لتبليغ  يكون هذ�  �أن  ويجب  �لفور؛  على  �لأهمية  بالغة  باأمور 
�ملدير  )�أو  �لتاأمن  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  تبليغ  عن  وم�صتقاًل 

�لعام، بالن�صبة ل�صركة تاأمن مرخ�صة كفرع(. 
�صيا�صات . 4 مبوجب  �للتز�م،  متابعة  �إد�رة  رئي�س  مُينح  �أن  يجب 

و�للتز�م  �ل�صالحية  �لتاأمن،  �صركة  رقابة  و�صو�بط  و�إجر�ء�ت 
بالغة  خمالفة  باأية  �إبطاء،  بدون  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  باإعالم 
�رتكبتها �صركة �لتاأمن للتز�ماتها �لقانونية و�لتنظيمية، �إذ� �عتقد 
�أن  �أو  �ل�صرورية  �لت�صحيحية  تتخذ �خلطو�ت  �لعليا مل  �لإد�رة  �أن 
�لعمالء  �أو  �لوثائق  حاملي  �أو  �لتاأمن  ب�صركة  ي�صر  �صوف  �لتاأخر 

�لتابعن لها. 
�لتاأمن . 5 �صركة  رقابة  و�صو�بط  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  تن�س  �أن  يجب 

على �أنه �إذ� علم رئي�س �إد�رة رقابة د�خلية بخطر ذي �أثر بالغ على 
�أمر يكون �صمن م�صئوليات �إد�رة رقابة د�خلية �أخرى، فعليه �أن ُيعلم 

رئي�س �إد�رة �لرقابة �لد�خلية �لأخرى فور�. 

6.2.3 روؤ�ساء اإدارات الرقابة الداخلية امل�سندة اإىل اأطراف خارجية 
�إ�صناد . 1  � �مل�صرف  بعد مو�فقة   � يجوز  �لد�خلي،  �لتدقيق  �إد�رة  عد� 

�إد�رة رقابة د�خلية �إىل �أطر�ف خارجية عن �ل�صركة، ول ي�صرتط �أن 
يكون رئي�س هذه �لإد�رة موظفًا لدى �ل�صركة. 
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�إىل . 2 �لد�خلي  �لتدقيق  جهاز  وظيفة  �إ�صناد  تاأمن  ل�صركة  يجوز  ل 
ومبو�فقة  ق�صرة  وملدة  ��صتثنائية  ظروف  يف  �إل  خارجية  �أطر�ف 
خا�صة من �مل�صرف، ويف جميع �لأحو�ل يجب �أن يكون رئي�س �إد�رة 
�لبند  �لتاأمن؛ ول ي�صري هذ�  �لتدقيق �لد�خلي موظفًا لدى �صركة 

على  �صركة �لتاأمن �ملقيد.
�إىل . 3 �لد�خلي  �لتدقيق  �إد�رة  �إ�صناد  �ملقيد  �لتاأمن  ل�صركة  يجوز 

�أطر�ف خارجية، ول ي�صرتط �أن يكون رئي�س �لإد�رة موظفًا لديها. 

الرقابة  اإدارات  من  اأكرث  اأو  لإدارتني  رئي�س  من�سب  يف  التعيني   6.2.4
الداخلية

يجب على �صركة �لتاأمن �للتز�م باحلظر �لو�رد يف مبادئ حوكمة . 1
جهاز  رئي�ص  بني  التام  الف�شل  ن   ب�شاأ التاأمني   �شركات 
دارات  اإ وبني  كتواري  الإ اخلبري  وكذلك  الداخلي  التدقيق 

الأخرى.  الداخلية  الرقابة 
يجوز تعين رئي�صا لإد�رة متابعة �للتز�م و�إد�رة �ملخاطر يف �آن و�حد، . 2

ب�صرط �نتفاء ت�صارب �مل�صالح وبعد مو�فقة �صريحة من �مل�صرف.
ت�صري �لبنود �ل�صابقة على وظيفة �لرقابة �لد�خلية �لتي مت �إ�صنادها . 3

�إىل �أطر�ف خارجية. 

6.2.5 التقارير الدورية حول وظائف الرقابة الداخلية 
رقابة . 1 �إد�رة  كل  دورية عن  تقارير  �إعد�د  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

د�خلية، ويرفع �لتقرير �إىل جمل�س �إد�رة �ل�صركة �أو �إىل جلنة ذ�ت 
�ل�صلة تابعة ملجل�س �لإد�رة، على �أن يت�صمن �لتقرير ما يلي: 

كيفية �صر تطبيق �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �لتي مت و�صعها لكل جهاز أ. 
من �أجهزة �لرقابة �لد�خلية.
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ما مت تنفيذه من �صيا�صات و�إجر�ء�ت و�صو�بط، وتربير �أية خمالفة ب. 
لهذه �ل�صيا�صات.

�أهد�ف �لوظيفة على �ملدى �لقريب و�لبعيد ومدى �لتقدم �لذي مت ج. 
�إحر�زه يف حتقيق هذه �لأهد�ف. 

تخ�صي�صها د.  مت  �لتي  و�لأمو�ل  و�لوقت  و�ملعد�ت  �لب�صرية  �ملو�رد 
للوظيفة وحتليل ملدى كفاية هذه �ملو�رد.

�أي نق�س �أو نقاط �صعف خطرة �أو تق�صر بالغ يف �لوظيفة؛ وتربير ه. 
ذلك. 

ذ�ت . 2 �لد�خلية  �لرقابة  �إد�رة  رئي�س  قبل  من  �لتقرير  �إعد�د  يجوز 
�ل�صلة �أو �أي �صخ�س �آخر موؤهاًل وم�صتقاًل وخمت�صًا، ول يجوز تدّخل 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة �لتاأمن يف �إعد�د هذ� �لتقرير باأي �صكل. 

يقرر جمل�س �لإد�رة �أو �للجنة،  عدد �لتقارير �لتي يجب �إعد�دها، . 3
�أو تق�صر  �أو �إهمال  و�حلالت �لتي ُتنبئ عن خطورة ب�صبب نق�س 

وت�صتوجب حت�صر تقرير عنها. 
تاريخ . 4 من  �لأقل  على  �صنو�ت  �صت  ملدة  بالتقرير  �لحتفاظ  يجب 

عر�صه على جمل�س �لإد�رة �أو �إىل �للجنة. 

• اجلزء 6.2.ب اإدارة املخاطر	
6.2.6 وظيفة اإدارة املخاطر

م�سئوليات وظيفة اإدارة املخاطر: 
�لإطار أ.  تطوير  يف  �لعليا  و�لإد�رة  وجلانه  �لإد�رة  جمل�س  م�صاعدة 

�لعام لإد�رة �ملخاطر و�ملحافظة عليه. 
�ملخاطر ب.  جميع  عن  و�لإبالغ  و�لفح�س  �لن�صائح  وتقدمي  مر�قبة 

�ملهمة �ملتوقعة ب�صكل معقول، ويف �لوقت �ملنا�صب. 
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تقييم �لحتمالت و�لفرت��صات �ملتوقعة عند مو�جهة خطر ما، من ج. 
حيث عو�قبه ومدة ��صتمر�ره.

خلفية د.  عن  �لعليا  و�لإد�رة  �لإد�رة  جمل�س  �إىل  منتظمة  تقارير  رفع 
من  عليها  طر�أ  وما  �لتاريخي  �جلانب  من  �لتاأمن،  �صركة  خماطر 
لأجل  �ملنا�صبة  و�خلطو�ت  تو�جهها  �لتي  و�لإ�صكاليات  تطور،  

�لتخفيف منها م�صتقبال. 
�ملالحظة: حال �إ�صناد وظيفة �إد�رة �ملخاطر �إىل �أطر�ف خارجية يجب  «

مر�عاة ما ورد  بالق�صمن 6.6.3 و6.6.4. 

• اجلزء 6.2.ج متابعة اللتزام	
6.2.7 وظيفة متابعة اللتزام 

تتبلور م�صئوليات وظيفة متابعة �للتز�م يف �صركة �لتاأمن يف و�صع . 1
بال�صركة  �خلا�صة  �للتز�م  متابعة  و�صو�بط  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات 

و�تخاذ �خلطو�ت �ملنا�صبة ل�صمان تطبيقها و�لتقيد بها. 
مالحظة: يجوز �جلمع بن وظيفة رئي�س متابعة �للتز�م ووظيفة م�صئول   «

مكافحة  ب�صاأن   2010 ل�صنة   )4( رقم  �لقانون  مبوجب  �ملقررة  �لإبالغ 
ومقت�صيات  متطلبات  تو�فر  �صريطة  �لإرهاب،  ومتويل  �لأمو�ل  غ�صل 

و�لتز�مات �صغل �لوظيفتن كل على حدة.
غايات و�أهد�ف و�أعمال وظيفة متابعة �للتز�م: . 2

بقر�ر�ت أ.  و  بالقو�نن  �لتاأمن  �صركة  وتقيد  و�لتز�م  تطبيق  �صمان 
�لد�خلية  وبال�صيا�صات  �لتنظيمية  �جلهات  و�صائر  �مل�صرف 
و�لتز�ماتها  �لتاأمن  ب�صركة  �خلا�صة  و�ل�صو�بط  و�لإجر�ء�ت 

�لقانونية و�لتنظيمية. 
وب�صكل ب.  �ملهنة  �أخالقيات  مع  يتنا�صب  مبا  �أعمالها  مز�ولة  �صمان 

م�صئول وجدير بالثقة.
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ب�صكل ج.  و�إد�رتها  و�ملحتملة  �لفعلية  �مل�صالح  ت�صارب  عن  �لك�صف 
قانوين وفعال. 

منع وقوع �جلر�ئم �ملالية � قدر �لإمكان � با�صتخد�م �صركة �لتاأمن.د. 
رفع �لتقارير �إىل جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا ب�صاأن �مل�صائل �ملتعلقة ه. 

باللتز�م، مبا يف ذلك خماطر متابعة �للتز�م �ملهمة �لتي تو�جهها 
�صركة �لتاأمن، وما �إذ� كان هناك خمالفات ملعاير و�أهد�ف �للتز�م 
و�أي �نتهاكات بالغة ملتابعة �للتز�م �أو �لتحقيقات و�أية غر�مات مهمة 
�أخرى  تنظيمية  �أية جهة  �أو  �مل�صرف  �تخذها  تاأديبية  �إجر�ء�ت  �أو 

بحّقها �أو بحّق �أي من موظفيها. 
�للتز�م و.  متابعة  �أمور  ب�صاأن  �لعليا  و�لإد�رة  �لإد�رة  جمل�س  �إفادة 

وتقدمي �لدعم لهما يف هذ� �لإطار. 
مر�قبة وتقييم كفاية وفعالية �صيا�صات و�إجر�ء�ت و�صو�بط متابعة ز. 

�أوجه  تد�بر متخذة ملعاجلة  و�أي  �لتاأمن  ب�صركة  �للتز�م �خلا�صة 
�لق�صور �ملُكَت�َصفة يف هذه �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت و�ل�صو�بط. 

تدريب موظفي �صركة �لتاأمن على �أمور متابعة �للتز�م.ح. 
مالحظة: حال �إ�صناد وظيفة متابعة �للتز�م �إىل �أطر�ف خارجية يجب  «

مر�عاة ما ورد  بالق�صمن 6.6.3 و6.6.4. 

• اجلزء 6.2.د وظيفة اخلبري الإكتواري	
6.2.8 وظيفة اخلبري الإكتواري

يكون �خلبر �لإكتو�ري م�صئول عن: . 1
�ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت و�ل�صو�بط �لإكتو�رية لدى �صركة �لتاأمن.أ. 
�لتقارير ب.  رفع  بالتز�مات  و�لتقيد  �لإكتو�رية  �لتقارير  حت�صر 

�لإكتو�رية �ملطلوبة مبوجب �لقانون و�لتعليمات و�لتعاميم. 
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مالحظة: بالن�صبة ملتطلبات �لتقرير �لإكتو�رية ، ُيرجى مر�جعة �لق�صم  «
 .8.5

�لن�صائح . 2 تقدمي  هي  �لإكتو�ري  �خلبر  وظيفة  من  �لغر�س  �إن 
�أو  �لتاأمن  �أق�صاط  ب�صاأن حتديد  �لتقارير  و�لفح�س ورفع  و�ملر�قبة 
حد  �إىل  توؤثر  �لتي  �ملخاطر  وعن  �لتاأمن  ب�صركة  �خلا�صة  �لأ�صعار 

كبر على: 
قدرة �صركة �لتاأمن على تنفيذ م�صئولياتها جتاه �أ�صحاب �لوثائق.أ. 
متطلبات ر�أ�س مالها وو�صع مالءتها �ملالية.ب. 
خم�ص�صاتها �لفنية. ج. 

6.2.9 �ساحيات اخلبري الإكتواري العامل لدى �سركة التاأمني
�خلبر . 1 وظيفة  و�صو�بط  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  تن�س  �أن  يجب 

�لإكتو�ري لدى �صركة �لتاأمن على �أن يكون �خلبر �لإكتو�ري �لعامل 
حق  �إكتو�ري  خبر  بوظيفة  مكلف  موظف  و�أي  �لتاأمن  �صركة  لدى 
�لو�صول ومر�جعة �أية معلومات وم�صتند�ت و�صجالت تخ�س �صركة 

�لتاأمن ويعتربها �صرورية لتنفيذ عمليات �ملر�جعة. 
يكون . 2 �أن  على  و�ل�صو�بط  و�لإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  تن�س  �أن  يجب 

للخبر �لإكتو�ري �صالحية: 
�أن يتوىّل � تلقائيا � مر�جعة �أي جمال �أو وظيفة يف �صركة �لتاأمن لها أ. 

�صلة باأعمال �خلبر �لإكتو�ري.
�أن يطلب �لرد �لفني �ملنا�صب على �لتقرير �لإكتو�ري، مبا يف ذلك ب. 

تطوير خطط �لتد�بر �لت�صحيحية �أو خطط �ملتابعة �أو غرها من 
�خلطط.

�أن يرف�س عملية مر�جعة �أو تنفيذ �أي �إجر�ء �آخر يرى �أنه ل يتفق ج. 
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�ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت  �أو مع  �لإكتو�ري  �أهد�ف وظيفة �خلبر  مع 
�ملعمول بها بال�صركة فيما يخ�س تلك �لوظيفة.

�لعامل لدى �صركة . 3 �لإكتو�ري  للم�صرف �لجتماع مع �خلبر  يجوز 
�لتاأمن، ويجوز �أن يقرر �مل�صرف �أن يكون �لجتماع باخلبر منفرد� 
ودون ح�صور �أي من �أع�صاء جمل�س �لإد�رة �أو �لإد�رة �لعليا بال�صركة.

خارجية  « �أطر�ف  �إىل  �لإكتو�ري  �خلبر  وظيفة  �إ�صناد  حال  �ملالحظة: 
فيجب مر�عاة ما ورد  بالق�صمن 6.6.3 و6.6.4. 

مدة  انتهت  اإذا  امل�سرف  باإخطار  الإكتواري  اخلبري  قيام  �سرورة   6.2.10
التعيني

�إخطار . 1 �لتاأمن  �صركة  لدى  �لعامل  �لإكتو�ري  �خلبر  على  يجب 
تاريخ  من  عمل  يومي  خالل  �صبب،  لأي  عمله  بانتهاء  �مل�صرف 

�لنتهاء.
�أن يذكر �خلبر يف �إخطاره، �صبب �نتهاء عمله ) نهاية مدة . 2 يجب 

�لتعين، خالفات مع �ل�صركة ...�ألخ(

• اجلزء 6.2.ه� جهاز التدقيق الداخلي 	
6.2.11 وظيفة التدقيق الداخلي 

يكون رئي�س �لتدقيق �لد�خلي م�صئوًل عن: . 1
�صيا�صات و�إجر�ء�ت و�صو�بط �لتدقيق �لد�خلي لدى �صركة �لتاأمن. أ. 
�تخاذ �خلطو�ت �ملنا�صبة ل�صمان تنفيذ تلك �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت ب. 

و�ل�صو�بط و�لتقيد بها. 
حت�صر خطة تدقيق �صنوية.ج. 

وفعالية . 2 كفاية  تقييم  هو  �لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  من  �لغر�س  �إن 
�لتاأمن  ل�صركة  �لد�خلية  �لرقابة  و�إجر�ء�ت  و�صيا�صات  وظائف 

و�صو�بطها �ملالية وغرها من �ل�صو�بط و�إطار حوكمتها. 
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خارجية  « �أطر�ف  �إىل  �لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  �إ�صناد  حال  مالحظة: 
ورد   ما  مر�عاة  فيتعن   6.2.3 �لق�صم  من   )3( رقم  للبند  �إعمال 

بالق�صمن 6.6.3 و6.6.4. 

6.2.12 �سيا�سات واإجراءات و�سوابط التدقيق الداخلي 
�لتدقيق . 1 وظيفة  و�صو�بط  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  تن�س  �أن  يجب 

�لد�خلي لدى �صركة �لتاأمن على ما يلي: 
�أن تكون �لوظيفة حيادية وم�صتقلة و�أن ل تتعر�س لأي تاأثر من قبل أ. 

جمل�س �لإد�رة �أو �لإد�رة �لعليا و�أن تكون تابعة للمجل�س مبا�صرة. 
�أن ت�صمل �لوظيفة كل �إد�رة وق�صم وفرع ل�صركة �لتاأمن )غر وظيفة ب. 

�لتدقيق �لد�خلي( وكافة �ملخاطر و�لأن�صطة، على �أن يتم رفع جميع 
و�إبد�ء  ملر�جعتها  �لإد�رة  جمل�س  �إىل  مبا�صرة  ونتائجها  تقاريرها 

�ملالحظات ب�صاأنها. 
�أن يتم تنفيذ �لوظيفة وفقًا ملعاير �لتدقيق �ملعرتف بها دوليًا. ج. 
�أن يكون لرئي�س �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي و�أي موظف مكلف بالوظيفة د. 

يعتربها  �صجالت  �أو  وثائق  �أو  معلومات  �أي  ومر�جعة  �لو�صول  حق 
�صرورية لتنفيذ عملية تدقيق �أو مر�جعة.

يقوم جمل�س �لإد�رة وجلنة �لتدقيق مبر�جعة و�عتماد خطة �لتدقيق ه. 
�لد�خلي – �ملعّدة مبعرفة جهاز �لتدقيق �لد�خلي- مرة على �لأقل 

يف �ل�صنة. 
�أن يكون لرئي�س �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي �ل�صالحيات �لآتية: . 2

�أن يتوىّل � تلقائيا � مر�جعة �أي جمال �أو وظيفة يف �صركة �لتاأمن لها أ. 
�صلة باأعمال وظيفة �لتدقيق �لد�خلي.

�أن يطلب من جمل�س �لإد�رة �أو من �لإد�رة �لعليا رد� �صريعا ومنا�صبا  ب. 
�لتد�بر  خطط  تطوير  ذلك  يف  مبا  د�خلي،  تدقيق  تقرير  على 
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حتديد  مع  �خلطط،  من  غرها  �أو  �ملتابعة  خطط  �أو  �لت�صحيحية 
�لتو�ريخ �لتي يجب �تخاذ �إجر�ء فيها.

�أن يرف�س عملية مر�جعة �أو تنفيذ �أي �إجر�ء �آخر يرى �أنه ل يتفق مع ج. 
�أهد�ف �لوظيفة �أو مع �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �ملعمول بها بال�صركة 

فيما يخ�س تلك �لوظيفة.
�أن يرفع �لتقارير �إىل رئي�س جمل�س �لإد�رة �أو رئي�س جلنة �لتدقيق د. 

مبا�صرة دون �لعر�س على �لإد�رة �لعليا. 

الق�سم 6.3 �سيا�سة املكافاآت
6.3.1 م�سمون �سيا�سة املكافاآت 

يجب �أن ت�صمل �صيا�صة مكافاآت �صركة �لتاأمن جميع �أع�صاء جمل�س . 1
�لإد�رة وموظفيها، مبا يف ذلك �لإد�رة �لعليا. 

�لقانوين . 2 و�ل�صكل  �لطبيعة  مع  �ملكافاآت  �صيا�صة  تتنا�صب  �أن  يجب 
ل�صركة �لتاأمن و�أي �لتز�م قانوين يجب �لمتثال له.

بالن�صبة ملكافاآت �أع�صاء جمل�س �لإد�رة: . 3
باأي أ.  و�للتز�م  �ملقرتحة  �ملكافاآت  ب�صروط  �مل�صرف  �إخطار  يجب 

تغير�ت يطلبها �مل�صرف على تلك �ل�صروط. 
يجب مو�فقة �جلمعية �لعمومية على تلك �ملكافاآت.ب. 

مالحظة: بالن�صبة للقرو�س �أو �لت�صهيالت �ملمنوحة �إىل �أع�صاء جمل�س  «
�لإد�رة  �أو �أقاربهم، ُيرجى مر�جعة مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن. 

وتنّوعها . 4 �ملكافاآت  و�أ�صكال  �أهد�ف  على  �ل�صيا�صة  تن�س  �أن  يجب 
وهيكل �ملكافاآت �خلا�صة؛ وقو�عد �لتاأّهل للح�صول عليها وتوقيتاتها.

مع . 5 متما�صية  تنوعها  على  �ملكافاآت  و�صيا�صة  قو�عد  تكون  �أن  يجب 
مكافاآت �إد�رة �ملخاطر و�ملكافاآت �مل�صتندة �إىل �لأد�ء. 
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يجب �أن تعزز �لتد�بر �خلا�صة بالأد�ء �لتنفيذ �لفعال خلطة عمل . 6
�ل�صركة، و�أن تتما�صى مع �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر بال�صركة.

مالحظة: بالن�صبة لالإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر �خلا�س ب�صركة �لتاأمن،  «
ُيرجى مر�جعة �لق�صم 7.2. 

�ل�صفر( . 7 �إىل  )ولو  بتخفي�س  �أو  باإرجاء  �ل�صيا�صة  ت�صمح  �أن  يجب   
�إجمايل مكافاآت �صخ�س ما، وذلك يف حالة �ل�صرورة حلماية �ملالءة 

�ملالية لل�صركة �أو ملو�جهة �آثار غر متوقعة يف هذ� �ل�صاأن.
�إذ� ح�صل �أي �صخ�س بال�صركة على �أ�صهم �أو مكافاأة موؤجلة مرتبطة . 8

باأ�صهم، فال  يجوز له �أن يحمي تعر�صه خلطر �صعر �لأ�صهم �لناجت 
قبل �كت�صاب �لأ�صهم �أو �ملكافاأة.

يجب �أن تر�عي قو�عد �أهلية وتوقيتات �حل�صول على دفعات �ملكافاآت . 9
�لفرت�ت �لزمنية �لتي ُيرجح �أن تتحقق فيها �ملخاطر �ملرتبطة باأد�ء 

�ملوظف.

6.3.2 جمموعة املكافاآت 
يجب �أن يهدف جمموع �ملكافاآت )ول �صيما �مل�صتندة �إىل �لأد�ء( �إىل . 1

ت�صجع �ل�صلوكيات �لتي تدعم �صالمة �صركة �لتاأمن �ملالية �لطويلة 
�لأجل و�لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر �خلا�س بها.

نتائج . 2 تعك�س  �أن  �صاأنها  من  عو�مل  �ملكافاآت  جمموع  يوفر  �أن  يجب 
�أن�صطة �صركة �لتاأمن و�ملخاطر �لتي حتيط بهذه �لأن�صطة، مع �لأخذ 
يف عن �لعتبار كلفة ر�أ�س �ملال �ملرتبط و�لوقت �ل�صروري لقيا�س 

نتائج تلك �لأن�صطة. 
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6.3.3 عدم ت�سارب ترتيبات املكافاآت مع م�سالح العماء
يج���ب �أن ت�صمن �صرك���ة �لتاأمن عدم �إق���ر�ر �صيا�صة مكاف���اآت ملجل�س 
�لإد�رة �أو ملوظفيها من �صاأنها  �لإ�صر�ر مب�صلحة �لعمل �أو عمالء �ل�صركة. 

الق�سم 6.4 اأنظمة و�سوابط اإ�سافية ل�سركات التاأمني التكافلي
6.4.1 اأعمال التاأمني التكافلي – الأنظمة وال�سوابط 

يجب على �صركة �لتاأمن �لتكافلي �أن ت�صع وتطبق �أنظمة و�صو�بطا . 1
ت�صمن مز�ولة �أعمالها وفقًا لل�صريعة �لإ�صالمية. 

يجب �أن ت�صدر �صركة �لتاأمن �لتكافلي دليال ب�صيا�صتها و�إجر�ء�تها، . 2
على �أن يتناول �لأمور �لآتية: 

طريقة تنفيذ �ل�صركة لوظيفة متابعة �للتز�م يف ما يتعلق باللتز�م أ. 
بال�صريعة �لإ�صالمية..

�خت�صا�صات هيئة �لرقابة �ل�صرعية و�أ�صلوب �إ�صد�ء �مل�صورة لل�صركة ب. 
فيما يخ�س �أعمال �لتاأمن �لتكافلي.

و�لإر�صاد�ت ج.  و�لقر�ر�ت  �لفتاوى  وتنفيذ  ون�صر  ت�صجيل  طريقة 
�ل�صادرة عن هيئة �لرقابة �ل�صرعية. 

كيفية تناول �ملر�جعات �ل�صرعية �لد�خلية. د. 
مر�جعة  « ُيرجى  �لد�خلية،  �ل�صرعية  للمر�جعات  بالن�صبة  مالحظة: 

�لق�صم 6.4.5. 
�ل�صرعية ه.  �لرقابة  هيئة  بن  �لختالفات  معاجلة  وطريقة  و�صيلة 

باللتز�م  يتعلق  ما  يف  �لعليا  �إد�رتها  �أو  �ل�صركة  �إد�رة  وجمل�س 
بال�صريعة �لإ�صالمية. 

و�إجر�ء�تها و.  �لد�خلية  �لتاأمن  �صركة  �صيا�صات  �عتماد  كيفية 
وتعليماتها و�صو�بطها ل�صمان مز�ولة �أعمال �لتاأمن �لتكافلي وفقًا 
و�مل�صاهمن  �لوثائق  �أ�صحاب  �إبقاء  ول�صمان  �لإ�صالمية،  لل�صريعة 

و�مل�صتثمرين على �طالع ب�صكل منا�صب. 
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6.4.2 هيئة الرقابة ال�سرعية – ال�سيا�سات
ُت�صكل يف �صركة �لتاأمن �لتكافلي هيئة م�صتقلة ت�صمى “هيئة �لرقابة . 1

�أع�صائها عن ثالثة،  �أعمالها، ل يقل عدد  �ل�صرعية” للرقابة على 
ُتعينهم �جلمعية �لعامة للموؤ�ص�صة، بناًء على �قرت�ح جمل�س �إد�رتها، 
و�ل�صريعة  �لفقه  �أحكام  علماء وخرب�ء متخ�ص�صن يف  وتتكون من 
تعيينهم  ويكون  �ملالية،   و�لأن�صطة  و�لأعمال  و�خلدمات  �لإ�صالمية 
هيئة  �إقالة  �أو  عزل  يجوز  ول  للتجديد.  قابلة  �صنو�ت  ثالث  ملدة 
�لرقابة �ل�صرعية، �أو �أي ع�صو فيها خالل مدة �لتعين �إل بقر�ر من 
�جلمعية �لعامة، ويتعن على جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ص�صة �إخطار �مل�صرف 
بقر�ر تعين هيئة �لرقابة �ل�صرعية �أو عزلها �أو عند �إجر�ء �أي تعديل 
لقر�رها  �ل�صركة  تنفيذ  قبل  �لإخطار  يكون  �أن  ويجب  ت�صكيلها،  يف 

بوقت منا�صب.
يجب على �صركة �لتاأمن �لتكافلي �إ�صد�ر �صجال خا�صا ي�صمى »�صجل . 2

هيئة �لرقابة �ل�صرعية« ينظم �مل�صائل �لآتية: 
�أو �لتغير�ت يف أ.  �أو �لإقالت  �أو �لتعيينات  كيفية �إجر�ء �لرت�صيحات 

هيئة �لرقابة �ل�صرعية لدى �ل�صركة.
كيفية عملية �لنظر يف مالءمة �أع�صاء �لهيئة.ب. 
مكافاآت �أع�صاء �لهيئة.ج. 

مر�جعة  « ُيرجى  �ل�صرعية،  �لرقابة  هيئة  للتز�مات  بالن�صبة  مالحظة: 
�ملادة )107( من قانون �مل�صرف.

يتعن على �ل�صركة �صمان ��صتقاللية �أع�صاء هيئة �لرقابة �ل�صرعية . 3
عنها وعدم خ�صوعهم لأي ت�صارب م�صالح.

يجب على �ل�صركة �أن تزود �مل�صرف، بجميع �ملعلومات عن موؤهالت . 4
ومهار�ت وخرب�ت و��صتقاللية كل مرت�صح �أو ع�صو يف هيئة �لرقابة 

�ل�صرعية لديها، ب�صكل �صنوي �أو كلما طلب �مل�صرف ذلك. 
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ل�صمان . 5 معقولة  خطو�ت  �لتكافلي  �لتاأمن  �صركة  تتخذ  �أن  يجب 
قيامها وموظفيها مبا يلي:

تقدمي �مل�صاعدة لهيئة �لرقابة �ل�صرعية لتنفيذ و�جباتها.أ. 
منح �لهيئة حق �لو�صول �إىل �صجالت �ل�صركة وجميع �ملعلومات يف ب. 

�أي وقت. 
عدم �لتدخل يف �أعمال �لهيئة لدى تنفيذ و�جباتها. ج. 
عدم تزويد �لهيئة مبعلومات خاطئة �أو م�صّللة. د. 

6.4.3 هيئة الرقابة ال�سرعية – حفظ ال�سجات 
ُتن�صئ �صركة �لتاأمن �لتكافلي �ل�صجالت �لآتية: . 1

هيئة أ.  �أع�صاء  من  ع�صو  كل  كفاءة  لتقييم  وذلك  �لتقييم،  �صجل 
�لرقابة �ل�صرعية. 

�أع�صاء ب.  من  ع�صو  كل  تعّهد  �صروط  لت�صجيل  وذلك  �لتعهد،  �صجل 
�لهيئة �ملتفق عليها.

يجب �لحتفاظ بال�صجالت ملدة �صت �صنو�ت على �لأقل بعد �نتهاء . 2
�لع�صوية بالهيئة. 

يجب �أن يت�صمن �صجل �لتقييم ما يلي: . 3
�لعو�مل و�لظروف و�ملعاير �ملعتربة يف �لتقييم.أ. 
موؤهالت �لع�صو وخرب�ته ب. 
�أ�صباب �عتبار �لع�صو مالئما.ج. 
�لع�صو د.  ماز�ل  �أو  كان  �صرعية  رقابة  هيئة  �أية  عن  �لتفا�صيل  جميع 

ع�صوً� فيها. 
6.4.4 املراجعات ال�سرعية من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية  

�ل�صرعية . 1 �ملر�جعات  جميع  بال�صركة  �ل�صرعية  �لرقابة  هيئة  تتويل 
وفقًا ملعاير هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية 
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)A.A.O.I.F.I( ب�صاأن �حلوكمة ) G.S.I.F.I رقم 2(.
ٌتعد هيئة �لرقابة �ل�صرعية تقريرً� �صنويًا يتقيد مبعاير �لهيئة �مل�صار . 2

�إليها ب�صاأن �حلوكمة ) G.S.I.F.I رقم 1(.
�ل�صنوي . 3 �لتقرير  عن  ن�صخة  �مل�صرف  �إىل  �ل�صركة  تر�صل  �أن  يجب 

)�صنة مالية( خالل �أربعة �أ�صهر من نهاية �ل�صنة. 

6.4.5 املراجعات ال�سرعية الداخلية
د�خلية . 1 �صرعية  مر�جعات  �لتكافلي  �لتاأمن  �صركة  جتري  �أن  يجب 

وفقًا ملعاير هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية 
)A.A.O.I.F.I( حول �حلوكمة ) G.S.I.F.I رقم 3( لتقييم مدى 
�لتز�م �صركة �لتاأمن بالفتاوى و�لقر�ر�ت و�لإر�صاد�ت �ل�صادرة عن 

�لهيئة. 
�إد�رة . 2 قبل  من  �لد�خلية  �ل�صرعية  �ملر�جعة  عملية  تتم  �أن  يجب 

�لتدقيق �لد�خلي �أو �إد�رة متابعة �للتز�م لدى �صركة �لتاأمن، على 
�ملر�جعة  باإجر�ء  �ملعنّية  �لإد�ر�ت  �أو  �لأفر�د  �أن  �ل�صركة  �أن ت�صمن 
بتلك  �ل�صركة  �لتز�م  تقييم  لأجل  يكفي  مبا  وم�صتقلن  خمت�صن 

�لفتاوى و�لقر�ر�ت و�لإر�صاد�ت. 
�لقائمن  « �لإد�ر�ت  �أو  �لأفر�د  كفاءة  تقييم  لطريقة  بالن�صبة  مالحظة: 

�ملحا�صبة  هيئة  معاير  مر�جعة  ُيرجى  د�خلية،  �صرعية  مبر�جعة 
و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية )A.A.O.I.F.I( حول �حلوكمة 

) G.S.I.F.I رقم 3(
الق�سم 6.5 اإدارة ا�ستمرارية الأعمال 

6.5.1 �سيا�سة اإدارة ا�ستمرارية الأعمال 
يجب �أن ت�صع �صركة �لتاأمن �إجر�ء�ت لك�صف وتقييم و�إد�رة �ملخاطر . 1

�لتي تو�جهها ��صتمر�رية �أعمالها، وكيفية �لتخفيف من درجة تلك 
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�لتز�ماتها  تنفيذ  على  قادرة  �أنها  و�صمان  عنها  و�لتبليغ  �ملخاطر، 
جتاه �أ�صحاب �لوثائق وعمالئها و�صائر �لد�ئنن. 

�إد�رة . 2 ب�صاأن  ومكتوبة  حمدثة  �صيا�صة  �لتاأمن  ل�صركة  يكون  �أن  يجب 
�أهد�فها  تبّن  �أن  �صاأنها  من   )B.C.M )�صيا�صة  �لأعمال  ��صتمر�رية 
ومنهجيتها ومقاربتها لإد�رة ��صتمر�رية �لأعمال، ويجب �أن حتدد �صيا�صة 

B.C.M بو�صوح �لأدو�ر و�مل�صئوليات و�ل�صالحيات للعمل مبقت�صاها. 

6.5.2 حتليل وقع الأعمال
ينطوي حتليل وقع �لأعمال )B.I.A( على حتديد وظائف �لأعمال . 1

�أثر �نقطاع �لأعمال  �حلا�صمة و�ملو�رد و�لبنية �لتحتية وعلى تقييم 
عليها. 

لدى �إجر�ء حتليل لوقع �لأعمال، يحب مر�عاة ما يلي: . 2
زمنية أ.  فرت�ت  خالل  �لأعمال  لنقطاع  معقولة  �فرت��صات  و�صع 

متفاوتة.
�أحد ب.  بدون  خاللها  �لعمل  من  �لتاأمن  �صركة  تتمكن  لن  �لتي  �ملدة 

�لعمليات �حلا�صمة.
�ملدى �لذي قد يكون لنقطاع �لأعمال يف �لعمليات �حلا�صمة �أثر بالغ ج. 

على م�صالح �أ�صحاب �لوثائق.
�لنو�حي د.  من  لل�صركة  �حلا�صمة  �لعمليات  يف  �لأعمال  �نقطاع  �أثر 

�أوقات  مد�ر  على  بال�صمعة  و�خلا�صة  و�لتنظيمية  و�لقانونية  �ملالية 
خمتلفة.

الطوارئ  حالت  يف  العمليات  ا�ستعادة  اإجراءات  من  الغر�س   6.5.3
وا�سرتاتيجيات التنفيذ 

م�صبقًا . 1 حمددة  �أهد�ف  هي:   العمليات  ا�ستعادة  اإجراءات  مفهوم 
ل�صتعادة �لعمليات �حلا�صمة و�إعادتها � بعد �لنقطاع �  �إىل م�صتوى 
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)مدة  حمددة  مدة  خالل  �ل�صتعادة(  )م�صتوى  �خلدمة  من  معن 
�ل�صتعادة(. 

�صعوبة . 2 ودرجة  وحلجم  �لأعمال  لوقع  حتليل  نتائج  مر�عاة  يتيعن 
�أعمال �صركة �لتاأمن، وذلك عند و�صع �أغر��س �إجر�ء�ت ��صتعادة 

�لعمليات و��صرت�تيجيات �لتنفيذ.

6.5.4 خطة ا�ستمرارية الأعمال 
يتيعن على �صركة �لتاأمن و�صع خطة مكتوبة ل�صتمر�رية �لأعمال، ويكون . 1

هدفها �لأ�صا�صي تنفيذ �لغر�س من �صيا�صة �إد�رة ��صتمر�رية �لأعمال. 
�لتي . 2 و�لإجر�ء�ت  �ملعلومات  �لأعمال  ��صتمر�رية  خطة  تبن  �أن  يجب 

��صتعادة  �أو من  �لأعمال  �نقطاع يف  �أي  �إد�رة  �ل�صركة من  �صوف متّكن 
�لعمليات يف حالت �لطو�رئ خالل �لنقطاع وبعده. 

لل�صركة، . 3 �ملحددة  �ملتطلبات  �لأعمال  ��صتمر�رية  تعك�س خطة  �أن  يجب 
ت�صف  �أن  يجب  كما  �ل�صركة؛  لأعمال  �حلا�صمة  �لعمليات  حتدد  و�أن 
و�لأهد�ف  �ل�صتعادة  م�صتويات  حتدد  و�أن  �ل�صتعادة  ��صرت�تيجيات 
و��صرتجاع  لتخزين  منا�صبة  ترتيبات  توّفر  �أن  يجب  كما  �لزمنية، 

م�صتند�ت حا�صمة خا�صة بالأعمال، ب�صكل �آمن. 
يجب �أن حتدد خطة ��صتمر�رية �لأعمال �لبنية �لتحتية و�ملو�رد �ملطلوبة . 4

للعمل مبوجبها،  و�ل�صالحيات  و�مل�صئوليات  �لأدو�ر  و�أن تبن  لتنفيذها 
وكيفية تو��صل �ل�صركة مع �ملوظفن و�لأطر�ف ذ�ت �ل�صله  �خلارجين. 

6.5.5 مراجعة واختبار خطة ا�ستمرارية الأعمال 
فيجب . 1 �ل�صركة  �أعمال  ��صتمر�رية  �إد�رة  �أهد�ف  حتقيق  ل�صمان 

�قت�صت  وكلما  �لأقل،  على  �ل�صنة  يف  مرة  �خلطة  و�ختبار  مر�جعة 
�ل�صرورة، ويتعن عر�س نتائج �لختبار على جمل�س �لإد�رة. 
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�ل�صركة . 2 على  وجب  ق�صور،  �أي  عن  و�لختبار  �ملر�جعة  ك�صفت  �إذ� 
تعديل خطة ��صتمر�رية �لأعمال.

للوظائف  اخلارجي  الإ�سناد  لدى  الطوارئ  حالت  يف  الرتتيبات   6.5.6
الأ�سا�سية 

�ل�صركة . 1 �أعمال  ��صتمر�رية  �إد�رة  وخطة  �صيا�صة  تت�صمن  �أن  يجب 
�لإ�صناد  حال  �ل�صاملة،  �لحرت�زية  و�لإجر�ء�ت  �لالزمة  �لرتتيبات 
�خلدمات  يف  بالغة  خ�صارة  ووقوع  �لأ�صا�صية  للوظائف  �خلارجي 
��صتمر�رية  ل�صمان  كله  وذلك  �إليه؛  �مل�صند  �ل�صخ�س  يقدمها  �لتي 

�لأعمال.
مالحظة: بالن�صبة ملعنى �لإ�صناد �خلارجي للوظائف �لأ�صا�صية، ُيرجى  «

مر�جعة �لق�صم 6.6.3. 
يجب �أن تت�صمن �لرتتيبات �لالزمة و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ل�صاملة . 2

للوظائف  �لإ�صناد �خلارجي  �لطو�رئ، حال  �إليها يف حالت  �مل�صار 
�لأ�صا�صية، ��صرت�تيجية خروج منا�صبة، وترتيبات للخروج �جلزئي، 

ويجب �أن تعالج � على �لأقل � �لحتمالت �لآتية: 
خ�صارة بالغة للمو�رد لدى مقدم �خلدمات)�مل�صند �إليه(. أ. 
�إفال�س مقدم �خلدمات)�مل�صند �إليه(.ب. 
للوظائف ج.  �خلارجي  �لإ�صناد  لتفاق  �ملتوقع  وغر  �ملفاجئ  �لإنهاء 

�لأ�صا�صية. 
الق�سم 6.6 الإ�سناد اخلارجي 

6.6.1 �سيا�سة الإ�سناد اخلارجي 
على . 1 �لتاأمن  �صركة  مبوجبه   تعتمد  �تفاق  هو:  اخلارجي  الإ�سناد 

�أن  )ويجوز  م�صتقلة،  خارجية  �أطر�ف  �إىل  �لعمليات  بع�س  �إ�صناد 
�صركة  �أو  تابعة  ك�صركة  �لتاأمن  �صركة  جمموعة  يف  ع�صو�  يكون 
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�صقيقة( ل�صمان �حل�صول على جودة عالية و �مل�صاهمة يف تر�صيد 
�لنفقات، وت�صمل �أبرز �لعمليات �ملُ�صندة: جدول �لرو�تب و�لعمليات 
وغرها،  �لفني  �لدعم  وخدمات  �لعمالء  خدمة  ووظائف  �ملالية 

وتتطلب جميعها معرفة كاملة بخدمات و منتجات �صركة �لتاأمن.
 ول ي�صمل �لإ�صناد �خلارجي �مل�صائل �لآتية:

وخدمات أ.  �لقانونية(  �مل�صورة  �إبد�ء  )مثل  �ل�صت�صارية  �خلدمات 
�لتدقيق وتدريب �ملوظفن و�إعد�د �لفو�تر و�لأمن �ملدين. 

توريد خدمات حيوية، مثل: توريد �لكهرباء و�ملاء وتوفر �خلدمات ب. 
�لغذ�ئية وخدمات �لتنظيف. 

�ل�صوق ج.  عن  معلومات  توفر  خدمات  مثل:  �ملوّحدة  �خلدمات  �صر�ء 
وتوفر �لأ�صعار. 

اإر�ساد:
• من 	 جمازفة  �أقل  �ملجموعة  د�خل  �خلارجي  �لإ�صناد  يكون  قد 

من  يخلو  ل  �أنه  �إل  �ملجموعة،  خارج  من  مقاولن  ��صتخد�م 
�ملخاطر ويجب �أن تقوم �صركة �لتاأمن بتقييم �ملخاطر �ملرتبطة 

وباإجر�ء ترتيبات منا�صبة لإد�رتها يف هذه �حلالة.
�إذ� . 2 ما  تبن  و�أن  مكتوبة،  �لإ�صناد �خلارجي  �صيا�صة  تكون  �أن  يجب 

وماهي  خارجية  لأطر�ف  وظيفة  �أي  باإ�صناد  �صتقوم  �ل�صركة  كانت 
هذه �لوظائف �لتي �صتقوم باإ�صنادها بالتف�صيل.

يجب �أن ت�صمن �ل�صيا�صة:. 3
و�ملدقق أ.  �لإكتو�ري  �خلبر  و�إد�رة  �لد�خلي  �لتدقيق  �إد�رة  ح�صول 

�إىل  �لو�صول  حق  ذلك  يف  )مبا  �لو�صول  حق  على  لديها  �خلارجي 
مقدم  ميلكها  �لتي  �ملعلومات  �إىل  �حلاجة(  �قت�صت  �إذ�  �ملوقع، 

�خلدمات، كلما لزم �لأمر، ولأجل تنفيذ م�صئولياتهم. 
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ح�صول �مل�صرف على حق �لو�صول، يف �أي وقت، �إىل �لن�صاط �مل�صند ب. 
)�صو�ء من خالل �جتماعات ُتعقد مع مقدم �خلدمات �أو من خالل 
�مل�صرف  طلب  متى  �خلدمات(،  مقدم  مقر  يف  ميد�نية  معاينات 

ذلك. 

6.6.2 متطلبات الإ�سناد اخلارجي
ل يجوز �أن تربم �ل�صركة �إ�صناد� خارجيا �إل بعد �إقر�ر جمل�س �إد�رتها . 1

�صيا�صة �لإ�صناد �خلارجي لل�صركة.
يجب �أن يكون �لإ�صناد م�صموحًا به مبوجب �ل�صيا�صة. . 2
ل يجوز �أن يرتتب على �لإ�صناد �خلارجي: �لتاأثر �ل�صلبي على تنفيذ . 3

ذ�ت  و�لأطر�ف  و�لعمالء  �لوثائق  �أ�صحاب  �ل�صركة جتاه  �لتز�مات 
�ل�صله  �لآخرين، �أو خمالفة �لقانون، �أو منع �مل�صرف من �لإ�صر�ف 

على �ل�صركة ب�صكل منا�صب.  
	•مثال

�أن يك���ون حم���ل مق���دم �خلدم���ات �أو �لنظام �لقان���وين �خلا�صع له مين���ع �مل�صرف من 
�لإ�صر�ف على �صركة �لتاأمن ب�صكل منا�صب. 

�إ�صناد� خارجيا مع �صخ�س خارج . 4 �إبر�م  َيحظر على �صركة �لتاأمن 
دولة قطر قبل مو�فقة �مل�صرف �صر�حة على ذلك. 

يجب �أن يكون �تفاق �لإ�صناد �خلارجي مكتوبا. . 5

6.6.3 الإ�سناد اخلارجي للوظائف الأ�سا�سية 
هو: . 1 التاأمني  ل�سركة  الأ�سا�سية  للوظائف  اخلارجي  الإ�سناد 

�إ�صناد وظيفة رقابة د�خلية �أو �أية وظيفة �أخرى، لها �أهمية بالن�صبة 
�أو �لتق�صر  �أن �ل�صعف  �لتاأمن، �إىل طرف خارجي، حيث  ل�صركة 
�صركة  �لت�صكيك يف قدرة  �إىل  يوؤدي  قد  �لوظيفة،  يف ممار�صة هذه 
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باأنظمتها  �أو  �لرقابية  وباملتطلبات  بالقانون  �للتز�م  على  �لتاأمن 
�أو قدرتها على �ل�صتمر�ر يف  �أو و�صعها �ملايل  �أد�ئها  �أو  وتعليماتها 
بالن�صبة  �أ�صا�صية،  �إ�صنادً� خارجيًا لوظيفة  وُيعترب  �لأعمال،  مز�ولة 
�إد�رة  �إ�صناد  �لنرتنت،  عرب  �لتاأمن  �أعمال  تز�ول  تاأمن  ل�صركة 

موقعها �للكرتوين �إىل طرف خارجي. 
اأ�سا�سية: لوظائف  اخلارجي  الإ�سناد  اأمثلة  	•ومن 

• �إد�رة �ملطالبات.	
• تكنولوجيا �ملعلومات.	
• �إد�رة �ل�صتثمار. 	
• �لكتتاب.	
اإر�ساد:
• �لتفاق �ملربم بن �صركة �لتاأمن وممثل �صركة �لتاأمن ل يعترب 	

كانت  �إذ�  �إل  �أ�صا�صية،  لوظائف  خارجيا  �إ�صناد�   � كقاعدة   �
�صركة �لتاأمن تعتمد يف �ملقام �لأول على هذ� �ملمثل يف ت�صويق 

خدماتها ومنتجاتها و�لتعامل مع �ملوؤمن لهم.
ت�صري �أحكام هذ� �لق�صم على �لتفاق �ملربم بن �صركة �لتاأمن 
وممثلها، حال �عتباره �إ�صناد� خارجيا لوظيفة �أ�صا�صية باملعنى 
�ملذكور يف �لبند �ل�صابق، ف�صال عن �صريان �أحكام �إبر�م عقد 

وكالة كتابي )ُيرجى مر�جعة �لق�صم 11.7.3(. 
يتعن على �لإد�رة �لعليا ل�صركة �لتاأمن �للتز�م مبا ياأتي:. 2

�ملهارة و�لعناية و�لجتهاد �لو�جب يف �ختيار و�إبر�م و�إد�رة و�إنهاء؛ أ. 
�أي ترتيب �إ�صناد خارجي لوظائف �أ�صا�صية. 

�صمان �أن مقدم �خلدمات �لذي مت �ختياره لديه �لقدرة و�لإمكانية ب. 
لتنفيذ �لوظيفة ذ�ت �ل�صلة ب�صكل موثوق وحمرتف �بتد�ء من تنفيذ 

عملية �لإ�صناد �خلارجي وطو�ل مدة ��صتمر�ره. 



186

�إد�رة ج.  كرئي�س   � �خلارجي  �لإ�صناد  يف   � �ملعن  �ل�صخ�س  �أن  �صمان 
�لعليا  �لإد�رة  يف  كع�صو  �لتز�ماته  تنفيذ  على  قادر  د�خلية   رقابة 
ل�صركة �لتاأمن ب�صكل موثوق وحمرتف طو�ل مدة �لإ�صناد �خلارجي. 

�لتقييم �مل�صتمر للمخاطر �لتي ي�صّكلها �لإ�صناد �خلارجي للوظائف د. 
�لأ�صا�صية على �أعمال �صركة �لتاأمن. 

يتعن على �لإد�رة �لعليا ل�صركة �لتاأمن مر�عاة ما ياأتي:. 3
خ�صوع مقدم �خلدمات لأية جهة تنظيمية ومدى هذ� �خل�صوع. أ. 
خ�صوع �خلدمات �ملعنية لرقابة  �أو �إ�صر�ف معن. ب. 
�لتي يقدمها، ج.  ونوعية �خلدمات  �ملتعاقدين مع مقدم �خلدمة  عدد 

ومدى �خلطورة �أو �لتاأثر �ل�صلبي على �ل�صركة من هذ� �لعدد �أو تلك 
�لنوعية. 

�ل�صتقر�ر �ملايل ملقدم �خلدمات وخرب�ته. د. 
مقدم ه.  قبل  من  �لوظيفة  تنفيذ  عن  ين�صاأ  قد  م�صالح  ت�صارب  �أي 

�لآخرين  �لأ�صخا�س  وعدد  نوع  �لعتبار  يف  �لأخذ  مع  �خلدمات، 
�ملتعاقدين مع مقدم �خلدمات �أو �لذين قد يتعاقدون معه م�صتقبال. 

�لإ�صناد . 4 تعاقد�ت  عن  م�صئوًل  �ملقيد  �لتاأمن  �صركة  �إد�رة  جمل�س 
بالو�جبات  �للتز�م  عليه  ويتعن  �لأ�صا�صية،  للوظائف  �خلارجي 

و�مل�صئوليات �ملذكورة يف �لفقرتن )2( و)3(.

الإ�سناد  امل�سرف قبل  التاأمني على موافقة  �سركة  6.6.4 �سرورة ح�سول 
اخلارجي للوظائف الأ�سا�سية 

للوظائف . 1 �لتاأمن عقد� لالإ�صناد �خلارجي  �أن تربم �صركة  ل يجوز 
�لأ�صا�صية قبل مو�فقة كتابية من �مل�صرف، ويجب �أن يت�صمن �لطلب 

�ملقدم للح�صول على تلك �ملو�فقة �ملعلومات �لآتية: 
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تفا�صيل عن حالة �لعمل حمل �لإ�صناد �خلارجي. أ. 
تفا�صيل عن خرب�ت مقدم �خلدمات.ب. 
ر�أي �صركة �لتاأمن باملالءة �ملالية ملقدم �خلدمات. ج. 
تفا�صيل عن �ملخاطر و�ل�صو�بط �ملرتبطة بالإ�صناد �خلارجي.د. 
�لتوجيهات �لد�خلية �ملقرتحة لتقليل �ملخاطر.ه. 
من و.  )تعاقد  ثالث  طرف  �إىل  �لوظيفة  لإ�صناد  �لتعاقد  �إتاحة  مدى 

�لباطن(. 
ُيقر . 2 �أن  �لرئي�س ملقدم �خلدمات يف قطر، فيجب  �ملقر  يكن  �إذ� مل 

مقدم �خلدمات بانتفاء �أي قيود قانونية �أو تنظيمية من �صاأنها: �أن 
متنع مز�ولة وظيفة �لتدقيق �لد�خلي، �أو وظيفة �خلبر �لإكتو�ري، �أو 
وظيفة �ملدقق �خلارجي، �أو متنع �ملفت�س لدى �مل�صرف من �لو�صول 
�إىل دفاتر و�صجالت وبيانات �صركة �لتاأمن �لتي يحتفظ بها مقدم 
�خلدمات، فاإذ� كان هناك مثل هذه �لقيود فيجب ذكرها تف�صيال 

يف �لطلب مبوجب �لفقرة )1(. 
ت�صري على هذ� �لطلب �أحكام  �لق�صم 3.2. . 3
ي�صدر �مل�صرف قر�ره خالل 20 يوم عمل من تاريخ تقدمي �لطلب . 4

م�صتوفيا جميع �ملتطلبات. 
مالحظة 1: ل يجوز ل�صركة تاأمن �إ�صناد وظيفة جهاز �لتدقيق �لد�خلي  «

ومبو�فقة  وملدة ق�صرة  ��صتثنائية  �إل يف ظروف  �أطر�ف خارجية  �إىل 
خا�صة من امل�شرف، ول ي�شري هذا البند على  �شركة التاأمني املقيد، 

ُيرجى مر�جعة �لق�صم 6.2.3 )2(. 
الق�شم  « مراجعة  ُيرجى  الإ�شافية،  للمعلومات  بالن�شبة   :2 مالحظة 

 .6.2.3
مالحظة 3: بالن�شبة لقرار امل�شرف، ُيرجى مراجعة الق�شمني 9.2.3  «

و10.2.3. 
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6.6.5 �سرورة ح�سول �سركة التاأمني على موافقة امل�سرف على التعاقد 
من الباطن على اخلدمات امل�سندة لطرف خارجي  

�لتعاقد من �لباطن يف عمليات �لإ�صناد �خلارجي للوظائف . 1 ُيحظر 
�لأ�صا�صية � �أي بن مقدم �خلدمات و طرف ثالث � قبل مو�فقة كتابية 
�أن يت�صمن �لطلب �ملقدم للح�صول على تلك  من �مل�صرف، ويجب 

�ملو�فقة �ملعلومات �لآتية: 
 تفا�صيل عن خرب�ت �لطرف �لثالث. أ. 
ر�أي �صركة �لتاأمن بال�صالمة �ملالية للطرف �لثالث.ب. 
تفا�صيل عن �ملخاطر و�ل�صو�بط ذ�ت �ل�صلة.  ج. 

ت�صري على هذ� �لطلب �أحكام  �لق�صم 3.2. . 2
ي�صدر �مل�صرف قر�ره خالل 20 يوم عمل من تاريخ تقدمي �لطلب . 3

م�صتوفيا جميع �ملتطلبات. 
الق�شم  « مراجعة  ُيرجى  الإ�شافية،  للمعلومات  بالن�شبة   :1 املالحظة 

 .6.2.3
املالحظة 2: بالن�شبة لقرار امل�شرف، ُيرجى مراجعة الق�شمني 9.2.3  «

و10.2.3. 

6.6.6 الإ�سناد اخلارجي للوظائف الأ�سا�سية – التفاقية الكتابية 
يجب �أن يكون عقد �لإ�صناد �خلارجي للوظائف �لأ�صا�صية مكتوبا.. 1
�لتز�مات مقدم �خلدمات �لو�جب ذكرها يف �لعقد: . 2

و�أنظمة أ.  و�لقانون  يتفق  ومبا  �ملطلوب  بامل�صتوى  �خلدمات  تقدمي 
تعليمات �صركة �لتاأمن. 

باأي ب.  �لتقيد  د�خلية،  رقابة  وظيفة  بتوفر  تتعلق  �خلدمة  كانت  �إذ� 
قو�نن وتعليمات قد ت�صري على مقدم �خلدمات، �أو على �أي موظف 

لديه يعمل رئي�صا لوظيفة رقابة د�خلية.
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�لتعامل مع �مل�صرف بطريقة مبنية على �ملرونة و�لتعاون. ج. 
وبيانات د.  و�صجالت  دفاتر  �إىل  �لو�صول  يف  �مل�صرف  بحق  �للتز�م 

�صركة �لتاأمن �لتي تكون يف حيازة مقدم �خلدمات �أو حتت �صيطرته. 
�لإ�صناد ه.  لعقد  خمالفة  باأية  فور�  و�مل�صرف  �لتاأمن  �صركة  �إخطار 

�خلارجي �رتكبها مقدم �خلدمات. 
�صاأنها عدم و.  باأي ظروف من  فورً�  و�مل�صرف  �لتاأمن  �صركة  �إخطار 

توفر �خلدمة لأي مدة �أو �لتاأثر �ل�صلبي على نوعية �خلدمة. 
باأي ظروف تهّدد �ل�صتقر�ر ز.  �لتاأمن و�مل�صرف فورً�  �إخطار �صركة 

�خلدمات  بتقدمي  �ل�صتمر�ر  على  قدرته  �أو  �خلدمات  ملقّدم  �ملايل 
وفقًا للعقد. 

ملقدم ح.  م�صالح  ت�صارب  باأي  فورً�  و�مل�صرف  �لتاأمن  �صركة  �إخطار 
�خلدمات قد يوؤثر على تقدمي �خلدمة. 

�لن�صاط ط.  �إىل    � وقت  �أي  يف   � �لو�صول  يف  �مل�صرف  بحق  �للتز�م 
�مل�صند لطرف خارجي )�صو�ء من خالل �جتماعات ُتعقد مع مقدم 
�خلدمات �أو من خالل معاينات ميد�نية يف مقر مقدم �خلدمات(، 

متى طلب �مل�صرف ذلك. 
م�صائل يجب ذكرها يف �لعقد من حيث �خلدمة ذ�ت �ل�صلة:. 3

�لقانون �لو�جب �لتطبيق على �لعقد. أ. 
�حلد �لأدنى من معاير م�صتوى �خلدمات. ب. 
�لتز�مات مقدم �خلدمات بتقدمي تقارير �أو �إخطار�ت وكيفية قيا�س ج. 

�أد�ئه �لكّمي و�لنوعي. 
و�إد�رة د.  �لد�خلي  �لتدقيق  و�إد�رة  �لتاأمن  و�صركة  �مل�صرف  و�صول 

�إىل دفاتر  �لتاأمن  �لإكتو�ري و�ملدقق �خلارجي لدى �صركة  �خلبر 
و�صجالت وبيانات �صركة �لتاأمن �لتي تكون بحيازة مقدم �خلدمات 

�أو حتت �صيطرته. 
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�لتز�م مقدم �خلدمات ب�صرية �ملعلومات و�لبيانات �ل�صخ�صية وفقًا ه. 
للقانون وتعليمات �صركة �لتاأمن. 

الق�شم  « مراجعة  ُيرجى  ال�شخ�شية،  البيانات  ملعنى  بالن�شبة  مالحظة: 
 .2.6.11

�لتاأمن ومقدم �خلدمات و.  �أي نز�ع يحدث بن �صركة  و�صائل ت�صوية 
حول تنفيذ هذ� �لعقد. 

منع مقدم �خلدمات من �إبر�م عقود من �لباطن �أو �أي �إجر�ء مماثل ز. 
�أو وظائف مبوجب �لعقد  �أو و�جباته  �لتز�ماته  �أي من  ب�صاأن تنفيذ 

قبل ح�صوله على �ملو�فقة �لكتابية من �صركة �لتاأمن و�مل�صرف. 
�لتاأمن ح.  ل�صركة  تقرير مهلة  �لعقد مع  باإنهاء  تنظيم حق كل طرف 

لرتتيب �أمورها لتاليف �لإ�صر�ر بخدماتها.
�إجر�ء�ت �لطو�رئ.ط. 

حق �صركة �لتاأمن يف �إنهاء �لعقد �إذ� تغّرت ملكية مقدم �خلدمات . 4
)ب�صكل مبا�صر �أو غر مبا�صر( مبا ُي�صّكل: ت�صارب م�صالح حمتماًل، 

�أو �أ�صبح مقدم �خلدمات متعرث�، �أو مقبل على مرحلة �لت�صفية.

6.6.7 مراجعة ترتيبات الإ�سناد اخلارجي للوظائف الأ�سا�سية  
مبر�جعة . 1  � �صنويا   � �لتاأمن  ل�صركة  �لعليا  �لإد�رة  تقوم  �أن  يجب 

ل�صمان  �لأ�صا�صية  للوظائف  �أبرمتها  �لتي  �خلارجي  �لإ�صناد  عقود 
�ملر�جعة  بتلك  ويلتزم  منا�صبة،  كونها  يف  �لرتتيبات  ��صتمر�رية 

جمل�س �لإد�رة بالن�صبة ل�صركة تاأمن مقيد.
بالن�صبة لإ�صناد وظيفة رقابة د�خلية لطرف خارجي، يجب �أن ت�صمل . 2

�ملر�جعة ما �إذ� كان �لإ�صناد �خلارجي �صوف يوؤثر ب�صكل �صلبي على 
��صتقاللية ومو�صوعية وفعالية ممار�صة �لوظيفة. 



191

�أن . 3 �ملقيد(  �لتاأمن  �صركة  �لتاأمن )غر  ل�صركة  �لعليا  �لإد�رة  على 
تبلغ جمل�س �لإد�رة بنتائج �ملر�جعة. 

�شركة  « بالتزامات  خارجي  طرف  اإىل  وظيفة  اإ�شناد  يخل  ل  مالحظة: 
عن  الأول  امل�شئول  الإدارة  جمل�ص  ويظل  الوظيفة،  هذه  جتاه  التاأمني 

�شمان تنفيذ ال�شركة للتزاماتها مبوجب هذه التعليمات.





الف�سل ال�س�بع :اإدارة املخ�طر
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اإدارة املخ�طر
الق�سم 7.1 التمهيد

7.1.1 املقدمة 
يب���ّن ه���ذ� �لف�صل �ملتطلبات �خلا�ص���ة بالإطار �لع���ام لإد�رة �ملخاطر 
مت�صمن���ا ��صرت�تيجية �صيا�صات و�إج���ر�ء�ت �إد�رة �ملخاطر ل�صركة �لتاأمن، 
وعل���ى �صركة �لتاأمن �ملوؤ�ص�ص���ة يف قطر �أن جتري عمليات خا�صة بها لتقييم 

�ملخاطر و�ملالءة.
وميكن تعريف اخلطر باأنه: �حتمال �خل�صارة، �أو �لتعر�س لها،  يف �ملو�رد 
�ملالي���ة �أو �لب�صرية لل�صرك���ة نتيجة عو�مل غر منظورة عل���ى �ملدى �لزمني 

�لبعيد �أو �لق�صر.
واملخاطرة هي: توقع وقوع حدثا �أو �أمر� غر مرغوب فيه لإ�صر�ره بال�صركة. 
ويج���ب على �ل�صخ����س �ملكلف ب���اإد�رة �أي خطر �أن يتب���ع خطو�ت �أربع 
لتحقي���ق �لغايات �مل�صتهدفة من �إد�رة هذ� �خلطر، وهي: 1- �لتحديد وهو: 
معرفة �لأخطار و�إدر�كها. 2- �لقيا�س وهو: تقدير وتقييم �خل�صائر �ملحتملة 
من هذه �لأخطار. 3- �ملو�جهة وهي:  �ختيار و�نتقاء �أف�صل �أ�صلوب ملو�جهة 
�أو ملعاجل���ة تلك �ملخاط���ر. 4-  �ملتابعة و�ملر�قبة وهي: �إد�رة برنامج �خلطر 

وتطويره وحت�صينه ب�صكل م�صتمر للو�صول �إىل �لنتائج �ملرجوة.
من  « املفو�شني  الأ�شخا�ص  على  الف�شل  هذا  اأحكام  ت�شري  مالحظة: 

كان  اإذا  املجل�ص؛  وواجبات  م�شئوليات  يف  التاأمني  �شركة  اإدارة  جمل�ص 
الأمر متعلقا بفرع ل�شركة تاأمني اأجنبية. ُيرجى مراجعة مبادئ حوكمة 

التاأمني. 
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الق�سم 7.2 الإطار العام لإدارة املخاطر 
7.2.1 الإطار العام لإدارة املخاطر 

�أنظمتها . 1 جميع  �لتاأمن  ل�صركة  �ملخاطر  لإد�رة  �لعام  �لإطار  ي�صمل 
و�صو�بطها و�صيا�صاتها وموظفيها و�أع�صاء جمل�س �إد�رتها، وذلك يف 
ما يتعلق بتحديد وقيا�س ومر�قبة جميع م�صادر �خلطر �جل�صيم �أو 
�ملهم � �أيا كان م�صدر هذ� �خلطر د�خليا �أم خارجيا �، و�لإبالغ عنه 

و�صبطه �أو �لتخفيف منه.
يجب �أن ت�صع وتقرر �صركة �لتاأمن �إطار� عاما لإد�رة �ملخاطر �ملهمة . 2

�أو �جل�صيمة �لنا�صئة عن �أعمالها. 
�أهد�ف �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر: . 3

�أهد�فها أ.  �صيما  ل  �ل�صركة  �أعمال  �أهد�ف  تعزيز  و  حتقيق 
�ل�صرت�تيجية، كما هو مقرر يف خطة عملها.

و�صليم، ب.  �حرت�زي  ب�صكل  �ملخاطر  لإد�رة  �ملعقولة  �مل�صاعدة  تقدمي 
مبر�عاة طبيعة وم�صتوى درجة �لتعقيد �أعمال �صركة �لتاأمن.

وخدمات ج.  �أن�صطة  جلميع  وم�صتد�مة  م�صافة  قيمة  �أعلى  �إ�صافة 
�ل�صركة.

�أن يعالج �ملخاطر �لو�ردة  يف �لق�صم 7.4.2 )2(.د. 
�إذ� كانت �صركة �لتاأمن جزء� من جمموعة، فيجوز �لكتفاء باأن تفي . 4

�أكرث من هذ� �لف�صل، وذلك من خالل  �أو  �ل�صركة  مبتطلب و�حد 
جمل�س  �طمئن  �إذ�  �ملجموعة  خماطر  لإد�رة  �لعام  �لإطار  تطبيق 
طبيعة  �إىل  بالنظر  �ملتطلب  بهذ�  �لقيام  �ملنا�صب  من  �أن  �لإد�رة 

�صركة �لتاأمن وم�صتو�ها ودرجة �صعوبة �أعمالها. 
�شيا�شاتها  « يف  وتعالج،  تتناول  اأن  التاأمني  �شركة  على  مالحظة: 

عن  النا�شئة  املخاطر  ذلك  يف  مبا  املجموعة،  خماطر  واإجراءاتها، 
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العام  والإطار  التاأمني  العام لإدارة خماطر �شركة  الإطار  التفاعل بني 
– ُيرجى مراجعة الق�شم 7.4.2 )2( )ح(  لإدارة خماطر املجموعة 

والإر�شاد يف اجلزء اأ.7.8 من املرفق امللحق بهذا الف�شل. 
يجب �أن يت�صمن �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر: . 5

م�صتوى �لإقد�م على �ملخاطرة.أ. 
اإر�ساد:
• مقد�ر 	 بيان  هو:  �ملخاطرة  على  �لتاأمن  �صركة  �إقد�م  م�صتوى 

لقبولها  م�صتعدة  �لتاأمن  �صركة  تكون  �لتي  �ملخاطر  و�أنو�ع 
�ل�صرت�تيجية  و�أهد�فها  �أعمالها  �أهد�ف  لتعزيز  ومو�فقتها 
حتّمل  على  وقدرتها  �ملالية  ملو�ردها  بالن�صبة  وذلك  و�ملالية، 

�خل�صائر. 
��صرت�تيجية خا�صة باإد�رة �ملخاطر ب. 

ُير�جع �لق�صم 7.3
�ملتعلقة ج.  �ملهمة  �أو  �جل�صيمة  �ملخاطر  لإد�رة  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات 

ب�صركة �لتاأمن. 
ُير�جع �لق�صم 7.4 

وظيفة خا�صة باإد�رة �ملخاطر تتو�فق مع �لق�صم 6.2.6. د. 
للمخاطر ه.  ذ�تي  تقييم  قطر،  يف  موؤ�ص�صة  تاأمن  ل�صركة  بالن�صبة 

 .)O.R.S.A( و�ملالءة
ُير�جع �لق�صم7.5. 

�لعادية وغر و.  �لظروف  كافيًا، يف  يكون  �لإد�رة  نظام معلومات عن 
�لعادية” فرت�ت �لتقلب”، لأجل قيا�س وتقييم جميع �ملخاطر �ملهمة 

و�جل�صيمة �لتي توؤثر على �صركة �لتاأمن، و�لإبالغ عنها. 
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يف ز.  �ملخاطر  لإد�رة  �لعام  �لإطار  فاعلية  ل�صمان  د�ئمة  مر�جعة 
حتديد وقيا�س ومر�قبة جميع م�صادر �خلطر �جل�صيم �أو �ملهم � �أيا 
كان م�صدر هذ� �خلطر د�خليا �أم خارجيا �، و�لإبالغ عنه و�صبطه 

�أو �لتخفيف منه.

7.2.2 مراجعة الإطار العام لإدارة املخاطر  
يجب على �صركة �لتاأمن مر�جعة مدى �لتز�مها بالإطار �لعام لإد�رة . 1

�أو  �لد�خلي  �لتدقيق  �إد�رة  قبل  وفاعليته  من  بها  �ملخاطر �خلا�س 
�ملر�جعة  �إجر�ء  �صنة،  ويجوز  �لأقل كل  �ملدقق �خلارجي مرة على 
يكون موظفا  �أن  ويجوز  وم�صتقل وخمت�س،  موؤهل  �صخ�س  قبل  من 

بال�صركة غر رئي�س �إد�رة �ملخاطر. 
على �ملر�جعة �أن تقيم: . 2

مدى تنفيذ �لإطار �لعام و�لتقيد به وما �إذ� كان فعاًل.أ. 
مدى منا�صبته ل�صركة �لتاأمن ل �صيما مع خطة عمل �صركة �لتاأمن ب. 

�حلالية. 
مدى تو�فقه مع م�صتوى �إقد�م جمل�س �لإد�رة على �ملخاطرة.ج. 
مدى دعمه مبو�رد كافية. د. 
مدى تقّيد ��صرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر بالق�صم 7.3. ه. 

�لإد�رة . 3 جمل�س  �إىل  بها،  �خلا�صة  و�لتو�صيات  �ملر�جعة  نتائج  ُترفع 
بوقت  �لتاأمن،  ل�صركة  �لتالية  �ل�صنوية  �لعو�ئد  تقدمي  تاريخ  قبل 
تقرير  يف  و��صتخد�مها  در��صتها  من  �ملجل�س  يتمكن  حتى  كاف، 

�لإف�صاح �ملطلوب يف �لق�صم 7.2.3. 



199

7.2.3 تقرير اإف�ساح جمل�س الإدارة 
باإخطار . 1  � �صنويا   � للم�صرف  يتقدم  �أن  �لإد�رة  جمل�س  على  يجب 

�ل�صنة  �ل�صركة  يف  بالتز�م  �لإد�رة  �أع�صاء جمل�س  قناعة  فيه  يبّن 
�ملن�صرمة بالإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر وبتطبيقه بفاعلية؛ ويقدم 

هذ� �لإخطار خالل 20 يوم عمل من تاريخ حت�صره. 
�إذ� قرر جمل�س �لإد�رة �أنه غر قادر على �إجر�ء هذ� �لإخطار �أو �أن . 2

هناك م�صاكل ب�صاأن �ملر�جعة، فيجب عليه خماطبة �مل�صرف ببيان 
�ملتخذة  و�لتد�بر  �إليه،  �مل�صار  �لإخطار  على  �لقدرة  عدم  �أ�صباب 
حلّل �مل�صاكل �ملحددة، ووقتها، ويجب خماطبة �مل�صرف بامل�صتند�ت 
�أمر  يكن  مل  )ما  حت�صرها  من  عمل  يوم   20 خالل  لذلك  �ملوؤيدة 
�آخر  بن�س  �أو  �مل�صرف  بقانون  عليه  ومن�صو�صا  منظما  �لإخطار 

بهذه �لتعليمات(. 
ذ�ت . 3 �مل�صرف يف  �إىل   � �إليها  �مل�صار   � �مل�صتند�ت  �أو  �لإخطار  ُيقدم 

�لإخطار  �أمر  يكن  مل  �ل�صنوي)ما  �لحرت�زي  �لعائد  تقدمي  تاريخ  
قانون  مبوجب  عنها  �لف�صاح  ويجب  �كت�صافها  مت   مب�صكلة  متعلقا 

�مل�صرف �أو بن�س �آخر بهذه �لتعليمات(. 

الق�سم 7.3 ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر 
7.3.1 ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر 

ا�سرتاتيجي���ة اإدارة املخاط���ر ل�سركة التاأمني هي: م�صتند ��صرت�تيجي 
ع���ايل �مل�صتوى )�أو جمموع���ة من �مل�صتن���د�ت( ي�ص���ف ��صرت�تيجية �صركة 
�لتاأم���ن لإد�رة �ملخاطر، و�لعو�مل �لرئي�صة لالإطار �خلا�س باإد�رة �ملخاطر 

�لذي يعّزز �ل�صرت�تيجية.
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اإر�ساد:
• �إذ� كانت ��صرت�تيجية �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة �ملخاطر 	

موؤلفة من �أكرث من م�صتند، فيجب قيد هذ� �لأمر ب�صكل منا�صب. 

7.3.2 املتطلبات العامة ل�سرتاتيجية اإدارة املخاطر 
يجب �أن ت�صع وتقرر �صركة �لتاأمن ��صرت�تيجية لإد�رة �ملخاطر. . 1
يجب على �صركة �لتاأمن �أن تقوم يف تلك �ل�صرت�تيجية � على �لأقل . 2

�  مبا يلي: 
جمل�س أ.  وجلان  �لإد�رة  جمل�س  بن  �ملخاطر  حوكمة  عالقة  و�صف 

�لإد�رة و�لإد�رة �لعليا.
و�صف �لعمليات �لتي ُتعنى بتحديد وتقييم �ملخاطر �جل�صيمة و�ملهمة  ب. 

�لتاأمن،  �صركة  لها  تتعر�س  �أن  ُيرجح  �لتي  �ملالية(  وغر  )�ملالية 
ورفع  ومر�قبة  �ملخاطر  هذه  من  لكل  و�صبط  تخفيف  �آليات  وو�صع 
تقارير عن م�صائل تنطوي على خماطر )مبا يف ذلك �آليات �لتبليغ 

و�لت�صعيد(. 
بيان م�صتوى �إقد�م �صركة �لتاأمن على �ملخاطرة.ج. 
حتديد درجات حتّمل �ملخاطر من قبل �صركة �لتاأمن بالن�صبة لكل د. 

خطر ج�صيم �أو مهم من �ملرّجح �أن تتعر�س له �ل�صركة؛ وعلى �لأقل 
بالن�صبة لكل خطر مدرج يف �لق�صم 7.4.2 )2(. 

اإر�ساد: 
• �حلد 	 هي  �لتاأمن  �صركة  قبل  من  �ملخاطر  حتمل  درجة  �إن 

م�صتعدة  �لتاأمن  �صركة  تكون  �لذي  �ملخاطر  مل�صتوى  �لأق�صى 
للعمل �صمنه بالن�صبة خلطر ج�صيم �أو مهم،  ويجب �لتعبر عن 
درجة حتمل �ملخاطر، ��صتنادً� �إىل م�صتوى �إقد�م �صركة �لتاأمن 
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على �ملخاطرة و�أهد�ف �أعمالها و�أهد�فها �ل�صرت�تيجية وقوتها 
وخماطرها،  �أعمالها  تعقيد  درجة  وم�صتوى  وطبيعة  �ملالية 
وتكون درجة حتمل �ملخاطر تدبرً� ت�صغيليًا ميكن �أن ت�صتخدمه 
خمتلفة  ولأنو�ع  �أعمالها  من  متنوعة  �أجز�ء  يف  �لتاأمن  �صركة 

من �ملخاطر. 
�إقد�مها على ه.  �لتاأمن وم�صتوى  �لعالقات بن خماطر �صركة  و�صف 

�ملخاطرة ودرجات حتمل �ملخاطر من قبلها ومتطلبات ومو�رد ر�أ�س 
مالها.

�إدر�ج �صيا�صات و�إجر�ء�ت �إد�رة �ملخاطر. ير�جع �لق�صم 7.4.و. 
و�صف �لعمليات ل�صمان �إد�رة تعاقد�ت �صركة �لتاأمن ب�صاأن �إعادة ز. 

�لتاأمن تتم ب�صكل �حرت�زي و�صليم. 
باملتطلبات ح.  �للتز�م  و�صمان  ملر�قبة  �لتاأمن  �صركة  �آليات  و�صف 

�لحرت�زية �لو�ردة يف �لف�صل 9، وبالأخ�س متطلبات �حلد �لأدنى 
لر�أ�س مالها ومتطلبات معدل مالءتها �ملالية.

و�صف ل�صمان �أن موظفي �صركة �لتاأمن على در�ية مب�صائل �ملخاطر، ط. 
و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  وعلى  �ل�صرت�تيجية  على  �لطالع  وميكنهم 

�إد�رة �ملخاطر ذ�ت �ل�صلة. 
و�صف لكيفية ن�صر ثقافة منا�صبة خا�صة مبخاطر �ل�صركة. ي. 
�إد�رة ك.  �إطار  مر�جعة  خاللها  من  يتم  �صوف  �لتي  �لعملية  و�صف 

عر�س  �صاأن  يف  مت  ملا  وتلخي�س  بذ�تها(  )و�ل�صرت�تيجية  �ملخاطر 
هذه �ملر�جعة على  جمل�س �لإد�رة. 

يجب �أن ت�صف وت�صجل �ل�صرت�تيجية �آلية �حل�صول مو�فقة جمل�س . 3
�أي  �أو  �ملخاطر  لإد�رة  �لعام  �لإطار  يف  مهم  تغير  �أي  على  �لإد�رة 

�نحر�ف عنه. 
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للظروف . 4 وفقا  �ل�صرت�تيجية  حتديث  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
�لد�خلية و�خلارجية �جلديدة. 

يف حتديد ��صرت�تيجية �إد�رة خماطر �صركة �لتاأمن �لتي تكون جزءً� . 5
من جمموعة، يجب �أن يفهم جمل�س �لإد�رة �لتد�عيات �لتي تنطوي 
عليها ��صرت�تيجية �إد�رة خماطر على نطاق جمموعة و�لتي تو�جهها 

�صركة �لتاأمن.

7.3.3 اعتماد ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر
يجب �أن يعتمد جمل�س �لإد�رة ��صرت�تيجية �صركة �لتاأمن �خلا�صة . 1

باإد�رة �ملخاطر، ويعتمد �أي تعديال يرد عليها، كما يجب �عتمادها 
بعد كل مر�جعة �صنوية لالإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر )�صو�ء مت تنقيح 

�ل�صرت�تيجية �أم ل، نتيجة �ملر�جعة(. 
يجب �أن تر�صل �صركة �لتاأمن �إىل �مل�صرف ن�صخة من �ل�صرت�تيجية . 2

�ملعتمدة و�أي تعديل عليها، وذلك خالل 20 يوم عمل من �عتمادها 
من جمل�س �لإد�رة. 

الق�سم 7.4 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر 
7.4.1 اللتزام بو�سع �سيا�سات لإدارة املخاطر  

يج���ب �أن ت�صع �صركة �لتاأمن و�أن حتتفظ ب�صيا�صات و�إجر�ء�ت خا�صة 
باإد�رة �ملخاط���ر لتحديد وتقييم ومر�قبة و�لتبليغ عن جميع �ملخاطر �ملهمة 

�لتي ُيرجح �أن تتعر�س لها �صركة �لتاأمن، و�لتخفيف منها.

7.4.2 حمتويات �سيا�سات واإجراءات �سركة التاأمني اخلا�سة باإدارة املخاطر
على �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة �ملخاطر �أن . 1
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و�ملخاطر  �أعمالها  تعقيد  درجة  وم�صتوى  طبيعة  مع  متنا�صبة  تكون 
�لتي ُيرّجح �أن تتعّر�س لها. 

يجب �أن تعالج �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت � على �لأقل � �لأنو�ع �لآتية من . 2
�ملخاطر: 

�خلطر �لئتماين. أ. 
خماطر �مليز�نية �لعمومية و�ملخاطر �ل�صوقية، مبا يف ذلك:ب. 

• �ملخاطر �ل�صتثمارية )مع حتديد طبيعة ودور ومدى �لأن�صطة 	
�ل�صتثمارية ل�صركة �لتاأمن(. 

• تطوير 	 باإد�رة  وعالقتها  �خل�صوم   – �لأ�صول  �إد�رة  خماطر 
�ملنتجات و�لت�صعر و�ل�صتثمار. 

• خماطر �ل�صيولة.	
• خماطر �مل�صتقات.	

خماطر �ملخ�ص�صات.ج. 
�لت�صعر د.  �ملنتجات،  ت�صميم   ، �لكتتاب  )خماطر  �لتاأمن  خماطر 

و�صد�د �ملطالبات(. 
خماطر �إعادة �لتاأمن.ه. 
�لأعمال و.  ��صتمر�رية  خماطر  ذلك  يف  )مبا  �لت�صغيلية  �ملخاطر 

وخماطر �لإ�صناد �خلارجي وخماطر �لحتيال وخماطر �لتكنولوجيا 
�إد�رة  وخماطر  بالأ�صخا�س  �ملتعلقة  و�ملخاطر  �لقانونية  و�ملخاطر 

�مل�صاريع(.
خماطر �لرتكز.ز. 
خماطر �ملجموعة. ح. 

على �لأحكام �خلا�صة بخطر �إعادة �لتاأمن �أن ت�صمن �إمتام �أية وثيقة . 3
�مل�صتند�ت  )و�إجناز  فيها  طرفًا  �لتاأمن  �صركة  تكون  تاأمن  �إعادة 
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وقت  �أقرب  �أو يف  �لتاأمن  �إعادة  تغطية  بدء  قبل  للوثيقة(  �لد�عمة 
بعده، مبا ل يزيد على 60 يوم من بدء �لتغطية.

�لتاأمن . 4 �صركة  بو��صطة  بو�صوح  �ملخاطر  جميع  معاين  فهم  يجب 
بحيث ميكن للموظفن ك�صف �ملخاطر و�إد�رتها بفاعلية. 

�ملرفق بهذ� �لف�صل )بعد �لق�صم 7.5( يعطي �إر�صادً� عن �لأحكام . 5
�لتي يجب، بح�صب �مل�صرف، �إدخالها يف �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة 

�لتاأمن �خلا�صة باإد�رة �ملخاطر. 
اإر�ساد:
• يجوز ل�صركة تاأمن مرخ�صة كفرع �أو كونها جزءً� من جمموعة 	

�خلا�صة  �ملخاطر  �إد�رة  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  ت�صتخدم  �أن 
باملركز �أو �ملقر �لرئي�س �أو �ملجموعة �إذ� كانت تلك �ل�صيا�صات 

و�لإجر�ء�ت تتناول �أعمال تاأمن �صركة �لتاأمن. 

الق�سم 7.5 التقييم الذاتي للمخاطر واملاءة
7.5.1 تطبيق هذا الق�سم

ت�صري �أحكام هذ� �لق�صم على �صركات �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر. 

)O.R.S.A( 2 ، 5 ، 7 التقييم الذاتي للمخاطر واملاءة
مف�صل . 1 فح�س  هو  واملاءة:  للمخاطر  الذاتي  التقييم  تعريف 

خماطرها  لإد�رة  �لعام  �لإطار  ومتانة  لقوة  �لتاأمن  �صركة  جتريه 
عليها  وُيطلق  بها،  �خلا�صة  و�مل�صتقبلية  �حلالية  �ملالءة  و�أو�صاع 
عملية  باأنها:  تف�سيا  تعريفها  وميكن   )O.R.S.A( اخت�سارا 
�ملخاطر  �إد�رة  كفاية  مدى  لتقييم  �لتاأمن  �صركة  بها  تقوم  د�خلية 
�لعادية  �ل�صغط  �صيناريوهات  ظل  يف  و�ملتوقعة  �حلالية  �ملالءة  و 
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و�ل�صديدة، وتتطلب حتليل جميع �ملخاطر �ملادية �ملنظورة � �ملتوقعة 
و�ملعقولة � وذ�ت �ل�صلة، مثل: خماطر �لئتمان، و�مليز�نية و�ل�صوق، 
و�لت�صغيلي،  �لتاأمن،  و�إعادة  و�لتاأمن،  �ملخ�ص�صات،  كفاية  وعدم 
�صركات  قدرة  على  تاأثر  لها  يكون  �أن  ميكن  �لتي  �لخ   ... و�لرتكز 

�لتاأمن على �لوفاء بالتز�ماتها يف �لوثائق.
�أهد�ف �لتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة: . 2

تقييم روؤية �صركة �لتاأمن ب�صاأن و�صع �ملالءة لديها من حيث �لقوة أ. 
على  �لإقد�م  وم�صتوى  �ملخاطر،   خلفية  باعتبار  وذلك  و�ملتانة، 
�ملالءة  و�صع  بقاء  توقع  ومدى  �ملخاطر،   حتمل  ودرجة  �ملخاطرة، 

متينًا يف �مل�صتقبل. 
تتعر�س ب.  �لتي قد  و�ملهمة  لإد�رة �ملخاطر �جل�صيمة  و�صع مقرتحات 

�لتخفيف من درجة �ملخاطر،  �آليات  �ل�صركة، وذلك من خالل  لها 
و�مل�صد�ت �لر�أ�صمالية �لحرت�زية �أو �مل�صد�ت �لر�أ�صمالية للتقلبات 

�لقت�صادية �أو غرها.  
��صتجالء مو��صع �ل�صعف �ملحتملة �لتي قد تو�جهها �أعمال �ل�صركة. ج. 

7.5.3 اللتزام بتنفيذ التقييم الذاتي للمخاطر واملاءة
يجب على �صركة �لتاأمن �أن جُتري وُتنفذ �لتقييم �لذ�تي للمخاطر . 1

و�ملالءة مرة �صنويًا على �لأقل، �أو كلما طلب منها �مل�صرف ذلك. 
�لتاأمن . 2 ل�صركة  و�ملالءة  للمخاطر  �لذ�تي  �لتقييم  يكون  �أن  يجب 

متنا�صبًا مع طبيعة وم�صتوى درجة تعقيد �أعمالها. 
�لتاأمن . 3 ل�صركة  للمخاطر و�ملالءة  �لذ�تي  �لتقييم  يت�صمن  �أن  يجب 

�أعمالها  لإد�رة  �ل�صرورية،   �لر�أ�صمالية  للمو�رد  �خلا�س  �لتقييم 
ب�صكل �حرت�زي، ولال�صتمر�ر يف ت�صديد خ�صوم �لتاأمن عند حلول 

موعد ��صتحقاقها. 
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يجب على �صركة �لتاأمن عند �إجر�ء وتنفيذ �لتقييم �لذ�تي للمخاطر . 4
و�ملالءة، �لنظر يف ما يلي:

عّما أ.  �ل�صركة  ر�أي  ذلك  يف  مبا  �ملالءة،  من  �لإجمالية  �حتياجاتها 
باملتطلبات  لاللتز�م  ومتينة  قوية  �لر�أ�صمالية  مو�ردها  كانت  �إذ� 

�لحرت�زية �لو�ردة يف �لف�صل 9. 
معقول ب.  ب�صكل  توقعها  �ملمكن  و�ملهمة  �جل�صيمة  �ملخاطر  جميع 

و�ل�صوق،  �ل�صلة، مبا يف ذلك: خماطر �لكتتاب، و�لئتمان،  وذ�ت 
يف  ع�صوً�  �ل�صركة  كانت  و�إذ�  �لت�صغيلية،  و�ملخاطر  و�ل�صيولة، 

جمموعة، فت�صاف  �ملخاطر �لنا�صئة عن تلك �لع�صوية.
�لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �ل�صركة لإد�رة �ملخاطر �ملذكورة. ج. 
�ملو�رد �ملالية �ل�صرورية، لإد�رة �أعمالها ب�صكل �حرت�زي، و�للتز�م د. 

باملتطلبات �لحرت�زية �لو�ردة يف �لف�صل 9. 
عن ه.  يف  �لأخذ  مع  �ل�صرورية،  �لر�أ�صمالية  �ملو�رد  ونوعية  طبيعة 

�صركة  وقدرة  و�ل�صيولة  �خل�صائر  ��صتيعاب  على  قدرتها  �لعتبار 
�لتاأمن على �إعادة �لر�صملة. 

يف و.  �ل�صلة  وذ�ت  معقول  ب�صكل  توقعها  �ملمكن  �لتغير�ت  جميع  �أثر 
خلفية خماطر �صركة �لتاأمن على و�صع مالءة �صركة �لتاأمن )مبا 

يف ذلك �ملخاطر �لتي تخ�ّس �ملجموعة(. 
�ملال، ز.  لر�أ�س  �لأدنى  �حلد  متطلبات  حتقيق  على  �ل�صركة  قدرة 

�لأعمال،  مز�ولة  يف  و�ل�صتمر�ر  �ملالية،   �ملالءة  معدل  ومتطلبات 
�مل�صتخدمة  �لفرت�ت  من  �أطول  لفرت�ت  �ل�صرورية  �ملالية  و�ملو�رد 

عادة حل�صاب �ملتطلبات �لحرت�زية �لو�ردة يف �لف�صل 9. 
	•مثًا:

قد تلجاأ �صركة �لتاأمن �إىل توقعات م�صتقبلية عن ر�أ�س �ملال، و�لتدفق �لنقدي، و�مليز�نية 
�لعمومي���ة، ل�صن���و�ت متتالية قادمة، وذلك م���ن �أجل قيا�س قدرتها عل���ى �ل�صتمر�ر يف 

مز�ولة �أعمالها لفرت�ت �أطول. 
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و�ملالءة، . 5 للمخاطر  �لذ�تي  �لتقييم  يف  �لكمي  �لتقييم  من  كجزء 
�أحد�ث  ووقوع  �ل�صغط  �ختبار�ت  ُتدخل  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
ق�صوى تكون معّر�صة لها، وغرها من �ل�صيناريوهات �ملعاك�صة غر 
�أعمالها غر  و�لتي قد جتعل طر�ز  وقوعها،  ولكن ممكن  �ملرجحة 

قابل لال�صتمر�ر. 
اإر�ساد: 

للمخاطر . 1 �لذ�تي  �لتقييم  عملية  تنفيذ  �أ�صاليب  تختلف  قد   
ولي�س  �لتاأمن،  �صركات  بن  �لتقرير(  حت�صر  )�أو  و�ملالءة 
�لأ�صاليب  ترت�وح  فقد  معقدة،   �لأ�صاليب  تكون  �أن  بال�صرورة 
جدول  يف  ب�صيطة  �صيناريوهات  وحتاليل  �صغط  �ختبار�ت  بن 
ح�صابي )excel( �إىل مناذج ر�أ�صمالية �قت�صادية �أكرث تعقيدً�. 

يجوز للم�صرف �أن يطلب من جمل�س �إد�رة �صركة �لتاأمن ر�أيه . 2
ب�صاأن حتديد �ل�صيناريوهات �ملعاك�صة �لو�قعية، وتطوير �أ�صا�س 
يف  �مل�صتخدمة  و�لأ�صاليب  و�لبيانات،  لالفرت��صات،  منطقي 

�لتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة. 
 يتعن على �صركة �لتاأمن �أن تت�صم بال�صفافية يف منهجيتها ب�صاأن . 3

عملية �لتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة، و�أن حتتفظ ب�صجالت 
بطريقة متكن �ملخت�صن بالطالع من فهم �لفرت��صات �لتي 
مت �إجر�وؤها و�لأ�صاليب �لتي مت ��صتخد�مها و�ل�صتنتاجات �لتي 

مت �لتو�صل �إليها.  
�أو . 4 �خل�صائر  توّقع  �إىل  و�ل�صيناريوهات  �ل�صغط  �ختبار  ي�صعى   

�أن ت�صبح و��صحة، وعند تطبيق  �أو قبل  �ملخاطر قبل وقوعها 
�لتاأمن  �صركة  على  يتعن  و�ل�صيناريوهات،  �ل�صغط  �ختبار�ت 

�أن تقرر �إىل �أي مدى ت�صل توّقعاتها وعليها مر�عاة ما يلي:
• �أو �لتغير�ت يف �لظروف 	 مدى �صرعتها يف �كت�صاف �لأحد�ث 

�لتي قد توؤدي �إىل وقوع خ�صارة �أو حتقق خطر. 
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• �كت�صاف 	 بعد  وذلك   � �لت�صّرف  يف  وفعاليتها  �صرعتها  مدى 
�حلدث �أو �لتغير �  لأجل منع �أية خ�صارة قد حتدث، �أو خطر 

قد يتحقق؛ �أو �لتخفيف من �آثار ذلك.
�جلهد . 5 �ختبار�ت  خالله  ُتنفذ  �أن  يجب  �لذي  �لزمني  �لأفق 

�متالك  عن  �لناجتة  �ملخاطر  لك�صف  و�ل�صيناريوهات 
��صتثمار�ت، ي�صتند �إىل �ملدى �لذي: 

• تكون يف �صوق عادية ومفتوحة و�صفافة يف �ل�صتثمار�ت، ت�صمح 	
بك�صف �لتقّلبات يف قيمتها بجاهزية وب�صرعة. 

• �ملبّينة 	 �لظروف  يف  كذلك  )وتبقى  �صائلة  �ل�صوق  فيه  تكون 
�أو  ملنع  حيازتاها  ببيع  �لتاأمن  ل�صركة  وت�صمح  �لختبار(  يف 

لتخفي�س درجة تعر�صها لتقّلبات �لأ�صعار. 
من . 6 ومزيج  �صيناريوهات  على  ترّكز  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لغر�س،  لذلك  ح�صولها.  �ملرجح  من  �لتي  �ل�صيناريوهات 
�أثر  )�أي  �لأعمال  خطر  �أخرى  وخ�صائر  خماطر  تت�صمن 
وحميط  �مل�صتقبلية  و�لأن�صطة  �لعمل  خطط  يف  �لتغير�ت 

�لأعمال �أو �ملحيط �لقت�صادي(. 
قد حت�صل . 7 �لتي  �ملخاطر  �أو  �خل�صائر  عند حتديد جمموعات 

�لعتبار  عن  يف  تاأخذ  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  تتحقق،  �أو 
�لرت�بطات  وقوع  حال  يف  �لأول:  �ل�صو�ء،  على  �ل�صيناريوهن 

�ملتوقعة، و�لثاين: يف حال عدم وقوعها.
 عند حتديد �ل�صيناريوهات وتقييم �أثرها، على �صركة �لتاأمن . 8

حال  يف  �لتغير�ت  توؤثر  قد  كيف  �لعتبار  عن  يف  تاأخذ  �أن 
�ل�صركة من حيث: طبيعة وم�صتوى ومزيج �لأن�صطة �مل�صتقبلية، 
ذلك  يف  )مبا  �لتنفيذ  مو�صع  وو�صعها  �خليار�ت  وممار�صة 
و�صلوكيات  �لتاأمن(،  وثائق  �أو  �ملالية  �لأدو�ت  يف  �خليار�ت 

�ل�صركة ذ�تها، �أو �ل�صركات املماثلة.
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�صيناريو . 9 �لتاأمن يف  ل�صركة  �لكافية  �ملالية  �ملو�رد  عند حتديد 
ن:  اأ عليها  معاك�ص، 

• ب�صكل 	 عليها  �لعتماد  ميكن  �لتي  �ملالية  �ملو�رد  فقط  تدخل 
معقول بحيث تكون متاحة يف �لظروف �لتي يعر�صها �ل�صيناريو. 

• ��صتخد�م 	 طريقة  على  و�رد  فني،  �أو  قانوين  قيد  �أي  تر�عي 
�ملو�رد �ملالية، مبا يف ذلك �أي قيد على حتويل �أ�صول مملوكة 

لل�صركة يف �خلارج �إىل قطر. 
و�إجر�ء�تها . 10 �صيا�صاتها  تفح�س  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يتعن 

ما  العتبار  عني  يف  الأخذ  مع  مالءتها  واأو�شاع  و�شوابطها 
 : يلي

• �لتطور �ملعاك�س �مل�صتقبلي للمطالبات �لتي �صبق �أن مت �لإخطار 	
بها.

• يتم 	 �ملتحملة ومل  �ملطالبات  �صاب خم�ص�صات  �لذي  �لغمو�س 
�لتبليغ عنها بعد. 

• �لنخفا�صات �لبالغة يف �ملردود�ت على �لأ�صول و�ل�صتثمار�ت 	
�لد�عمة لتغطية �ملخ�ص�صات �لفنية.

• �لأ�صهم 	 مثل  �ل�صتثمار�ت،  قيمة  يف  �لبالغة  �لنخفا�صات 
�ملدرجة و�لعقار�ت. 

• �لزيادة �لبالغة يف �حتمالية عدم ��صرتجاع �أ�صول وثيقة �إعادة 	
م�صرفية  �إيد�عات  �أو  �لتاأمن  لإعادة  مدينة  ذمم  �أو  تاأمن 

نقدية. 
• ف�صل موؤ�ص�صة مالية رئي�صة، مثل �صركة �إعادة تاأمن �أو بنك �أو 	

عميل.
• ف�صل �صريك يف �لإ�صناد �خلارجي )مثاًل: �صركة كطرف ثالث 	

م�صند لها �لأعمال �لإد�رية �خلا�صة بالتاأمن �ل�صحي( 
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• �لتاأمن 	 عمل  تز�ول  �لتي  �لتاأمن  �صركة  خربة  يف  بالغ  تدهور 
�لطويل �لأجل يف تقدير معدل �لوفاة وطول �لعمر.

7.5.4 التقرير اخلا�س بالتقييم الذاتي للمخاطر واملاءة
يجب على �صركة �لتاأمن �أن ُتعد تقريرً� بعد �أن تنفذ عملية �لتقييم . 1

�لذ�تي للمخاطر و�ملالءة. 
�إىل . 2 تقدميه  ثم  �ل�صركة،  �إد�رة  جمل�س  من  �لتقرير  �عتماد  يجب 

�مل�صرف خالل 20 يوم عمل من تاريخ �عتماده. 
�لذ�تي . 3 �لتقييم  ُتعد تقرير� معدل عن  �أن  �لتاأمن  يجب على �صركة 

للمخاطر و�ملالءة، �إذ� علمت � �أو �عتقدت � لأ�صباب معقولة �  ح�صول 
�أو  �أو يف خلفية خماطرها،  �إقد�مها على �ملخاطرة،  تغّر يف درجة 
ب�صكل  يوؤثر  قد  �أعمالها؛ مما  �أو حميط  �أو عملياتها،  خطة عملها، 
بالغ على قوة ومتانة ر�أ�س مالها  �أو مالءتها، كما يحب عليها �أن ُتعد� 

تقريرً� معدًل كلما طلب �مل�صرف منها ذلك. 
اإر�ساد:
• للم�صرف �أن يطلب من �صركة �لتاأمن �أن جُتري �أو تنفذ عملية 	

جديدة للتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة، �أو �أن تعيد �لنظر يف 
تقرير �لتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة �ملقدم منها للم�صرف، 
�أو تقدم له تقريرً� معدًل، �إذ� �عترب �مل�صرف �أن �لفرت��صات �أو 
�لبيانات �مل�صتخدمة يف �لتقييم �لذ�تي ملخاطر ومالءة �ل�صركة 
�لأ�صا�صي  �لأ�صلوب  �أن  �أو  �أو م�صّللة،  كافية  �أو غر  دقيقة  غر 

لي�س قويا ومتينًا مبا يكفي. 
ت�صري �لفقرتان )1( و)2( على �لتقرير �مل�صار �إليه يف �لفقرة )3(. . 4
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ملحق بالف�سل 7 – اإر�ساد عن املخاطر 
اأ7.1 خطر الئتمان 

اأ 7.1.1 خطر الئتمان
�لأق�صاط، . 1 �أو  �لدين  دفع  عن  �ملقرت�س  �أو  �ملدين  تخلف  خطر  هو 

�أو  �أو �ملقر�س خل�صارة �لدين �لأ�صلي و�لفائدة  مما ٌيعر�س �لد�ئن 
كالهما، ومن ثم �صعف �لتدفق �لنقدي و�رتفاع �لتكاليف.

مالحظة: لإزالة اأي لب�ص قد يحدث، يجب اأن تعلم �شركات التاأمني اأنه  «
ل يجوز لها اأن تبا�شر اأعمال الئتمان )الإقرا�ص، اأي اأن تكون مقر�شة 
» دائن« يف عقد قر�ص( حتى ل تخرج عن مهمتها الأ�شا�شية، يف جمال 
التاأمينية  باملنتجات  متعلقا  الأمر  يكن  مامل  التاأمني،  وخدمات  اأعمال 

طويلة الأجل، ويكون ذلك بال�شوابط التي يقررها امل�شرف.
حالت خطر �لئتمان:. 2

�أو أ.  �ملقرت�صن  �أو  �ملدينن  قبل  من  �إهمال  �أو  تق�صر  �رتكاب  خطر 
�ملوؤ�ص�صات �ملالية �ملماثلة.

ب�صبب ب.   � لالئتمان  �ل�صامنة   � �لأ�صول  قيمة  يف  خ�صارة  وقوع  خطر 
�لتدهور يف نوعيتها �لئتمانية �أو تعذر بيعها بقيمتها �ل�صوقية. 

ينتج خطر �لئتمان عن معامالت مالية مع مدينن، �أو مقرت�صن، . 3
�أو جهات ت�صدر �أور�ق مالية، �أو �صما�صرة، �أو حملة وثائق تاأمن، �أو 
�صركات تاأمن، �أو �صركات �إعادة تاأمن، �أو كفالء،  وينتج �أي�صا عن 

خطر �لإقر��س �حلكومي. 
وعقود . 4  ، �لكفالت  عن  �لناجتة  �للتز�مات  �لئتمان:  خطر  ي�صمل 

�لعالقة  لالأطر�ف ذ�ت  �لأد�ء  �لناجتة عن  و�للتز�مات  �مل�صتقات، 
�أو خارج  �صو�ء كانت هذه �للتز�مات ظاهرة يف �مليز�نية �لعمومية 
�مليز�نية �لعمومية، مما قد يزيد من خماطر �صركة �لتاأمن ويوؤثر 

على �جلدوى �ملالية لها. 
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اأ7.1.2 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر الئتمان 
يجب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �إد�رة �ملخاطر بالن�صبة خلطر . 1

�لئتمان ما يلي: 
ونوعيتها أ.  �لئتمانية  �لتعر�صات  قبول  مدى  يبن  �ئتماين  تفوي�س 

وتنوعها، )مبا يف ذلك �لتعر�صات �خلا�صة ب�صركات �إعادة �لتاأمن 
وو�صطاء �لتاأمن و�أ�صحاب �لوثائق( وكذلك �ل�صتثمار�ت. 

للمجموعة، ب.  و�ملوحدة  �لفردية  �لئتمانية  للتعر�صات  �صقوف  و�صع 
و�لتعر�صات  �لعالقة،  ذ�ت  وجمموعاتها  معينة  جلهة  بالن�صبة 
وتعر�صات  معينة،   جغر�فية  منطقة  �أو  معينة  ب�صناعة  �خلا�صة 
و�لأ�صخا�س  �ل�صقيقة  �ل�صركات  نف�صها مع  �ملجموعة  �لأ�صول د�خل 

ذوي �ل�صلة. 
�لئتماين ج.  �لتفوي�س  �لتغير�ت يف  و�صع خطة عمل موحدة لعتماد 

و�ل�صقوف �لئتمانية. 
�ل�صقوف د.  يف  �ملوؤقتة  �لزياد�ت  لعتماد  موحدة  عمل  خطط  و�صع 

حمددة،  زمنية  فرتة  خالل  �لتجاوز�ت  هذه  تغطية  من  و�لتاأكد 
�ملَو�َفق عليها م�صبقا.

�لأمر، ه.  لزم  و�إذ�  �لتعر�صات،  ملر�جعة  موحدة  عمل  خطة  و�صع 
�إذ�  معينة  نظرة  بالن�صبة جلهة  �لتعر�صات  هذه  �إلغاء  �أو  تخفي�س 

كانت تو�جه م�صاكل. 
�ملعتمدة و.  �ل�صقوف  مقابل  �لئتمانية  �لتعر�صات  و�صبط  مر�قبة 

م�صبقًا. 
�صنويا ز.  مرة  �لئتمانية  �لتعر�صات  ملر�جعة  و�صع خطة عمل موحدة 

وجبت  �لئتمانية  �جلودة  يف  تدهور  ح�صول  تبّن  فاإذ�  �لأقل،  على 
�ملر�جعة ب�صكل دوري. 
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نظام معلومات خا�س بالإد�رة ميكنه �أن يجّمع �لتعر�صات بالن�صبة ح. 
�أو  فئة  �أي  �أو  �صلة(  ذ�ت  )�أو جمموعة جهات نظرة  جلهة نظرة 

�صناعة �أو منطقة و�حدة لالأ�صول، يف موعد حمدد.
�لئتمانية ط.  �ملخاطر  وتركز�ت  �لكبرة  �لتعر�صات  عن  للتبليغ  �آلية 

�لأخرى و�أية خروقات لل�صقوف بالن�صبة ملجل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا.
يجب �أن ت�صمل �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �لتعر�صات �لئتمانية �لفعلية . 2

�أو  �لتاأمن �صد مطالبات حالية  �إعادة  ل�صركات  بالن�صبة  و�ملحتملة 
م�صتقبلية ممكنة. 

اأ7.2 خماطر امليزانية واملخاطر ال�سوقية
اأ7.2.1 خماطر امليزانية واملخاطر ال�سوقية

خماط���ر امليزاني���ة واملخاط���ر ال�سوقي���ة هي: �ملخاطر �لت���ي تقل معها 
قيمة �ملحفظة )حمفظة ��صتثمارية �أو حمفظة تد�ول( ب�صبب �لتغر يف قيمة 

عو�مل �خلطر يف �ل�صوق، ومعاير عو�مل �خلطر يف �ل�صوق �أربعة وهي: 
خطر �ل�صتثمار. أ. 
خطر �إد�رة �لأ�صول – �خل�صوم.ب. 
خطر �ل�صيولة. ج. 
خطر �مل�صتقات.د. 

اأ7.2.2 خطر ال�ستثمار 
هو �خلطر �لذي ت�صّكله حركة معاك�صة )�نخفا�س( يف قيمة �أ�صول . 1

�صركة �لتاأمن، مبا يف ذلك تعر�صاتها خارج �مليز�نية. 
ي�صمل خطر �ل�صتثمار: . 2

خطر تقلبات اأ�سعار الأ�سهم هو: خطر �نخفا�س قيمة �ل�صتثمار�ت أ. 
ب�صبب تقلبات وتغير�ت �أ�صو�ق �ملال مما ُيعر�س خل�صارة مالية. 



214

ي�صبب ب.  مما  �لفائدة  �أ�صعار  تّغر  خطر  وهو:  الفائدة  �سعر  خطر 
�أ�صر�ر مالية.

�صرف ج.  �أ�صعار  تّغر  خطر  وهو:  الأجنبية  العمات  �سرف  خطر 
�لعمالت �لأجنبية مما يوؤثر على قيمة �ملمتلكات.

خطر تركزات ال�ستثمار وهو: خطر ناجت عن ق�صر �ل�صتثمار�ت د. 
على فئة حمددة و�حدة �أو �أكرث من �لأ�صول. 

يجب �أن تعلم �صركات �لتاأمن �أنه نظرً� لطبيعة �أعمال �لتاأمن، فاإن . 3
 – �لأ�صول  �إد�رة  وخطر  �ل�صتثمار  بن خطر  وطيدة  هناك عالقة 

�خل�صوم. 

اأ7.2.3 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر ال�ستثمار
يجب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة . 1

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �ل�صتثمار ما يلي: 
هدفها �ل�صتثماري. أ. 
�صياغة ��صرت�تيجية ��صتثمارية، مبا يف ذلك فئات �لأ�صول �مل�صموحة، ب. 

�لأ�صول،  تخ�صي�س  ونطاق  �ل�صرت�تيجية،  �لأ�صول  وتخ�صي�س 
�مل�صتهدفة  و�لتعر�صات  �ملخاطر،  و�صقوف  �لقيا�صية،  و�ملعاير 

للعمالت ونطاقها.
كيفية �إد�رة كل فئة من �لأ�صول، مبا يف ذلك �ملهام �لتي �صوف يتم ج. 

تنفيذها د�خليًا، �أو �لتي �صوف يتم �إ�صنادها لطرف خارجي. 
مثل: د.  �لتاأمن،  �صركة  لدى  �لعاملة  و�للجان  �لأ�صخا�س  م�صئوليات 

وتنفيذ  لتحديد  �خل�صوم،   – �لأ�صول  وجلنة  �ل�صتثمار�ت،  جلنة 
مبا  �ل�صتثمار،  خطر  و�صبط  وملر�قبة  �ل�صتثمارية،  �ل�صرت�تيجية 
�أو  �لتبليغ و�صلطات و�صالحيات متخذي �لقر�ر�ت  يف ذلك خطوط 

�لتفوي�س فيها. 



215

كيفية �ختيار مدر�ء ��صتثمار موؤهلن و�أكفاء.ه. 
�ل�صتثمار و.  مدر�ء  و�أعمال  �خت�صا�صات  على  و�لقيود  �حلدود 

و�لو�صائل  �خلارجي(  �لإ�صناد  حال  )يف  �خلارجين  �أو  �لد�خلين 
�مل�صتخدمة ملر�قبة �للتز�م بتلك �حلدود. 

�ل�صتثمار ز.  ��صرت�تيجيات  لأثر  بالن�صبة  �ل�صغط  و�ختبار  �صياغة 
�حلالية و�لبديلة على �لنتائج �ملالية و�إد�رة �لأ�صول – �خل�صوم.

وب�صكل ح.  د�ئما  منا�صبة  �ل�صتثمار  ��صرت�تيجية  �أن  �صمان  كيفية 
م�صتمر، مت�صمنة توقيت وطبيعة مر�جعات �ل�صرت�تيجية.

وب�صكل ط.  د�ئما  منا�صبة  �ل�صتثمار  تنفيذ  عملية  �أن  �صمان  كيفية 
مدر�ء  يجريها  �لتي  �ملر�جعات  وطبيعة  توقيت  مت�صمنة  م�صتمر، 

�ل�صتثمار.
كيفية مر�قبة �للتز�م با�صرت�تيجية �ل�صتثمار.ي. 
دور مر�قبة �لأد�ء يف �لإ�صر�ف على مر�قبة عملية �ل�صتثمار.  ك. 
�أي ل.  �آثار  �لتخفيف من  لأجل  �لطو�رئ  ملو�جهة حالت  و�صع خطط  

تدهور يف �أو�صاع �ل�صتثمار.
كيفية ف�صل �ملهام.م. 

�لعتبار . 2 عن  يف  �لأخذ  مع  �ل�صتثمار  ��صرت�تيجية  �صياغة  يجب 
�صروط  مالها،  ر�أ�س  وو�صع  �ل�صتثمارية  �لتاأمن  �صركة  �أهد�ف 
�ل�صيولة،  ب�صاأن  ومتطلباتها  �ملتوقعة،  خ�صومها  وعملة  وخلفية 

و�لعائد�ت �ملتوقعة، وتقلبات و�رتباط ت�صنيفات �لأ�صول. 

اأ7.2.4 خطر اإدارة الأ�سول – اخل�سوم 
حركة . 1 ح�صول  خطر  هو:  اخل�سوم   – الأ�سول  اإدارة  خطر   )1(

عك�صية � �نخفا�س �أو تدهور � يف قيم �أ�صول وخ�صوم �صركة �لتاأمن 
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�لفائدة،   �أ�صعار  مثل:  �لعامة،  �ل�صوق  عو�مل  يف  �لتغير�ت  ب�صبب 
و�لت�صخم، و�أ�صعار �صرف �لعمالت �لأجنبية. 

ملحافظ . 2 �ملتوقعة  �لدفعات  قيمة  �أن  �لتاأمن  �صركات  تعلم  �أن  يجب 
 – �لأ�صول  �إد�رة  من  �أ�صا�صي  جزء  هي  �لتاأمن  �صركة  خ�صوم 
�أ�صعار  لتقلبات  �ملحافظ  تعر�س  درجة  حتدد  لأنها  �خل�صوم، 
ُتعنى باملمتلكات، مثل  �أن �لأعمال �لتي  �أن تعلم  �لفائدة، كما يجب 
�لأجل،  �أعمال ق�صرة  ب�صكل منوذجي،  �ملنازل، هي،  على  �لتاأمن 
هي،  �لعامة،  �مل�صئولية  مثل  بامل�صئوليات،  ُتعنى  �لتي  �لأعمال  و�أن 
ب�صكل منوذجي، طويلة �لأجل،  و�أن ح�صا�صية �لأ�صول و�خل�صوم �إز�ء 
�أ�صعار �لفائدة حمددة على نطاق و��صع بتوقيت �لتدفقات �لنقدية، 
�لعائد  ذ�ت  �خليار�ت  �أو  �ل�صند�ت  )مثاًل،  ��صتثناء�ت  وجود  رغم 

�ملتغر(. 
�لتغير�ت . 3 �إذ� كانت  تكون �لأ�صول و�خل�صوم مد�رة ب�صورة جيدة 

�لتي تتعر�س لها قيمها ردً� على حتركات �ل�صوق مرت�بطة �إىل حّد 
ت�صبح  جيد،  ب�صكل  مد�رة  و�خل�صوم  �لأً�صول  تكن  مل  �إذ�  كبر،  
تعوي�صها من  يتم  ل  �لتي  �لأ�صول  قيمة  تغير يف  �حتمالية ح�صول 

خالل تغير مقابل يف �خل�صوم بالغة �خلطورة. 
يجب �أن تعلم �صركات �لتاأمن �أنه نظر� لطبيعة �أعمال �لتاأمن، فاإن . 4

 – �لأ�صول  �إد�رة  وخطر  �ل�صتثمار  بن خطر  وطيدة  هناك عالقة 
�خل�صوم. 

اأ7.2.5 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر اإدارة الأ�سول واخل�سوم 
يج���ب �أن تت�صم���ن �صيا�صات �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة ب���اإد�رة �ملخاطر 

بالن�صبة خلطر �إد�رة �لأ�صول – �خل�صوم تفا�صيل عن: 
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بال�صتثمار أ.  �خلا�صة  �لتاأمن  �صركة  ل�صرت�تيجيات  �ل�صماح  كيفية 
بح�صول تفاعل بن �لأ�صول و�خل�صوم. 

كيفية مر�عاة �لرت�بطات بن �لأ�صول و�خل�صوم. ب. 
كيفية مطابقة ومقارنة �ملطالبات )�ملدفوعات( �لنقدية �إىل حاملي ج. 

�لوثائق و�صائر �لد�ئنن بالتدفقات �لنقدية. 
�صيناريوهات د.  عدة  ظّل  يف  و�خل�صوم  �لأ�صول  تقييمات  تّغر  كيفية 

منا�صبة. 

اأ7.2.6 خطر ال�سيولة
�لأ�صول . 1 �أو  �لكايف  �لنقد  �متالك  عدم  خطر  هو:  ال�سيولة  خطر 

�أ�صحاب  �إىل  �ملدفوعة  �لنقدية  �ملطالبات  لتلبية  �لكافية  �ل�صائلة 
�لوثائق و�صائر �لد�ئنن عند ��صتحقاقها. 

تقوم على . 2 �لتاأمن  �أعمال  �أن طبيعة  �لتاأمن  تعلم �صركات  �أن  يجب 
موؤكد؛  ب�صكل  �لنقدية  �ملطالبات  ومبلغ  بتوقيت  �لعلم  عدم  �أ�صا�س 
�لتاأمن على تنفيذ  �لتاأكد �ملذكور على قدرة �صركة  يوؤثر عدم  وقد 
�أو قد يتطلب منها حتّمل تكاليف  �أ�صحاب �لوثائق  �لتز�ماتها جتاه 
�إ�صافية، مثاًل: من خالل جمع �أمو�ل �إ�صافية متد�ولة يف �ل�صوق مع 

عالوة �أو من خالل بيع �أ�صول. 

اأ7.2.7 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر ال�سيولة
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �ل�صيولة ما يلي: 
�لنقدية أ.  �لتدفقات  �لتطابق بن  �لأخذ يف عن �لعتبار درجة عدم 

لالأ�صول و�خل�صوم �ملتوقعة يف ظل ظروف ت�صغيل عادية وقاهرة. 
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�صيولة وقابلية حتويل �لأ�صول �إىل نقد. ب. 
�رتباطاتها بالوفاء بخ�صوم �لتاأمن وغرها.ج. 
�ل�صك يف وقوع �حلدث، توقيت ومقد�ر خ�صوم �لتاأمن . د. 
م�صتوى �لأ�صول �ل�صائلة �لذي يجب �أن حتتفظ به.ه. 
وقدرة و.  �لتاأمن،  �إعادة   : مت�صمنًا  �لتمويل،  من  �أخرى  م�صادر 

�لقرت��س، وخطوط �لئتمان، و�لتمويل د�خل �ملجموعة.
خطة  ملو�جهة �لظروف �لطارئة �لتي تكون فيها �ل�صيولة نادرة لأجل ز. 

��صتمر�رية  �لعمل.

اأ7.2.8 خطر امل�ستقات 
امل�ستق���ات املالية: هي جمموع���ة من �لأدو�ت �ملالية �لتي تتم عن طريق 
ترتيب���ات تعاقدية »ت�صتق« �أو تعتمد قيمتها عل���ى �أد�ء �أ�صل معن �أو �أد�ة من 

�أدو�ت �أ�صو�ق �ملال �أو �لأ�صو�ق �ل�صلعية.
خط���ر امل�ستق���ات ه���و: �خلط���ر �لناج���م عن معام���الت يف عق���ود �مل�صتقات 
�ملالي���ة، مثل: �لعقود لأج���ل، و�لأ�صهم �مل�صتقبلي���ة، �ملقاي�صات، و�خليار�ت،  

وعقود �لفروقات. 

اأ7.2.9 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر امل�ستقات 
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �مل�صتقات ما يلي: 
�أهد�فها و�صيا�صاتها ب�صاأن ��صتخد�م �مل�صتقات. أ. 

مالحظة: ا�شتخدام امل�شتقات من قبل �شركات التاأمني مقّيد – ُيرجى  «
مراجعة الق�شم 7.7.9. 

مع ب.  متو�فقًا  يكون  �مل�صتقات،  ��صتخد�م  على  �لقيود  مع  عام  �إطار 
درجة حتّمل �ملخاطر. 
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لالإجتار ج.  بالن�صبة  و�مل�صئوليات  لل�صالحيات  منا�صبة  �صقوف 
بامل�صتقات، مبا يف ذلك حدود �لإجتار.

و�صع �صيناريوهات خا�صة باأ�صو�أ �حلالت، وحتليالت خا�صة مبدى د. 
�حل�صا�صية )�أي �لتاأثر بالظروف �خلارجية(.

كيفية �لتبليغ عن �ل�صيناريوهات و�لتحليالت. ه. 

اأ7.3 خطر عدم كفاية املخ�س�س
اأ7.3.1 خطر عدم كفاية املخ�س�س

خطر عدم كفاية املخ�س�س هو: خطر عدم كفاية �ملخ�ص�صات � �لتي 
تقتطعها �صركة �لتاأمن لت�صديد خ�صوم �لتاأمن �ملرتتبة عليها )بدون �إعادة 
�لتاأم���ن وحقوق �ل�صرتد�د �لأخرى بالن�صبة لتلك �خل�صوم( � ل�صد�د �صايف 
�ملبلغ �ملتوجب دفع���ه عندما ت�صتحق �خل�صوم، وتت�صمن خ�صوم �لتاأمن ما 

يلي:
خ�صوم �ملطالبات �ملتحملة حتى تاريخ �ملالءة �ملالية ذ�ت �ل�صلة. أ. 
 خ�صوم �لأق�صاط.ب. 
بالن�صبة لأعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل – �صايف قيمة منافع �لوثيقة ج. 

�مل�صتقبلية و��صرتد�د�ت �إعادة �لتاأمن �ملتوقعة لتلك �خل�صوم. 

اأ7.3.2 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر عدم كفاية املخ�س�س
يجب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة . 1

�ملخاطر بالن�صبة خلطر عدم كفاية �ملخ�ص�س ما يلي: 
لتقييم أ.  �لعام  لالإطار  �جلاري  و�لتقييم  �جلارية  �ملر�جعة  طريقة 

�إجر�وؤها  مت  �لتي  �لفرت��صات  ذلك  يف  )مبا  �لتاأمن  خ�صوم 
و��صرتد�د�ت �إعادة �لتاأمن �لتي مت تقديرها( 
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�لإجر�ء�ت و�ل�صو�بط ل�صمان �أن خم�ص�س خ�صوم �لتاأمن كاف، ب. 
يف جميع �لأوقات، لتغطية �أية خ�صوم مت حتملها، �أو مل يتم حتّملها 
بعد، مرتتبة على وثائق �لتاأمن �لتي قبلت بها، �إىل �ملدى �لذي ميكن 

تقديرها ب�صكل معقول. 
�أ�صاليب تقدير خم�ص�س خ�صوم �لتاأمن، مبا يف ذلك خم�ص�صات ج. 

بالن�صبة للمطالبات �ملتحملة �لتي مت �لإخطار بها. 
�أن د.  �ملتوقع  �لتاأمن  �إعادة  �أ�صول  ��صرتد�د�ت  مبلغ  تقدير  �أ�صاليب 

تظهر عند تبلور خ�صوم �لتاأمن �لإجمالية )يجب �أن تكون طريقة 
تقدير تلك �لأ�صول متو�فقة مع طريقة تقدير �خل�صوم �لإجمالية، 

ما مل يكن هناك تربير مقبول ل�صتخد�م طريقة خمتلفة(. 
دقيق ه.  وجه  على  �لأ�صاليب  تلك  تطبيق  ل�صمان  و�صو�بط  عمليات 

ومتما�صك. 
يف و.  �إجر�وؤها  مت  �لتي  �ملخ�ص�صات  نتائج  ومر�قبة  ملر�جعة  عمليات 

و�صايف  )�إجمايل  دوري  ب�صكل  �لتاأمن  خل�صوم  �ل�صابقة  �ل�صنو�ت 
��صرتد�د �إعادة �لتاأمن( 

عمليات ل�صمان متّتع �لأخ�صائين �ملختارين �لعاملن د�خل �صركة ز. 
�لتاأمن �أو �خلارجين بامل�صتوى �ملطلوب من �ملهارة و�خلربة و�أنهم 

ميلكون �ملعلومات �ل�صرورية لتنفيذ عملية �لتقدير �ملطلوبة. 
�صو�بط منا�صبة ل�صمان �أن �لبيانات �مل�صتخدمة يف حتديد خ�صوم ح. 

�لتاأمن ماأخوذة من �ل�صجالت �لأ�صا�صية ب�صورة دقيقة وبالتفا�صيل 
�ل�صرورية. 

بالن�صبة ط.  �صيما  ل  م�صتقبلية،  عدة  ل�صنو�ت  �ل�صيناريوهات  �ختبار 
ل�صركة تاأمن تز�ول �أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل. 
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عند تنفيذ �أية مر�جعة وتقييم لالإطار �لعام لتقييم خ�صوم �لتاأمن، . 2
�لأ�صعار  حتديد  جمال  يف  �ل�صاعدة  �لجتاهات  يف  �لنظر  يجب 

وت�صديد �ملطالبات. 
عند �ختيار و�صيلة لتقدير �ملخ�ص�صات، يجوز ل�صركة �لتاأمن �إجر�ء . 3

�لأن�صب  �أنها  ُتعترب  �لتي  �ملنهجيات   �ختيار  قبل  بديلة  منهجيات 
لطبيعة �لأعمال.

يجب �أن تكون �لبيانات �مل�صتخدمة لتحديد خ�صوم �لتاأمن كافية، . 4
و�لتز�ماتها  �لتاأمن  �صركة   خ�صوم  كامل  �لبيانات،   ت�صمل  بحيث 

مبوجب وثائق �لتاأمن. 
من . 5 وغرهم  �إكتو�رين  خرب�ء  �لتاأمن  �صركة  ت�صتخدم  �أن  يجب 

لتغطية  �ملخ�ص�صات  جمال  يف  و�ملحرتفن  �ملوؤهلن  �لأخ�صائين 
�ل�صنة،  مد�ر  على  دوريًا  �لتاأمن،  خ�صوم  تقدير  لأجل  �خل�صائر 
وذلك بالإ�صافة �إىل ن�صيحة �خلبر �لإكتو�ري �لتي يجب على �صركة 

�لتاأمن �حل�صول عليها يف هذ� �ل�صاأن.  
يجب �أن تخترب �صركة �لتاأمن �إجر�ء�ت �قتطاع �ملخ�ص�س وم�صتوى . 6

�لتقييم  �إعادة  ذلك  يف  مبا  دوري،  ب�صكل   ، �ملخ�ص�صة  �أمو�لها 
)�أي  �حل�صا�صية  درجة  و�ختبار  �مل�صتخدمة  لالفرت��صات  �مل�صتمر 
�لتاأمن  خ�صوم  تقييم  �صغط   حتت  �خلارجية(،  بالظروف  �لتاأثر 
تختربها  �لتي  بالظروف  مّت�صلة  و�قعية  �صيناريوهات  عن  �لنا�صئة 

�صركة �لتاأمن. 
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اأ7.4 خطر التاأمني
اأ7.4.1 خطر التاأمني

املق�س���ود بخط���ر التاأم���ني يف ه���ذا الق�س���م ه���و: خطر تعّر����س �صركة 
�لتاأم���ن خل�ص���ارة مالية ت���وؤدي �إىل عدم  قدرته���ا على ت�صدي���د خ�صومها،  
وذل���ك لأحد �لأ�صباب �لآتي���ة: �كتتاب غر كاف �أو غر منا�صب،  �أو ت�صميم 
منتج���ات غر كاٍف �أو غر منا�صب، �أو ت�صعر  و ت�صوية مطالبات غر كافية 

�أو غر منا�صبة.

اأ7.4.2 خطر الكتتاب
خطر الكتتاب هو: �خلطر �لنا�صئ عن �لعملية �لتي تقرر � مبوجبها . 1

�  �صركة �لتاأمن قبول �أو عدم قبول خطر �لكتتاب، ويف حال قبول 
و�لق�صط  تطبيقها،  يجب  �لتي  و�ل�صروط  �لبنود  ماهية  �خلطر، 

�لو�جب فر�صه.
ويف . 2 �لكتتاب  يف  �ل�صعف  نقاط  �أن  �لتاأمن  �صركة  تدرك  �أن  يجب 

�إجر�ء�ته و�صو�بطه ميكن �أن تعر�صها خلطر وقوع خ�صائر ت�صغيلية 
قد تهّدد مالءتها �ملالية. 

اأ7.4.3 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر الكتتاب
يجب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة . 1

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �لكتتاب ما يلي: 
بيان ��صتعد�د �صركة �لتاأمن وقدرتها على قبول �خلطر. أ. 
طبيعة �أعمال �لتاأمن �لتي �صوف تقوم �صركة �لتاأمن بالكتتاب فيها، ب. 

�لكتتاب  يتم  �صوف  �لتي  و�ملناطق  �لتاأمن  ت�صنيفات  ذلك  يف  مبا 
فيها حتت تلك �لت�صنيفات،  و�أنو�ع �ملخاطر �لتي يجوز �لكتتاب بها 

ومعاير ��صتخد�م �إعادة �لتاأمن.
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تفا�صيل �لعملية �لر�صمية لتقييم خطر �لكتتاب، مبا يف ذلك �ملعاير ج. 
و�أخذ  �لنا�صئة  مر�قبة �خلربة  و�أ�صاليب  لتقييم �خلطر  �مل�صتخدمة 

تلك �خلربة يف عن �لعتبار يف �لكتتاب.
عملية حتديد �صالحيات �ملو�فقة وحدود هذه �ل�صالحيات )مبا يف د. 

ذلك �ل�صو�بط �ملفرو�صة على �لتفوي�صات �ملمنوحة �إىل �لو�صطاء(. 
حدود �خلطر و�لرتكز �لإجمايل.ه. 
�أ�صاليب مر�قبة �للتز�م ب�صيا�صات و�إجر�ء�ت �لكتتاب.و. 

�أمثلة عن �أ�صاليب مر�قبة �للتز�م:. 2
�لتدقيق �لد�خلي، �صريطة �أن متلك �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي �ملهار�ت أ. 

و�خلربة �ل�صرورية للقيام بذلك. 
مر�جعة من قبل روؤ�صاء �ملناطق �أو مدر�ء �ملحافظ.ب. 
مر�جعة قانونية للوثائق �لتي مت �لكتتاب بها )مبا يف ذلك تفا�صيل ج. 

�إجر�ء  �لقانونية وتكر�ر  �مل�صوؤولن عن تويّل �ملر�جعة  عن �ملوظفن 
هذه �ملر�جعات وترتيبات �لتبليغ عن �لنتائج(.

بالن�صبة ل�صركات �إعادة �لتاأمن – عمليات تدقيق لل�صركات �ملوؤمنة د. 
)�لطالبة لإعادة �لتاأمن( ل�صمان �أن �إعادة �لتاأمن �لتي مت �لكتتاب 

بها متو�فقة مع �صروط �لكتتاب �خلا�صة ب�صركة �لتاأمن. 

اأ7.4.4 خطر ت�سميم املنتجات
ينتج خطر ت�صميم �ملنتجات عن: 

طرح منتج تاأمن جديد.أ. 
�إدخال حت�صن �أو تغير�ت على منتج موجود. ب. 
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اأ7.4.5 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر ت�سميم املنتجات 
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة خلطر ت�صميم �ملنتجات ما يلي: 
��صتحد�ث حالة عمل للمنتج �جلديد �أو �ملح�ّصن. أ. 
�ختبار وحتليل �ل�صوق.ب. 
حتليل �لتكلفة و�ملنفعة. ج. 
متطلبات للحّد من �خلطر من خالل تد�بر كالتنويع و�ل�صتثناء�ت د. 

و�إعادة �لتاأمن. 
عملية �صمان �أن م�صتند�ت �لوثيقة م�صاغة ب�صكل منا�صب لإعطاء ه. 

�لأثر �لقانوين مل�صتوى �لتغطية �ملقرتح مبوجب �ملنتج. 
خطة تنفيذ للمنتج، مبا يف ذلك �ملعامل �ملرحلية. و. 
�لأوجه ز.  جميع  على  للمو�فقة  ومنا�صبة  حمددة  تفوي�س  م�صتويات 

�ملهمة لت�صميم �ملنتج.
مر�جعة بعد �لتنفيذ. ح. 
�أ�صاليب ملر�قبة �للتز�م ب�صيا�صات و�إجر�ء�ت ت�صميم �ملنتج. ط. 

اأ7.4.6 خطر الت�سعري 
ين�صاأ خطر �لت�صعر عن �إجر�ء تقييم غر دقيق لكل من:

�ملطالبات وتكاليف �لعمل �لأخرى �لنا�صئة عن منتج تاأمن.أ. 
�لدخل �لناجت عن ��صتثمار �لأق�صاط.ب. 

اأ7.4.7 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر الت�سعري 
يجب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة . 1

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �لت�صعر ما يلي: 
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�لأوجه أ.  جميع  على  للمو�فقة  ومنا�صبة  حمددة  تفوي�س  م�صتويات 
�ملهمة للت�صعر. 

كيفية �إجر�ء تعديالت يف �لأ�صعار على �أ�صا�س �خلربة �لنا�صئة.ب. 
حتليل �لأرباح و�خل�صائر، مبا يف ذلك مر�قبة �أثر حتركات �لأ�صعار. ج. 
�صالحيات تخفي�س �لأ�صعار. د. 
كيفية ت�صعر منتجات �صركات �لتاأمن للرد على �صغوطات مناف�صة ه. 

وخارجية.
كيفية مر�قبة �نحر�فات وتقلبات �لأ�صعار �لفعلية عن �صعر �لكتتاب و. 

�لفني.
�أ�صاليب مر�قبة �للتز�م ب�صيا�صات و�إجر�ء�ت �لت�صعر يف ما يتعلق ز. 

مبغاير�ت �لأ�صعار �ملقرتحة.
تكون ح.  بحيث  �ل�صتثمار  و�إد�رة  �ملنتج  وتطوير  �لت�صعر  بن  �لعالقة 

متو�زية ب�صكل منا�صب. 

يجب على �صركة �لتاأمن مر�عاة ما يلي: . 2
يف أ.  �لإكتو�ري  �لن�صاط  و�إ�صر�ك  م�صتمرة  �إكتو�رية  مر�جعة  �إجر�ء 

عملية �لت�صعر. 
�إجر�ء عمليات مر�جعة ت�صعر م�صتقلة للخطط وللمخاطر �لكبرة ب. 

�أو �لأكرث تعقيدً�. 

اأ7.4.8 خطر ت�سوية املطالبات 
ين�صاأ خطر ت�صوية �ملطالبات عن �لعملية �لتي تنفذ �صركات �لتاأمن . 1

مبوجبها �لتز�ماتها �لتعاقدية جتاه �أ�صحاب �لوثائق. 
وت�صتلم . 2 خ�صارة  تقع  عندما  �ملطالبات  ت�صوية  بعملية  �ملبا�صرة  يتم 
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�صركة �لتاأمن �إخطارً� باملطالبات، تبد�أ �لعملية بالتاأكد من �للتز�م 
�لتعاقدي بت�صديد �ملطالبة مبوجب �لوثيقة ، ويتبعها ما يلي: 

تقييم مبلغ �مل�صوؤولية )مبا يف ذلك م�صاريف ت�صوية �خل�صائر(.أ. 
�لإنهاء �ل�صريع و�لفعال للمطالبة مبوجب �صروط �لوثيقة. ب. 

�ملطالبات . 3 ت�صوية  عملية  عليها  تنطوي  �لتي  �ل�صعف  لنقاط  ميكن 
�لتاأمن  �صركة  تعّر�س  �أن  بها  �خلا�صة  و�ل�صو�بط  و�لإجر�ء�ت 

خل�صائر �إ�صافية �أو ز�ئدة قد تهّدد و�صع مالءتها �ملالية. 

اأ7.4.9 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر ت�سوية املطالبات 
يجب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة . 1

�ملخاطر بالن�صبة خلطر ت�صوية �ملطالبات ما يلي: 
حتديد م�صتويات و�صالحيات تفوي�س �صلطة ت�صوية �ملطالبات.أ. 
ذلك ب.  يف  مبا  �ملطالبات،  بت�صوية  �خلا�صة  و�ل�صو�بط  �لإجر�ء�ت 

�إجر�ء�ت تقدير �خل�صائر و�إجر�ء�ت �لتثبت و�لتحقق. 
معاير قبول �أو رف�س �ملطالبات.ج. 
�إجر�ء�ت ف�ّس �لنز�عات.د. 
�أ�صاليب ملر�قبة �للتز�م باإجر�ء�ت ت�صوية �ملطالبات. ه. 

�أمثلة لأ�صاليب مر�قبة �للتز�م: . 2
�لتدقيق �لد�خلي، �صريطة �أن متلك �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي �ملهار�ت أ. 

و�خلربة �ل�صرورية للقيام بذلك. 
 مر�جعة من قبل روؤ�صاء �ملناطق �أو مدر�ء �ملحافظ. ب. 
مر�جعة قانونية )مبا يف ذلك تفا�صيل عن �ملوظفن �مل�صوؤولن عن ج. 

وترتيبات  �ملر�جعات  هذه  �إجر�ء  وتكر�ر  �لقانونية  �ملر�جعة  تويّل 
�لتبليغ عن �لنتائج(. 
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�لتاأمن د.  ومقدمي خدمات  �لتاأمن  و�صطاء  وقو�نن  �إجر�ء�ت  تقييم 
للتاأكد من �أن م�صتوى �ملعلومات �ملقدمة �إىل �صركة �لتاأمن منا�صب.

�ملوؤمنة ه.  لل�صركات  تدقيق  :عمليات  �لتاأمن  �إعادة  ل�صركات  بالن�صبة 
�ملدفوعة  �ملطالبات  قيمة  �أن  ل�صمان  �لتاأمن(  لإعادة  )�لطالبة 
�إعادة  ب�صركة  �خلا�صة  �ملطالبات  ت�صوية  �صيا�صات  مع  متو�فقة 

�لتاأمن. 

اأ7.5 خطر اإعادة التاأمني
اأ.7.5.1 خطر اإعادة التاأمني

خط���ر اإعادة التاأمني هو:  خطر عدم كفاية تغطية �إعادة �لتاأمن �لتي 
ح�صلت عليها �صركة �لتاأمن. 

اأ7.5.2 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر اإعادة التاأمني
يجب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة . 1

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �إعادة �لتاأمن ما يلي: 
�أهد�ف �صركة �لتاأمن )�صمن درجة حتمل �ملخاطر �خلا�صة بها( أ. 

بالن�صبة لإد�رة �إعادة �لتاأمن. 
كيفية �ختيار و�صطاء �أو ممثلي  �لتاأمن و�مل�صت�صارين يف جمال �إعادة ب. 

�لتاأمن. 
بال�صركة، ج.  �خلا�صة  �لتاأمن  �إعادة  برنامج  و�إد�رة  �ختيار  كيفية 

و�ملر�قبة �لحرت�زية و�ل�صليمة لهذ� �لربنامج. 
�مل�صوؤوليات و�ل�صو�بط �لإد�رية. د. 
ذلك ه.  يف  مبا  �لتاأمن،  �إعادة  برنامج  �أوجه  جميع  حتديد  �أ�صاليب 

حتديد و�إد�رة جتّمعات �لتعر�س للمخاطر و�ختيار عو�مل �خل�صارة 
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ومدد  و�قعية،  معاك�صة  �صيناريوهات  و�ختيار  �ملحتملة  �لق�صوى 
�لعو�ئد ومناطق �لتجمع �جلغر�فية وحتديد و�إد�رة �لتغطية �لعمودية 

و�لأفقية للربنامج. 
عملية �صمان �أن وثائق �إعادة �لتاأمن دقيقة وكاملة. و. 
معاير ز.  ذلك  يف  مبا  �لتاأمن،  �إعادة  وثائق  يف  �مل�صاركن  �ختيار 

و�إجر�ء�ت �صمان ومر�قبة تنوعها وجد�رتها �لئتمانية. 
ل�صركات ح.  و�ملحتملة  �لفعلية  �لئتمانية  �لتعر�صات  حتديد  �إجر�ء�ت 

�إعادة �لتاأمن �أو جمموعات �صركات �إعادة �لتاأمن للرب�مج �لقائمة.
 عمليات �إبر�م عقود حتويل خماطر حمدودة. ط. 

الق�سم اأ7.6 اخلطر الت�سغيلي 
اأ7.6.1 اخلطر الت�سغيلي 

اخلطر الت�سغيلي هو:  خطر �خل�صائر �ملالية �لناجمة عن �إخفاق . 1
�أو  �أو �ملو�رد �لب�صرية  �أو كفاءة �لإجر�ء�ت �لد�خلية   �أو عدم كفاية 

�لأنظمة �ملعمول بها يف �ل�صركة �أو �أحد�ث خارجية.
ي�صمل �خلطر �لت�صغيلي: . 2

خطر ��صتمر�رية �لأعمال.أ. 
خطر �لتكنولوجيا.ب. 
خطر �لإ�صناد �خلارجي. ج. 
 خطر �لحتيال. د. 
�خلطر �لقانوين. ه. 
خطر �إد�رة �مل�صاريع. و. 
�إدخالها، مع �لأخذ يف عن ز.  �أخرى تقرر �صركة �لتاأمن  �أية خماطر 

وم�صتوى  وطبيعة  �أعمالها  وخطة  �ل�صرت�تيجية  خطتها  �لعتبار 
درجة وتعقيد �أعمالها وحميطها �لت�صغيلي. 
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اأ7.6.2 خطر ا�ستمرارية الأعمال 
�ملالية . 1 وغر  �ملالية،  �خل�صائر  هو: خطر  �لأعمال  ��صتمر�رية  خطر 

يف  �لتوقف  ب�صبب  �ل�صمعة(  �أو  �ملقر   �أو  �لبيانات  خ�صارة  )مثل: 
هي:  �حلا�صمة  و�لعمليات  �لتاأمن،  ل�صركة  �حلا�صمة  �لعمليات 
�أثر  �لتي يكون لنقطاعها  �لتحتية  �لأعمال و�ملو�رد و�لبنية  وظائف 
بالغ على وظائف �أعمال �صركة �لتاأمن و�صمعتها وربحيتها وم�صالح 

�أ�صحاب �لوثائق لديها. 
قد يكون من �أ�صباب �لتوقف �أو �لنقطاع يف عمليات �ل�صركة �نقطاع . 2

�لتيار �لكهربائي، �أو منع �لو�صول �إىل �أماكن �لعمل، �أو �حلريق، �أو 
�أو  تعّطل جهاز كمبيوتر  �أو  رئي�صين،  �أو خ�صارة موظفن  �لحتيال، 
عن  نا�صئة  �أمنية  خمالفة  �أو  مهمة،  معد�ت  تلف  �أو  بيانات،  نظام 

خطر �لتكنولوجيا. 

اأ7.6.3 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر ا�ستمرارية الأعمال 
يجب �أن ت�صف �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة . 1

�ملخاطر بالن�صبة خلطر ��صتمر�رية �لأعمال ما يلي:
�خلطو�ت �ملتبعة لتحديد وحتليل �لأحد�ث �لتي قد توؤدي �إىل �نقطاع أ. 

 ، و�لعمليات  �لأحد�ث  هذه  وقوع  و�حتمال  �لأعمال،  ��صتمر�رية  يف 
)�لعمليات �لأكرث عر�صة للخطر، وعو�قب تلك �لأحد�ث(.

�لن�صخ ب.  وحفظ  منتظم  ب�صكل  �ملهمة  �لبيانات  دعم  �إجر�ء�ت 
�لحتياطية خارج �ملقر. 

خطة . 2 �ملخاطر  �إد�رة  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  تت�صمن  �أن  يجب 
على  ومنها  �أخرى،  خطط  تت�صمن  قد  و�لتي  �لأعمال،  ل�صتمر�رية 
�لأزمات.  لإد�رة  خطة  �أو  �لكو�رث  بعد  �نتعا�س  خطة  �ملثال:  �صبيل 

)ُيرجى مر�جعة �لق�صم 6.5.4(. 
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يجب �أن ت�صف خطة ��صتمر�رية �لأعمال ما يلي: . 3
و�لقانونية أ.  �ملالية  �لعو�قب  درجة  من  للتخفيف  و�إجر�ء�ت  �أهد�ف 

و�لتنظيمية و�خلا�صة بال�صمعة وغرها من �لعو�قب �لبالغة �لأخرى 
�لناجتة عن �نقطاع �أعمالها.

�لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها �إذ� ن�صاأت م�صاكل يف ��صتمر�رية �لأعمال. ب. 
ذلك ج.  يف  مبا  �لأعمال،  ��صتمر�رية  خطة  لتنفيذ  مف�صلة  �إجر�ء�ت 

لزم  )�إذ�  �ملقر  خارج  �لنتعا�س  موقع  وت�صغيل  �ليدوية  �لعمليات 
�لأمر( و�لأ�صخا�س �مل�صوؤولن عن ت�صغيل خطة ��صتمر�رية �لأعمال. 

��صرت�تيجية �ت�صال ومعلومات �ت�صال للموظفن و�ملوردين و�جلهات د. 
�لرقابية  و�لعمالء �لبارزين وو�صائل �لإعالم. 

�لأعمال ه.  ��صتمر�رية  خطة  يف  �مل�صمولة  �حلا�صمة  بالأنظمة  جدول 
و�لإطار �لزمني ل�صرتد�دها. 

�مل�صوؤوليات �ملوكلة م�صبقا لكل موظف.و. 
خطة ز.  �أوجه  كافة  على  �ملوظفن  وتدريب  �لتوعية  لن�صر  �إجر�ء�ت 

��صتمر�رية �لأعمال.
�إجر�ء�ت دورية لختبار ومر�جعة خطة ��صتمر�رية �لأعمال. ح. 

اأ7.6.4 خطر التكنولوجيا 
�لتحتية . 1 �لبنية  ��صتخد�م  نا�صئ عن  التكنولوجيا هو: خطر  خطر 

يلحق  �صرر  �أو  �نقطاع  �إىل  يوؤدي  قد  �لذي  �ملعلومات  لتكنولوجيا 
باأنظمة معلومات �صركة �لتاأمن �أو ببياناتها. 

ُيَحّدد خطر �لتكنولوجيا من خالل نوع وطبيعة �لتهديد�ت �ملرتبطة . 2
بطبيعة �لرب�مج �لأ�صا�صية و�حليوية �مل�صتخدمة يف �صركات �لتاأمن، 
وتعتمد �صركات �لتاأمن ب�صكل �أ�صا�صي على تكنولوجيات مثل �ل�صبكة 
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يكون  �أن  ويجب  �أخرى،  وتطبيقات  )�لنرتنت(  �لعاملية  �لعنكبوتية 
ملو�جهة  ومتكاملة  وكاملة  ومرنة  موثوقة  عمليات  �لتاأمن  ل�صركة 

خطر �لتكنولوجيا. 

اأ7.6.5 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر التكنولوجيا 
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �لتكنولوجيا ما يلي: 
ومر�قبة أ.  وتقييم  لتحديد  معلومات  تكنولوجيا  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات 

و�إد�رة خماطر �لتكنولوجيا. 
تلتزم ب.  �ملعلومات  لتكنولوجيا  منا�صبة  حتتية  ببنية  خا�صة  ترتيبات 

مبتطلبات �لأعمال �حلالية و�ملقرتحة ل�صركة �لتاأمن )يف �لظروف 
�لبيانات  نز�هة  و�صمان  �لتقلب”(،  �لعادية” فرت�ت  �لعادية وغر 
و�لأنظمة، و�صمان �أمن وتوفر ودعم �إد�رة خماطر متكاملة و�صاملة. 

و�لطبية ج.  �ملالية  �ملعلومات  لإد�رة  منا�صبة  تكنولوجيا  ��صتخد�م 
و�ل�صخ�صية �لتي متلكها �صركة �لتاأمن. 

من د.  �لتاأمن  �صركة  لتمكن  �لبيانات  �أمن  على  و�صو�بط  �إجر�ء�ت 
تبليغ �مل�صرف و �لعمالء �ملتاأثرين عن �لنتهاكات �لأمنية يف �لأوقات 

�ملنا�صبة؛ ولاللتز�م مبتطلبات �لتبليغ �لأخرى. 
عمليات تقييم �ملخاطر �ملرتبطة بالنتهاكات �جل�صيمة لأمن �لبيانات ه. 

و�لتخفيف من �آثار هذه �لنتهاكات على مو�ردها وعملياتها وبيئتها. 
ما يجب فعله يف حال �نتهاك �أمن �لبيانات. و. 
�ملو�نع ز.  لتجاوز  م�صتخدمة  غر  �ملجموعة  هياكل  �أن  ل�صمان  تد�بر 

�ملفرو�صة على مقا�صمة �ملعلومات بن �صركة �لتاأمن و�ملجموعة �لتي 
تنتمي �إليها. 
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اأ7.6.6 خطر الإ�سناد اخلارجي 
خطر �لإ�صناد �خلارجي هو: خطر يهدد �أعمال �صركة �لتاأمن ب�صبب . 1

لوظيفة،  �خلدمات  مقدم  قبل  من  �لرديء  �لتنفيذ  �أو  تنفيذ  عدم 
مبوجب عقد �أو ترتيب �إ�صناد خارجي لوظيفة �أ�صا�صية. 

اخلارجي  « لالإ�شناد  بالن�شبة   3.6.6 الق�شم  مراجعة  ُيرجى  مالحظة: 
لوظائف اأ�شا�شية. 

كان . 2 �إذ�  خارجي  لطرف  وظيفة  �لتاأمن  �صركة  ت�صند  ل  �أن  يجب 
ل�صركة  �لت�صغيلي  زيادة �خلطر  �إىل  يوؤدي  �صوف  �لإ�صناد �خلارجي 

�لتاأمن، مامل يكن هناك �صرورة لذلك. 
الإ�شناد  « ي�شكلها  التي  املخاطر  التاأمني  �شركة  تقّيم  اأن  مالحظة: يجب 

ويجب   ،)2(  3.6.6 الق�شم  مراجعة  )ُيرجى  اأعمالها  على  اخلارجي 
الإ�شناد  اإجراءات  مبراجعة  التاأمني  ل�شركة  العليا  الإدارة  تقوم  اأن 
اخلارجي، مرة �شنويا على الأقل، لتقييم جدوى اإ�شناد خارجي مقرتح 
التاأمني  �شركة  اأعمال  على  اخلارجي  الإ�شناد  ي�شكلها  التي  واملخاطر 

)ُيرجى مراجعة الق�شم 7.6.6(. 
نظر� �إىل �أن �لغالب و�ل�صائد لدى �ملوؤ�ص�صات �ملالية �أن ُت�صند بع�س . 3

�أم  �أخرى خارجية �صو�ء كانت ذ�ت �صلة بها  �أطر�ف  �إىل  عملياتها 
ل، و�أن �لإ�صناد �خلارجي قد يحقق منافع مهمة من حيث �لفعالية 
وتخفي�س �لكلفة و�إد�رة �ملخاطر، �إل �أن عملية تنفيذ ترتيبات �إ�صناد 
�صركة  تعر�س  قد  ذ�تها  بحد  �خلارجية  �لإ�صناد  وعالقة  خارجي 
�صركات  مبا�صرة  ت�صرف  �أن  فيجب  لذلك،  �إ�صايف،  خلطر  �لتاأمن 

�لتاأمن على �لأن�صطة �مل�صندة لأطر�ف خارجية. 
�إذ� ما وقع �صعف �أو تدهور يف �إد�رة  خماطر �صركة �لتاأمن ب�صبب . 4

�أن�صطة مقدم خدمات خارجي، فيجب على �صركات �لتاأمن، يف هذه 
�حلالة، �أن تتوخى عناية خا�صة يف �إ�صناد �أن�صطة لأطر�ف خارجية،
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�صركة  يعر�س  �أن  �ملنا�صب  �لوظائف غر  لأد�ء  �ملطالبات، حيث ميكن  وت�صوية  �لكتتاب  	 مثل: 
�لتاأمن خل�صارة مالية ج�صيمة، مثاًل: من خالل �لقبول مبخاطر تاأمن غر منا�صبة �أو �صوء يف �لت�صعر 
�أو �لف�صل يف �حل�صول على تغطية �إعادة تاأمن منا�صبة، �أو �لف�صل يف �كت�صاف مطالبات غر �صحيحة، 
وتنطبق هذه �لعتبار�ت على مثل هذه �لرتتيبات كالهيئات �مللزمة و�لوكالت �لأخرى �ملَُعّينة من قبل 

�صركات �لتاأمن. 

يجب على �صركة �لتاأمن �أن تاأخذ يف عن �لعتبار عند �إد�رة خطر . 5
�لإ�صناد  �أو عقد  �تفاقية   �ملتنازع عليها يف  �إ�صناد خارجي �حلو�فز 
�خلارجي، وذلك باتخاذ �إجر�ء�ت  �صليمة و�حرت�زية �صد �خلطر،  
و�ملثال على ذلك: هيكل �لأجور، هل يخلق �أي حو�فز معاك�صة، مثاًل: 
يكون  قد  خارجي  خدمات  ملقدم  �لتاأمن  وثائق  يف  �لكتتاب  �إ�صناد 
لديه د�فع لقبول �لكتتاب بعقود رديئة �إذ� كانت �حلو�فز �أو �لأجور 
�إذ� كانت �حلو�فز مبنية على  �لعمولة )وخا�صة  �أ�صا�س  قائمة على 

�لكم ولي�س على جودة �لوثائق �ملكتتب بها(.
�لإ�صناد �خلارجي د�خل �ملجموعة معر�س ملخاطر �أقل من ��صتخد�م . 6

�ملخاطر،  من  يخلو  ل  لكنه  �ملجموعة،  خارج  من  خدمات  مقدمي 
ولذلك يجب على �صركة �لتاأمن �أن جتري تقييمًا للمخاطر �ملرتبطة 

و�إجر�ء ترتيبات منا�صبة لإد�رتها. 

اأ7.6.7 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر الإ�سناد اخلارجي 
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �لإ�صناد �خلارجي ما يلي: 
�لإ�صناد �خلارجي مع أ.  �أو عقود  �تفاقيات   �أو تقييم  �لتفاو�س  كيفية 

مقدمي �خلدمات. 
ومتطلبات ب.  �ملخت�صن  �ملوظفن  �صالحيات  حدود  ومر�قبة  حتديد 

�لإحالة. 
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حتديد وتقييم �أهد�ف �لأد�ء.ج. 
�إجر�ء�ت تقييم �لأد�ء مقابل �لأهد�ف. د. 
�أحكام خا�صة بالإجر�ء�ت �لت�صحيحية. ه. 
ذلك و.  يف  )مبا  �خلدمات  مقدمي  على  �ملفرو�صة  �لتبليغ  متطلبات 

حمتوى وفرت�ت تقدمي �لتقارير(. 
قدرة �صركة �لت�اأمن و�ملدققن �ملالين لديها على �حل�صول على حق ز. 

�لو�صول �إىل مقدمي �خلدمات و�صجالتهم. 
حماية حقوق �مللكية �لفكرية.ح. 
حماية �صرية �لعمالء و�صركة �لتاأمن.ط. 
كفاية �أية كفالت �أو تعوي�صات �أو تغطية تاأمن يو�فق مقدم �خلدمات ي. 

على تقدميها. 
قدرة مقدم �خلدمات على توفر ��صتمر�رية �لأعمال. ك. 
�لرتتيبات لتغير �أو �إنهاء �تفاقيات �لإ�صناد �خلارجي. ل. 

اأ.7.6.8 خطر الحتيال
على . 1 تنطوي   � �أفعال  �أو   � ممار�صة  �أية  خطر   هو:  الحتيال  خطر 

خد�ع �أو ت�صليل �أو تدلي�س �أو تالعب �أو حتريف للحقائق؛ للح�صول 
�أو  مبا�صر  ب�صكل  �صو�ء  )معنوية(،  مالية  غر  �أو  مالية  منافع  على 
غر مبا�صر، و�صو�ء كان مرتكب �جلرمية هو �مل�صتفيد �أم غره، مما 
�خلطر  ذلك:  ومثال  �لتاأمن،  ل�صركة  و�أ�صر�ر  خ�صائر  عليه  يرتتب 
�لناجم عن �لأن�صطة �لتي تنتهك �ل�صو�بط �أو �لإجر�ء�ت �أو �حلدود 
و�ملتطلبات  �لتاأمن  �صركة  و�إجر�ء�ت  ل�صيا�صات  �لأخرى  �لقيود  �أو 

�لقانونية و�لتنظيمية.
يتم . 2 مل  �إذ�  مالية  خل�صائر  �لتاأمن  �صركة  �لحتيال  خطر  يعّر�س 

�إد�رته ب�صكل �صحيح. 
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ميكن �أن ينتج خطر �لحتيال من: . 3
م�صادر د�خلية، مثل: �إعادة توجيه �لأق�صاط.أ. 
م�صادر خارجية، مثل: �ملطالبات �لوهمية. ب. 

تعّر�صهم خلطر . 4 قابلية  فهم  و�لو�صطاء  �لتاأمن  �صركات  على  يجب 
على   و�لعمل  �لتاأمن  ل�صركات  قلق  م�صدر  من  ميثله  ملا  �لحتيال، 

مكافحته و�لتخفيف من درجته و�آثاره. 
 

اأ7.6.9 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر الحتيال
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �لحتيال ما يلي: 
�صو�بط د�خلية و��صرت�تيجية تخفيف.أ. 
�لتبليغ ب.  خطوط  ل�صيما  ت�صغيلي،  م�صتوى  على  �لو�جبات  ف�صل 

�لت�صغيلي. 
�صو�بط �ملحا�صبة �ملالية.ج. 
تدريب وتوعية �ملوظفن. د. 
�إجر�ء�ت منا�صبة ملر�قبة �للتز�م باإجر�ء�ت �أو �صو�بط �أو حدود �أو ه. 

قيود �أخرى ل�صركة �لتاأمن )كتلك �ملفرو�صة على مدر�ء �ل�صتثمار 
�أو من ي�صدرون قر�ر�ت ب�صاأن �صمان �لكتتاب(. 

اأ7.6.10 اخلطر القانوين
�أو . 1 �لغر�مات  عن  �لناجتة  �خل�صائر  خطر  هو:  القانوين  اخلطر 

�لعقوبات �أو �جلز�ء�ت �ملطبقة على �صركة �لتاأمن حال �إخفاقها يف 
�لتز�ماتها �لتعاقدية و�لقانونية، �أو نتيجة تطبيقها �ملخالف لن�صو�س 
�لتعاقد�ت �أو �أن تكون ن�صو�س تلك �لتعاقد�ت غر و��صحة �أو غر 
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�صو�ء  و�صليم  و��صح  ب�صكل  و�للتز�مات  �حلقوق  تعك�س  ول  كافية، 
�لتي تخ�س �ل�صركة �أو تخ�س �لطرف �ملقابل، ويدخل يف مفهوم تلك 

�لتعاقد�ت وثائق �إعادة تاأمن �أو �أية وثائق �أخرى.

الكافية: غري  الوثائق  	•اأمثلة 
وثائق �إعادة �لتاأمن �لتي تعّر�س �صركة �لتاأمن خلطر قانوين بالغ ب�صبب:

- وثيقة غر �صاحلة �أو غر ملزمة �أو غر قابلة للتطبيق.
- وثيقة ل تبن بو�صوح حقوق و�لتز�مات �لأطر�ف.
- وثيقة ل تبن ب�صكل كاف �ل�صتثناء�ت �ملنطبقة. 

يت�صمن �خلطر �لقانوين خماطر نا�صئة عن:. 2
جز�ء�ت �أو غر�مات �أو �أ�صر�ر جز�ئية ناجمة عن �أفعال �إ�صر�فية �أو أ. 

خما�صمة مدنية.
تكاليف قانونية ناجمة عن �ملخا�صمة.ب. 
م�صاريف نا�صئة عن ت�صويات خا�صة. ج. 

اأ7.6.11 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – اخلطر القانوين 
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة للخطر �لقانوين ما يلي:
�إجر�ء�ت ل�صمان �أن �مل�صتند�ت �صحيحة وكاملة. أ. 
ل ب.  بحيث  منا�صب  ب�صكل  م�صاغة  �ل�صيا�صات  �أن  ل�صمان  �إجر�ء�ت 

�إدخال  يتم  مل  خماطر  قيمة  بت�صديد  ملزمة  �لتاأمن  �صركة  تكون 
�أ�صعارها يف �لتز�مات ق�صط �لتاأمن �لأ�صلي. 

�ملتطلبات ج.  بكافة  �لتاأمن  �صركة  �لتز�م  ل�صمان  و�صو�بط  �إجر�ء�ت 
�لقانونية و�لحرت�زية و�لتنظيمية �لأخرى. 
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اأ7.6.12 خطر اإدارة امل�ساريع
خطر اإدارة امل�ساريع هو: خطر �أل حتقق �مل�صاريع �لتي تقوم بها �صركة 
�لتاأمن �لأهد�ف �ملرغوبة �أو �أن توؤدي �إىل هدر بالغ ملو�رد �ل�صركة �ملالية �أو 

غرها من �ملو�رد. 

اأ.7.6.13 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر اإدارة امل�ساريع 
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �إد�رة �مل�صاريع ما يلي:
و�صع حالة عمل أ.  للم�صاريع، مبا يف ذلك  �لتمهيدي  �لإعد�د  �أ�صلوب 

�لتعقيد  درجة  م�صتوى  وطبيعة  و�ملنفعة  �لتكلفة  حتليل  مع  مل�صروع 
و�عتماد �مل�صاهمن للخطة.

حمدد ب.  ب�صكل  �ملخت�صن  �ملوظفن  �صالحيات  تفوي�س  م�صتويات 
وو��صح ومنا�صب.

مر�قبة م�صتمرة لأهد�ف �مل�صاريع و�لأطر �لزمنية.ج. 
مر�جعة ما بعد �لتنفيذ. د. 

اأ7.7 خطر الرتكز
اأ7.7.1 خطر الرتكز 

�أو . 1 حمدد  ن�صاط  على  �لز�ئد  �لعتماد  خطر  هو:  الرتكز  خطر 
خدمات حمدودة �أو خطر معن �أو جهة نظرة �أو فئة من �لأ�صول �أو 

�صناعة �أو منطقة بذ�تها دون غرها. 
خ�صارة . 2 �حتمالية  ذ�ت  ملخاطر  �لتعر�س  عن  �لرتكز  خطر  ينتج 

على  يجب  ما  وهو  �لتاأمن،  ل�صركة  �ملالية  �ملالءة  يهّدد  مبا  عالية، 
�صركة �لتاأمن جتنبه. 



238

اأ7.7.2 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – خطر الرتكز
يج���ب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صرك���ة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة 

�ملخاطر بالن�صبة خلطر �لرتكز ما يلي:
حتديد �ملخاطر �لكبرة �لتي تتعر�س لها �ل�صركة.أ. 
و�صف طريقة �إد�رة و�صبط و�لتخفيف من درجة �لتعر�س للمخاطر ب. 

�لكبرة.
خطر ج.  ل�صبط  �لتاأمن  �صركة  قبل  من  مفرو�صة  حدود  �أية  و�صف 

�لرتكز. 
حتديد �لتعر�س ملخاطر �لرتكز د�خل �مليز�نية وخارج �مليز�نية. د. 
�إجر�ء�ت �إد�رة �ملخاطر بالن�صبة خلطر �لرتكز.ه. 
و�صع خطط عمل  ل�صمان �أن تعر�س �صركة �لتاأمن خل�صائر حمتملة و. 

�ل�صركة  حتّمل  درجة  مع  متما�صية  �لرتكز  خطر  ب�صبب  كبرة 
للمخاطر. 

اأ7.8 اخلطر الناجم عن املجموعة
اأ7.8.1 اخلطر الناجم عن املجموعة 

�لتاأمن . 1 �صركة  تعّر�س  خطر  هو:  املجموعة  عن  الناجم  اخلطر 
خل�صارة نتيجة ع�صويتها يف جمموعة �أو نتيجة رو�بط د�خل جمموعة. 

ميكن �أن تكون �لع�صوية يف جمموعة م�صدر قوة و�صعف على �ل�صو�ء . 2
بالن�صبة ل�صركة �لتاأمن.

ُتدخل . 3 �أن  جمموعة  يف  ع�صوً�  تكون  �لتي  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
�خلطر �لناجم عن �ملجموعة يف �صيا�صات و�إجر�ء�ت �إد�رة �ملخاطر 
�خلا�صة بها،  مبا ي�صمن �أنها تاأخذ يف عن �لعتبار �ملخاطر �لنا�صئة 

عن ع�صويتها. 
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اأ7.8.2 �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر – اخلطر الناجم عن املجموعة 
�إذ� كانت �صركة �لتاأمن حتمل ترخي�صًا لفرع �أو �إذ� كانت جزءً� من . 1

جمموعة، يتعن على �صيا�صاتها و�إجر�ء�تها �خلا�صة باإد�رة �ملخاطر 
بالن�صبة للخطر �لناجم عن �ملجموعة �أن: 

تت�صمن موجزً� عن �أهد�ف و��صرت�تيجيات �صيا�صة �ملجموعة. أ. 
�إذ� كان �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر �ملحلية م�صتقًا ب�صكل ب.  تبن ما 

كلي �أو جزئي من �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر على  نطاق �ملجموعة.
�س �لرو�بط و�لفو�رق �لبالغة بن �لإطار �لعام لإد�رة �ملخاطر ج.  ُتلخِّ

�لعام لإد�رة �ملخاطر على نطاق �ملجموعة، مبا يف  و�لإطار  �ملحلية 
ذلك �أية فو�رق نا�صئة عن �لأعمال �ملحلية �أو �أحو�ل �أخرى. 

�صركة د.  خماطر  خلفية  و�لفو�رق  �لرو�بط  تلك  تغّر  كيف  حتدد 
�لتاأمن. 

تبّن �إجر�ء�ت ومو�عيد �ملر�قبة من قبل �أو رفع �لتقارير �إىل �ل�صركة ه. 
�لأم �أو �ملكتب �لرئي�س. 

ت�صف منهجية مر�جعة تلك �لإجر�ء�ت. و. 
تت�صمن، �إذ� كان ذلك منطبقًا، ملخ�صًا عن �أهد�ف و��صرت�تيجيات ز. 

�صيا�صة �ملجموعة بالن�صبة لإعادة �لتاأمن. 
تلخ�س �لرو�بط بن �إعادة �لتاأمن �ملحلية و�إعادة �لتاأمن للمجموعة.ح. 
ت�صف �أية ترتيبات يف ما يتعلق بوجود �إعادة تاأمن د�خل �ملجموعة ط. 

و�لو�صول �إليها. 
�إذ� كان جزء من �صيا�صات و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن �خلا�صة باإد�رة . 2

للمكتب  �أو  �ملجموعة  يف  �أخرى  �صركة  ل�صيطرة  خا�صعًا  �ملخاطر 
باإد�رة  �خلا�صة  و�لإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  ت�صف  �أن  يجب  �لرئي�س، 

�ملخاطر �لرتتيب وكيفية عمله. 
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كانت جزءً� من . 3 �أو  لفرع،  ترخي�صًا  �لتاأمن حتمل  �صركة  كانت  �إذ� 
 � �لكربى  �لقاب�صة   � �لأم  �ل�صركة  �أو  �لرئي�س  �ملكتب  وكان  جمموعة 
تقع خارج قطر، يجب �أن تت�صمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت �إد�رة �ملخاطر 
نطاق  يف  �ملخاطر  �إد�رة  ب�صاأن  �لإ�صر�فية  �لرتتيبات  عن  موجزً� 

�لخت�صا�س �ملحلي حيث يقع �ملكتب �لرئي�س �أو �ل�صركة �لقاب�صة. 

اأ7.8.3 اللتزامات املحددة لأع�ساء املجموعة 
�إذ� كانت �صركة �لتاأمن ع�صوً� يف جمموعة، فيجب �أن تر�قب �لإد�رة . 1

�أية وظائف يتم تنفيذها ل�صركة �لتاأمن على  �لعليا ل�صركة �لتاأمن 
م�صتوى �ملجموعة. 

	•اأمثلة:
�إد�رة خماطر �ملجموعة. 

تخطيط ر�أ�س �ملال. 
�ل�صيولة.

�للتز�م. 
�إجر�ء�ت . 2 �لتاأمن  ل�صركة  �لعليا  �لإد�رة   � وحتتفظ   � ت�صع  �أن  يجب 

و�صو�بط لتحديد ومر�قبة �أثر عالقة �صركة �لتاأمن مع �صائر �أع�صاء 
�ملجموعة، و�أن�صطة هوؤلء �لأع�صاء. 

�إجر�ء�ت . 3 �ملذكورة،   �ملر�قبة  و�صو�بط  �إجر�ء�ت  تت�صمن  �أن  يجب 
ملر�قبة ما يلي:

�لتغير�ت يف �لعالقات بن �أع�صاء �ملجموعة.أ. 
�لتغير�ت يف �أن�صطة �أع�صاء �ملجموعة. ب. 
ت�صارب �مل�صالح �لنا�صئ د�خل �ملجموعة. ج. 
�للتز�م د.  على  توؤثر  قد  �لتي  تلك  بالأخ�س  �ملجموعة،  يف  �أحد�ث 

�لتنظيمي ل�صركة �لتاأمن )مثاًل �أي ف�صل يف �ملر�قبة �أو �للتز�م يف 
ع�صو �آخر من �ملجموعة(. 
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�أثر عالقة �صركة �لتاأمن مع �صائر �أع�صاء جمل�س �إد�رة �ملجموعة، ه. 
وكذلك �أثر ع�صويتها و�أن�صطتها مع �صائر �أع�صاء �ملجموعة، و�أي�صا 

�أثر �أن�صطة �صائر �أع�صاء �ملجموعة على �صركة �لتاأمن. 
ذلك و.  يف  )مبا  عليها  �ملنطبقة  �لرقابة  مبتطلبات  �ملجموعة  �لتز�م 

رفع  ومبتطلبات  �ل�صلة(  ذ�ت  �لبيانات  باإ�صد�ر  خا�صة  قو�نن 
�لتقارير �خلا�صة باملجموعة.

يجب �أن يكون ل�صركة �لتاأمن �إجر�ء�ت لعزلها عن �لآثار �ملعاك�صة . 4
ل�صائر �أن�صطة �ملجموعة )مثاًل �لت�صعر �لتحويلي �أو تاأمن �لو�جهة( 
�أو عن �أحد�ث تطر�أ على �ملجموعة قد تعّر�س �صركة �لتاأمن للخطر. 

اإر�ساد  
تاأمن �لو�جهة هو: �إعادة تاأمن 100٪ من قيمة �لوثائق �ملكتتب 
باإبر�م  �لأجنبية  �لتاأمن  �صركات  �إليها  تلجاأ  باآلية  بها،  وذلك 
عمولة  مقابل  حملية  تاأمن  �صركات  خالل  من  تاأمن  عقود 
�لتاأمن  وجوبية  قو�عد  لتجنب  وذلك  �لتعاقد�ت،  هذه  مترير 
�لتاأمن  بناء على طلب من عميل �صركة  �أو  لدى �صركة حملية 
كما ميكن �أن تلجاأ لهذ� �لنوع من �لتاأمن �صركات �لتاأمن �ملقيد 

�ملحلية.  
الإجراءات: تلك  عن  	•اأمثلة 

- �إلز�مية �أن تكون �ملعامالت د�خل �ملجموعة بحرية مطلقة.
- تطوير خطط  ملو�جهة �حلالت �لطارئة.

يجب �أن تتخذ �لإد�رة �لعليا ل�صركة �لتاأمن خطو�ت معقولة ل�صمان . 5
ما يلي: 

�صركة أ.  بالتز�مات  علم  على  �لآخرين  �ملجموعة  �أع�صاء  يكون  �أن 
�لتاأمن �خلا�صة بالإد�رة و�لتبليغ بالن�صبة خلطر ناجم عن جمموعة. 

�أن يتم �للتز�م مبتطلبات ر�أ�س مال �ملجموعة و�لتبليغ عن خماطر ب. 
�ملجموعة.

�أن تكون �ملعلومات �ملقدمة �إىل �مل�صرف عن �ملجموعة �صحيحة و�أن ج. 
يتم توفرها يف �ملو�عيد �ملحددة، �أو كلما طلب �مل�صرف تقدميها.
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تق�رير
املح��سبة ، والتدقيق 

وتق�رير اخلرباء الكتواريني 
الق�سم 8.1 اأحكام عامة

8.1.1 املقدمة 
يب���ّن هذ� �لف�صل �لتز�م���ات �صركات �لتاأمن ب�ص���اأن تقارير �ملحا�صبة 

ومر�قبي �حل�صابات �خلارجين وتقارير �خلرب�ء �لإكتو�رين. 
يقوم جمل�ص  « كفرع، حيث  املرخ�شة  التاأمني  �شركة  مالحظة: يف حالة 

بهذا  يتعلق  ما  يف  ومهامه  م�شوؤولياته  بتفوي�ص  التاأمني  �شركة  اإدارة 
الفرع، فاإن اأي اإ�شارة يف هذا الف�شل اإىل جمل�ص اإدارة �شركة التاأمني 
تعني ال�شخ�ص اأو الأ�شخا�ص الذين مت تفوي�ص هذه امل�شوؤوليات واملهام 

اإليهم. اأنظر مبادئ حوكمة �شركات التاأمني. 
 

الق�سم 8.2 املحا�سبة وال�سجات املحا�سبية 
8.2.1 مدة الحتفاظ بال�سجات املحا�سبية

يج���ب �أن حتتفظ �صرك���ة �لتاأم���ن بال�صجالت �ملحا�صبي���ة و�حل�صابات 
و�لبيان���ات �ملالية وتقارير �ملدقق���ن �ملطلوبة مبوج���ب �لتز�ماتها �لقانونية 

و�لتنظيمية ل�صت �صنو�ت على �لأقل، من تاريخ �ليوم ذي �ل�صلة. 
 

8.2.2 املعايري املحا�سبية
�لتاأمن . 1 �صركة  )غر  قطر  يف  �ملوؤ�ص�صة  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

وفقًا  �ملالية  وبياناتها  بجميع ح�صاباتها  ُتِعد وحتتفظ  �أن  �لتكافلي( 
ملعاير �لتقارير �ملالية �لدولية ، و�أي معاير �أو مبادئ �أخرى معتمدة 

كتابيًا من قبل �مل�صرف. 
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قبل  « من  الدولية  املالية  التقارير  معايري  ون�شر  اإعداد  يتم  مالحظة: 
gro.srfi.www– جمل�ص )جلنة( معايري املحا�شبة الدولية

يجب �أن ُتِعد وحتتفظ �صركة �لتاأمن �لتكافلي بح�صاباتها وبياناتها . 2
�ملالية وفقًا ملعاير �ملحا�صبة �ل�صادرة عن هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة 
للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية و�أي معاير �أخرى معتمدة كتابيًا من 

قبل �مل�صرف. 
بح�صابات . 3 كفرع  �ملرخ�صة  �لتاأمن  �صركة  وحتتفظ  ُتِعد  �أن  يجب 

�ملنا�صب  بح�صب  �أو )2(،  للفقرة )1(  وفقًا  منا�صبة  مالية  وبيانات 
لأعمال �لتاأمن �لتي تز�ولها. 

املطلوبة  « املالية  والقوائم  احل�شابات  امل�شرف  يحدد  قد  مالحظة: 
مبوجب تعميم.

8.2.3 احل�سابات الإ�سافية بالن�سبة لأعمال التاأمني الطويل الأجل
على �صركة �لتاأمن �لتي تز�ول �أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل �أن ُتِعد . 1

�لفني و�ملحا�صبي  �لنظام  ت�صجل  وبيانات مالية  وحتتفظ بح�صابات 
�ملطلوبة يف �جلزء 9.5. 

�لتاأمن �لطويل �لأجل . 2 �ملالية لأعمال  �إعد�د ون�صر �حل�صابات  يجب 
�ملطلوبة  �لتاأمن  ل�صركة  �ل�صنوية  �ملالية  و�لقو�ئم  �حل�صابات  مع 
ت�صجل  �أن  ويجب   ،8.2.2 �لق�صم  يف  �إليها  �مل�صار  �ملعاير  مبوجب 
�حل�صابات على �لأقل �لبنود �ملطلوبة مبوجب �لق�صم 9.5.4 )2(. 

8.2.4 التغيري يف ال�سنة املالية
املالية  « ال�شنة  تبداأ  امل�شرف،  قانون  من   831 للمادة  وفقًا  مالحظة: 

ل�شركات التاأمني يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي 

http://www.ifrs.org
http://www.ifrs.org
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والثالثني من �شهر دي�شمرب من كل عام، ما مل يحدد �مل�صرف خالف 
ذلك. 

يجوز للم�صرف � من تلقاء نف�صه �أو بناء على طلب من �صركة �لتاأمن . 1
�  �أن يحدد �صنة مالية لل�صركة غر �ل�صنة �لتقوميية، فاإذ� كان �لأمر 
ِدد� �لوقت �لذي  بناء على طلب �مل�صرف فيكون ذلك م�صببا، وحَمّ
�لتاأمن  �لتاأمن خالله بالطلب، وما يجب على �صركة  تلتزم �صركة 

فعله لتغير �صنتها �ملالية. 
�لتاأمن، . 2 �صركة  طلب  على  بناء  �ملالية  �ل�صنة  تغير  طلب  كان  �إذ� 

فيجب �أن تقدمي طلبا كتابيًا مت�صمنا تف�صرً� لذلك، و�لرتتيبات �لتي 
�لتاأمن لتنفيذ �لتغير �ملقرتح و�لتد�بر �لنتقالية  تقرتحها �صركة 

�لتي �صوف تطبق لإجر�ء هذ� �لتغير.
للطلب، . 3 رف�صه  �أو  بقبوله  كتابيًا  �لتاأمن  �صركة  �مل�صرف  يخطر 

وبتوقيتات �ل�صنة �ملالية �جلديدة �إن كان بالقبول. 

الق�سم 8.3 اعتماد وتعيني املدققني 
8.3.1 اإلزامية قيام �سركة التاأمني بتعيني مدقق

يجب على �صركة �لتاأمن �أن تعن مدققا على �لأقل، ويف جميع �لأوقات. 

8.3.2 تعيني املدقق– �سركات التاأمني املوؤ�س�سة يف قطر 
مع . 1 قطر،  يف  �ملوؤ�ص�صة  �لتاأمن  �صركات  على   �لق�صم  هذ�  ي�صري 

�أو  �لتجارية  �ل�صركات  لقانون  تطبيقا  �أخرى  متطلبات  �أية  مر�عاة 
 .)QFMA( لتعليمات هيئة قطر لالأ�صو�ق �ملالية

ِن �جلمعية �لعمومية لل�صركة، �ملنعقدة لعتماد �حل�صابات �ملدققة . 2 ُتَعّ
عن �ل�صنة �ملالية �ل�صابقة، مدققا ماليا لل�صنة مالية �ملقبلة. 
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جتديد . 3 �أو  �ملدقق  تعين  على  �مل�صرف  من  �مل�صبقة  �ملو�فقة  جتب 
عمله �أو ��صتبد�له، وذلك قبل عر�س ��صمه على �جلمعية �لعمومية، 

وي�صري �لق�صم 3.2 على �لطلب �ملقدم بذلك. 
يجب تقدمي �لطلب �إىل �مل�صرف بال�صيغة �ملعتمدة يف موعد غايته . 4

�جلمعية  �نعقاد  تاريخ  بيان  مع  �ملالية،  �ل�صنة  من  �لأخر  �ليوم 
�لعمومية، و�أ�صباب ومربر�ت قناعة �ل�صركة باأن �ملدقق �ملقرتح �أهل 

للتعين لديها ب�صفة مدقق. 
مالحظة 1: بالن�شبة ملعايري التاأهل للتعيني ب�شفة مدقق، ُيرجى مراجعة  «

الق�شم 5.3.8
ُيرجى  « املعتمدة،  بال�شيغة  املطلوبة  للم�شتندات  بالن�شبة   :2 مالحظة 

مراجعة الق�شم 2.2.3.
ُيخِطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن بقر�ره خالل 15 يوم عمل من تاريخ . 5

تقدمي �لطلب. 
اأمر  « اأي  عن  اإ�شافية  معلومات  يطلب  اأن  للم�شرف  يجوز   :1 مالحظة 

ذات �شلة – ُيرجى مراجعة الق�شم 6.2.3 
مالحظة 2: للم�شرف اأن يوافق على طلب التعيني بغري قيد اأو �شرط اأو  «

يوافق بقيود اأو �شروط اأو يرف�ص منحه، ويخطر امل�شرف مقدم الطلب 
كتابيًا بقرار الرف�ص واأ�شبابه، واإذا كان القرار باملوافقة بقيد اأو �شرط، 
فيجب اأن يبنّي الإخطار ال�شروط اأو القيود. ب�شكل عام، ُيرجى مراجعة 

الق�شمني 9.2.3 و10.2.3. 
�إذ� مل يو�فق �مل�صرف على �لتعين �أو �لتجديد �ملقرتح، فيجب على . 6

 ،)4( �إىل   )2( من  للفقر�ت  وفقًا  طلبًا،  تقدم  �أن  �لتاأمن  �صركة 
للح�صول على �ملو�فقة على تعين مدقق �آخر. 
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ما . 7 مدقق  تعين  جتدد  �أن  �أو  �لعمومية  �جلمعية  ِن  ُتَعّ �أن  يجوز  ل 
ويف حالت  �لتجديد،  �أو  �لتعين  على   � م�صبقا   � �مل�صرف  يو�فق  مل 
مدقق  تعين  لل�صركة  �لعمومية  �جلمعية  جتدد  �أن  يجوز  �ل�صرورة 

ب�صرط مو�فقة �مل�صرف. 
يجب �أن يكون �لعقد �ملربم بن �صركة �لتاأمن و�ملدقق مكتوبا، ويجب . 8

�أن يحدد �لعقد م�صئوليات �ملدقق و�لتقارير �لتي يجب �إعد�دها وفقًا 
�صركة  تلتزم  كما  و�لتنظيمية،  �لقانونية  �لتاأمن  �صركة  للتز�مات 

�لتاأمن باإخطار �ملدقق بالتز�ماته جتاه �مل�صرف ب�صاأن �لإف�صاح. 
قر�ر من . 9 بها  �ل�صادر    � �لتجديد  �أو  �لتعين  مدة  تزيد  �أن  يجوز  ل 

�جلمعية �لعمومية �  على �صنة. 
ل يجوز �أن تعن �صركة �لتاأمن �ملدقق ذ�ته لأكرث من خم�س �صنو�ت . 10

متتالية، ما مل مي�س على �آخر تعين له �صنتن على �لأقل. 
)مر�قب . 11 مدققا  �لتاأمن  ل�صركة  �لعمومية  �جلمعية  تعن  مل  �إذ� 

للم�صرف  فيجوز  �مل�صرف،  قبل  من  معتمدً�  خارجي(  ح�صابات 
ممار�صة �صالحياته، مبوجب �ملادة 131 من قانون �مل�صرف، بتعين 

مدققا ل�صركة �لتاأمن. 
التاأمني  « �شركة  من  يطلب  باأن  امل�شرف  ل�شالحية  بالن�شبة  مالحظة: 

ل�شالحية  وبالن�شبة   .8.3.8 الق�شم  مراجعة  ُيرجى  مدقق،  تعيني 
امل�شرف ب�شاأن طلب ا�شتبدال مدقق، ُيرجى مراجعة الق�شم 7.3.8. 

8.3.3 تعيني املدقق– �سركات التاأمني املرخ�سة كفروع 
ي�صري هذ� �لق�صم على �صركات �لتاأمن �ملرخ�صة كفرع. . 1
جتب �ملو�فقة �مل�صبقة من �مل�صرف على تعين �ملدقق �أو جتديد عمله . 2

�أو ��صتبد�له.
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يجب تقدمي �لطلب �إىل �مل�صرف بال�صيغة �ملعتمدة يف موعد غايته . 3
�جلمعية  �نعقاد  تاريخ  بيان  مع  �ملالية،  �ل�صنة  من  �لأخر  �ليوم 
�لعمومية، و�أ�صباب ومربر�ت قناعة �ل�صركة باأن �ملدقق �ملقرتح �أهل 

للتعين لديها ب�صفة مدقق. 
مالحظة 1: بالن�شبة ملعايري التاأهل للتعيني ب�شفة مدقق، ُيرجى مراجعة  «

الق�شم 5.3.8
ُيرجى  « املعتمدة،  بال�شيغة  املطلوبة  للم�شتندات  بالن�شبة   :2 مالحظة 

مراجعة الق�شم 2.2.3. 
ُيخِطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن بقر�ره خالل 15 يوم عمل من تاريخ . 4

تقدمي �لطلب. 
اأمر  « اأي  عن  اإ�شافية  معلومات  يطلب  اأن  للم�شرف  يجوز   :1 مالحظة 

ذات �شلة – ُيرجى مراجعة الق�شم 6.2.3 
مالحظة 2: للم�شرف اأن يوافق على طلب التعيني بغري قيد اأو �شرط اأو  «

يوافق بقيود اأو �شروط اأو يرف�ص منحه، ويخطر امل�شرف مقدم الطلب 
كتابيًا بقرار الرف�ص واأ�شبابه، واإذا كان القرار باملوافقة بقيد اأو �شرط، 
فيجب اأن يبنّي الإخطار ال�شروط اأو القيود. ب�شكل عام، ُيرجى مراجعة 

الق�شمني 9.2.3 و10.2.3. 
�إذ� مل يو�فق �مل�صرف على �لتعين �أو �لتجديد للمدقق، فيجب على . 5

 ،)4( �إىل   )2( من  للفقر�ت  وفقًا  طلبًا،  تقدم  �أن  �لتاأمن  �صركة 
للح�صول على �ملو�فقة على تعين مدقق �آخر. 

يجب �أن يكون �لعقد �ملربم بن �صركة �لتاأمن و�ملدقق مكتوبا، ويجب . 6
�أن يحدد �لعقد م�صئوليات �ملدقق و�لتقارير �لتي يجب �إعد�دها وفقًا 
�صركة  تلتزم  كما  و�لتنظيمية،  �لقانونية  �لتاأمن  �صركة  للتز�مات 

�لتاأمن باإخطار �ملدقق بالتز�ماته جتاه �مل�صرف ب�صاأن �لإف�صاح. 
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ل يجوز �أن تزيد مدة �لتعين �أو �لتجديد على �صنة. . 7
قبل . 8 من  معتمدً�  )مر�قبا(  مدققا  �لتاأمن  �صركة  تعن  مل  �إذ� 

�مل�صرف، فيجوز للم�صرف ممار�صة �صالحياته، مبوجب �ملادة 131 
من قانون �مل�صرف، بتعين مدققا ل�صركة �لتاأمن. 

التاأمني  « �شركة  من  يطلب  باأن  امل�شرف  ل�شالحية  بالن�شبة  مالحظة: 
ل�شالحية  وبالن�شبة   .8.3.8 الق�شم  مراجعة  ُيرجى  مدقق،  تعيني 

امل�شرف ب�شاأن طلب ا�شتبدال مدقق، ُيرجى مراجعة الق�شم 7.3.8. 

8.3.4 تدقيق ح�سابات الفروع وال�سركات التابعة خارج قطر
يج���ب �أن تعن �صرك���ة �لتاأم���ن �ملوؤ�ص�صة يف قطر نف����س �ملدقق لتدقيق 
ح�صاب���ات �أي ف���رع �أو �صرك���ة تابعة يكون مقره���ا خارج دولة قط���ر، ويجوز 
مبو�فق���ة �صريحة من �مل�ص���رف تعين مدققا خمتلف���ا �إذ� كان لقوة قاهرة 
�أو ل�صب���ب خ���ارج عن �إر�دة �صرك���ة �لتاأمن، مثل: �أن تك���ون قو�نن �أو �أنظمة 
�لدولة �لأجنبية متنع هذ� �لأمر، ويجب يف هذه �حلالة ذكر �ل�صبب، مع ذكر 
تفا�صيل عن �ل�صخ�س �ملختلف �لذي �صوف يدقق ح�صابات �لفرع �أو �ل�صركة 

�لتابعة خارج دولة قطر.
 

8.3.5 �سروط التاأهل للتعيني ب�سفة مدقق )مراقب ح�سابات( 
ي�صرتط فيمن يعن مدقق ل�صركة �لتاأمن ما ياأتي: . 1

للقانون رقم أ.  �لقانونين وفقًا  �أن يكون م�صجاًل يف �صجل �ملحا�صبن 
)30( ل�صنة 2004 بتنظيم مهنة مر�قبة �حل�صابات، يف قطر.

�أن يكون م�صجاًل يف �صجل �ملدققن �ملعتمدين لدى �مل�صرف كمدقق ب. 
موؤهل لتدقيق ح�صابات �ملوؤ�ص�صات �ملالية.

�أن يكون لديه خربة يف تدقيق ح�صابات �صركات تاأمن، وذو �صمعة ج. 
حملية وعاملية مقبولة. 



252

�أل يكون م�صاركًا �أو ل ي�صمح لأي من موظفيه بامل�صاركة يف �أي عرو�س د. 
�أو منافع �أو ميز�ت �أو معامالت مع �صركة �لتاأمن، من �صاأنها �أن توؤثر 

على دور �ملدقق �أو �ملوظف �لذي يجب �أن يكون حمايدً� وم�صتقاًل.
�أن يقدم تعهد� باللتز�م باملادة 148 من قانون �مل�صرف. ه. 

�أو . 2 لتعيينه  �صخ�صًا  �لتاأمن  �صركة  �إد�رة  جمل�س  ير�ّصح  �أن  يجوز  ل 
باأن  يقتنع  مل  ما  �لتاأمن  �صركة  لدى  مدقق  ب�صفة  تعيينه  جتديد 

�ل�صخ�س يفي باملعاير �لو�ردة يف �لفقرة )1(. 
�لجتهاد . 3 لإظهار  كافية  ب�صجالت  �لتاأمن  �صركة  حتتفظ  �أن  يجب 

�لو�جب �لذي مت �عتماده من قبل جمل�س �لإد�رة ليقتنع باأن �ملدقق 
يفي باملعاير، ويجب �أن حتتفظ �صركة �لتاأمن بال�صجالت ملدة �صت 
�صنو�ت على �لأقل بعد �أن يتوقف �ل�صخ�س عن �صغل من�صب �ملدقق. 

8.3.6 املدققون– الإف�ساح اإىل امل�سرف
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صع يف �صروط تعين �ملدقق لديها، ما يلي:. 1

�صرورة �إخطار �مل�صرف كما هو مبن يف �لفقرة )2(. أ. 
�صرورة تقدمي ن�صخ للم�صرف من تقارير �ملدقق �أو م�صتند�ت �أخرى ب. 

تتعلق بعملية تدقيق.
�صرورة تقدمي معلومات �إىل �مل�صرف رّدً� على �أية �أ�صئلة �أو طلبات ج. 

للم�صرف.
�صرورة تنفيذ �أي  فح�س �أو تدقيق �إ�صايف يطلبه �مل�صرف كتابيًا، د. 

و�إر�صال �لتقرير �خلا�س بذلك �لفح�س �أو �لتدقيق �إىل �مل�صرف. 
خالل . 2 وقت  �أي  يف  علم،  �إذ�  فورً�  �مل�صرف  يخطر  �أن  �ملدقق  على 

�أو �صركة تابعة  تنفيذ م�صئولياته جتاه �صركة �لتاأمن )�أو جتاه فرع 
ل�صركة �لتاأمن خارج قطر( باأي من �لأمور �لآتية: 
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�أي تطّور مهم بالن�صبة لأ�صول �صركة �لتاأمن. أ. 
�أي تطّور مهم بالن�صبة لعائد�ت �أو م�صاريف �أو �أرباح �أو خ�صارة يف ب. 

عمليات منتظمة �أو غر منتظمة. 
�إف�صاح ل ج.  �أو  �أو ت�صنيف  بيان مايل  �أو بند من  �أية عملية حما�صبة 

يلتزم مبعاير �ملحا�صبة �ملطلوب مبوجب هذه �لتعليمات �أو تعليمات 
�مل�صرف. 

�أي تخلف من جانب �صركة �لتاأمن عن �لتقيد بالتز�ماتها �لقانونية د. 
و�لتنظيمية. 

�أي �أمر �آخر يوؤثر على �صمعة �صركة �لتاأمن �أو و�صعها �ملايل �أو هيكلية ه. 
خماطرها. 

8.3.7 الأمر با�ستبدال املدقق
�إذ� قامت �صركة �لتاأمن بتعين �ملدقق مبا يخالف قانون �مل�صرف . 1

هيئة  تعليمات  �أو  �لتعليمات  هذه  �أو  �لتجارية  �ل�صركات  قانون  �أو 
�أن يطلب من  �ملالية )Q.F.M.A(، جاز للم�صرف  قطر لالأ�صو�ق 
�صركة �لتاأمن �إنهاء تعين �ملدقق وتعين مدقق �آخر �أو �أكرث، ويجوز 
كما  تعيينهم،  يجب  �لذين  �ملدققن  �أو  �ملدقق  يحدد  �أن  للم�صرف 

يجوز �أن يحدد �لأتعاب �لتي يجب دفعها. 
ُيخِطر �مل�صرف �ملدقق بن�صخة من هذ� �لطلب. . 2
يخ�صع قر�ر �مل�صرف يف هذ� �ل�صاأن للتظلم، ويجوز لكل من �صركة . 3

�لتاأمن و �ملدقق تقدمي �لتظلم.  
مالحظة: بالن�شبة لإجراءات التظلم، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.3.3 «
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8.3.8 الأمر بتعيني مدقق 
ي�صري هذ� �لق�صم �إذ� مل يكن هناك مدقق معن، يف �أي وقت، لدى . 1

�صركة �لتاأمن. 
انتهى  « اإذا  امل�شرف  باإخطار  التاأمني  �شركة  بالن�شبة للتزام  مالحظة: 

تعيني مدقق لأي �شبب، ُيرجى مراجعة الق�شم 9.3.8. 
يجوز للم�صرف �أن يحدد �ملدقق �أو �ملدققن �لذين يجب تعيينهم، . 2

كما يجوز �أن يحدد �لأتعاب �لتي يجب دفعها. 

انتهاء  عند  امل�سرف  باإخطار  واملدقق  التاأمني  �سركة  قيام  �سرورة   8.3.9
التعيني 

�إذ� �نتهى تعين �ملدقق لدى �صركة �لتاأمن لأي �صبب، يجب على كلِّ . 1
من �صركة �لتاأمن و�ملدقق �إخطار �مل�صرف بذلك �لأمر مبا ل يزيد 

على نهاية يوم �لعمل �لثاين بعد �ليوم �لذي ينتهي فيه �لتعين. 
على �ملدقق �أن ُيطلع �مل�صرف، يف �لإخطار، عن �أي �أمر متعلق بتوقفه . 2

عن �لعمل حل�صاب �صركة �لتاأمن.

الق�سم 8.4 احل�سابات املدققة والتقارير
8.4.1 التدقيق ال�سنوي للح�سابات والقوائم املالية 

يج���ب تنفيذ �لتدقيق �ل�صنوي حل�صاب���ات وبيانات �صركة �لتاأمن �ملالية 
وفقًا للمعاير ذ�ت �ل�صلة �ملن�صورة من قبل:

جمل�س معاير �لتدقيق و�لتاأكيد �لدويل �أو هيئة �أخرى معتمدة من . 1
قبل �مل�صرف بالن�صبة لأعمال �لتاأمن غر �لتاأمن �لتكافلي.

�لإ�صالمية . 2 �ملالية  للموؤ�ص�صات  و�ملر�جعة  �ملحا�صبة  هيئة 
)A.A.O.I.F.I( بالن�صبة لأعمال �لتاأمن �لتكافلي. 
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8.4.2 موافقة امل�سرف على احل�سابات والقوائم املالية املدققة
على �صركة �لتاأمن �لتي تنتهي �صنتها �ملالية يف 31 دي�صمرب �أن تقدم . 1

�ملالية  �ل�صنة  عن  �ملدققة  �ملالية  و�لقو�ئم  �حل�صابات  من  ن�صخة 
�ل�صنة  من  فرب�ير   28 على  يزيد  ل  مبا  �مل�صرف،  �إىل  �ملن�صرمة 
�ملدقق؛  قبل  من  م�صدقة  �لن�صخة  تكون  �أن  ويجب  �لتالية،  �ملالية 

وذلك كله للح�صول على مو�فقة �مل�صرف على ما مت من تدقيق.
على �صركة �لتاأمن �لتي تنتهي �صنتها �ملالية يف غر 31 دي�صمرب �أن . 2

تقدم ن�صخة من �حل�صابات و�لقو�ئم �ملالية �ملدققة عن �ل�صنة �ملالية 
�ملن�صرمة �إىل �مل�صرف، مبا ل يزيد على �صهرين من �ل�صنة �ملالية 
�لتالية، ويجب �أن تكون �لن�صخة م�صدقة من قبل �ملدقق؛ وذلك كله 

للح�صول على مو�فقة �مل�صرف على ما مت من تدقيق.
وبيانات . 3 �إ�صافية عن ح�صابات  معلومات  يطلب  �أن  للم�صرف  يجوز 

�صركة �لتاأمن �ملالية مبوجب �إخطار كتابي يحدد �لتاريخ �لذي يجب 
فيه مو�فاة �مل�صرف باملعلومات. 

ل يجوز �أن تقدم �صركة �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر �حل�صابات و�لقو�ئم . 4
�مل�صرف،  يعتمدها  مل  ما  �لعمومية  جمعيتها  �إىل  �ملدققة  �ملالية 
ويكون تقدمي �حل�صابات و�لقو�ئم �ملالية �إىل �مل�صرف مبثابة طلب 

للح�صول على مو�فقته وينطبق �لق�صم 3.2 على ذلك �لطلب. 
مالحظة 1: يجوز للم�شرف اأن يطلب معلومات اإ�شافية عن اأي اأمر ذو  «

�شلة – ُيرجى مراجعة الق�شم 6.2.3 
املالية بغري  « والقوائم  يوافق على احل�شابات  اأن  للم�شرف  مالحظة 2: 

ويخطر  املوافقة،  يرف�ص  اأو  �شروط،  اأو  بقيود  يوافق  اأو  �شرط،  اأو  قيد 
امل�شرف �شركة التاأمني كتابيًا بقرار الرف�ص واأ�شبابه، واإذا كان القرار 
القيود.  اأو  ال�شروط  الإخطار  يبنّي  اأن  فيجب  �شرط،  اأو  بقيد  باملوافقة 

ب�صكل عام، ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
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مالحظة 3: مبوجب املادة )134( من قانون امل�شرف، يجوز للم�شرف  «
قبل  اإ�شافية  وخم�ش�شات  احتياطيات  بتكوين  التاأمني  �شركة  اإلزام 

توزيع الأرباح على امل�شاهمني.  
�أن . 5 يجوز  �ملالية،  و�لقو�ئم  �حل�صابات  على  �مل�صرف  يو�فق  مل  �إذ� 

عملية  تنفذ  �أن  �أو  جديد  من  تدققها  �أن  �لتاأمن  �صركة  من  يطلب 
وتاريخ  �لتدقيق  ينفذ  �أن  يجب  من  �لطلب  ويحدد  خا�صة،  تدقيق 
تنفيذه ويجوز �أن يت�صمن قيودً� �أخرى، وتتحمل �صركة �لتاأمن جميع 

نفقات تنفيذ �لتدقيق. 

8.4.3 التدقيق اخلا�س اأو اجلديد 
يجوز للم�صرف �أن يطلب من �ملدقق لدى �صركة �لتاأمن يف �أي وقت . 1

�أن ينفذ تدقيقا خا�صًا و�أن يقدم تقرير� عن �لتدقيق على نفقة �صركة 
�لتاأمن، ويجب تقدمي نتائج �لتدقيق وتقرير �لتدقيق �إىل �مل�صرف 

مبا�صرة. 
يجوز للم�صرف �أن يطلب من �صركة �لتاأمن تنفيذ تدقيق جديد من . 2

قبل مدقق خمتلف، وتقدمي تقرير �لتدقيق، على نفقة �صركة �لتاأمن. 
يجوز للم�صرف �أن يطلب من �صركة �لتاأمن �أن تعالج �أوجه �لق�صور . 3

�لتي مت حتديدها يف �لتدقيق �خلا�س �أو �جلديد،  و�أن تنفذ جميع �أو 
بع�س من �أي تو�صيات ُذكرت يف تقارير �لتدقيق. 

8.4.4 تقرير التدقيق ال�سنوي
�أن يقوم �ملدقق لديها باإعد�د تقرير . 1 �أن ت�صمن  على �صركة �لتاأمن 

عن ح�صاباتها وبياناتها �ملالية �ملدققة يبن ما يلي: 
للمعاير أ.  وفقًا  متت  �ملالية  و�لقو�ئم  �حل�صابات  تدقيق  عملية  �أن 

�ملنطبقة. 
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�أن �ملدقق نفذ �أي �إجر�ء�ت �أو معاير �أخرى ُتعترب �صرورية، وكانت ب. 
حمل �عتبار. 

لإعد�د ج.  �ل�صرورية  و�لتف�صر�ت  �ملعلومات  جميع  ��صتلم  �ملدقق  �أن 
�لتقرير.

ر�أي �ملدقق فيما �إذ� كانت تقارير �لتبليغ �لحرت�زية لل�صركة موثوقة د. 
ومت �إعد�دها وفقًا ل�صيغ تقارير �لتبليغ �لحرت�زية ذ�ت �ل�صلة و�أي 

تعليمات �أخرى ذ�ت �صلة. 
ر�أي �ملدقق فيما �إذ� كانت ت�صوية تقارير �لتبليغ �لحرت�زية لل�صركة ه. 

�ملقدمة �إىل �مل�صرف متت ب�صكل �صحيح مع �حل�صابات �ملدققة.
ر�أي �ملدقق فيما �إذ� كان ح�صاب خ�صوم �ل�صركة، حتى نهاية �صنتها و. 

�لدولية  و�ملعاير  �لتعليمات  لهذه  وفقًا  �صحيح  ب�صكل  مت  �ملالية، 
�ملنطبقة. 

�لتاأمن ز.  �لتي تز�ول عمل  �لتاأمن  �إذ� كانت �صركة  ر�أي �ملدقق فيما 
�لطويل �لأجل، قد �أعدت �حل�صابات و�لبيانات وفقًا للق�صم 8.2.3 

وللق�صم 9.5. 
ر�أي �ملدقق فيما �إذ� كان قد مت ح�صاب متطلبات معدل �ملالءة �ملالية ح. 

وفقًا  ب�صكل �صحيح،  مالها  لر�أ�س  �لأدنى  �حلد  ومتطلبات  لل�صركة، 
للف�صل 9. 

حما�صبة ط.  ب�صجالت  �حتفظت  �ل�صركة  كانت  �إذ�  فيما  �ملدقق  ر�أي 
�صحيحة وفقًا للقانون �لقطري وهذ� �لق�صم.

�أي �أمر �أو ر�أي �آخر متعلق مبتطلبات هذ� �لف�صل. ي. 
�إذ� كانت �صركة �لتاأمن موؤ�ص�صة يف قطر، فيجب على �ملدقق � �إ�صافة . 2

ملا �صبق يف �لبند )1( � �أن يقوم مبا يلي:
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�لحتياطي أ.  �لر�صيد  �إىل  �ملرحل  و  �ملنقول  �ملبلغ  �أن  على  �لتاأكيد 
طبقا  �ل�صنوية  �لأرباح  �صايف  من  �لأقل  على   ٪10 ميثل  �لقانوين 

للمادة 3/120  من قانون �مل�صرف. 
مراجعة  « ُيرجى  احتياطي،  ر�شيد  باإن�شاء  لاللتزام  بالن�شبة  مالحظة: 

الق�شم 4.4.9. 
�لتاأكيد على �لن�صبة �ملئوية من ر�أ�س مال �أ�صهم �صركة �لتاأمن �ملدفوع ب. 

�ملمثلة يف �لر�صيد �لحتياطي.
�لإف�صاح عن �إجمايل جميع �ملبالغ و �لدفعات �لتي تقا�صاها �أع�صاء ج. 

جمل�س �لإد�رة، وتقدمي تقرير عن �لتز�مات وخ�صوم هوؤلء �لأع�صاء 
جتاه �صركة �لتاأمن، وطريقة ت�صديد �لديون. 

من د.  �ملدقق  ��صتلمها  �لتي  �لدفعات  و  �ملبالغ  جميع  عن  �لإف�صاح 
�أع�صاء جمل�س �لإد�رة، ب�صكل مبا�صر �أو غر مبا�صر.

�أن �أي قر�س ُمنح � طبقا ملا ورد يف مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن ه. 
بتعليمات  تتقيد  و�صروط  بنود  مبوجب  مت  قد  �لتاأمن  �صركة  من    �
�إذ� كان �ل�صخ�س �ملقرت�س قد  �مل�صرف ب�صاأن هذه �لقرو�س، وما 

نفذ �إلتز�ماته جتاهها. 
�لتاأكيد على �أن �صركة �لتاأمن ل متلك �أيًا من �أ�صهمها، �صو�ء ب�صكل و. 

�لتاأكيد  �أ�صهمًا لها فيجب  �أو غر مبا�صر، فاإذ� كانت متلك  مبا�صر 
تلك  متثلها  �لتي  �ملئوية  و�لن�صبة  متلكه  �لذي  �لأ�صهم  عدد  على 
�لأ�صهم  تلك  و�أنها متلك  �ل�صادر،  �أ�صهمها  مال  ر�أ�س  �لأ�صهم، من 

وفقًا لل�صو�بط و�لإجر�ء�ت �ملنطبقة. 
�حل�صابات . 3 �أن  على  �لتقرير،  يف  ي�صدق،  �أن  �ملدقق  على  يجب 

�لق�صم، وعلى  ولهذ�  �لقطري  للقانون  وفقًا  ب�صكل �صحيح  حم�صرة 
 � عادل  ب�صكل   � تعك�س  �حل�صابات  كانت  �إذ�  ما  �خل�صو�س،  وجه 
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وعن  �ل�صلة  ذ�ت  �ملالية  �ل�صنة  عن  لل�صركة  �ملايل  �لو�صع  حقيقية 
و�صع �أعمالها يف نهاية تلك �ل�صنة �ملالية. 

مالحظات . 4 �أية  �أو  تو�صيات  �أية  �أن  ي�صمن  �أن  �لإد�رة  جمل�س  على 
مهمة و�ردة يف �لتقرير ب�صاأن ق�صور يف عملية رفع �لتقارير �ملالية، 

قد مت معاجلتها وت�صحيحها بدون �إبطاء. 

8.4.5 تقارير التدقيق واملخاطبات، وغري ذلك، والتي يجب توجيهها اإىل 
امل�سرف

1 . � بناء على طلبه   � �إىل �مل�صرف  تقدم  �أن  �لتاأمن  يجب على �صركة 
ن�صخة من �لآتي: 

تقرير �لتدقيق �ل�صنوي �خلا�س بها.أ. 
عمل ب.  ب�صاأن  �ملدقق  قبل  من  ُمعد  د�خلية  رقابة  تقرير  �أو  كتاب  �أي 

�لتدقيق و�ملر�جعة �لذي قام به خالل �ل�صنة �ملالية. 
تعقيب �أو رّد جمل�س �لإد�رة على �أي تقرير �أو كتاب يف هذ� �ل�صاأن ج. 

يجب على �صركة �لتاأمن، �ملرخ�صة كفرع، �أن تقدم �إىل �مل�صرف � . 2
بناء على طلبه �، �حل�صابات �ملدققة �خلا�صة بها وتقرير �ملدقق ذ�ت 
�ل�صلة، كما مت �إعد�ده يف حمل �خت�صا�صها �لق�صائي، ويجب تزويد 
�أو �لإد�رة �لعليا على تقرير  �أو رّد جمل�س �لإد�رة  �مل�صرف بتعقيب 
�لتدقيق و�أية كتب �إد�رية ذ�ت �ل�صلة، �صو�ء كانت �صادرة عن �ملدقق 

�أو عن �جلهة �لتنظيمية �خلارجية. 
على �صركة �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر ولديها فرع �أو �صركة تابعة يف . 3

مكان ق�صائي �آخر �أن تزود �مل�صرف بن�صخ من تقارير �ملدقق ب�صاأن 
�أن�صطة �لفرع �أو �ل�صركة �لتابعة )�صو�ء مت تقدميها �إىل جمل�س �إد�رة 
�لتنظيمية �خلارجية  �إىل �جلهة  �أو  �لعليا  �إد�رتها  �أو  �لتاأمن  �صركة 
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تعمل  �لتي  �لعليا  �لإد�رة  �أو  �لإد�رة  جمل�س  �إىل  �أو  �ملعنية  �لأخرى 
�ل�صركة �لتابعة �أو �لفرع حتت �صيطرتها(. كما يجب تزويد �مل�صرف 
وعلى  �لتقرير  على  �لعليا  �لإد�رة  �أو  �لإد�رة  جمل�س  رّد  �أو  بتعقيب 
�أو عن �جلهة  �أية كتب �إد�رية ذ�ت �ل�صلة تكون �صادرة عن �ملدقق 

�لتنظيمية �خلارجية.
�لتدقيق . 4 بتقرير  تزويده  �ملدقق  من  يطلب  �أن  للم�صرف  يجوز 

بتقرير  يتعلق  �أمر  �أي  يف   مناق�صته  للم�صرف  يجوز  كما  مبا�صرة، 
�لتدقيق �أو �حل�صابات �ملدققة �أو �لقو�ئم �ملالية �ملدققة. 

5 . � �إىل �مل�صرف  �أن تكون ن�صخ �مل�صتند�ت و�ملخاطبات �ملقدمة  يجب 
�أخرى،  بلغة  �لأ�صل  فاإذ� كان  �لعربية،  باللغة   � �لق�صم  مبوجب هذ� 

فيجب ترجمتها ترجمة معتمدة �إىل �للغة �لعربية. 

8.4.6 تقارير التدقيق– الن�سر
على �صركة �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر �للتز�م باأية تعليمات �صادرة عن 
�مل�ص���رف ب�صاأن ن�ص���ر ح�صابات �ل�صركة �ملدققة وبياناته���ا �ملالية �ملدققة �أو 

تقرير �ملدقق يف �صحيفة يومية. 

الق�سم 8.5 – تقرير اخلبري الإكتواري
8.5.1 ح�ساب خ�سوم التاأمني ومتطلبات راأ�س املال 

يجب على �صركة �لتاأمن �أن ُتلزم �خلبر �لإكتو�ري لديها، بح�صاب . 1
ما ياأتي يف نهاية كل �صنة مالية: 

خ�صوم تاأمن �ل�صركة.أ. 
مالحظة: ملعرفة طريقة ح�شاب تلك اخل�شوم، ُيرجى مراجعة الق�شم  «

 .7.9
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متطلبات �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال ور�أ�س �ملال �ملوؤهل.ب. 
�لو�صع . 2 عن  �لتايل  �لتقرير  يف  �حل�صاب  عمليات  نتائج  �إبر�ز  يجب 

�ملايل ل�صركة �لتاأمن. 

8.5.2 التقارير اخلا�سة بالو�سع املايل 
فح�س . 1 عملية  ينفذ  �أن  �لتاأمن  �صركة  لدى  �لإكتو�ري  �خلبر  على 

�أكتو�ري، �صنويًا، متكنه من �إعد�د تقرير عن �لو�صع �ملايل لل�صركة 
)تقرير عن �لو�صع �ملايل(

الق�شم  « مراجعة  ُيرجى   ، الإكتواري  اخلبري  ملعنى  بالن�شبة  مالحظة: 
 .)2( .2.2.6

ت�صمن �صركة �لتاأمن �أن �خلبر �لإكتو�ري لديها ميلك حق �لو�صول . 2
�صركة  وموظفي  و�لتقارير  و�ملعلومات  �لبيانات  جميع  �إىل  �ملنا�صب 
خدمات،  مقدم  ميلكها  وتقارير  ومعلومات  بيانات  و�أية  �لتاأمن 
�خلبر  يعتقد  كما  �لو�صول  حق  املنا�سب:  الو�سول  بحق  ويق�سد 

�لإكتو�ري، �أنه �صروري لإعد�د �لتقرير. 
على �خلبر �لإكتو�ري �أن ُيعد ويوقع ويوؤّر	 �لتقرير، ويجب �أن يكون . 3

هذ�  ويعترب  نهائيا،  منه  �لنتهاء  تاريخ   هو  �لتقرير  توقيع  تاريخ 
�لتاريخ هو �ملعتمد و�ملرجع يف حتديد تاريخ �لتقرير وما ورد به من 

بيانات. 
بوقت . 4 بالتقرير،  �لتاأمن  �صركة  �لإكتو�ري  �خلبر  يزود  �أن  يجب 

�لتايل  �ل�صنوي  �لحرت�زي  �لتبليغ  تقرير  تاريخ  قبل  وكاف  م�صبق 
و��صتخد�مه  �لنظر فيه  �إد�رتها من  ليتمكن جمل�س  لل�صركة، وذلك 
يف �إعد�د تقرير �لتبليغ �لحرت�زي �ل�صنوي �لتايل لل�صركة، ويق�صد 
بتاريخ �لعائد �ل�صنوي �لتايل �لتاريخ �لذي يجب �أن تقدم فيه �صركة 
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مبوجب  �مل�صرف  �إىل  �لتايل  �ل�صنوي  �لحرت�زي  عائدها  �لتاأمن 
�لق�صم 10.2.2. 

يف . 5 �لتقرير،  من  بن�صخة  �مل�صرف  تزويد  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
تاريخ �لعائد �ل�صنوي �لتايل �أو قبله. 

8.5.3 املتطلبات اخلا�سة بتقرير الو�سع املايل
�ملايل . 1 للو�صع  مو�صوعي  تقييم  �ملايل  �لو�صع  تقرير  يبّن  �أن  يجب 

�لعام �خلا�س ب�صركة �لتاأمن �ملعنية. 
�أن . 2 �لأجل، يجب  تاأمن طويل  �أعمال  تاأمن متار�س  ل�صركة  بالن�صبة 

يت�صمن هذ� �لتقرير تقييم مو�صوعي للو�صع �ملايل �خلا�س بكل من 
حمافظ �لتاأمن �لطويل �لأجل ل�صركة �لتاأمن على حدة. 

�صركة . 3 �أعمال  عن  لفرع  بالن�صبة  �ملايل  �لو�صع  تقرير  �إعد�د  يجب 
يف  �لتقرير  ياأخذ  �أن  ويجب  قطر.  يف  مز�ولتها  يتم  �لتي  �لتاأمن 
عن �لعتبار �لو�صع �ملايل للمكتب �لرئي�س، فاإذ� �أعد �ملقر �لرئي�س 
تقريرً� عن �لو�صع �ملايل، ُقّدم، للجهة �لتنظيمية �خلارجية �لتابعة 
�إىل �مل�صرف  �لتاأمن  �أن تقدم �صركة   � � يف هذه �حلالة  له، فيجوز 
تقرير �ملكتب �لرئي�س و�لتقرير عن عمليات �صركة �لتاأمن يف قطر. 

�لإكتو�ري . 4 �خلبر  �لتز�م  يجب  �ملايل،  �لو�صع  تقرير  �إعد�د  عند 
باملعاير �لأكتو�رية �ملهنية ذ�ت �ل�صلة. 

يجب �أن ي�صمل تقرير �لو�صع �ملايل �لأمور ذ�ت �ل�صلة، وعلى �لأقل . 5
ما ياأتي: 

نبذة عامة عن �أعمال �صركة �لتاأمن. أ. 
خالل ب.  �خلربة  ذلك  يف  مبا  �حلديثتن،  وربحيتها  خلربتها  تقييم 

�ل�صنة �ملنتهية يف �لتاريخ �ملرجعي للمالءة �ملالية �لو�رد يف �لتقرير. 
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مالحظة: بالن�شبة للتاريخ املرجعي للمالءة املالية، ُيرجى الرجوع اإىل  «
الق�شم 9.7.17. 

بالن�صبة ل�صركة �لتاأمن �لتي متار�س �أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل، ج. 
تقييم لقيمة خ�صوم تاأمينها �لتي تدخل �صمن نطاق �لفقرة )2( �أو 

)3( من �لق�صم 9.7.19. 
�لتي د.  تاأمينها  خ�صوم  لقيمة  تقييم  �أخرى،  تاأمن  ل�صركة  بالن�صبة 

تدخل �صمن نطاق �لفقرة )2( �أو )3( من �لق�صم 9.7.18. 
�لتاأمن ه.  �صركة  خ�صوم  تقدير  عمليات  كانت  �إذ�  ما  ملعرفة  تقييم 

ح�صل  �إذ�  بالأخ�س  كافية،  و)د(  )ج(  �لفقرتن  يف  �إليها  �مل�صار 
��صتخد�مها يف  �لتي مت  �لتقييم  �أو يف و�صيلة  تغير يف �لفرت��صات 

�لتقييم �ل�صابق. 
�لأجل و.  �لطويل  �لتاأمن  حمافظ  من  كل  يف  �لفائ�س  قيمة  حتديد 

ل�صركة �لتاأمن. 
مالحظة: بالن�شبة لتوزيع الفائ�ص، ُيرجى مراجعة الق�شم 5.5.9.  «

يف حال �صركة �لتاأمن �لتكافلي، حتديد قيمة �أي فائ�س �أو عجز يف ز. 
كل من حمافظ �لتكافل ل�صركة �لتاأمن. 

مالحظة: بالن�شبة لتوزيع الفائ�ص من قبل �شركة تاأمني تكافلي، ُيرجى  «
مراجعة الق�شم 9.6.9. 

تقييم لإد�رة �أ�صول وخ�صوم �صركة �لتاأمن، مبا يف ذلك ��صرت�تيجية ح. 
�ل�صتثمار �لتي تعتمدها. 

مالها ط.  لر�أ�س  �لأدنى  �حلد  مبتطلبات  �لتاأمن  �صركة  للتز�م  تقييم 
ومتطلبات معدل مالءتها �ملالية ومتطلبات ر�أ�س مالها �ملوؤهل. 

و�مل�صتقبلي )مبا يف ي.  �لتاأمن �حلايل  �صركة  ر�أ�س مال  لكفاية  تقييم 
ذلك تقييمها �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة( ومناق�صة منهجيتها لإد�رة 

ر�أ�س �ملال. 
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مالحظة: بالن�شبة للتقييم الذاتي ل�شركة التاأمني ملخاطرها ومالءتها،  «
ُيرجى مراجعة الق�شم 5.7. 

تقييم لالأ�صعار �ملحددة من قبل �صركة �لتاأمن، مبا يف ذلك كفاية ك. 
�أق�صاطها.

�خلا�صة ل.  �لتاأمن  �إعادة  وتعاقد�ت  ترتيبات  وكفاية  ملنا�صبة  تقييم 
ب�صركة �لتاأمن )مبا يف ذلك كفاية م�صتند�ت تلك �لرتتيبات(

معاينة ما �إذ� كانت ترتيبات �إعادة �لتاأمن �خلا�صة ب�صركة �لتاأمن م. 
ترتيبات حتويل خماطر حمدودة ويف هذه �حلالة، �أثر تلك �لرتتيبات 

على منا�صبة وكفاية ترتيبات �إعادة �لتاأمن. 
تقييم ملنا�صبة وكفاية �لإطار �لعام لإد�رة خماطر �صركة �لتاأمن. ن. 

على �خلبر �لإكتو�ري �أن ينظر يف تد�عيات ودلئل كل �أمر مذكور . 6
يف �لفقرة )5( فاإذ� كانت تد�عيات �صركة �لتاأمن عك�صية، فعليه �أن 

يقدم تو�صيات ملعاجلة �مل�صكلة. 
يجب �أن يت�صمن �لتقرير تف�صرً�، بالن�صبة لتقييم خ�صوم �لتاأمن، . 7

عن: 
�لفرت��صات �مل�صتخدمة يف عملية �لتقييم. أ. 
كيف �أجرى �خلبر �لإكتو�ري تقييمًا مل�صد�قية �لبيانات.ب. 
�لنموذج �أو �لنماذج �مل�صتخدمة من قبل �خلبر �لإكتو�ري.ج. 
�ملنهجية �أو�لدر��صة �ملعتمدة لتقييم م�صد�قية �لتقدير. د. 
�ختبار�ت �حل�صا�صية �لتي مت �إجر�وؤها. ه. 

اإر�ساد:
يجوز �أن ي�صتند �خلبر �لإكتو�ري لدى �صركة �لتاأمن �إىل ر�أي 
�لو�صع  تقرير عن  �أمر مطلوب مبوجب  �أي  ملعاجلة  �آخر  خبر 
�ملايل ل يرى �خلبر �لإكتو�ري �أنه موؤهل للتعليق عليه، ويجب 
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�أن ُيبّن �أي ر�أي طرف ثالث مت �ل�صتناد �إليه يف �لتقرير ب�صكل 
و��صح. 

يجب �أن يت�صمن �لتقرير تاأكيدً� على �أن �لبيانات �لتي �أتاحتها �صركة . 8
�لتاأمن �خلبر �لإكتو�ري كانت كافية ومنا�صبة لإعد�د �لتقرير.

 
8.5.4 اإخطار امل�سرف بتقرير الو�سع املايل 

�إذ� ت�صمن �لتقرير عن �لو�صع �ملايل �أي نتيجة �صلبية �إىل حد كبر، . 1
كتابيًا  �أن تخطر �مل�صرف بذلك  �ملعنية  �لتاأمن  �صركة  فيجب على 
�ملخت�صن  من  �لتقرير  �عتماد  تاريخ  من  عمل  �أيام  خم�صة  خالل 

بال�صركة. 
على . 2 يجب  �لتاأمن،  �صركة  �إد�رة  جمل�س  على  �لتقرير  عر�س  بعد 

�لتي  �لتو�صيات  تنفذ  �صوف  �أنها  كتابيا  �مل�صرف  �إخطار  �ل�صركة 
�أجر�ها �خلبر �لإكتو�ري ، مع حتديد تاريخ �لقيام بذلك. 

يجب على �صركة �لتاأمن �أن تقدم تقارير منتظمة �إىل �مل�صرف، كل . 3
ثالثة �أ�صهر على �لأقل، ب�صاأن تنفيذ �لتو�صيات. 

تاأكيد . 4 حال  كتابيا،  �مل�صرف  تخطر  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
مت  م�صكالت  �أية  �صححت  قد  �ل�صركة  �أن  على  �لإكتو�ري  �خلبر 

ك�صفها يف �لتقرير. 

8.5.5 تقارير دورية عن الو�سع املايل 
يج���ب على �صركة �لتاأمن � كلما طل���ب �مل�صرف ذلك و�عتربه �صروريا 
ومطلوبا � �أن ُتلزم �خلبر �لإكتو�ري لديها �أن ُيعد تقريرً� عن �لو�صع �ملايل، 
لأكرث من مرة يف �ل�صنة �لو�حدة، بغر�س �لإ�صر�ف �لحرت�زي على �ل�صركة.
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8.5.6 املراجعة اخلا�سة 
�خلبر . 1 يقوم  �أن  �لتاأمن  �صركة   من  يطلب  �أن  للم�صرف  يجوز 

�مل�صرف،  قبل  من  حمددة  لأمور  مر�جعة  بتنفيذ  لديها  �لإكتو�ري 
�ملالية،  �ل�صئون  �أو  �ملخاطر  �إد�رة  �أو  �لتاأمن  �صركة  عمليات  ب�صاأن 
تكاليف  �ل�صركة  وتتحمل  �ملر�جعة،  تلك  نتائج  عن  تقرير  و�إعد�د 

�ملر�جعة. 
�إىل . 2 �لتقرير  �لتاأمن  �صركة  لدى  �لإكتو�ري  �خلبر  يقدم  �أن  يجب 

�مل�صرف و�إىل �صركة �لتاأمن ب�صكل متز�من، خالل ثالثة �أ�صهر بعد 
تاريخ �لطلب، ما مل يتم متديد تلك �ملهلة � كتابيا � من ِقَبل �مل�صرف.



الف�سل الت��سع :املتطلب�ت الإحرتازية
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املتطلب�ت الحرتازية 
الق�سم 9.1 املقدمة واأحكام عامة 

9.1.1 املقدمة 
يتع���ن على �صركات �لتاأمن مر�ع���اة �ملتطلبات �لحرت�زية )�لوقائية( 

�لو�ردة يف هذ� �لف�صل، وهي:
• �أن يكون لديها �ملو�رد �ملالية �لكافية، يف جميع �لأوقات، لدعم طبيعة 	

وم�صتوى درجة �لتعقيد �أن�صطتها.
• �ملالية 	 �ملالءة  معدل  متطلبات  حل�صاب  �لعام  بالإطار  تلتزم  �أن 

ومتطلبات �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال ل�صركات �لتاأمن
• تعريف ر�أ�س �ملال  �ملوؤهل  لأغر��س تنفيذ تلك �ملتطلبات.	
• بع�س �ملتطلبات �ملتعلقة بال�صتثمار�ت.	
• كيفية تقييم �أ�صول وخ�صوم �صركة �لتاأمن لأغر��س �حرت�زية. 	

9.1.2 املوارد املالية – املتطلبات العامة 
يتع���ن على �صرك���ة �لتاأمن �أن يتو�ف���ر لديها يف جمي���ع �لأوقات �ملو�رد 
�ملالي���ة �لكافي���ة، بح�ص���ب طبيع���ة وم�صتوى ودرج���ة تعقيد �أعماله���ا وخلفية 
خماطرها، ل�صمان قدرتها على �لوفاء بالتز�ماتها، ول�صمان عدم وجود �أي 

خطر بالغ حال ت�صديد خ�صومها عند ��صتحقاقها. 
اإر�ساد:

�حلد  �أن   من  �لتاأكد  �لتاأمن  �صركة  �إد�رة  جمل�س  على  يجب 
�لأدنى من �ملو�رد �ملالية  �ملطلوبة مبوجب هذه �لتعليمات �  كافية 
لأعمالها، ويجب �أن حتتفظ �ل�صركة مبو�رد مالية �إ�صافية �إذ� 
�عترب جمل�س �إد�رتها �أن �حلد �لأدنى �ملطلوب من �ملو�رد �ملالية 

ل يعك�س ب�صكل كاف خماطر �أعمالها. 
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9.1.3 متطلبات معدل املاءة املالية 
يجب �أن تلتزم �صركة �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر، يف جميع �لأوقات، . 1

مبتطلبات معدل �ملالءة �ملالية )S.R.R(، وتتمثل متطلبة )طريقة 
�أو معادلة( معدل �ملالءة �ملالية يف �أن ل يقل ر�أ�س �ملال  �ملوؤهل عن 

ن�صبة 150٪ من متطلبة �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال. 
املوؤهل،  « التاأمني   �شركة  مال  راأ�ص  ح�شاب  لطريقة  بالن�شبة  مالحظة: 

ُيرجى مراجعة الق�شم 2.4.9. وبالن�شبة لطريقة ح�شاب متطلبة احلد 
الأدنى لراأ�ص املال، ُيرجى مراجعة الق�شم 2.9. 

اإر�ساد
الهدف من حتديد متطلبة معدل املاءة املالية هو: �صمان �لك�صف 
�صركة  مالءة  لها  تتعر�س  حمتملة  خماطر  �أي  من  و�لتخفيف  �ملبكر 
ن �صركة  �لتاأمن، ويتم حتديد متطلبة معدل �ملالءة �ملالية بدرجة متكِّ
�لتاأمن من ��صتيعاب �خل�صائر �لناجتة عن �أحد�ث خارجية خالل مدة 

حمدودة وتظل �ملخ�ص�صات �لفنية مغطاة حتى نهاية هذه �ملدة. 

�إن متطلبة معدل �ملالءة �ملالية هي رقم من �حلد �لأدنى، ويجوز ملجل�س 
�إد�رة �ل�صرك���ة �أن يقرر رقما �أعلى ملعدل تلك �ملالءة، على �صند �أنه �ملنا�صب 
لل�صرك���ة، ��صتنادً� �إىل وقائع معين���ة، مثل: نتائج �لتقيي���م �لذ�تي للمخاطر 
و�ملالءة �ل���ذي �أجرته �ل�صركة، �أو م�صتوى �إقد�مها على �ملخاطرة، �أو ب�صبب 
�أه���د�ف �أعماله���ا �أو �أهد�فه���ا �ل�صرت�تيجية )مثال: �أن ت�صع���ى �ل�صركة يف 

�حل�صول على ت�صنيف معن من وكالة ت�صنيف(. 
يجوز للم�صرف، كلما ر�أى �صرورة �حرت�زية لذلك، �أن ُيحدد لل�صركة . 2

متطلبة معدل مالءة مالية خمتلفة.
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اإر�ساد
يف هذه �حلالة، ياأخذ �مل�صرف يف عن �لعتبار ما يلي:

• ن�صبة وحجم �أعمال �صركة �لتاأمن يف جمال �لأعمال بالتجزئة 	
�أو يف جمال �أعمال �أكرث تقلبًا، مثل �إعادة �لتاأمن على �لكو�رث.

• حجم و�أهمية �صركة �لتاأمن يف �ل�صوق، بح�صب ر�أي �مل�صرف.	
• �لنت�صار �جلغر�يف ل�صتثمار�ت �صركة �لتاأمن. 	
• �خلا�س 	 �ملخاطر  لإد�رة  �لعام  لالإطار  �لإجمالية  �لنوعية 

بال�صركة، مبا يف ذلك تقييمها �لذ�تي للمخاطر و�ملالءة. 
يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن كتابيًا مبتطلبة معدل �ملالءة �ملالية . 3

�جلديدة وبالتاريخ �لذي يجب �أن تنفذ فيه �ل�صركة تلك �ملتطلبة. 

9.1.4 خمالفة �سركة التاأمني ملتطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال
�إذ� . 1 و�صفهيا  فور�  �مل�صرف  تخطر  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

�نخف�س ر�أ�س مالها  �ملوؤهل عن متطلبة �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال، �أو 
�إذ� �عتقدت �ل�صركة �أن هذ� قد يحدث �أو على و�صك �حلدوث. 

مالحظة: بالن�شبة ملعنى راأ�ص املال  املوؤهل ، ُيرجى مراجعة الق�شم 4.9،  «
وبالن�شبة ملتطلبة احلد الأدنى لراأ�ص املال، ُيرجى مراجعة الق�شم 2.9. 

�لعمل . 2 يوم  خالل  �مل�صرف  �إىل  تقدم  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
�لتايل، من �لإخطار �ل�صفهي �مل�صار �إليه يف �لبند �ل�صابق، �إخطار� 
�صبب  ويربر  ويف�صر  �ل�صفهي،  بالإخطار  ورد  ما  على  يوؤكد  كتابيًا 
�أ�صباب  �أو  مالها،  لر�أ�س  �لأدنى  �حلد  ملتطلبات  �ل�صركة  خمالفة 
�عتقادها �أنها يف حالة خمالفة، �أو �أنها على و�صك �رتكاب خمالفة. 

يجب �أن يت�صمن �لإخطار و�صفا لقرت�ح �صركة �لتاأمن بالإجر�ء�ت . 3
�لو�جب �لقيام بها، �إما لت�صحيح �ملخالفة فورً� �أو لتفادي �رتكابها. 
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�لفقرة . 4 مبوجب  �مل�صرف،  �أخطرت  �لتي  �لتاأمن  ل�صركة  يجوز  ل 
)1(، باأن ر�أ�س مالها  �ملوؤهل قد �نخف�س عن متطلبة �حلد �لأدنى 
جديدة،  تاأمن  وثيقة  تاأمن،  �صركة  ب�صفة  تربم،  �أن  مالها،  لر�أ�س 

بدون مو�فقة �مل�صرف كتابيًا. 
للم�صرف ممار�صة �صالحياته مبوجب �ملن�صو�س عليها باملو�د 90 . 5

�حلالت  جميع  يف  وذلك  �مل�صرف،  قانون  من  و176  و134  و127 
�ل�صابقة، ل �صيما �حلالة �لو�ردة بالفقرة )1(. 

9.1.5 خمالفة �سركة التاأمني ملتطلبات معدل املاءة املالية 
يجب على �صركة �لتاأمن �أن تخطر �مل�صرف �صفهيًا خالل يوم عمل . 1

�ملوؤهل عن متطلبة معدل مالءتها  ر�أ�س مالها   �نخف�س  �إذ�  و�حد، 
و�صك  على  �أو  يحدث  قد  هذ�  �أن  �ل�صركة  �عتقدت  �إذ�  �أو  �ملالية، 

�حلدوث.
يجب على �صركة �لتاأمن �أن تقدم �إخطارً� كتابيا �إىل �مل�صرف خالل . 2

خم�صة �أيام عمل من �لإخطار �ل�صفهي، يوؤكد على ما ورد بالإخطار 
�ل�صفهي، ويف�صر ويربر �صبب خمالفة �صركة ملتطلبات معدل مالءتها 
�ملالية، �أو �أ�صباب �عتقادها �أنها يف حالة خمالفة، �أو �أنها على و�صك 

�رتكاب خمالفة. 
يجب �أن يت�صمن �لإخطار و�صفا لقرت�ح �صركة �لتاأمن بالإجر�ء�ت . 3

�لو�جب �لقيام بها، �إما لت�صحيح �ملخالفة فورً� �أو لتفادي �رتكابها.  
معدل . 4 متطلبة  عن  �ملوؤهل  �لتاأمن   �صركة  مال  ر�أ�س  �نخف�س  �إذ� 

تتخذ  �أن   � �لفور  وعلى   � �لتاأمن  �صركة  على  وجب  �ملالية،  مالءتها 
خطو�ت و�إجر�ء�ت من �صاأنها منع �أي �نخفا�س �إ�صايف لر�أ�س مالها  

�ملوؤهل،  و�إعادة و��صرتد�د ر�أ�س مالها  �ملوؤهل. 
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اإر�ساد
�ملالية  �ملو�رد  م�صتوى  هي:  املالية  املاءة  معدل  متطلبات 
�ملتاحة ل�صركة �لتاأمن �لذي لن يطلب �مل�صرف عند بلوغه من 
�صركة �لتاأمن عمومًا �أن تاأخذ خطو�ت لزيادة مو�ردها �ملالية 
�أو تخفي�س �ملخاطر �لتي تتولها، ولكن قد تدفع خمالفة �صركة 
يطلب  �أن  �إىل  �مل�صرف  �ملالية  مالءتها  معدل  ملتطلبة  �لتاأمن 
�لأقل  يبلغ على  �ملوؤهل بحيث  ر�أ�س مالها   ت�صرتد  �أن  �إما  منها 
�ملخاطر  م�صتوى  تخفي�س  و�إما  �ملالية  �ملالءة  معدل  م�صتوى 

�لذي تولته )وبالتايل مبلغ ر�أ�س �ملال �ملتطلب(.

الق�سم 9.2 متطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال
9.2.1 املقدمة

يتناول هذ� �لق�صم و يوؤكد على �صرورة �أن تنفذ �صركة �لتاأمن متطلبات 
�حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال، يف جميع �لأوقات. 

اإر�ساد
يعترب مبلغ ر�أ�س �ملال �لذي متلكه �صركة �لتاأمن �أ�صا�س لقوتها 
�ملالية، �إذ يوفر ر�أ�س مال �ل�صركة حاجز� ومانعا �صد �خل�صائر 
بع�س  حدوث  رغم  �أعمالها  ��صتمر�رية  ويدعم  �ملتوقعة،  غر 
�مل�صاكل و�لإ�صكاليات �لقابلة للت�صوية و�ملعاجلة، وتعود �صرورة 
متطلبات �حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال � كم�صتوى ر�أ�س �ملال  �ملوؤهل � 
�أن هبوطه �إىل ما دونه يجعل �أ�صحاب �لوثائق معر�صن ملخاطر 
يف  بال�صتمر�ر  �لتاأمن  ل�صركة  �ُصمح  �إذ�  وذلك  مقبولة،  غر 

�لعمل. 
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9.2.2 اللتزام بالحتفاظ باحلد الأدنى لراأ�س املال– ال�سركات املوؤ�س�سة 
يف قطر 

جميع . 1 يف  حتتفظ  �أن  قطر  يف  �ملوؤ�ص�صة  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
�لأوقات بر�أ�س مال  موؤهل ي�صاوي متطلبة �حلد �لأدنى لر�أ�س مالها، 

�أو �أعلى منها. 
الق�شم  « مراجعة  ُيرجى  املوؤهل،  املال   راأ�ص  ملعنى  بالن�شبة  مالحظة: 

2.4.9، وبالن�شبة ملبلغ متطلبة احلد الأدنى لراأ�ص املال ل�شركة تاأمني 
موؤ�ش�شة يف قطر، ُيرجى مراجعة الأق�شام 4.2.9 و5.2.9 و6.2.9. 

�أنظمة . 2 لديها  يكون  �أن  قطر  يف  �ملوؤ�ص�صة  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
�أن  و�صو�بط منا�صبة لل�صماح لها مبر�قبة و�صع ر�أ�س مالها، ويجب 
ت�صمح تلك �لأنظمة و�ل�صو�بط لل�صركة �أن تربر للم�صرف، بناء على 

طلبه، باأن �صركة �لتاأمن تتقيد بالق�صمن 9.1.3 و9.2.2. 

9.2.3 اللتزام بالحتفاظ باحلد الأدنى لراأ�س املال– الفروع 
يجب �أن حتتفظ �صركة �لتاأمن، �ملرخ�صة كفرع، بر�أ�س مال للفرع . 1

ي�صاوي متطلبة �حلد �لأدنى لر�أ�س مالها �أو �أعلى منها. 
مالحظة: بالن�شبة ملبلغ متطلبة احلد الأدنى لراأ�ص املال ل�شركة تاأمني  «

مرخ�شة كفرع، ُيرجى مراجعة الق�شم 7.2.9. 
يجب �إيد�ع مبلغ ر�أ�س مال �لفرع، نقدً� بالريال �لقطري، يف ح�صاب . 2

�لبنوك  �أحد  وذلك يف  �لفرع(،  مال  ر�أ�س  ُي�صمى )ح�صاب  م�صريف 
�ملرخ�س لها من �مل�صرف، ومدرج ك�صركة م�صاهمة عامة يف بور�صة 

�لأور�ق �ملالية. 
مالحظة: بالن�شبة ملعنى �شركة مدرجة، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.2.23.  «

مال . 3 »ر�أ�س  عبارة  �لفرع  مال  ر�أ�س  ح�صاب  ��صم  ي�صمل  �أن  يجب 
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�لفرع«، ول يجوز �إيد�ع �أية مبالغ يف هذ� �حل�صاب �صوى مبالغ ر�أ�س 
مال �لفرع. 

يجوز �أن ت�صتخدم � فقط � �صركة �لتاأمن ر�أ�س مال �لفرع لأجل ت�صديد . 4
خ�صوم تاأمن نا�صئة عن حدث يف قطر. 

جتب مو�فقة �مل�صرف على �إيد�ع �ملبالغ  �أو �صحبها �أو حتويلها من . 5
ح�صاب ر�أ�س مال �لفرع، ويجب �أن يحدد طلب �ملو�فقة، �ملقدم من 
�لتحويل،  �أو  �ل�صحب  �أو  �لإيد�ع  من  و�لغر�س  �ملبلغ  �لتاأمن،  �صركة 
ويجب على �ل�صركة �إخطار �مل�صرف بالر�صيد �ملتبقي يف �حل�صاب 

بعد متام �لإيد�ع �أو �ل�صحب �أو �لتحويل.
�حل�صاب . 6 على  منا�صبة  �صو�بطا  ت�صع  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

ِقبل  من   � حتويال  �أو  �صحبا  �أو  �إيد�عا   � عليه  �لتعامل  عدم  ل�صمان 
�أي موظف �أو �صخ�س جمهول، ومبا ي�صتوجب �ملو�فقة �لكتابية على 
تلك �لتعامالت لأي من مدير عام �لفرع، �أو رئي�س جمل�س �إد�رته، �أو 

�صخ�س مفو�س من قبل جمل�س �لإد�رة. 
مراجعة  « ُيرجى  الإدارة،  جمل�ص  قبل  من  للتفوي�ص  بالن�شبة  مالحظة: 

مبادئ حوكمة التاأمني. 

9.2.4 متطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال  – �سركات التاأمني املدرجة 
يج���ب �أن يكون ر�أ�س �ملال �ملوؤهل ل�صرك���ة �لتاأمن �ملدرجة )غر �صركة 

�لتاأمن �ملقيد( �أعلى مما يلي: 
متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر. أ. 
�ملبلغ �لذي يقرره �مل�صرف من حن لآخر. ب. 

عن  �ل�صركة  مال  ر�أ�س  يقل  �أن  يجوز  ل  �لأحو�ل،  جميع  ويف 
100،000،000ريال )مئة مليون ريال قطري(.
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الق�شم  « مراجعة  ُيرجى  املدرجة،  ال�شركة  ملعنى  بالن�شبة   :1 املالحظة 
 .1.2.23

ل�شركة  « املخاطر  اإىل  امل�شتند  املال  راأ�ص  ملتطلبة  بالن�شبة   :2 املالحظة 
التاأمني )غري �شركة التاأمني املقيد(، ُيرجى مراجعة الق�شم 3.3.9. 

الأخرى  التاأمني  �سركات  املال–  لراأ�س  الأدنى  احلد  متطلبات   9.2.5
املوؤ�س�سة يف قطر ك�سركة جتارية

يجب �أن يكون ر�أ�س �ملال �ملوؤهل ل�صركة �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر و�لتي 
تكون �صركة جتارية من نوع �آخر غر �لنوع �ملذكور يف �لق�صم 9.2.4 )غر 

�صركة �لتاأمن �ملقيد( �أعلى مما يلي: 
متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر. أ. 
�ملبلغ �لذي يقرره �مل�صرف من حن لآخر. ب. 

مالحظة 1: يتطلب الرتخي�ص ل�شركة تاأمني غري النوع املذكور يف البند  «
املادة 79 من قانون  ُيرجى مراجعة  الوزراء -  4.2.9 موافقة جمل�ص 

امل�شرف.
ل�شركة  « املخاطر  اإىل  امل�شتند  املال  راأ�ص  ملتطلبة  بالن�شبة   :2 مالحظة 

التاأمني )غري �شركة التاأمني املقيد(، ُيرجى مراجعة الق�شم 3.3.9. 

9.2.6 متطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال– �سركات التاأمني املقيد
�لتاأمن �ملقيد من �لدرجة . 1 �أن يكون ر�أ�س �ملال �ملوؤهل ل�صركة  يجب 

�لأوىل �أعلى مما يلي: 
متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر. أ. 
�ملبلغ �لذي يقرره �مل�صرف من حن لآخر. ب. 
ويف جميع �لأحو�ل، ل يجوز �أن يقل ر�أ�س مال �ل�صركة عن 600،000 ج. 

ريال )�صت مئة �ألف ريال قطري(.
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مالحظة: بالن�شبة ملعنى �شركة تاأمني مقيد من الدرجة الأوىل، ُيرجى  «
املال  راأ�ص  ملتطلبات  وبالن�شبة  و1.2.11،  الق�شمني 1.2.10  مراجعة 
امل�شتند اإىل املخاطر ل�شركة تاأمني مقيد، ُيرجى مراجعة الق�شم 4.3.9. 

�لتاأمن �ملقيد من �لدرجة . 2 �أن يكون ر�أ�س �ملال �ملوؤهل ل�صركة  يجب 
�لثانية �أعلى مما يلي: 

متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر. أ. 
�ملبلغ �لذي يقرره �مل�صرف من حن لآخر. ب. 
عن ج.  �ل�صركة  مال  ر�أ�س  يقل  �أن  يجوز  ل  �لأحو�ل،  جميع  ويف 

2.000.000ريال )مليوين ريال قطري(.
مالحظة: بالن�شبة ملعنى �شركة تاأمني مقيد من الدرجة الثانية، ُيرجى  «

املال  راأ�ص  ملتطلبات  وبالن�شبة  و1.2.12،  الق�شمني 1.2.10  مراجعة 
امل�شتند اإىل املخاطر ل�شركة تاأمني مقيد، ُيرجى مراجعة الق�شم 4.3.9. 

�لتاأمن �ملقيد من �لدرجة . 3 �أن يكون ر�أ�س �ملال �ملوؤهل ل�صركة  يجب 
�لثالثة �أعلى مما يلي: 

متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر. أ. 
�ملبلغ �لذي يقرره �مل�صرف من حن لآخر. ب. 
عن ج.  �ل�صركة  مال  ر�أ�س  يقل  �أن  يجوز  ل  �لأحو�ل،  جميع  ويف 

1.000.000ريال )مليون ريال قطري(.
مالحظة: بالن�شبة ملعنى �شركة تاأمني مقيد من الدرجة الثالثة، ُيرجى  «

املال  راأ�ص  ملتطلبات  وبالن�شبة  و1.2.13،  الق�شمني 1.2.10  مراجعة 
امل�شتند اإىل املخاطر ل�شركة تاأمني مقيد، ُيرجى مراجعة الق�شم 4.3.9. 
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9.2.7 متطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال– الفروع 
يج���ب �أن يكون ر�أ�س �ملال �ملوؤه���ل ل�صركة �لتاأمن �ملرخ�صة كفرع �أعلى 
م���ن �ملبلغ �لذي يقرره �مل�صرف من حن لآخر، ويف جميع �لأحو�ل، ل يجوز 
�أن يق���ل ر�أ�س مال �ل�صركة عن 35،000،000 ري���ال )خم�صة وثالثون مليون 

ريال قطري(.
اإر�ساد

�ملال  ر�أ�س  �أدنى من  �أن يفر�س متطلبات حد  للم�صرف  يجوز 
وم�صتوى  طبيعة  �إىل  بالنظر  وذلك  معن،  لفرع  بالن�صبة  �أعلى 
خماطر  ت�صكل  كانت  �إذ�  �لفرع  تاأمن  �أعمال  تعقيد  درجة 
�إحدى  يتخّوف من  �مل�صرف  �أن  �أو  �لعادية،  �ملخاطر  �أكرب من 

خ�صائ�س جمموعة �لفرع �أو من نطاق �خت�صا�صه �ملحلي. 

الق�سم 9.3 متطلبات راأ�س املال امل�ستند اإىل املخاطر  
• اجلزء 9.3.اأ التمهيد 	

9.3.1 تطبيق هذا الق�سم 
ي�صري هذ� �لق�صم على �صركات �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر.

9.3.2 متطلبات خماطر التاأمني ومتطلبات خماطر ال�ستثمار ومتطلبات 
املخاطر الت�سغيلية 

• I.R.R   تعني متطلبات خماطر �لتاأمن.	
• I.V.R   تعني متطلبات خماطر �ل�صتثمار. 	
• O.R.R تعني متطلبات �ملخاطر �لت�صغيلية. 	
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9.3.3 متطلبات راأ�س املال امل�ستند اإىل املخاطر – �سركات التاأمني )غري 
�سركات التاأمني املقيد( 

ي�صري هذ� �لق�صم على �صركات �لتاأمن غر �صركات �لتاأمن �ملقيد. . 1
�لتاأمن . 2 ل�صركة  �ملخاطر  �إىل  �مل�صتند  �ملال  ر�أ�س  متطلبات  تكون 

�إجمايل مبالغ كل من: متطلبات خماطر �لتاأمن ومتطلبات خماطر 
�ل�صتثمار ومتطلبات �ملخاطر �لت�صغيلية؛ �خلا�صة بها. 

عنا�صر: خطر . 3 �أربعة  جمموع  من  �لتاأمن  خماطر  متطلبات  تتاألف 
�أق�صاط �لتاأمن، وخماطر �ملطالبات حتت �لت�صديد، خماطر �لتاأمن 

�لطويل �لأجل، و�أخر� عن�صر خماطر ترّكز�ت �لتاأمن.
ُيرجى مراجعة  « الأربعة،  العنا�شر  بالن�شبة لطريقة احت�شاب  مالحظة: 

الأجزاء 9.3.هـ اإىل 9.3.ح. 
عنا�صر: . 4 ثالثة  جمموع  من  �ل�صتثمار  خماطر  متطلبات  تتاألف 

وخماطر  �مليز�نية،  خارج  �لأ�صول  وخماطر  �لأ�صول،  خماطر 
�خل�صوم خارج �مليز�نية. 

ُيرجى مراجعة  « الثالثة،  العنا�شر  بالن�شبة لطريقة احت�شاب  مالحظة: 
الأجزاء 9.3.ب اإىل 9.3.د. 

يجب �أن تكون متطلبات �ملخاطر �لت�صغيلية ل�صركة �لتاأمن ن�صبة ٪2 . 5
من: 

�لتاريخ أ.  يف  تنتهي  �صهرً�   12 يف  �ملكتتبة  �لتاأمن  �أق�صاط  �إجمايل 
�ملرجعي للمالءة �ملالية. 

خم�ص�صاتها �لفنية )بدون ح�صم خم�ص�س لإعادة �لتاأمن(. ب. 
�أيهما �أعلى.

ولكن �إذ� كان �ملبلغ �ملح�صوب مبوجب �لفقرة )5( �أعلى من �صقف . 6
�ملخاطر  متطلبات  فتكون  لل�صركة،  �لت�صغيلية   �ملخاطر  متطلبات 
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وُيح�صب  ت�صغيلها،  خماطر  متطلبات  �صقف  هي  لل�صركة  �لت�صغيلية 
�صقف متطلبات �ملخاطر �لت�صغيلية ل�صركة �لتاأمن كما يلي: 

)0،15( × )I.R.R + I.V.R(
 0.85          

التاأمني  �سركات   – املخاطر  اإىل  امل�ستند  املال  راأ�س  متطلبات   9.3.4
املقيد 

تكون متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر ل�صركة �لتاأمن �ملقيد . 1
متطلبات خماطر �لتاأمن لديها. 

�لتاأمن �ملقيد من جمموع . 2 تتاألف متطلبات خماطر ��صتثمار �صركة 
حتت  �ملطالبات  وخماطر  �لتاأمن،  �أق�صاط  خطر  عنا�صر:  ثالثة 

�لت�صديد، خماطر �لتاأمن �لطويل �لأجل.
مراجعة  « ُيرجى  الثالثة،  العنا�شر  ح�شاب  لطريقة  بالن�شبة  مالحظة: 

الأجزاء 9.3.هـ اإىل 9.3.ز. 

9.3.5 فئات اأ�سول اجلهات النظرية وانك�سافاتها 
تكون فئات �جلهات �لنظرة  م�صنفة �أو �لنك�صاف م�صنف كما هو . 1

مبن يف �جلدول 9.3.5. 
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اجلدول 9.3.5 فئات اجلهات النظرية لاأ�سول والنك�ساف 
وفقاً لت�سنيفات اجلهات النظرية 

فئةاجلهة الت�سنيف الئتماين للجهة النظريةالبند
النظرية
لاأ�سول  By Standard

& Poor’s
By Moody’s By

A. M. Best
By Fitch

1AAAAaa++AAAA1
2+AA

AA
-AA

Aa1
Aa2
Aa3

+A+AA
AA
AA

2

3+A
A
-A

A1
A2
A3

A
-A

+A
A
-A

3

4+BBB
BBB
-BBB

Baa1
Baa2
Baa3

++B
+B

+BBB
BBB
-BBB

4

5 BB+ or
lower

 Ba1 or
lower

B or lower BB+ or
lower

 5

يجب معاملة �أ�صول �أو �نك�صاف غر من�صف �أنه من �لدرجة 4. . 2

9.3.6 ا�ستخدام خمتلف وكالت الت�سنيف الئتماين
��صتخد�م . 1 �لتاأمن  �صركة  على  �نك�صاف،  �أو  �أ�صول  فئة  حتديد  عند 

يف  مذكورة  �ئتماين  ت�صنيف  وكالة  قبل  من  �لئتماين  �لت�صنيف 
�لتاأمن فئة �صادرة  ت�صتخدم �صركة  �أن  �جلدول 9.3.5، ول يجوز 

عن وكالة �أخرى بدون �إذن كتابي من �مل�صرف. 
نف�س . 2 عن  �ل�صادرة  �لت�صنيفات  �لتاأمن  �صركة  ت�صتخدم  �أن  يجب 

�لوكالة د�ئمًا، لأجل حتديد فئات �جلهات �لنظرة ما مل يكن ل�صركة 
�لتاأمن �صببًا وجيهًا ل�صتخد�م ت�صنيف �صادر عن وكالة �أخرى. 
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مثًا:
�إذ� مل ت�صدر وكالة � تعتمد �صركة �لتاأمن عليها عادة �  ت�صنيفًا بالن�صبة للتز�م معن بالدين.

�إذ� �صمحت �لفقرة )2( ل�صركة �لتاأمن �أن ت�صتند �إىل ت�صنيف �صادر . 3
ت�صنيفاتها  على  �لتاأمن  �صركة  تعتمد  �لتي  �لوكالة  غر  وكالة  عن 
عادة، و�إذ� �أ�صدرت �أكرث من وكالة و�حدة ت�صنيفًا مرغوبًا بالن�صبة 
�إىل ر�صوم  �لت�صنيفات  تلك  �أدت  �ل�صلة، وقد  �لنظرة ذ�ت  للجهة 
ر�أ�صمال خمتلفة، فعلى �صركة �لتاأمن �أن ت�صتخدم �لت�صنيف �لذي 

يوؤدي �إىل ر�صم �لر�أ�صمال �لأعلى. 

اإر�ساد
�إذ� مل ت�صدر وكالة تعتمد �صركة �لتاأمن عليها عادة ت�صنيفًا مرغوبًا 
بالن�صبة لأ�صول �أو لنك�صاف معن، يجب �عتبار �أي ت�صنيف �صادر عن 
وكالة �أخرى مذكور يف �جلدول 9.3.5 و�إذ� �أ�صدرت �أكرث من وكالة 
و�حدة ت�صنيفًا مرغوبًا بالن�صبة لالأً�صول �أو لالنك�صاف، يجب �أن تقرر 

�صركة �لتاأمن �أي ت�صنيف �صوف ت�صتخدم، وفقًا للفقرة )3(. 

• اجلزء 9.3.ب عن�سر خماطر الأ�سول 	
اإر�ساد

��صتثمار . 1 خماطر  متطلبات  من  جزءً�  �لأ�صول  خماطر  عن�صر  ي�صكل 
مالها  ر�أ�س  متطلبات  من  جزءً�  بدورها  ت�صكل  �لتي  �لتاأمن،  �صركة 
�إذ�  �خل�صارة  خطر  هي  �لأ�صول«  »خماطر  و  �ملخاطر،  �إىل  �مل�صتند 
تخلف طرف �آخر عن تنفيذ �لتز�ماته �ملالية جتاه �صركة �لتاأمن، �أو 
نفذ �لتز�ماته  يف غر �ملو�عيد �ملحددة، �أو �إذ� مل يتم مو�زنة هبوط يف 

قيمة �أ�صول �صركة �لتاأمن �مل�صتثمرة بهبوط يف قيمة خ�صومها. 
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�أق�صاط . 2 حت�صيل  عن  �لتاأمن  �صركة  تخلف  �لأ�صول  خماطر  تت�صمن 
�لتاأمن �مل�صتحقة من �أ�صحاب �لوثائق، وتخلف �صركة �إعادة �لتاأمن عن 
تنفيذ �لتز�مها �ملايل باإعادة �لدفع �إىل �صركة �لتاأمن عند تقدمي مطالبة. 

�لتاأمن . 3 �صركة  �لز�م  هو  �لأ�صول«  »خماطر  عن�صر   من  �لغر�س  �إن 
�ملتوقعة   غر  و�خل�صائر  �ملخاطر  تلك  مقابل  مال  بر�أ�س  بالحتفاظ 
�ملحتملة، طريقة �حت�صاب عن�صر خماطر �لأ�صول �لأ�صا�صية يف �لق�صم 
9.3.7 خمففة مبخ�ص�صات ت�صمح ل�صركة �لتاأمن بالأخذ يف �لعتبار 

خماطر �ئتمان �قل ) مثال: �إذ� كانت �لأ�صول مغطاة ب�صمانات(.

9.3.7 ح�ساب عن�سر خماطر الأ�سول
عن�سر خماطر اأ�سول �سركة التاأمني هو: جمموع �ملبالغ �لذي مت . 1

�حل�صول عليه من خالل �صرب قيمة كل �أ�صل من �أ�صولها يف �لن�صبة 
�ملئوية ملخاطر �لأ�صل �ملنطبقة،  لكن، عند ح�صاب عن�صر خماطر 
�لأ�صول، لي�س من �ل�صروري �أن ُتدخل �صركة �لتاأمن �أي مبلغ بالن�صبة 

لالأ�صول �مل�صتثناة من ر�أ�س مالها  �ملوؤهل، وفقًا للجدول 9.4.2. 
�لن�صبة . 2 �إن  و�لق�صمن 9.3.8 و9.3.9،  �لثالثة  �لفقرة  مع مر�عاة 

�ملئوية ملخاطر �لأ�صول بالن�صبة لالأ�صول هي �لن�صبة �ملئوية �ملنطبقة 
عليها مبوجب: 

�جلدول 9.3.7 �أ – لأ�صول لي�صت �أ�صول �إعادة تاأمن. أ. 
�جلدول 9.3.7 ب – لأ�صول �إعادة تاأمن، �إذ� كانت �صركة �إعادة ب. 

�لتاأمن خا�صعة لالإ�صر�ف �لحرت�زي من قبل جهة تنظيمية تكون 
طرفًا يف مذكرة �لتفاهم متعددة �لأطر�ف.  

�جلدول 9.3.7ج – بالن�صبة لأ�صول �إعادة تاأمن، �إذ� مل تكن �صركة ج. 
�إعادة �لتاأمن خا�صعة لالإ�صر�ف �لحرت�زي من قبل جهة تنظيمية 

تكون طرفًا يف مذكرة �لتفاهم متعددة �لأطر�ف.  
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�أن يطلب من . 3 لذلك،  ر�أى �صرورة �حرت�زية  كلما  للم�صرف،  يجوز 
�صركة �لتاأمن �أن تطبق ن�صبة مئوية ملخاطر �لأ�صول خمتلفة عن تلك 

�ملطبقة مبوجب �لفقرة �لثانية.
تكون جهة تنظيمية طرفًا يف مذكرة تفاهم متعددة �لأطر�ف �إذ�: . 4

كان عنو�نها يقع يف قطر �أو يف دولة ع�صو يف �لحتاد �لأوروبي �أو يف أ. 
�أ�صرت�ليا �أو كند� �أو هوجن كوجن �أو �أي�صلند� �أو �ليابان �أو �لرنويج �أو 

�صنغافورة �أو �صوي�صر� �أو �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
مالحظة: بالن�شبة لقائمة الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي، ُيرجى  «

زيارة املوقع اللكرتوين الآتي:
http://europa.eu/about-eu-countries/index_en.htm

�لتعاون  �لأطر�ف حول  �ملتعدد  �لتفاهم  بالتوقيع على مذكرة  كانت خمولة 
وتبادل �ملعلومات �لتي با�صرتها �لر�بطة �لدولية ملر�قبي �لتاأمن. 

التفاهم  « مذكرة  على  بالتوقيع  املخولني  لقائمة  بالن�شبة  مالحظة: 
املوقع  زيارة  ُيرجى  املعلومات،  وتبادل  التعاون  الأطراف حول  املتعددة 

اللكرتوين الآتي:
http://www.iaisweb.org/MMoU-signatories-605

يت�صمن �ل�صتثمار يف حقوق �مللكية: . 2
م�صاهمة � باأ�صهم �  يف ر�أ�س �ملال. أ. 
�ل�صتثمار�ت ب.  كانت  )�صو�ء  جماعي  ��صتثمار  برنامج  يف  م�صاركة 

�لأ�صا�صية ��صتثمار�ت يف �لأ�صهم �أم ل(. 
م�صاركة يف م�صروع م�صرتك.ج. 
�صهادة م�صاربة �أو م�صاركة. د. 

من  « و9   8 البندين  يف  الأ�شهم  يف  ال�شتثمار  ا�شتخدام  مت  مالحظة: 
اجلدول 9.3.7 اأ. 
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اجلدول 9.3.7. اأ الن�سبة املئوية ملخاطر الأ�سول – اأ�سول 
غري اأ�سول اإعادة التاأمني 

الن�سبة املئوية ملخاطر الأ�سول )%(الأ�سولالبند
�ملعادل 1 و�لنقد  �مل�صريف  �لإيد�ع  �لنقد، 

و�ل�صند�ت �ل�صيادية من �لدرجة �لأوىل
0.50

قابلة 2 تكون  �لتي  �أو  ت�صتحق  �لتي  �ل�صند�ت 
لل�صد�د، يف �أقل من �صنة و�حدة، و�لتي ت�صدر 
�أو   1 �لفئة  وت�شنف يف  نظرة  قبل جهة  من 
2 )با�صتثناء �لتز�مات �لدين �لثانوية و�لدين 
يف  �آخر  مكان  يف  تناولها  مت  �لتي  �حلكومي 

هذ� �جلدول( 
�صناديق �إد�رة �لنقد �لتي تديرها جهة نظرة 

م�صنفة يف �لفئة 1 �أو 2.

1.00

�لتاأمن غر �ملدفوعة �مل�صتحقة منذ 3 �أق�صاط 
�صتة �أ�صهر �أو �أقل من جهة نظرة م�صنفة من 

�لفئة 1 �أو 2 �أو 3 
�أو تكون قابلة لل�صد�د  �ل�صند�ت �لتي ت�صتحق 
جهة  عن  �صادرة  �أكرث،  �أو  و�حدة  �صنة  يف 
)با�صتثناء   2 �أو   1 �لفئة  يف  وت�شنف  نظرة 
�حلكومي  و�لدين  �لثانوية  �لدين  �لتز�مات 
�لتي مت تناولها يف مكان �آخر يف هذ� �جلدول(

2.00

�مل�صتحقة 4 �ملدفوعة  غر  �لتاأمن  �أق�صاط 
نظرة غر  �أقل من جهة  �أو  �أ�صهر  �صتة  منذ 
م�صنفة �أو من جهة نظرة م�صنفة من �لفئة 

4 �أو 5
نظرة  جهة  قبل  من  �ل�صادرة  �ل�صند�ت 
�لدين  )با�صتثناء   3 �لفئة  يف  وم�صنفة 

�لثانوي( 
�صناديق �إد�رة �لنقد �لتي تديرها جهة نظرة 

م�صنفة يف �لفئة 3
�لقرو�س �مل�صمونة 

4.00
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�لتاأمن غر �ملدفوعة �مل�صتحقة منذ 5 �أق�صاط 
�أكرث من �صتة �أ�صهر من جهة نظرة م�صنفة 

يف �لفئة 1 �أو 2 �أو 3
نظرة  جهة  قبل  من  �ل�صادرة  �ل�صند�ت 
م�صنفة يف �لفئة 4 )با�صتثناء �لدين �لثانوي(
�صناديق �إد�رة �لنقد �لتي تديرها جهة نظرة 

م�صنفة يف �لفئة 4

6.00

�لتاأمن غر �ملدفوعة �مل�صتحقة منذ 6 �أق�صاط 
�أكرث من �صتة �أ�صهر من جهة نظرة م�صنفة 

يف �لفئة 4 �أو 5
نظرة  جهة  قبل  من  �ل�صادرة  �ل�صند�ت 
م�صنفة يف �لفئة 5 )با�صتثناء �لدين �لثانوي(
�صناديق �إد�رة �لنقد �لتي تديرها جهة نظرة 

م�صنفة يف �لفئة 5
�لدين �لثانوي �ملدرج

8.00

�لدين �لثانوي غر �ملدرج7
�أ�صهم  �لمتياز

10.00

��صتثمار �لأ�صهم �ملدرج8
�ل�صناديق �ملدرجة 

16.00

حياز�ت عقارية مبا�صرة 9
��صتثمار �لأ�صهم غر �ملدرج

�ل�صناديق غر �ملدرجة

20.00

�لقرو�س �ملمنوحة �إىل �أع�صاء جمل�س �لإد�رة 10
�عتبارين  �أ�صخا�س  �إد�رة  جمال�س  و�أع�صاء 
بهوؤلء  �ل�صلة  ذوي  طبيعين  �أ�صخا�س  �أو 

�لأع�صاء �أو  باملدر�ء 
قرو�س غر م�صمونة �إىل �ملوظفن )با�صتثناء 

�لقرو�س باأقل من 4،000 ريال(
�لأ�صول �خلا�صعة لأ�صعار ثابتة �أو عائمة

100.00

�لتاأمن 11 �إعادة  �أ�صول  غر  �أخرى  �أ�صول  �أي 
مبوجب  �مل�صرف  قبل  من  معتمدة  تكون 

�لق�صم 9.4.3. 

20.00
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اجلدول 9.3.7.ب الن�سبة املئوية ملخاطر الأً�سول – اأ�سول 
اإعادة التاأمني )تكون �سركة اإعادة التاأمني خا�سعة لرقابة 

جهة تنظيمية طرف يف مذكرة التفاهم املتعددة الأطراف.( 

الن�سبة املئوية ملخاطر الأ�سول )%(ت�سنيف �سركة اإعادة التاأمنيالبند
1.00�لدرجة 11
2.00�لدرجة 22
4.00�لدرجة 33
6.00�لدرجة 44
8.00�لدرجة 55

اجلدول 9.3.7.ج الن�سبة املئوية ملخاطر الأً�سول – اأ�سول 
اإعادة التاأمني )تكون �سركة اإعادة التاأمني غري خا�سعة 
لرقابة جهة تنظيمية طرف يف مذكرة التفاهم املتعددة 

الأطراف.( 

الن�سبة املئوية ملخاطر الأ�سول )%(ت�سنيف �سركة اإعادة التاأمنيالبند
1.20�لدرجة 11
2.40�لدرجة 22
4.80�لدرجة 33
7.20�لدرجة 44
9.60�لدرجة 55



288

9.3.8 الن�سبة املئوية ملخاطر الأ�سول – الأ�سول املغطاة ب�سمانات 
قابل . 1 وغر  م�صروط  وغر  �صريح  ب�صكل  �صمانها  مت  لأ�صول  يجوز 

للعزل لبقية مدتها ولغاية ��صتحقاقها من قبل كفيل م�صنف يف �لفئة 
�أو 3 ولي�س له �صلة ب�صركة �لتاأمن �أن ُتخ�ص�س لها �لن�صبة  �أو 2   1
�أد�ة دين �صادرة من قبل  �لتي تنطبق على  �لأ�صول  �ملئوية ملخاطر 

�لكفيل. 
�أ�صل معن . 2 �إ�صافية مقابل  �إذ� كانت �صركة �لتاأمن متلك �صمانات 

وتكون تلك �ل�صمانات  ب�صكل رهن �أ�صول �أو رهن عقاري �أو منفعة 
موؤمنة �أخرى مقابل نقد �أو دين تكون �جلهة �لتي �أ�صدرته م�صنفة 
�لأ�صول  على  �لتاأمن  �صركة  تطبق  �أن  يجوز   ،3 �أو   2 �أو   1 �لفئة  يف 
�لن�صبة �ملئوية ملخاطر �لأ�صول �ملنطبقة على �ل�صمانات  �لإ�صافية 

بدًل من �لن�صبة �ملئوية �لتي قد تنطبق خالف ذلك. 
تنطبق �لفقرة )1( �أو )2( فقط بقدر ما تكون �لأ�صول م�صمولة يف . 3

�لكفالة �أو �ل�صمانة �لإ�صافية. 

9.3.9 الن�سبة املئوية ملخاطر الأ�سول – الأ�سول التي ت�ستوجب تاأميناً اأو 
�سمانات

�أو . 1 عائم  �أو  ثابت  ل�صعر  تخ�صع  �لتي  �لتاأمن  �صركة  �أ�صول  تخ�صع 
قدرها ٪100   �لأً�صول  ملخاطر  مئوية  لن�صبة  �أخرى  �صمانة  �أو  رهن 
من  �ملديونية �ملكفولة عليها، بدًل من �لن�صبة �ملئوية �لتي قد تنطبق 

خالف ذلك. 
ولكن �إذ� كانت �لكفالة تدعم خ�صوم تاأمن �صركة �لتاأمن، ل تنطبق . 2

ن�صبة 100٪ �إل على �ملبلغ �لذي تزيد به �لقيمة �ل�صوقية  لهذه �لأ�صول 
على �خل�صوم �ملدعومة. 
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• اجلزء 9.3.ج عن�سر خماطر الأ�سول خارج امليزانية 	
عن�سر خماطر الأ�سول خارج امليزانية هو: جزء من متطلبات خماطر 
��صتثم���ار �صرك���ة �لتاأمن �لتي ت�صكل بدورها جزءً� م���ن متطلبات ر�أ�س �ملال 
�مل�صتن���د �إىل �ملخاطر، حيث تكون �صركة �لتاأم���ن معر�صة ملخاطر ��صتثمار 
خمتلف���ة من خ���الل معام���الت �أو �صفقات غر تل���ك �ملعكو�صة ����� �لو��صحة 
و�ملرئي���ة �� يف ميز�نيتها �لعمومي���ة،  و�لغر�س من عن�ص���ر خماطر �لأً�صول 
خارج �مليز�نية هو �لز�م �صركة �لتاأمن باأن حتتفظ بر�أ�س مال لتغطية خطر 
�لتق�صر و�لتدهور يف قيمة �ل�صقوف �لتي متلكها �صركة �لتاأمن لأنها طرف 

يف عقد م�صتق. 

9.3.10 وقت ح�ساب عن�سر خماطر الأ�سول خارج امليزانية 
عل���ى �صركة �لتاأمن �أن حت�صب عن�صر خماطر �لأ�صول خارج �مليز�نية 
�إذ� كان���ت �ل�صرك���ة يف �لتاري���خ �ملرجع���ي للم���الءة ذ�ت �ل�صل���ة، طرفًا يف 
عق���د م�صتق، ويت�صم���ن �لعقد �مل�صتق �لعملي���ات لأجل و�لأ�صه���م �مل�صتقبلية 
و�ملقاي�ص���ات و�خليار�ت و�أي عقد مماثل �آخ���ر، ولكن ل يت�صمن خيار �لبيع 
ب�صع���ر حمدد يكون مبثابة كفال���ة �أو عقد �صرف عم���الت �أجنبية لديه مدة 
��صتحقاق �أ�صلية من 14 يومًا �أو �أقل، �أو �أد�ة يتم �لجتار بها يف �صوق لالأ�صهم 
�مل�صتقبلي���ة �أو للخيار�ت ويخ�صع لقيمة موؤ�صر ت�صوي���ة �لأرباح و�خل�صائر يف 

�ل�صوق  ولهام�س �لدفعات.  

9.3.11 طريقة ح�ساب عن�سر خماطر الأ�سول خارج امليزانية
�إن عن�صر خماطر �لأ�صول خارج �مليز�نية هو: جمموع �ملبالغ �لتي . 1

يف  �ملبينة  �حل�صاب  عمليات  تطبيق  خالل  من  عليها  �حل�صول  مت 
�لفقرة )2( على كل عقد م�صتق تربمه �صركة �لتاأمن. 
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يكون عن�صر خماطر �لأ�صول خارج �مليز�نية بالن�صبة لعقد م�صتق: . 2
A.R.C × )M.M.E +)N.P.A × )R.B (

حيث تعني: 
M.M.E: قيمة موؤ�صر ت�صوية �لأرباح و�خل�صائر يف �ل�صوق )�إذ� كان 

�إيجابيًا( بالن�صبة للعقد
N.P.A: �ملبلغ �لرئي�س �لنظري للعقد.

R.P: هو �إ�صافة �لنك�صاف �ملحتمل �ملنطبق يف �جلدول 9.3.11، 
وفقًا لطبيعة �لعقد و��صتحقاقه �ملتبقي. 

A.R.C: هي �لن�صبة �ملئوية �لتي ت�صكل �لن�صبة �ملئوية ملخاطر �لأً�صول 
بالن�صبة للعقد �إذ� كانت �لتز�م دين م�صتحق من جهة نظرة م�صتقة.

 
اجلدول 9.3.11 اإ�سافة النك�ساف املحتمل 

ال�ستحقاق املتبقي 
للعقد

اإ�سافة انك�ساف حمتمل )%( بالن�سبة ملا يلي:
عقد على 
�سعر فائدة

عقد على 
�سرف 
عمات 

اأجنبية اأو 
ذهب

عقد حقوق 
اأ�سهم

عقد معادن 
ثمينة 

)با�ستثناء 
الذهب(

اأي عقد 
اآخر

0.001.006.007.0010.00�أقل من �صنة 
من �صنة �إىل �أقل من 

5 �صنو�ت
0.505.008.007.0012.00

51.507.5010.008.0015.00 �صنو�ت و�أكرث
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• اجلزء 9.3.د عن�سر خماطر اخل�سوم خارج امليزانية 	
عن�س���ر خماط���ر اخل�س���وم خ���ارج امليزاني���ة ه���و: جزء م���ن متطلبات 
خماط���ر ��صتثمار �صرك���ة �لتاأمن �لتي ت�ص���كل بدورها جزءً� م���ن متطلبات 
ر�أ����س �ملال �مل�صتند �إىل �ملخاطر، حيث تكون �صركة �لتاأمن معر�صة ملخاطر 
��صتثم���ار خمتلف���ة من خ���الل معام���الت �أو �صفقات غر تل���ك �ملعكو�صة يف 
ميز�نيته���ا �لعمومية �� �لو��صحة و�ملرئية �� يف ميز�نيتها �لعمومية،  و�لغر�س 
من عن�ص���ر خماطر �لأً�صول خ���ارج �مليز�نية هو �لز�م �صرك���ة �لتاأمن باأن 
حتتفظ بر�أ�س مال لتغطية �خلطر �لذي �صوف ُيطلب منها تنفيذه على كفالة 
�أو خطاب �عتماد �أو بديل �ئتماين �آخر، حتى لو مل تكن تلك �لبنود خ�صومًا 
حتى �لتاريخ �ملرجعي للمالءة ذ�ت �ل�صلة، وباإمكانها �أن تتحول �إىل خ�صوم 

يف وقت لحق و�أن توؤثر، بالتايل، على و�صع ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن. 

9.3.12 طريقة ح�ساب عن�سر خماطر اخل�سوم خارج امليزانية 
من . 1 �مليز�نية  خارج  �لتاأمن  �صركة  عن�صر خماطر خ�صوم  يح�صب 

خالل تطبيق �لن�صبة �ملئوية ملخاطر �لأً�صول �لتي تنطبق على �لتز�م 
لأي  �ل�صمية  �لقيمة  على  عليها  �لئتماين  �لبديل  قيد  مت  �أ�صول  �أو 
�عتماد  خطاب  �لئتماين  �لبديل  ويت�صمن  �أ�صدرته،  �ئتماين  بديل 
ل  ولكنه  كفالة،  مبثابة  يكون  حمدد  ب�صعر  �لبيع  وخيار  وكفالت 

يت�صمن وثيقة تاأمن م�صار �إليها يف �لق�صم 1.2.6 )ج(. 
مراجعة  « ُيرجى  الأ�شول،  ملخاطر  املئوية  للن�شب  بالن�شبة   :1 مالحظة 

الق�شم 9.3.7 )2(
اخل�شارة  « �شد  التاأمني  وثائق  )ج(   1.2.6 الق�شم  ي�شمل   :2 مالحظة 

املالية. 
معزز . 2 �ئتماين  بديل  على   9.3.8 �لق�صم  �لتاأمن  �صركة  تطبق  قد 

ب�صمانة �إ�صافية �أو بكفالة. 
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• اجلزء 9.3.ه� عن�سر خماطر اأق�ساط التاأمني	
عن�سر خماطر اأق�ساط التاأمني هو: جزء من متطلبات خماطر تاأمن 
�صركة �لتاأمن �لتي ت�صكل بدورها جزءً� من متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�صتند �إىل 
�ملخاط���ر، حيث تكون �صركة �لتاأمن معر�صة خلط���ر جتاوز كلفة �ملطالبات 
�مل�صتقبلية بالن�صبة لأعمال �لتاأمن �لعام و�لتاأمن �ل�صحي �لكلفة �ل�صمنية 
يف �أق�صاط �لتاأم���ن �ملفرو�صة، وي�صتوجب عن�صر خماط���ر �أق�صاط �لتاأمن 
من �صركة �لتاأمن �أن حتتفظ بر�أ�س مال مقابل ذلك �خلطر، ويطّبق منوذج 
�حل�صاب �لأ�صا�صي يف �لق�صم 9.3.15 عنا�صر خمتلفة على �أق�صاط �لتاأمن 
بالن�صبة لكل فئة من �لتاأمن، ��صتنادً� �إىل �خلطر �ملتوقع �ملرتبط بكل فئة. 

9.3.13 تطبيق هذا اجلزء 
ي�ص���ري هذ� �جل���زء على �صركات �لتاأم���ن �لتي تز�ول �أعم���ال �لتاأمن 

�لعام �أو �أعمال �لتاأمن �ل�صحي �أو كليهما. 

9.3.14 فئات اأعمال التاأمني 
بالن�صبة لهذ� �لق�صم، �إن فئات �أعمال �لتاأمن هي كما يلي: 

�لتاأمن �ل�صحي: أ. 
الق�شم  « مراجعة  ُيرجى  ال�شحي،  التاأمني  ملعنى  بالن�شبة  مالحظة: 

 .1.2.8
�لتاأمن �لعام من �لفئة 1: عقود �لتاأمن �لعام �لتي تقع �صمن نطاق ب. 

�لق�صم 1.2.6 )�أ( و)ج( و)د( 
�لتاأمن �لعام من �لفئة 2: عقود �لتاأمن �لعام �لتي تقع �صمن نطاق ج. 

�لق�صم 1.2.6 )ب(. 
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9.3.15 طريقة ح�ساب عن�سر خماطر اأق�ساط التاأمني
�إن عن�صر خماطر �أق�صاط تاأمن �صركة �لتاأمن هو: جمموع �ملبالغ . 1

�لتي مت �حل�صول عليها من خالل �صرب �صايف �لتز�م �أق�صاط تاأمن 
لعمل  �ملئوية  �لن�صبة  فئة يف  كل  تاأمن من  لكل عمل  �لتاأمن  �صركة 
�أقل  مئوية  ن�صبة  )�أو   9.3.15 �جلدول  يف  �لفئة  تلك  من  �لتاأمن 
�لتز�م  هو:  �لتاأمن  ق�صط  �لتز�م  و �صايف  �مل�صرف(،  عليها  يو�فق 
�إعادة  غر  �أو  تاأمن  �إعادة  ��صرتد�د�ت  �أي  ناق�س  �لتاأمن  ق�صط 
تاأمن متوقعة بالن�صبة لذلك �للتز�م حتى �لتاريخ �ملرجعي للمالءة 

ذ�ت �ل�صلة. 
الق�شم  « ُيرجى مراجعة  التاأمني،  التزام ق�شط  بالن�شبة ملعنى  مالحظة: 

 .9.7.18
�ل�صحي . 2 للتاأمن  مئوية  ن�صب  ��صتخد�م  على  �مل�صرف  يو�فق  قد 

غر تلك �لو�ردة يف �جلدول 9.3.15 �إذ� قدر �مل�صرف �أن هناك 
معلومات كافية عن معدل �لوفيات و�حلالت �ملر�صية و�أن �ملعلومات 
توفر �أ�صا�صًا معقوًل لال�صتناد �إىل مبادئ �إكتو�رية، ولكن  لن يو�فق 
�مل�صرف على ��صتخد�م ن�صب مئوية �أقل من 12٪ للتاأمن �ملبا�صر �أو 

�إعادة �لتاأمن �لن�صبية �أو 16٪ لإعادة �لتاأمن غر �لن�صبية. 
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اجلدول 9.3.15 الن�سب املئوية – عن�سر خماطر اأق�ساط 
التاأمني 

الن�سبة املئوية املنطبقة بالن�سبة ملا يلي:الفئةالبند
اإعادة التاأمني التاأمني املبا�سر

الن�سبية
اإعادة التاأمني 
غري الن�سبية

161821�لتاأمن �ل�صحي1
131518�لتاأمن �لعام من �لفئة 21
212326�لتاأمن �لعام من �لفئة 32

• اجلزء 9.3.و عن�سر خماطر املطالبات حتت الت�سديد 	
من  « جزءًا  الت�شديد  حتت  املطالبات  خماطر  عن�شر  ي�شكل  مالحظة: 

من  جزءًا  بدورها  ت�شكل  التي  التاأمني  �شركة  تاأمني  خماطر  متطلبات 
التاأمني  �شركة  تكون  حيث  املخاطر،  اإىل  امل�شتند  املال  راأ�ص  متطلبات 
والتاأمني  العام  للتاأمني  بالن�شبة  املطالبات  كلفة  جتاوز  خلطر  معر�شة 
ال�شحي املبالغ امل�شجلة كخ�شوم يف ميزانية �شركة التاأمني،  وي�شتوجب 
عن�شر خماطر املطالبات حتت الت�شديد من �شركة التاأمني الحتفاظ 
براأ�ص مال مقابل ذلك اخلطر وفقًا للق�شم 81.3.9. ويطّبق احل�شاب 
خ�شوم  معاجلة  )مت  العالقة  للمطالبات  بالن�شبة  اخل�شوم  على  فقط 
ُيرجى   – التاأمني  اأق�شاط  خماطر  عن�شر  بوا�شطة  التاأمني  اأق�شاط 

مراجعة اجلزء 3.9.ه(. 

9.3.16 تطبيق هذا اجلزء
ي�ص���ري هذ� �جل���زء على �صركات �لتاأم���ن �لتي تز�ول �أعم���ال �لتاأمن 

�لعام �أو �أعمال �لتاأمن �ل�صحي �أو كليهما. 
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9.3.17 ت�سنيفات اأعمال التاأمني
بالن�صب���ة لهذ� �جل���زء، تكون فئات �أعم���ال �لتاأمن كما ه���ي مبينة يف 

�لق�صم 9.3.14.

9.3.18 طريقة ح�ساب عن�سر خماطر املطالبات حتت الت�سديد
هو: . 1 �لتاأمن  ل�صركة  �لت�صديد  حتت  �ملطالبات  خماطر  عن�صر  �إن 

�صايف  �صرب  خالل  من  عليها  �حل�صول  مت  �لتي  �ملبالغ  جمموع 
بالن�صبة  �لت�صديد  باملطالبات حتت  �لتاأمن �خلا�صة  خ�صوم �صركة 
لأعمال �لتاأمن من كل فئة يف �لن�صبة �ملئوية لالأعمال من تلك �لفئة 
كما هو و�رد يف �جلدول 9.3.18، و�صايف خ�صوم �ملطالبات حتت 
�لت�صديد هو خ�صوم �ملطالبات حتت �لت�صديد �مل�صار �إليها يف �لق�صم 
تاأمن  �إعادة  �أو غر  تاأمن  �إعادة  ��صرتد�د�ت  �أي  ناق�س   9.7.18
متوقعة بالن�صبة لذلك �خل�صم، حتى �لتاريخ �ملرجعي للمالءة ذ�ت 

�ل�صلة. 
يجوز للم�صرف �ملو�فقة على ��صتخد�م ن�صب مئوية للتاأمن �ل�صحي . 2

غر تلك �لو�ردة يف �جلدول 9.3.18 �إذ� قدر �مل�صرف �أن هناك 
معلومات كافية عن معدل �لوفيات و�حلالت �ملر�صية و�أن �ملعلومات 
توفر �أ�صا�صًا معقوًل لال�صتناد �إىل مبادئ �إكتو�رية، ولكن  لن يو�فق 

�مل�صرف على ��صتخد�م ن�صب مئوية �أقل من ٪8. 
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اجلدول 9.3.18 الن�سب املئوية – عن�سر خماطر املطالبات 
حتت الت�سديد 

الن�سبة املئوية بالن�سبة ملا يلي:الفئةالبند
اإعادة التاأمني التاأمني املبا�سر

الن�سبية
اإعادة التاأمني 
غري الن�سبية

111214�لتاأمن �ل�صحي1
91012�لتاأمن �لعام من �لفئة 21
141517�لتاأمن �لعام من �لفئة 32

• اجلزء 9.3.ز عن�سر خماطر التاأمني الطويل الأجل 	
�شركة  « من  الأجل  الطويل  التاأمني  خماطر  عن�شر  ي�شتوجب  مالحظة: 

احلالية  القيمة  تكون  اأن  خطر  مقابل  مال  براأ�ص  الحتفاظ  التاأمني 
ال�شافية ملنافع الوثيقة امل�شتقبلية خمتلفة عن املبالغ امل�شجلة كخ�شوم 

تاأمني طويل الأجل يف ميزانية �شركة التاأمني. 

9.3.19 طريقة ح�ساب عن�سر خماطر التاأمني الطويل الأجل 
�إن عن�صر خماطر �لتاأمن �لطويل �لأجل هو جمموع �ملبالغ �لآتية: . 1

�خلا�صعة أ.  �لدخاري  �لتاأمن  خلطط  خم�ص�صاتها  من   ٪1.25
لكفالة ر�أ�صمالية

�خلا�صعة ب.  غر  �لدخاري  �لتاأمن  خلطط  خم�ص�صاتها  من   ٪0.5
لكفالة ر�أ�صمالية

3٪ من خم�ص�صاتها لأعمال تاأمن طويل �لأجل �أخرىج. 
0.1٪ من �إجمايل مبالغ �لتاأمن �ملعر�صه للخطر د. 
كلفة �ملطالبات �ملتحملة قد تن�صاأ عن زيادة بن�صبة 0.5 بالألف يف ه. 

�إذ�  �لالحقة؛ وذلك  �ل�صنة  �ملتوفاة خالل  �ملوؤمنة  �لأ�صخا�س  معدل 
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�أ�صدرت وثائق  تغطى خطر �لوفاة.
وثائق . 2 بالن�صبة جلميع   ، للخطر  �ملعر�صة  �لتاأمن  �إجمايل مبالغ  �إن 

�لتاأمن �لطويل �لأجل �ل�صادرة من قبل �صركة �لتاأمن، هى �ملبالغ 
�ملكفولة مبوجب �لوثائق  مطروحا منه : 

�لحتياطي �حل�صابي  للوثائق.أ. 
�أية ��صرتد�د�ت �إعادة تاأمن �أو غر �إعادة تاأمن متوقعة حتى �لتاريخ ب. 

�ملرجعي للمالءة ذ�ت �ل�صلة. 
بالن�صبة لدفعات دورية، �إن مبلغ �لتاأمن هو �لقيمة �حلالية للدفعات . 3

�لدورية. 
للخطر . 4 �ملعر�س  �لتاأمن  مبلغ  يف  عقد  كل  م�صاهمة  حتديد  يجب 

مت  �لذي  للخطر  �ملعر�س  �لتاأمن  مبلغ  كان  و�إذ�  منف�صل،  ب�صكل 
ح�صابه بالن�صبة لوثيقة �أقل من �صفر، ُيعترب مبلغ �لتاأمن  �ملعر�س 
للخطر بالن�صبة لتلك �لوثيقة �صفر من �أجل ح�صاب عن�صر خماطر 

�لتاأمن �لطويل �لأجل ل�صركة �لتاأمن. 

• اجلزء 9.3.ح عن�سر خماطر ترّكزات التاأمني	
اإر�ساد

تكون �صركة �لتاأمن معر�صة لحتمال وقوع خ�صائر كبرة . 1
جدً� نتيجة �أحد�ث ق�صوى مثل �لكو�رث �لطبيعية، ورغم 
�أن وقوع مثل هذه �لأحد�ث نادر، ولكن ميكن �أن يكون لها 

�أثر مادي بالغ على �صركة �لتاأمن و�أن توؤدي �إىل �لتع�صر. 
�ملحجوز . 2 �ملبلغ  هو  �لتاأمن  تركز�ت  خماطر  عن�صر  �إن 

�لعتبار  عن  يف  �لأخذ  )بعد  �لق�صوى  �لأحد�ث  ملو�جهة 
��صرتد�د�ت �إعادة �لتاأمن( ز�ئد كلفة �إعادة �صريان وثيقة 
و�حدة لرتتيبات �إعادة �لتاأمن �إذ� مل يتم دفع تغطية �إعادة 
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�لتاأمن �مل�صرتجعة م�صبقا من قبل �صركة �لتاأمن.  
مقدمي . 3 مثل  �ملتخ�ص�صة،  �لتاأمن  �صركات  تكون  ل 

كبرة  خل�صائر  معر�صة  بال�صرورة  �لطبية،  �لتعوي�صات 
�أن  �لوباء، ولكن ميكن  ناجتة عن حدث كارثي و�حد مثل 
تبقى �صركات �لتاأمن تلك معر�صة ملخاطر تركز�ت �لتاأمن 
�ملطالبات  من  جمموعات  عن  نا�صئة  كبرة  وخل�صائر 
�ملتعلقة مب�صدر م�صرتك، مثاًل، ميكن ل�صركة تاأمن تز�ول 
�أعمال �لتاأمن �ل�صحي وتغطي �آلف �لأ�صخا�س من خالل 
من  كبرً�  عددً�  تو�جه  �أن  معينة،  ل�صركة  تاأمن  خطة  
�ملطالبات �لنا�صئة عن �أفعال فئة �ملوظفن �ملتعلق باإجر�ء 

طبي خاطئ. 

9.3.20 طريقة ح�ساب عن�سر خماطر ترّكزات التاأمني
يكون عن�صر خماطر تركز�ت �لتاأمن ل�صركة تاأمن كما يلي:. 1

MER + CoR (if any) - RP (if any) 

حيث: 
يكون ل� M.E.R �ملعنى �ملخ�ص�س لها يف �لق�صم 9.3.21. 

C.O.R تعني كلفة �إعادة �ل�صريان بالن�صبة للحدث �لأق�صى: 
�إعادة أ.  �صركة  �إىل  دفعها  على  �لتاأمن  �صركة  و�فقت  �لتي  �لكلفة 

�إعادة  تغطية  �صريان  لإعادة  وذلك  بينهما  عقد  مبوجب  �لتاأمن 
�لتاأمن �ملتعلقة باحلدث �لأق�صى.  

فاإذ� مل تو�فق �صركة �لتاأمن على كلفة تغطية �إعادة �لتاأمن – تقدير ب. 
�صروط  �إىل  ��صتنادً�  �لتغطية،  �صريان  �إعادة  لكلفة  �لتاأمن  �صركة 
�صوق �إعادة �لتاأمن �حلالية � )و�إمنا لي�س �أقل من كلفة تغطية �إعادة 

�لتاأمن �لأ�صلية(. 
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�لتي  �لتاأمن  ل�صركة  بالن�صبة  �ل�صريان  �إعادة  �أق�صاط  تعني   .R.P
�ل�صريان  �إعادة  �أق�صاط  مبلغ  تاأمن،  �إعادة  وثائق  يف  �أي�صًا  تكتتب 
�لكو�رث  على  �لتاأمن  �إعادة  بتغطية  يتعلق  فيما  للموؤمنن  بالن�صبة 
مع  ملزمة  د�خلية  مقا�صة  ترتيبات  �لتاأمن  ل�صركة  يكون  حال  يف 

�ملوؤمنن. 
طريقة . 2 ب�صاأن  �لرئي�س  �لإكتو�ري  خبرها  �لتاأمن  �صركة  ت�صت�صر 

تقييم �ملبلغ �لأق�صى �ملحجوز ملو�جهة �لأحد�ث يف حال: 
�أ�صدرت �ل�صركة وثائق تاأمن لي�س لديها مبلغ موؤمن �أق�صى.أ. 
تقوم �ل�صركة بالتاأمن على �ملخاطر يف جمالت متعددة من �لأعمال. ب. 
لدى �ل�صركة حمفظة معقدة من خماطر �لتاأمن. ج. 

9.3.21 املبلغ املحجوز ملواجهة احلدث الأق�سى
للحدث . 1 بالن�صبة  �لق�صوى،  �لأحد�ث  ملو�جهة  �ملحجوز  �ملبلغ  �إن 

�صركة  له  تتعر�س  قد  �لذي  �لأق�صى  �خل�صارة  مبلغ  هو  �لأق�صى، 
�لتاأمن نتيجة تر�كم �نك�صافاتها، وذلك بعد ��صتثناء �أي ��صرتد�د�ت 

�إعادة تاأمن ممكنة. 
اإر�ساد

�أق�صى  مبلغًا  �أدنى  كحد  �لتاأمن  �صركة  حت�صب  �أن  يجب 
حمجوزً� ملو�جهة �لأحد�ث يتعلق برت�كم �نك�صافاتها على حدث 
و�حد �أق�صى، ولكن قد يطلب �مل�صرف من �صركة �لتاأمن �لتي 
لديها حمفظة معقدة من خماطر �لتاأمن �عتماد مقاربة تقييم 

حمفظة �صامل. 
عند ح�صاب �ملبلغ �ملحجوز ملو�جهة �لأحد�ث �لق�صوى، ينبغي على . 2

�صركة �لتاأمن �أن: 
و�حد أ.  حدث  على  �نك�صافاتها  تر�كم  �إىل  بال�صتناد  �ملبلغ  حتدد 

�أق�صى؛
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 تفرت�س مدة معاودة من �صنة �إىل 250 �صنة )�أو �أكرث( ، حيث �أن ب. 
مدة �ملعاودة هي متو�صط �لفرتة �ملتوقعة حيث يعاود �حلدث �لأق�صى 

�حلدوث مرة �أخرى. 
 تاأخذ يف �لعتبار: ج. 

• خلفية �ملخاطر �خلا�صة بها وم�صتوى حتملها للمخاطر. 	
• تاريخ �ملطالبات لديها )با�صتخد�م �لبيانات �لد�خلية و�خلارجية 	

�ملتاحة(.
• �ملو�رد �لر�أ�صمالية �ملتاحة لها.	
• �حتياجاتها �حلالية و�مل�صتقبلية من �ملالءة �ملالية. 	
• برنامج �إعادة �لتاأمن �خلا�س بها. 	
• فئات �أعمال �لتاأمن �لتي �كتتبت فيها.	
• �ملجالت �لتي تز�ول فيها �لأعمال.	

و�حد، . 3 �أق�صى  حدث  من  لأكرث  معر�صة  �لتاأمن  �صركة  كانت  �إذ� 
يكون �ملبلغ �ملحجوز ملو�جهة �لأحد�ث �لق�صوى �ملبلغ �لأكرب للمبالغ 

�لق�صوى  �ملح�صوبة بالن�صبة لتلك �لأحد�ث. 
يف . 4 تعديالت  �إجر�ء  �لتاأمن  �صركة  من  يطلب  �أن  للم�صرف  يجوز 

ح�صاب �ملبلغ �ملحجوز ملو�جهة �لأحد�ث �لق�صوى. 

الق�سم 9.4 راأ�س املال املوؤهل
9.4.1 تطبيق هذا الق�سم

ي�صري هذ� �لق�صم على �صركات �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر. 
راأ����س امل���ال املوؤه���ل ه���و: �لأ�ص���ول و�مل���و�رد و�لأدو�ت �ملالي���ة  �لقابل���ة 
لعتبارها جزء من ر�أ�س �مل���ال، و�جلائز �أو �ملمكن ح�صابها يف متطلبة 

�حلد �لأدنى لر�أ�س �ملال �أو متطلبة �ملالءة �ملالية ل�صركة �لتاأمن.
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مالحظة 1: يحدد هذا الق�شم اأ�شناف الأدوات الراأ�شمالية التي ميكن  «
معاملتها كراأ�ص مال موؤهل لأجل تنفيذ متطلبة احلد الأدنى لراأ�ص املال 
ومتطلبة معدل املالءة املالية ل�شركة التاأمني، وتتحقق اأهلية كل �شنف 

من تلك الأدوات اإذا ما توافر فيها املعايري الآتية:
• تعهد بتوفر �لنقد ب�صكل د�ئم وغر مقيد. 	
• متاحة بحرية ل�صتيعاب �خل�صائر.	
• ل تفر�س ر�صوم خدمة غر قابلة للتجنب لقاء �لعائد�ت. 	
• تاأتي يف مرتبة �متياز تالية ملطالبات �أ�صحاب �لوثائق و�صائر �لد�ئنن 	

عند �إجر�ء ت�صفية. 
يجب  كافية،  التاأمني  ل�شركة  املالية  املوارد  كانت  اإذا  ما  تقييم  عند 
النتباه لي�ص فقط اإىل اأنواع الأحداث اأو امل�شاكل التي قد تواجهها، ولكن 
اأي�شًا اإىل نوعية الدعم املقدم من خالل الأدوات الراأ�شمالية  املختلفة.

 
مالحظة 2:  «

• يتاألف ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن من: ر�أ�س مال من �ل�صريحة �لأوىل 	
ور�أ�س مال من �ل�صريحة �لثانية.

• يتاألف ر�أ�س �ملال من �ل�صريحة �لثانية من �أدو�ت تقل، �إىل درجات 	
ذلك  ورغم  �لأوىل،  �ل�صريحة  من  �ملال  ر�أ�س  نوعية  عن  خمتلفة، 
�لأدو�ت  هذه  وت�صمل  �لتاأمن،  ل�صركة  �لإجمالية  �لقوة  يف  ت�صاهم، 
بع�س �أ�صكال من �لأدو�ت �لر�أ�صمالية �لهجينة �لتي لها ميز�ت حقوق 
�لأ�صهم و�لدين؛ �أي �إنها منظمة ب�صكل دين ولكن تظهر �لبع�س من 
ميز�ت حقوق �لأ�صهم �لتي ت�صتوعب �خل�صائر و�لتي تت�صم مبرونة يف 

�لتمويل. 
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9.4.2 طريقة ح�ساب الراأ�سمال املوؤهل 
يتم ح�صاب ر�أ�س �ملال �ملوؤهل ل�صركة �لتاأمن وفقًا للجدول 9.4.2. . 1
ميكن . 2 �أنه   9.4.2 �جلدول  يف  و�رد  لبند  √ بالن�صبة  عالمة  تعني 

عّد )ح�صاب( �لبند عند ح�صاب ر�أ�س �ملال �ملوؤهل ل�صركة �لتاأمن، 
وتعني عالمة × �أنه ل ميكن عّده)ح�صاب(.  

مالحظة: مت تف�شري الكثري من امل�شطلحات الواردة يف اجلدول 2.4.9  «
يف الق�شم 3.4.9، كما وردت اأي�شًا قيود اأو �شروط على ا�شتخدام اأنواع 
معينة من راأ�ص املال ومت تبيني هذه القيود اأو ال�شروط يف الأحكام التالية 
الواردة يف هذا الق�شم، واإذا مت تف�شري م�شطلح يف اجلدول 2.4.9، اأو 
مت فر�ص قيد اأو �شرط على ا�شتخدام النوع ذات ال�شلة من راأ�ص املال، 
يف مكان اآخر يف هذا الق�شم، �شوف يلي التدوين ذات ال�شلة يف اجلدول 
اإ�شارة مكتوبة باأحرف �شغرية داخل قو�شني مربعني ت�شري اإىل احلكم اأو 

الأحكام ذات ال�شلة. 
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اجلدول 9.4.2 ح�ساب راأ�س املال املوؤهل 

�سركات التاأمني 
التكافلي

�سركات 
التاأمني املقيد

جميع �سركات 
التاأمني الأخرى

)اأ( راأ�س املال من ال�سريحة 
الأوىل

√√√ر�أ�س مال �لأ�صهم �ملدفوع ]9.4.3)1([
)2(؛   9.4.3[ �لحتياطي  �لر�صيد 

])9.4.4
√√√

و�لحتياطات  �ملحتجزة  �لأرباح 
�ملدققة �لأخرى ]9.4.3 )3([

√√√

�لأ�صهم  �إ�صد�ر  عالوة  ح�صاب 
])4( 9.4.3[

√√√

�صايف �لأرباح �ملوؤقتة �ملر�جعة من 
قبل جهة خارجية ]9.4.3 )5([

√√√

م�صتقبلية  ملخ�ص�صات  �أمو�ل 
]9.4.3 )7(؛ 9.4.5([

√√√

�صناديق  يف  به  �ملحتفظ  �لفائ�س 
�لتكافل [9.4.3 )7(]

√××

خطابات �عتماد تاأهيلية ]9.4.3 )8(؛ 
]9.4.5

×√×

�ملال  ر�أ�س  من  �قتطاعات  )ب( 
من �ل�صريحة �لأوىل

√√√��صتثمار�ت يف �أ�صهم  �ل�صركة نف�صها
√√√�أ�صول معنوية �أو �أدبية ]9.4.3 )9([

√√√�صايف �خل�صائر �ملوقتة
�ل�صريحة  من  �ملال  ر�أ�س  )ج( 

�لأوىل بعد �لقتطاعات = �أ - ب
�ل�صريحة  من  �ملال  ر�أ�س  )د( 

�لثانية:
�أدو�ت ر�أ�صمالية هجينة موؤهلة د�ئمة 

]9.4.6[
√×√
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√×√�أ�صهم عادية ب�صكل �أرباح ثابتة
√×√�لدين �مل�صاند ]9.4.7[

√×√�أ�صهم  �لمتياز ذ�ت �أجل حمدود
)ه�( جمموع ر�أ�س �ملال من �ل�صريحة 
1 + ر�أ�س �ملال من �ل�صريحة 2 = ج+د

)و( �قتطاعات من جمموع ر�أ�س �ملال 
من  �ملال  ر�أ�س  ز�ئد   1 �ل�صريحة  من 

�ل�صريحة 2:
√√√�ل�صتثمار�ت يف �ل�صركات �لتابعة

�إقر��س مرتبط ذ�ت طبيعة ر�أ�صمالية 
])10( 9.4.3[

√√√

√√√�أ�صول غر مقبولة ]9.4.3 )11([
××√مبلغ يف �أي �صندوق زكاة

ر�أ�س   = �لإجمايل  �ملوؤهل  �ملال  ر�أ�س 
�ملال من �ل�صريحة 1 + ر�أ�س �ملال من 

�ل�صريحة بعد �لقتطاعات = ه� - و
 ر�أ�س �ملال �ملوؤهل �لإجمايل = ر�أ�س �ملال من �ل�صريحة 1 + ر�أ�س �ملال من �ل�صريحة بعد �لقتطاعات = ه� - و

9.4.3 معاين امل�سطلحات امل�ستخدمة يف اجلدول 9.4.2 
راأ�س مال الأ�سهم املدفوع ل�سركة التاأمني هو: جزء من ر�أ�س مال . 1

�أ�صهمها �لذي يتقيد بجميع �ل�صروط �لآتية: 
�أنه مدفوع بالكامل.أ. 
�أن تكون �أي عو�ئد �أرباح � �أرباح �لأ�صهم � متعلقة به غر مرت�كمة.ب. 
�أن يكون متاحا ل�صتيعاب �خل�صائر على �أ�صا�س ��صتمر�رية �لأعمال. ج. 
�أنه ياأتي يف مرتبة �متياز تالية بعد جميع �لديون و�خل�صوم �لأخرى، د. 

وذلك عند �لت�صفية �أو �لإفال�س.
�أنه غر موؤر	. ه. 
�أن تكون �أية عو�ئد �إ�صد�ر له متاحة بالكامل لل�صركة، وعلى �لفور.و. 
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�أل تكون �ل�صركة ملتزمة �أو مرتبطة باأي �رتباط يوؤدي �إىل حتويل �أية ز. 
منفعة �قت�صادية بالن�صبة له.

�أنه ميكن دفع عو�ئد �أرباح ور�صوم �أخرى على �لأ�صهم  من �لأرباح ح. 
�ملحققة �ملرت�كمة فقط. 

�أ�صهم ط.  ب�صكل  )�إل  عليه  �أرباح  عو�ئد  بدفع  ملزمة  �ل�صركة  تكون  �أل 
تتقيد بالفقر�ت من )�أ( �إىل )ح(. 

�لحتياطي . 2 يف  به  �ملحتفظ  �لر�صيد  هو:  الحتياطي  الر�سيد 
�لقانوين �أو �لإلز�مي وفقًا للق�صم 9.4.4.

الأرباح املحتجزة والحتياطات املدققة الأخرى هي: �لحتياطات . 3
�أ�صهم  �إ�صد�ر  عالو�ت  تخ�صي�س  خالل  من  �إن�صاوؤها  مت  �لتي 

وتخ�صي�صات حمققة مماثلة وم�صاهمات ر�أ�صمالية.
ح�ساب عاوة اإ�سدار الأ�سهم هو: �حل�صاب �لذي حتتفظ فيه �صركة . 4

�لتاأمن باأي مبلغ ت�صتلمه عند �إ�صد�ر �أ�صهم تتجاوز �ملبلغ �لذي كان 
مقرر� ��صتالمه لقاء �لأ�صهم، وذلك �إذ� �صدرت بال�صعر �لأ�صلي. 

�سايف الأرباح املوؤقتة املراجعة من قبل جهة خارجية هو: �لأرباح . 5
�ملوؤقتة �ملدققة من قبل مدقق مايل لدى �صركة �لتاأمن وبدون �صريبة 

�أو عو�ئد �أرباح متوقعة �أو تخ�صي�صات �أخرى. 
اإر�ساد

يجوز للم�صرف �أن يطلب من �صركة �لتاأمن تزويده بن�صخة من 
ر�أي �ملدقق �خلارجي يف �لأرباح �ملوؤقتة للتاأكد من �صحة توثيق 

هذه �لأرباح.
اأموال ملخ�س�سات م�ستقبلية هي: �ل�صندوق �لذي يحتوي على جميع . 6

�لأمو�ل �لتي مل يتم حتديد تخ�صي�صها، �صو�ء لأ�صحاب �لوثائق �أو 
�مل�صاهمن،  يف نهاية �ل�صنة �ملالية، �أو جمموع بنود �مليز�نية )وفقا 
�صويا  �لتي متثل  �لق�صم 8.2.2(  �إليها يف  �مل�صار  �ملحا�صبة  ملعاير 
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تلك �لأمو�ل.
ل�صركة . 7 بالن�صبة  هو،  التكافل  �سناديق  يف  به  املحتفظ  الفائ�س 

�خلا�صة  �لتاأمن  خ�صوم  عن  يزيد  فائ�س  �أي  �لتكافلي،  �لتاأمن 
بال�صندوق ويكون: 

يتعلق أ.  ما  يف  �لرئي�س  �لكتو�ري  �خلبر  قبل  من  مر�جعته  متت  قد 
بال�صناديق �خلا�صة باأعمال �لتاأمن �لطويلة �لأمد، �أو باأي �صندوق 
�أو جهة �لتدقيق �خلارجية  �أي من �خلبر �لكتو�ري  �آخر، من قبل 

�لتابعة ل�صركة �لتاأمن �لتكافلي. 
ل يتم توزيعه على حملة وثائق �لتاأمن. ب. 

�سندوق التكافل هو �ل�صندوق �ملن�صاأ مبوجب �لق�صم 9.6.2. 
خطاب العتماد التاأهيلي هو: �خلطاب �لذي تتو�فر فيه �ل�صروط . 8

�لآتية: 
�أن يكون غر م�صروطا وغر قابل للف�صل �أو �لنهاء. أ. 
�أل يت�صمن بند �إذعان. ب. 
�أن يكون �صادرً� عن بنك معتمد من قبل �مل�صرف �ملركزي وم�صنفًا ج. 

على �لأقل يف �لفئة B.B.B + من قبل وكالة �صتاند�رد �أند بورز )�أو 
ما يعادلها من وكالت �لت�صنيف �لأخرى(. 

�أل ميكن �إلغاوؤه �أو تعديله بدون مو�فقة جميع �لأطر�ف. د. 
�أن يكون مببلغ ثابت.ه. 
�أن يكون قاباًل للتجديد �صنويًا.و. 
�ملقيد، من ز.  �لتاأمن  و�صركة  �لبنك  بن  �ملربمة  �لتفاقية  تتطلب  �أل 

�ل�صركة �إعطاء �لبنك �صمانات لإ�صد�ره. 
اإر�ساد

تعطي  �أن  مقيد  تاأمن  �صركة  لها  �لتابع  �لأم  لل�صركة  يجوز 
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تاأهيلي،  �عتماد  خلطاب  �مل�صدر  �لبنك  �إىل  �إ�صافية  �صمانة 
ر�أ�س مال موؤهل  تاأهيلي �صمن  �عتماد  وُيحظر ح�صاب خطاب 

�إل ل�صركة تاأمن مقيد. 
�لتطوير . 9 وتكاليف  �لتجارية،  �ل�صهرة  و�لأدبية هي:  �ملعنوية  �لأ�صول 

�ملر�صملة، و�أ�صماء �ملنتجات و�ل�صلع و�خلدمات،  و�لعالمات �لتجارية 
و�لخرت�عات و�مل�صنفات �لأدبية و�لفنية و�لرموز و�لأ�صماء و�ل�صور 
�مللكية  حقوق  وجميع  و�لرت�خي�س،  �ل�صناعية  و�لر�صوم  و�لنماذج 

�لفكرية و�لأدبية.
طويل . 10  � �لقرت��س  هو:  ر�أ�صمالية  طبيعة  ذ�ت  �ملرتبط  �لإقر��س 

معينة  �أن�صطة  متويل  بغر�س  �لتاأمن  �صركة  به  تقوم  �لذي   � �لأجل 
من �ل�صعب متويلها من م�صدر �آخر من م�صادر ر�أ�س �ملال، �إل �إذ� 
كانت هناك �إمكانية ت�صديد �لقر�س ب�صكل فعلي وحقيقي خالل فرتة 

ق�صرة، ففي هذه �حلالة ل يعترب �لقرت��س ذو طبيعة ر�أ�صمالية.
�لأ�صول غر �ملقبولة هي: . 11

ذلك أ.  يف  مبا  �ملتد�ولة  غر  )�مللمو�صة(  �ملادية  �لثابتة  �لأ�صول 
�ملخزونات ووحدة �لإنتاج و�ملعد�ت و�ملركبات.

تكاليف �ل�صتحو�ذ �ملوؤجلة.ب. 
�ل�صر�ئب �ملوؤجل �صد�دها. ج. 
�لعجز يف �صايف �لأ�صول يف �ل�صركات �لتابعة ل�صركة �لتاأمن. د. 
�أي ��صتثمار من قبل �صركة تابعة ل�صركة �لتاأمن يف �لأ�صهم �خلا�صة ه. 

ل�صركة �لتاأمن.
�إىل و.  �مل�صتند  �ملال  ر�أ�س  ملتطلبات  خا�صعة  لي�صت  �أخرى  �أ�صول  �أي 

�ملخاطر يف �لق�صم 9.3، �إل يف حال و�فق �مل�صرف على ت�صمينها 
كر�أ�س مال موؤهل.  
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9.4.4 الحتياطي القانوين اأو الإلزامي
ن�صبة . 1 �إليه  وُيرحل  ُينقل  باحتياطي  �لحتفاظ  �لتاأمن  �صركة  تلتزم 

�أي بعد  )10٪( على �لأقل من �صايف  �لأرباح �ل�صنوية  �ملدققة، ) 
خ�صم �ل�صر�ئب و�خل�صومات �لأخرى؛ كعو�ئد �لأرباح( وذلك حتى 
يبلغ �لحتياطي ن�صبة )100٪( من مقد�ر ر�أ�س مال �ل�صركة �ملدفوع.

على �صركة �لتاأمن �إخطار �مل�صرف، بال�صيغة �ملعتمدة، �صنويًا باملبلغ . 2
�لذي مت حتويله �إىل �لحتياطي �لقانوين، و�إجمايل مبلغ �لحتياطي 
بعد �لتحويل، و�لن�صبة �ملئوية �لتي ميثلها ر�صيد �لحتياطي من ر�أ�س 

مال  �أ�صهم �ل�صركة �ملدفوع. 
للوثائق املطلوبة بال�شيغة املعتمدة، ُيرجى مراجعة  « مالحظة: بالن�شبة 

الق�شم 3.2.2. 
ل يجوز ل�صركة �لتاأمن ��صتخد�م �لر�صيد �لحتياطي بدون مو�فقة . 3

م�صبقة من �مل�صرف، فاإذ� رغبت با�صتخد�مه، وجب عليها �إخطار 
�مل�صرف كتابيًا � بوقت كاف � بال�صتخد�م �ملقرتح قبل �إقد�مها على 
ذلك، ويجب �أن يت�صمن �لإخطار �ملبلغ �لذي �صوف يتم ��صتخد�مه 

و�أ�صباب �لقيام بذلك،  ور�صيد �لحتياطي �ملتوقع بعد ذلك. 
على  �مل�صرف  مو�فقة  على  للح�صول  طلب  مبثابة  �لإخطار  ويكون 

�ل�صتخد�م �ملقرتح، وي�صري �لق�صم 3.2. عليه. 
اأمر  « اأي  اإ�شافية عن  معلومات  يطلب  اأن  للم�شرف  يجوز   :1 املالحظة 

ذات �شلة – ُيرجى مراجعة الق�شم 3.2.6 
املالحظة 2: للم�شرف اأن يوافق على طلب ال�شتخدام املقرتح بغري قيد  «

اأو يرف�ص منحه، ويخطر امل�شرف  اأو �شروط  اأو يوافق بقيود  اأو �شرط 
مقدم الطلب كتابيًا بقرار الرف�ص واأ�شبابه وذلك على الوجه املبني يف 

قانون امل�شرف.
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اإذا اّتخذ قرار باملوافقة بقيد اأو �شرط، فيجب اأن يبنّي الإخطار ال�شروط 
اأو �لقيود، ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 

9.4.5 خطابات العتماد التاأهيلية
�إذ� َفَق���د خط���اب �لعتم���اد �لتاأهيل���ي  �أح���د �صروط���ه، مل يعد خطاب 
�عتم���اد تاأهيليًا، وعلى �صركة �لتاأمن �ملقي���د �ملعنية �إخطار �مل�صرف بذلك 
عل���ى �لفور كتابيًا، ثم �لقيام مبا هو �ص���روري ل�صمان ��صتمر�رها يف تنفيذ 
متطلب���ات �حلد �لأدنى لر�أ�صمالها )مثاًل من خ���الل �حل�صول على خطاب 

�عتماد تاأهيلي �آخر(. 

9.4.6 الأدوات الراأ�سمالية الهجينة الدائمة 
ي�صرتط حل�ص���اب �لأدو�ت �لر�أ�صمالية �لهجينة “موؤهلة د�ئمة” كجزء 
م���ن ر�أ�س م���ال �صركة �لتاأم���ن من �ل�صريح���ة �لثانية، �أن تك���ون �لأد�ة غر 
موؤمن���ة وم�صاندة ومدفوعة بالكامل ومتاحة ل�صتيعاب �خل�صائر على �أ�صا�س 

�مل�صاريع �لد�ئمة. 
	•مثًا

�صهم �متياز تر�كمي د�ئم.

9.4.7 الديون الثانوية 
ي�صرتط حل�صاب �لديون �لثانوية كجزء من ر�أ�س �ملال �ملوؤهل ل�صركة . 1

�لتاأمن، �أن يفي �لدين بجميع �ل�صروط �لآتية: 
�أن أ.  �أو  �أن يكون �ل�صتحقاق �لأ�صلي للدين خم�س �صنو�ت على �لأقل 

يكون خا�صعًا لإخطار  �صد�د مدته خم�س �صنو�ت. 
�لغر ب.  �لد�ئنن  من  كل  مطالبة  بعد  �لد�ئن  مطالبة  ُت�صنف  �أن 

�لثانوين.
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�أن ل تكون هناك �أية فائدة �أو �أي مبلغ رئي�س و�جب �لدفع يف �لوقت ج. 
�لذي تكون فيه �صركة �لتاأمن يف حالة خمالفة ملتطلبات �حلد �لأدنى 
لر�أ�س مالها �أو �أن  ل يعر�س �لدفع �ل�صركة ملخالفة متطلبات �حلد 

�لأدنى لر�أ�س مالها. 
�أن يكون  �صبب �لتعرث هو �لتخلف عن �صد�د �لفو�ئد �أو �أ�صل �لدين د. 

�أو ت�صفية �ل�صركة.  
تكون �لطريقة �لوحيدة ل�صاحب �لدين �مل�صاند لتح�صيل �لدين يف ه. 

حالة عدم �ل�صد�د هي �إفال�س �أو حل �ل�صركة �أو ت�صفيتها. 
�أن ل يوؤدي �تخاذ �إجر�ء و�رد يف �لفقرتن )د وه�( �إىل عدم �للتز�م و. 

بالفقرتن )ب( و)ج(.
�أن يتخلى �لد�ئن عن ديونه �لو�جبة على �صركة �لتاأمن مقابل مبالغ ز. 

ثانوية م�صتحقة له على �ل�صركة، وذلك كله مبر�عاة �أحكام �لقانون 
�لذي يخ�صع له �لدين. 

��صتحقاقه ح.  تاريخ  قبل  �لدفع  وو�جب  م�صتحقُا  �لدين  ي�صبح  ل  �أن 
�لنهائي �ملبن �إل يف حالة �إفال�س �ل�صركة.

�أن تكون �صروط �لدين ثابتة يف �تفاقية مكتوبة ومت�صمنة �ل�صروط ط. 
�ملذكورة يف �لفقر�ت من )�أ( �إىل )ح(. 

�أن يكون �لدين غر موؤمن ومدفوعا بالكامل. ي. 
�لدين ك.  ح�صاب  يف  ترغب  باأنها  �مل�صرف  �لتاأمن  �صركة  تخطر  �أن 

كجزء من ر�أ�س مالها �ملوؤهل و�أن ل يعرت�س �مل�صرف على ذلك كتابة 
خالل �صهر من تاريخ �لإخطار. 

ل يجب �أن تعترب �صركة �لتاأمن �لدين �لثانوي مع زياد�ت يف �ل�صنو�ت . 2
�خلم�س �لأوىل بعد تاريخ �إ�صد�ره، كجزء من ر�أ�س مالها �ملوؤهل. 
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من . 3 مال  كر�أ�س  ثانوي  دين  ح�صاب  �لتاأمن  �صركة  �قرتحت  �إذ� 
ر�أي قانوين خارجي  �لثانية، فيجب عليها �حل�صول على  �ل�صريحة 
�أن �لدين يتقيد بالفقرتن )1( و)2(، وعلى �ل�صركة  ُيثبت  كتابي، 

�أن تزود �مل�صرف بن�صخة من هذ� �لر�أي. 
لأغر��س �إدخال �لدين كجزء من ر�أ�س �ملال من �ل�صريحة �لثانية:. 4

• �أو  	 تكون قيمة �لدين �لذي تكون مدة ��صتحقاقه خم�س �صنو�ت 
�أكرث مبلغه �لرئي�س.

• نحو 	 �لأخرة  �لأربع  �صنو�ته  يف  يكون  �لذي  �لدين  قيمة  وتكون 
��صتحقاقه مبلغه �لرئي�س �مل�صتهلك بن�صبة ثابتة معدلها 20٪ كل 

�صنة. 

9.4.8 �سراء �سركات التاأمني لأ�سهمها اخلا�سة )اأ�سهم اخلزينة( 
يجوز �أن تعيد �صركة �لتاأمن �صر�ء �أ�صهمها �ل�صادرة بحد �ق�صى ٪10 

وفقـــا لل�شـــروط الآتيـــة:
�أن تتقيد �إعادة �ل�صر�ء بقانون �ل�صركات �لتجارية ونظم هيئة قطر أ. 

لالأ�صو�ق �ملالية.
للمتطلبات ب.  �لتاأمن  �صركة  خمالفة  �إىل  �ل�صر�ء  �إعادة  توؤّدي  �أل 

�لحرت�زية �لو�ردة يف هذ� �لف�صل. 
�لتقارير ج.  رفع  مبتطلبات  �ملالية،  بياناتها  يف  �لتاأمن،  �صركة  �لتز�م 

و�لإف�صاح، بح�صب معاير �ملحا�صبة �مل�صار �إليها يف �لق�صم 8.2.2، 
وذلك بالن�صبة للتعامالت باأ�صهمها. 

9.4.9 القيود على ا�ستخدام الأ�سكال املختلفة لراأ�س املال 
على �صركة �لتاأمن )عد� �صركة �لتاأمن �ملقيد( �أن ت�صمن �أن ر�أ�س . 1
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�لأدنى  �حلد  متطلبة  من   ٪75 يتجاوز  �لأوىل  �ل�صريحة  من  مالها 
لر�أ�س مالها. 

�ل�صريحة . 2 من  مالها  ر�أ�س  �أن  ت�صمن  �أن  �ملقيد  �لتاأمن  �صركة  على 
�أكرب من متطلبة �حلد �لأدنى لر�أ�س مالها، ول  �أو  �لأوىل هو م�صاٍو 
يجوز �أن تت�صمن خطابات �لعتماد �لتاأهيلية �أكرث من 50٪ من ر�أ�س 

مال �صركة �لتاأمن �ملقيد من �ل�صريحة �لأوىل. 
على �صركة �لتاأمن �لتكافلي �أن ت�صمن �أن �لقر�س �حل�صن ل يتجاوز . 3

50٪ من ر�أ�س مال �ل�صريحة �لأوىل.
يف  �مل�صاهمن  من  مقدم  فو�ئد  بدون  قر�س  هو  احل�سن  القر�س 
�صركة  ت�صّغله  �لذي  �لتكافل  �صندوق  �إىل  �لتكافلي  �لتاأمن  �صركة 

�لتاأمن.   

9.4.10 زيادة اأو تخفي�س راأ�س املال
يجب على �صركة �لتاأمن �حل�صول على مو�فقة م�صبقة من �مل�صرف . 1

�إذ� �أر�دت �لقيام بزيادة �أو تخفي�س  قد �صبق وخططت له على ر�أ�س 
مالها من �ل�صريحة �لأوىل.

	•مثال
�إن تخفي�س �لأرباح �ملحجوزة نتيجة خطة لدفع ح�ص�س �لأرباح يتطلب مو�فقة م�صبقة 
من �مل�صرف. �أما �لتغير يف �لأرباح �ملحجوزة نتيجة �لأرباح �ملحققة، فال يعترب تغيرً� 

خمططا له. 
قبل . 2 �مل�صرف  �إىل  كتابيًا  طلبًا  تقدم  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

تخطر  �أن  �ل�صركة  فيه  تنوي  �لذي  �لتاريخ  من  �لأقل  على  يومًا   60
�أو �لتخفي�س، وي�صري على هذ� �لطلب �لق�صم  م�صاهميها بالزيادة 

3.2 عليه. 
يجب �أن يت�صمن �لطلب ما يلي: . 3
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و�صف لطريقة �إجر�ء �لزيادة �أو �لتخفي�س �ملقرتح.أ. 
�أ�صباب �لزيادة �أو �لتخفي�س. ب. 
يف حال �لتخفي�س، خطة ر�أ�صمالية حتتوي على �أثر �لتخفي�س وتبن ج. 

�أن ر�أ�س مال �ل�صركة �صيبقى كافيًا لتلبية حاجاتها. 
تبن . 4 �أن  )3/ج(  �لفقرة  يف  �إليها  �مل�صار  �لر�أ�صمالية  �خلطة  على 

متطلبة  على  يزيد  مال  ر�أ�س  لديها  يكون  �صوف  �لتاأمن  �صركة  �أن 
�حلد �لأدنى لر�أ�س مالها وعن متطلبة معدل �ملالءة �ملالية ل�صنتن 
تكون  �أن  ويجب  جديدة،  ر�أ�صمالية  �إ�صد�ر�ت  على  �لعتماد  بدون 
�خلطة متو�فقة مع خطة �أعمال �ل�صركة و�أن تاأخذ يف عن �لعتبار 
تابعة  �صركات  يف  حمتجز  مال  ر�أ�س  و�أي  ممكنة،  ��صتحو�ذ�ت  �أية 

و�حتمال وقوع خ�صائر ��صتثنائية. 
اأمر  « اأي  اإ�شافية عن  معلومات  يطلب  اأن  للم�شرف  يجوز   :1 املالحظة 

ذات �شلة – ُيرجى مراجعة الق�شم 3.2.6 
املالحظة 2: للم�شرف اأن يوافق على طلب الزيادة اأو التخفي�ص املقرتح  «

اأو يرف�ص منحه، ويخطر  اأو �شروط  اأو يوافق بقيود  اأو �شرط  بغري قيد 
امل�شرف مقدم الطلب كتابيًا بقرار الرف�ص واأ�شبابه وذلك على الوجه 

املبني يف قانون امل�شرف.
اإذا اّتخذ قرار باملوافقة بقيد اأو �شرط، فيجب اأن يبنّي الإخطار ال�شروط 

اأو القيود. ب�شكل عام، ُيرجى مراجعة الق�شمني 3.2.9 و3.2.10. 

الق�سم 9.5 املتطلبات الإ�سافية بالن�سبة لأعمال التاأمني الطويل الأجل 
9.5.1 اإن�ساء �سناديق تاأمني طويل الأجل 

يج���ب على �صركة �لتاأمن �لتي ت���ز�ول �أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل �أن 
ٌتن�ِص���ئ وحتتفظ ب�صندوق تاأمن طوي���ل �لأجل و�حد �أو �أكرث، ويجوز لل�صركة 
�أن تطلـــب من امل�شرف باأن ُتعامـــل ك�شندوق تاأمني طويل الأجل فـــردي. 
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9.5.2 معاملة الفروع 
يف . 1 �لعاملة  �لأجنبية  �لتاأمن  و�إعادة  �لتاأمن  �صركات  لفروع  يجوز 

�لدولة، �لتي يكون مقرها �لرئي�س خارج �لدولة، ومرخ�س لها كفرع، 
وتخ�صع ملتطلبة تنظيمية يف مكان �خت�صا�س ق�صائي �آخر تعادل �أو 
تعادل جوهريًا متطلبات هذ� �لق�صم �أن تقدم طلبا للم�صرف لتوفيق 
�أو�صاعها حتى ُتعامل ك�صندوق تاأمن طويل �لأجل، وفقا ملتطلبات 
�أحكام  �لطلب  هذ�  على  وت�صري  �لتعليمات،   وهذه  �لق�صم،  هذ� 

�لق�صم 3.2. 
�لتاأمن . 2 �صركة  �إخطار  فيجب  �لطلب،  على  �مل�صرف  مو�فقة  حال 

كتابيًا باملو�فقة، ويو�صح يف �لإخطار كيفية معاملة �لرتتيب ك�صندوق 
تاأمن طويل �لأجل. 

9.5.3 اإ�سناد بوثائق التاأمني اإىل �سناديق التاأمني الطويل الأجل
�إىل . 1 �لأجل  �لطويل  �لتاأمن  �أعمال  �لتاأمن  �صركة  ت�صند  �أن  يجب 

�صندوق تاأمن طويل �لأجل. 
يجوز �أن ت�صند �صركة �لتاأمن وثائق تاأمن �صحي �إىل �صندوق تاأمن . 2

طويل �لأجل. 
ك�صندوق . 3  ،9.5.2 للق�صم  وفقًا  ُتعامل،  �لتي  �لتاأمن  �صركة  �إن 

�لق�صم،  لهذ�  بالن�صبة  ُتعامل،  �أن  يجب  فردي،  �لأجل  طويل  تاأمن 
كما لو �أن�صاأت �صندوق تاأمن طويل �لأجل ُتن�صب �إليه جميع �أ�صولها 

وخ�صومها. 
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9.5.4 ف�سل الأ�سول واخل�سوم 
ب�صندوق . 1 و�لحتفاظ  �إن�صاء  منها  ُيطلب  �لتي  �لتاأمن  �صركة  على 

تاأمن طويل �لأجل و�حد �أو �أكرث �أو �لتي ن�صبت وثائق تاأمن �صحي 
و�خل�صوم  �لأ�صول  حتدد  �أن  �لأجل،  طويل  تاأمن  �صندوق  �إىل 
�أو  و�لعائد�ت و�مل�صاريف �ملن�صوبة �إىل ذلك �لتاأمن �لطويل �لأجل 
�إىل �لتاأمن �ل�صحي ب�صكل منف�صل يف دفاترها و�صجالتها وعليها 
�أن ت�صمن �أن يتم قيد تلك �لأ�صول و�خل�صوم و�لعائد�ت و�مل�صاريف 

وح�صابها ب�صكل منف�صل ك�صندوق تاأمن طويل �لأجل. 
و�لعائد�ت . 2 و�خل�صوم  �لأ�صول  جميع  تقيد  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

و�مل�صاريف بالن�صبة لوثيقة تاأمن من�صوبة �إىل �صندوق تاأمن طويل 
�لأجل كاأ�صول وخ�صوم وعائد�ت وم�صاريف ذلك �ل�صندوق.  

كجزء  « ون�شرها  ومراجعتها  احل�شابات  تلك  حت�شري  يجب  مالحظة: 
من احل�شابات والقوائم املالية ل�شركة التاأمني. ُيرجى مراجعة الق�شم 

 .8.2.3
�إىل . 3 �أ�صولها،  من  �أيًا  وقت  �أي  يف  تن�صب  �أن  �لتاأمن  ل�صركة  يجوز 

�صندوق تاأمن طويل �لأجل ب�صرط �أل يكون قد �صبق لهذ� �لأ�صل �أن 
ن�صب �إىل �صندوق �آخر. 

الفقرة )3( عملية حتويل  « ُت�شمى معاملة مذكورة يف  اأحيانًا  مالحظة: 
راأ�ص مال اإىل ال�شندوق.  

�لنا�صئة عن طريق �ير�د�ت . 4 �لعائد�ت و�مل�صاريف  يجب قيد جميع 
�أو �إعادة تقييم �أو تغير�ت �أخرى يف �أ�صول وخ�صوم �صندوق تاأمن 
طويل �لأجل كعائد�ت وم�صاريف �أو حتركات يف ر�أ�س �ملال، خا�صة 

بذلك �ل�صندوق.  
�أخرى . 5 �أن حتتفظ ب�صجالت حما�صبة و�صجالت  �لتاأمن  على �صركة 
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منا�صبة لتحديد �لوثائق و�لأ�صول و�خل�صوم و�لعائد�ت و�مل�صاريف 
�ملن�صوبة �إىل هذ� �ل�صندوق. 

9.5.5 ا�ستخدام الأ�سول املن�سوبة اإىل �سندوق التاأمني الطويل الأجل 
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن، �أنه با�صتثناء ما هو م�صموح مبوجب . 1

تاأمن  �صندوق  �إىل  �ملن�صوبة  �لأ�صول  ��صتخد�م  يتم  �لق�صم،  هذ� 
طويل �لأجل فقط لأغر��س �أعمال �ل�صندوق. 

�صندوق . 2 �إىل  �ملن�صوبة  �لأ�صول  �أن  �لتاأمن  �صركة  ت�صمن  �أن  يجب 
�أخرى  لأغر��س  متاحة  تكون  بحيث  حتويلها  يتم  ل  �لأجل  طويل 

ل�صركة �لتاأمن، ما مل ياأخذ �لتحويل �أحد �لأ�صكال �لآتية: 
)ويتم أ.  �ملايل  �لو�صع  عن  تقرير  فائ�س حمدد يف  تخ�صي�س  ي�صكل 

تنفيذه خالل �أربعة �أ�صهر بعد �لتاريخ �ملرجعي للتقرير( 
الق�شم  « مراجعة  ُيرجى  املرجعي،  التاريخ  ملعنى  بالن�شبة  مالحظة: 

 .)3( 8.5.2
يكون مقابل �أ�صول �أخرى بقيمة عادلة. ب. 
لقاء ج.  �ل�صندوق  عن  نيابة  حتملها  مت  م�صاريف  �صد�د  ي�صكل 

م�صروفات م�صندة �إىل �ل�صندوق. 
يكون �إعادة �إ�صناد لالأ�صول �مل�صندة �إىل �ل�صندوق عن طريق �خلطاأ. د. 
بالن�صبة ل�صركة تاأمن يتم �لتعامل معها ك�صندوق تاأمن طويل �لأجل ه. 

فردي، ي�صكل دفع �أرباح نقدية �أو عو�ئد ر�أ�صمالية كما هو مو�صح يف 
�لفقر�ت )4و5و6(.

ل يجوز �أن تقوم �صركة �لتاأمن باأي توزيع عن طريق عو�ئد �أرباح �أو . 3
عائد ر�أ�س مال لأ�صول من�صوبة �إىل �صندوق تاأمن طويل �لأجل �إذ� 

كان �لقيام بذلك خمالفًا لهذ� �لق�صم.  
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طويل . 4 تاأمن  ك�صندوق  ُتعامل  �لتي  �لتاأمن  �صركة  جتني  �أن  يجوز 
عو�ئد  كانت  �إذ�  فقط  ر�أ�صمال  عائد  �أو  �أرباح  عو�ئد  فردي  �لأجل 
�لأرباح �أو عائد �لر�أ�صمال ي�صكل تخ�صي�س فائ�س حمدد يف تقرير 

عن �لو�صع �ملايل بعد �خل�صوع للفقر�ت 5 و 6 
مالحظة: بالن�شبة لتقارير الو�شع املايل، ُيرجى مراجعة الق�شم 8.5.  «

وبالن�شبة لتحديد الفائ�ص، ُيرجى مراجعة الق�شم 8.5.3.
بعد . 5 �أ�صهر  �أربعة  خالل  ر�أ�صمال  عائد  �أو  �أرباح  عو�ئد  دفع  مت  �إذ� 

�لتاريخ �ملرجعي لتقرير �لو�صع �ملايل ذ�ت �ل�صلة، ل يجوز �أن جتعل 
�لدفعة �ملبلغ �لإجمايل لعو�ئد �لأرباح �أو لعائد�ت �لر�أ�س مال من قبل 

�صركة �لتاأمن منذ ذلك �لتاريخ �أن يكون �أعلى من مبلغ �لفائ�س. 
�إذ� مت دفع عو�ئد �أرباح �أو عائد ر�أ�س مال بعد �أربعة �أ�صهر �أو �أكرث . 6

جتعل  لن  �ل�صلة،  ذ�ت  �ملايل  �لو�صع  لتقرير  �ملرجعي  �لتاريخ  من 
�لدفعة �ملبلغ �لإجمايل لعو�ئد �لأرباح �أو عائد�ت ر�أ�س �ملال من قبل 

�صركة �لتاأمن منذ ذلك �لتاريخ �أكرب من 50٪ من مبلغ �لفائ�س. 
مالحظة: على عائد راأ�ص املال الذي ي�شكل تخفي�شًا يف راأ�ص املال من  «

– ُيرجى مراجعة  اأن يكون معتمدًا من قبل امل�شرف  ال�شريحة الأوىل 
الق�شم 9.4.10. 

ل يجوز �أن تقر�س �صركة �لتاأمن )�أو غر ذلك �أن تتيح لال�صتخد�م( . 7
�آخر  غر�س  لأي  �لأجل  طويل  تاأمن  �صندوق  �إىل  من�صوبة  �أ�صوًل 

ل�صركة �لتاأمن �أو ل�صخ�س ذ�ت �ل�صلة. 
كوثيقة . 8 �إليه  �أ�صر  )�صو�ء  عقد�،  �لتاأمن  �صركة  تربم  �أن  يجوز  ل 

�إعادة تاأمن �أو ل(، يكون فيه �صندوق �لتاأمن �لطويل �لأجل لل�صركة 
�لتاأمن  �أن �صركة  لو  �لتاأمن كما  �لعالقة مع �صركة  بنف�س  مرتبطًا 
مبوجب  �ملوؤمنه  �جلهة  هو  و�ل�صندوق  �لتاأمن  �إعادة  �صركة  كانت 

وثيقة �إعادة �لتاأمن. 
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اإر�ساد
�لتاأمن �لطويل  �لتاأمن بن �صناديق  �إعادة  �لفقرة )8(  متنع 
د�خلية  وثائق  طبيعة  ذ�ت  وترتيبات  �لتاأمن  ل�صركة  �لأجل 
لإعادة �لتاأمن، حيث تكون معاملة �لتنازل من�صوبة �إىل �صندوق 
تاأمن طويل �لأجل، بينما معاملة قبول �إعادة �لتاأمن �ملنا�صبة 

لي�صت كذلك.

الق�سم 9.6  املتطلبات الإ�سافية لأعمال التاأمني التكافلي 
9.6.1 تطبيق هذا الق�سم 

ي�صري هذ� �لق�صم على �صركات �لتاأمن �لتكافلي 

9.6.2 اإن�ساء �سناديق التكافل
يجب على �صركة �لتاأمن �إن�صاء �صندوق �أو �أكرث )�صناديق �لتكافل( . 1

لأعمال �لتاأمن �لتكافلي. 
يجب على �صركة �لتاأمن �لتي متار�س �أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل . 2

ب�صفة �أعمال تاأمن تكافلي �أن تتقيد �صناديق �لتكافل �خلا�صة بها 
بالق�صم 9.5. 

9.6.3 اإ�سناد العمل اإىل �سندوق التكافل 
يج���ب �أن ت�صند �صركة �لتاأمن �لتكافل���ي جميع �أعمال �لتاأمن �لتكافلي 

�لتي تز�ولها �إىل �صندوق تكافل �أو �أكرث. 

9.6.4 الف�سل بني �سناديق التكافل
يجب على �صركة �لتاأمن �أن حتتفظ بدفاتر ح�صابات منف�صلة لكل . 1

�صندوق تكافل ُمن�صاأ لديها، وعليها �أن حتتفظ باأية دفاتر ح�صابات 
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�إ�صافية مطلوبة مبوجب هذ� �لف�صل لأعمال �لتكافل �لذي تز�وله. 
و�أية . 2 �ملحا�صبية  بال�صجالت  حتتفظ  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

�إىل  �ملن�صوبة  و�خل�صوم  �لأ�صول  لتحديد  �صرورية  �أخرى  �صجالت 
�صندوق تكافل ُمن�صاأ لديها. 

9.6.5 التعامل مع اأ�سول �سناديق التكافل
�أن  �لأ�صول �ملخ�ص�صة  ل�صندوق تكافل . 1 �لتاأمن  يجب على �صركة 

هو  ما  )با�صتثناء  �ل�صندوق  ذلك  لأغر��س  فقط  ت�صتخدم  معن، 
م�صموح مبوجب �لفقرة )2(( و�أن ل تكون خم�ص�صة �أو متاحة لأي 

غر�س �آخر لل�صركة. 
ل متنع �لفقرة )1(: . 2

تعوي�س �مل�صاهمن عن �مل�صاريف �لتي حتملوها يف ت�صديد �خل�صوم أ. 
�ملن�صوبة كليًا �أو جزئيًا �إىل �صندوق تكافل؛ 

مالحظة: يجوز اأن يقدم امل�شاهمون قر�شا بدون فوائد اإىل ال�شندوق  «
ب�شكل »قر�ص ح�شن«. 

حتى ب.  ذ�ته؛  �ل�صندوق  من  مديره  �إىل  �ل�صندوق  �إد�رة  �أتعاب  دفع 
لو كان �ملدير م�صاهمًا يف �ل�صندوق ب�صرط �أن تو�فق هيئة �لرقابة 

�ل�صرعية لدى �ل�صركة على �لأتعاب.
�أخرى ج.  باأ�صول  عادلة،  �صوق  بقيمة  �لتكافل،  �أعمال  �أ�صول  مبادلة 

ل�صركة �لتاأمن، مبا يف ذلك �لأ�صول �لتي ميلكها �صندوق تكافل �آخر 
�أو م�صاهم. 

�أن . 3 ل�صمان  كافية  ترتيبات  لها  يكون  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
متلك  ل  �لتي  تلك  عد�  فيما   ( �أ�صولها  تت�صمن  �لتي  �لتعامالت 
تكافل  �صندوق  بن  عادلة  غر  عمليات  جتري  ل  عليها(  �ل�صيطرة 
تقوم باإد�رته و �أ�صول م�صاهميها �أو �إذ� كانت تدير �أكرث من �صندوق، 
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فيما بن هذه �ل�صناديق. 
9.6.6 منع تقدمي القرو�س من �سندوق التكافل

يحظر على �صركة �لتاأمن �أن تقدم �أو تن�صب قر�صًا من �صندوق تكافل 
حتتف���ظ به �إىل �صندوق تكافل �آخ���ر �أو �إىل �أي �صخ�س �آخر، ل �صيما � وعلى 

�صبيل �ملثال ل �حل�صر � �لأ�صخا�س �لآتية:
م�صغل تاأمن تكافلي )�أي �صندوق �مل�صاهمن(. أ. 
ع�صو يف جمل�س �إد�رة �أو �لإد�رة �لعليا ل�صركة �لتاأمن.ب. 
�صاحب وثيقة تاأمن. ج. 
�أي من كبار �ملالكن لدى �صركة �لتاأمن.د. 
�صخ�س له عالقة ب�صركة �لتاأمن. ه. 

9.6.7 �سرورة قيام �سركات التاأمني بو�سع �سيا�سات خا�سة بتوزيع الفائ�س 
والعجز 

التعريف.  « حيث  من  تعاونية  التكافلي  التاأمني  �شركات  اإن  مالحظة: 
بالتايل، يكون من حق اأ�شحاب وثائق التاأمني احل�شول على عوائد من 

اأي فائ�ص من �شندوق تكافل ت�شغله �شركة التاأمني التكافلي. 
حتديد . 1 لكيفية  مكتوبة  �صيا�صة  ت�صع  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

وكيفية  و�أ�صا�س  �لتكافلية،  �أعمالها  عن  �لنا�صئ  �لعجز  �أو  �لفائ�س 
و�مل�صاهمن،  �لوثائق  �أ�صحاب  بن  �لعجز  �أو  �لفائ�س  ذلك  توزيع 

و�أ�صلوب حتويل �أي فائ�س �أو عجز �إىل �أ�صحاب  �لوثائق. 
يجب �أن تتقيد �ل�صيا�صة مبعاير هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات . 2

�ملالية �لإ�صالمية، و�أهمها معيار �ملحا�صبة �ملالية رقم 13. 
هيئة  « معايري  من  و13   12 املالية  املحا�شبة  معيارا  يبني   :1 مالحظة 

باأ�صا�س  تتعلق  اأمورًا  الإ�شالمية  املالية  للموؤ�ش�شات  واملراجعة  املحا�شبة 
معاملة عجز وفائ�س �لتاأمن يف �صندوق تكافل. على وجه �خل�صو�س، 
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التكافلي  التاأمني  �شركة  من   13 رقم  املالية  املحا�شبة  معيار  ي�شتوجب 
»ب«  املرفق  يقدم  للفائ�ص.  اأو  للعجز  معاملتها  طريقة  عن  الإف�شاح 
من معيار املحا�شبة املالية رقم 13 اإر�شادًا حول كيفية معاملة عجز اأو 

فائ�ص. 
على �شبيل املثال: طرق ملعاملة عجز: 

• ت�صديده من �حتياطي �أ�صحاب  �لوثائق، �إن ُوجد.	
• و�إعادة 	 غرهم،  �أو  �مل�صاهمن  �صناديق  من   �لعجز  مبلغ  �قرت��س 

ت�صديده من �لفو�ئ�س �مل�صتقبلية.
• �لطلب من حملة �لوثائق ت�صديده على �أ�صا�س ن�صبي.	
• زيادة �أق�صاط �لتاأمن �مل�صتقبلية حلملة �لوثائق على �أ�صا�س ن�صبي.	

على �شبيل املثال: طرق لتخ�شي�ص فائ�ص:
• �إذ� �أجرو� 	 تخ�صي�صه �إىل جميع  حملة �لوثائق ، بغ�س �لنظر عّما 

مطالبات �أم ل على �لوثيقة خالل �ملدة �ملالية ذ�ت �ل�صلة.
• توزيعه يف ما بن حملة �لوثائق �لذين مل يجرو� �أية مطالبات خالل 	

�ملدة �ملالية ذ�ت �ل�صلة.
• توزيعه يف ما بن حملة �لوثائق �لذين مل يجرو� �أية مطالبات خالل 	

�ملدة �ملالية ذ�ت �ل�صلة وحملة �لوثائق �لذين �أجرو� مطالبات مببالغ 
�أقل من م�صاهمات �لتاأمن �لتي دفعوها، بحيث ي�صتلم حملة �لوثائق 
من �لفريق �لأخر فقط �لفارق بن م�صاهمات �لتاأمن �خلا�صة بهم 

ومطالباتهم خالل �ملدة �ملالية. 
• توزيعه يف ما بن حملة �لوثائق و�مل�صاهمن. 	

�صركة . 3 لدى  �ل�صرعية  �لرقابة  هيئة  قبل  من  �ل�صيا�صة  �عتماد  يجب 
�لتاأمن.

على �صركة �لتاأمن و�صع �أكرث من �صيا�صة �إذ� كانت تز�ول �أكرث من . 4
نوع من �أعمال �لتاأمن �لتكافلي. 
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9.6.8 �سرورة موافاة امل�سرف بن�سخ عن �سيا�سات التوزيع 
يجب على �صركة �لتاأمن تزويد �مل�صرف بن�صخة عن �صيا�صتها ب�صاأن . 1

توزيع �لفائ�س ومتويل �لعجز، وذلك خالل 10 �أيام عمل من تاريخ 
�عتماد هيئة �لرقابة �ل�صرعية لدى �صركة �لتاأمن لل�صيا�صة. 

ل�صركة . 2 يجوز  ل  �ملركزي،  �مل�صرف  �إىل  �ل�صيا�صة  هذه  ت�صليم  بعد 
�لتاأمن تعديل تلك �ل�صيا�صة �إل بعد مو�فقة هيئة �لرقابة �ل�صرعية 
�ل�صيا�صة  من  بن�صخة  �مل�صرف  تزويد  �ل�صركة  وعلى  �ل�صركة،  لدى 
�لرقابة  هيئة  مو�فقة  بعد  عمل  �أيام   10 خالل  وذلك  �ملعدلة، 

�ل�صرعية. 

9.6.9 التحديد ال�سنوي للفائ�س اأو العجز 
ين�صاأ . 1 �أو عجز  فائ�س  �أي  �صنويًا  �أن حتدد  �لتاأمن  �صركة  يجب على 

على كل �صندوق تكافل حتتفظ به. 
ل يجوز �أن توزع �صركة �لتاأمن فائ�صا �أو عجزً� من �صندوق تكافل . 2

�إىل �أن يتم حتديد مبلغ �لفائ�س �أو �لعجز من قبل خبرها �لإكتو�ري 
�لرئي�س. 

يجب �أن يتم �إجر�ء �أي توزيع خالل �أربعة �أ�صهر بعد �لتاريخ �ملرجعي . 3
للتحديد �لذي يجريه �خلبر �لإكتو�ري. 

�أو . 4 �أرباح  �أي   بتوزيع   �أن تخطر �مل�صرف  �لتاأمن  يجب على �صركة 
�لوثائق  خالل 20  �إىل حملة  �أو و�صفه(  ت�صميته  فائ�س )كيفما مت 

يوم عمل من تاريخ �لإعالن عن �لتوزيع.
�لوثائق، . 5 �إىل حملة  �أي توزيع  �أن ل جتري  �لتاأمن  يجب على �صركة 

قبل   � تلتزم  مل  �إذ�  �لتوزيع،  حتكم  �لتي  �لقو�عد  عن  �لنظر  بغ�س 
�لتوزيع �أو بعده �  باحلد �لأدنى من متطلبة ر�أ�س مالها. 
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الق�سم 9.7 ال�ستثمارات وتقييم الأ�سول واخل�سوم 
9.7.1 �سيا�سة ال�ستثمار

تبن . 1 ��صتثمار  ب�صيا�صة  وحتتفظ  ت�صع  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 
طبيعة ودور ومدى �أن�صطتها �ل�صتثمارية وكيفية �لتز�مها مبتطلبات 

هذ� �لق�صم. 
لالإجتار . 2 و�صو�بط   و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  �ل�صيا�صة  تت�صمن  �أن  يجب 

بالعمالت �لأجنبية، ويجب �أن تت�صمن �ل�صيا�صة و�صع �صقف �أق�صى 
لهذ� �لجتار )ُيحّدد كن�صبة مئوية من �لأ�صول �لإجمالية(. 

�صيا�صات . 3 مع  متو�فقة  �ل�صركة  ��صتثمار  �صيا�صة  تكون  �أن  يجب 
و�إجر�ء�ت خماطر �ل�صتثمار �خلا�صة بها. 

اإر�ساد
يجوز �أن تكون �صيا�صة ��صتثمار �صركة �لتاأمن جزءً� من �صيا�صة 
و�إجر�ء�ت خماطر �ل�صتثمار �خلا�صة بها �أو يف وثيقة م�صتقلة. 

التاأمني  خ�سوم  مع  التاأمني  �سركة  اأ�سول  قيمة  تطابق  �سرورة   9.7.2
ال�سافية اخلا�سة بها 

يجب على �صركة �لتاأمن �أن حتتفظ باأ�صول دعم تطابق قيمتها على . 1
�لأقل خ�صوم �لتاأمن �ل�صافية �خلا�صة بها.

مالحظة: يتم الإقرار باأ�شول وخ�شوم �شركة التاأمني وُيعتد بقيمتها يف  «
التاريخ املرجعي ملالءة مالية. 

يجب �أن تت�ّصم �لأ�صول  بخ�صائ�س �لأمان و�لربحية و�لقابلية للت�صويق . 2
منا�صبة لطبيعة وم�صتوى درجة �لتعقيد �أعمال �صركة �لتاأمن ويجب 
�أن تكون منوعة وموزعة ب�صكل كاف، كما يجب �أن تكون مببلغ كاف 
وبعملة منا�صبة ويف فرتة منا�صبة ل�صمان تطابق �لتدفقات �لنقدية 
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�ملتوقعة من  �لنقدية �خلارجة  �لتدفقات  �لنا�صئة عنها مع  �لد�خلة 
خ�صوم �لتاأمن �ل�صافية عند ��صتحقاق �خل�صوم. 

3 . ،)2( �لفقرة  يف  �ملتوقعة  �خلارجة  �لنقدية  �لتدفقات  حتديد  عند 
على �صركة �لتاأمن �أن تر�عي جميع �خليار�ت �لو�ردة يف �صيا�صات 

�لتاأمن �خلا�صة بها. 
لأجل . 4 بها  �لحتفاظ  يتم  �لتي  �لأ�صول  على  �لق�صم  هذ�  ي�صري  ل 

تغطية خ�صوم مرتبطة باملوؤ�صر�ت. 
و��صتثناء من �لبند �ل�صابق ي�صري هذ� �لق�صم على �لأ�صول �لتي يتم . 5

�لحتفاظ بها لأجل تغطية �جلزء �مل�صمون من �أية وثيقة تاأمن طويل 
منفعة  �أو  ��صتثمار  �أد�ء  �صمان  تت�صمن  باملوؤ�صر�ت  مرتبطة  �لأجل 

م�صمونة �أخرى. 

9.7.3 ما هي الأ�سول وال�ستثمارات امل�سموحة 
يجوز �أن ت�صتثمر �صركة �لتاأمن يف �أي �أ�صل �أو �أد�ة ��صتثمارية فقط . 1

�إذ� متكنت من حتديد وقيا�س ومر�قبة و�إد�رة و�لتبليغ عن �ملخاطر 
�لنا�صئة عن �لأ�صل �أو �لأد�ة، ومتكنت من �أخذ تلك �ملخاطر يف عن 

�لعتبار عند تقييم �حتياجاتها من �ملالءة. 
�أن . 2 ت�صمن  ��صتثمار�ت بطريقة  �أن جتري  �لتاأمن  �صركة  يجب على 

نوعية  وذ�ت  ومربحة  و�صائلة  �آمنة  حمفظتها  يف  �ملوجودة  �لأ�صول 
�أو  �أ�صل  فئة  على  �لرتكز  �أو  �ملفرط  �لعتماد  تتفادى  و�أنها  جيدة 
منطقة �أو م�صدر �و جمموعة م�صادر و�أن تتفادى �لرت�كم �لفائ�س 

للمخاطر يف �ملحفظة. 
يف كل �لأحو�ل يجب على �صركة �لتاأمن ��صتثمار 5٪ على �لأقل من . 3

�أ�صولها �ملنطبقة يف �لنقد/ �لود�ئع لدى �لبنوك �أو ما يعادل �لنقد 
د�خل قطر.
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يجب على �صركة �لتاأمن �أن حتتفظ مب�صتويات �حرت�زية ل�صتثمار�تها . 4
يف �لأ�صول و�لأور�ق �ملالية غر �ملقبولة لالإجتار بها يف �صوق مالية 

منظمة. 
لتغطية . 5 متلكها  �أ�صوًل  ت�صتثمر  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

خم�ص�صات فنية تنا�صب طبيعة وفرتة خ�صوم �لتاأمن �خلا�صة بها 
وتعود باملنفعة على كافة �أ�صحاب �لوثائق و�مل�صتفيدين، مع مر�عاة 

�أي �أهد�ف لل�صيا�صة مت �لإف�صاح عنها من قبل �صركة �لتاأمن. 
اإر�ساد

�صور لالأ�صكال �لغالبة �لتي يتوقعها �مل�صرف � على �صبيل �ملثال 
�  لال�صتثمار�ت �لتي يتم �متالكها لتغطية �ملخ�ص�صات �لفنية 

	•ب�صكل �أ�صول �صائلة:
�ملعادل. �لنقد  و�أدو�ت  	•�لنقد 

لأجل. 	•ود�ئع 
مالية قابلة لالإجتار على �لفور. 	•�أور�ق 

علنًا. مدرجة  �صركات  يف  	•�أ�صهم 
	•�صند�ت �صائلة ل�صركات �أو لدولة. 

9.7.4 احلدود اخلا�سة برتّكزات ال�ستثمار
بالن�صبة ل�صركة تاأمن موؤ�ص�صة يف قطر )غر �صركة �لتاأمن �ملقيد( . 1

يجب �أن ل تزيد حدود تركز�ت ��صتثمار�ت �أ�صولها �ملنطبقة على: 
�أ ) أ.  �لعمود  �ل�صقوف يف  �أ�صول وردت يف �جلدول 9.7.4:  لكل فئة 

�صو�ء كانت د�خل �أو خارج �مليز�نية(.
لطرف مقابل وحيد �أو ملجموعة من �لأطر�ف �ملقابلة �ملرتبطة )مبا ب. 

يف ذلك جمموعة �صركة �لتاأمن نف�صها( لكل فئة �أ�صول ذ�ت �صلة 
وردت يف �جلدول 9.7.4 : �ل�صقوف يف �لعمود ب
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�شركة  « على  تنطبق   9.7.4 اجلدول  يف  الواردة  ال�شقوف  مالحظة 
التاأمني على اأ�شا�ص كيان منفرد فقط. 

�لإجمالية مطروح . 2 �لأ�صول  تعني:  �لتاأمن  ل�صركة  �ملنطبقة  �لأ�صول 
منها �لذمم �ملدينة لإعادة �لتاأمن و�لذمم �ملدينة لأق�صاط �لتاأمن 
�ملعنوية  و�لأ�صول  �لثابتة  و�لأً�صول  �ملوؤجلة  �ل�صتحو�ذ  وتكاليف  
وغرها من �لأ�صول �لتي ل يتم �لحتفاظ بها لأغر��س ��صتثمارية. 

اإر�ساد
عند ح�صاب قيمة �لأ�صول �ملنطبقة، يجب �قتطاع بنود كاأ�صول 
و�لدخل   �ل�صلفات  �أو  �مل�صبقة  �لدفعات  �أو  �ملوؤجلة  �ل�صريبة 

�مل�صتحق، من �لأ�صول �لإجمالية ل�صركة �لتاأمن. 
ل ت�صري �لفقرة )1( على �لأ�صول �لتي يجب �قتطاعها من �إجمايل . 3

ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن من �ل�صريحة �لأوىل ومن �ل�صريحة �لثانية. 
توزيع وتخ�صي�س �ملوجود�ت �مل�صتثمرة �مل�صموح �لقيام بها من قبل . 4

�صركات �لتاأمن:

العمود اأنوع الأ�سول امل�ستثمرة
احلد الأعلى لفئة 

اأ�سول معينة

العمود ب 
احلد الأعلى جلهة 

واحدة اأو ل 
جمموعة من اجلهات 

املعنية.
يعادلها  وما  �لبنوك  لدى  �لود�ئع  �لنقد، 

)د�خل قطر(
%100%50

يعادلها  وما  �لبنوك  لدى  �لود�ئع  �لنقد، 
)خارج قطر(

%50%25
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)مبا  �ل�صيادية  و�ل�صند�ت  �ملالية  �لأور�ق 
دولة  عن  �ل�صادرة  �ل�صكوك(  ذلك  يف 
قطر �أو من قبل كيان يف �لقطاع �حلكومي

مالحظة: ملعنى كيان يف �لقطاع �حلكومي يرجى 
مر�جعة 12.2.3

%95%25

�ل�صند�ت �ل�صيادية �لأخرى )مبا يف ذلك 
�ل�صكوك(، ذ�ت �لت�صنيف  1، 2 �أو 3

%80%25

�ل���������ص����ن����د�ت و�ل���������ص����ك����وك، )ج��م��ي��ع 
�ل�صتحقاقات( ، ذ�ت �لت�صنيف 1 ، 2 �أو 
و�لتز�مات  �لثانوية  �لديون  )با�صتثناء   3
معها  �لتعامل  مت  �لتي  �حلكومية  �لديون 

يف �أماكن �أخرى يف هذ� �جلدول(

%30%20

�ل���������ص����ن����د�ت و�ل���������ص����ك����وك، )ج��م��ي��ع 
 5 �أو   4 �لت�صنيف  ، ذ�ت  �ل�صتحقاقات( 

)با�صتثناء �لديون �لثانوية(

%10%5

�ل�صتثمار يف �لأ�صهم �ملدرجة يف بور�صة 
و  �لمتياز  �أ�صهم  ذلك  يف  مبا  قطر 

�ل�صناديق �ل�صتئمانية

%30%15

مبا  �ملدرجة  غر  �لأ�صهم  يف  �ل�صتثمار 
�ل�صناديق  و  �لمتياز  �أ�صهم  ذلك  يف 

�ل�صتئمانية )د�خل قطر( 

%10-

�ل�صتثمار يف �لأ�صهم �ملدرجة مبا يف ذلك 
�ل�صتئمانية  �ل�صناديق  و  �لمتياز  �أ�صهم 

)خارج قطر(

%20%10

مبا  �ملدرجة  غر  �لأ�صهم  يف  �ل�صتثمار 
�ل�صناديق  و  �لمتياز  �أ�صهم  ذلك  يف 

�ل�صتئمانية )خارج قطر( 

%10%5

جهة  تديرها  �لتي  �لنقد  �إد�رة  �صناديق 
نظرة م�صنفة يف �لفئة 1 �أو 2 �أو 3

%20%10

جهة  تديرها  �لتي  �لنقد  �إد�رة  �صناديق 
نظرة م�صنفة يف �لفئة 4 �أو 5

%10%5
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�مل�صمونة  تلك  ذلك  يف  مبا  �لقرو�س 
بوثائق �لتاأمن على �لأ�صخا�س )با�صتثناء 
وثائق �لتاأمن �ملرتبطة بعو�ئد على �أ�صول 

معينة( �ل�صادرة من قبل �ل�صركة

%30%15

-5�لدين �لثانوي �ملدرج �أو غر �ملدرج
-20ملكية �لعقار�ت �ملبا�صرة

�لتاأمن  �إعادة  �أ�صول  غر  �لأ�صول 
�مل�صتثمرة �لأخرى

10-

9.7.5 القيود على الأً�سول اخلارجية 
يجب عل���ى �صركة �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف دولة قط���ر )غر �صركة �لتاأمن 

�ملقيد( �صمان �أن تفي �أ�صولها �ملنطبقة باملتطلبات �ملُركبة �لآتية: 
يجب �أن يتم �ل�صتثمار بن�صبة 50٪ على �لأقل من �أ�صولها �ملنطبقة أ. 

د�خل �لدولة. 
�أماكن ب.  يف  �ملنطبقة  �أ�صولها  من   ٪30 من  �أكرث  ��صتثمار  يجوز  ل 

�خت�صا�س ق�صائي خارج جمل�س تعاون دول �خلليج �لعربية. 
مالحظة: ورد تعريف عن الأ�شول املنطبقة يف الق�شم 9.7.4 )2(.  «

9.7.6 الأ�سول بالعمات الأجنبية 
على �أ�صول �صركة �لتاأم���ن �ملوؤ�ص�صة يف دولة قطر )غر �صركة �لتاأمن 
�ملقي���د( �ملخ�ص�ص���ة بعم���الت �أجنبية �أن تك���ون د�ئمًا م�صاوي���ة خل�صومها 

�ملخ�ص�صة بعمالت �أجنبية. 

9.7.7 ا�ستخدام اأدوات امل�ستقات املالية 
ل يجوز �أن ت�صتخدم �صركة �لتاأمن �أد�ة م�صتقات مالية للم�صاربة �أو . 1

�لجتار من �أجل �لتملك. 
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يجوز �أن ت�صتخدم �صركة �لتاأمن �أد�ة م�صتقات مالية للتخفيف من . 2
ولأجل  �ل�صليم  �لتحّوط  لأجل  لتخفي�صها،  �أو  �ملالية  �ملخاطر  درجة 

�إد�رة حمافظ فعالة. 

9.7.8 قيا�س قيمة الأ�سول واخل�سوم
باأقل من �لقيمة �ملحددة . 1 �أ�صل  �لتاأمن قيمة  �أن تقي�س �صركة  يجوز 

وفقًا لهذ� �لق�صم. 
يجوز �أن تقي�س �صركة �لتاأمن قيمة خ�صم باأكرث من �لقيمة �ملحددة . 2

وفقًا لهذ� �لق�صم. 
يجوز �أن ت�صتخدم �صركة �لتاأمن طريقة تقريبية لقيا�س قيمة �أ�صل �أو . 3

خ�صم �إذ� مل تكن �لنتيجة �لتي مت �حل�صول عليها من خالل �لقيام 
بذلك خمتلفة �إىل حد كبر عن �لنتيجة �لتي مت �حل�صول عليها من 

خالل ��صتخد�م طريقة مطلوبة مبوجب هذ� �لق�صم. 
اإر�ساد

مثاًل، �إن �قتطاع خ�صوم �لتاأمن �لتي تتوقع �صركة �لتاأمن �أنه 
�لتاريخ  من  �صهرً�   12 خالل  كامل  ب�صكل  �صد�دها  يتم  �صوف 
�إىل  رقم خمتلف  �أي  يحدث  لن  �ل�صلة  ذ�ت  للمالءة  �ملرجعي 
حد كبر بالن�صبة لتلك �خل�صوم. يف هذه �حلالة، قد يكون من 
حل�صاب  خ�صم  معدل  ت�صتخدم  ل  �أن  �لتاأمن  ل�صركة  �ملعقول 

�لقيمة �حلالية خل�صوم �لتاأمن �ملذكورة. 
�أو . 4 �أ�صل  قيمة  قيا�س  �لتاأمن  �صركة  من  يطلب  �أن  للم�صرف  يجوز 

خ�صم وفقًا للمبادئ �لتي يقررها �و يطلبها �مل�صرف. 
اإر�ساد

�لفقرة  يف  عنها  �ملن�صو�س  �ل�صالحية  �مل�صرف  ميار�س  قد 
من  فئة  �أو  �أ�صل  ح�صاب  على  حتفظات  لديه  كان  �إذ�   )4(
تعاقد�ت  تكون  قد  �لتي  �لتاأمن  �إعادة  �أ�صول  )مثاًل  �لأ�صول 

لتحويل خماطر حمدودة( كاأ�صل بقيمة كاملة. 



330

9.7.9 ت�سنيف وثائق التاأمني
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صنف يف �صجالتها �خلا�صة كل وثيقة تاأمن . 1

كجهة  تربمها  تاأمن  �إعادة  وثيقة  وكل  تاأمن  �صركة  ب�صفة  تربمها 
متنازلة، وفقًا لنوع �لتاأمن �لذي تتعلق به �لوثيقة. 

مالحظة: اإن اأنواع التاأمني مو�شوفة يف الأق�شام من 1.2.6 اإىل 1.2.8.  «
�إذ� كانت وثيقة تاأمن تتعلق باأكرث من نوع تاأمن و�حد، على �صركة . 2

�لتاأمن �أن تقيد ب�صكل منف�صل �أجز�ء �لوثيقة �لتي تتعلق بكل نوع، 
وميكن عدم قيد �لأجز�ء غر �ملهمة. 

مالحظة: عادة، ل ُيعترب جزء من  وثيقة تاأمني تغطي خطر من نوع اآخر  «
غري النوع الرئي�ص الذي تتعلق به الوثيقة كجزء مهم اإذا كانت املنفعة 
املوؤمن عليها متعلقة وتابعة للمنفعة اأو للمنافع الرئي�شة املوؤمنة مبوجب  
الوثيقة، وميثل اأقل من 01% من ق�شط التاأمني املكتتب الإجمايل مبوجب 

الوثيقة. 

9.7.10 طريقة قيا�س القيم
لأ�ص�س . 1 وفقًا  وخ�صومها  باأ�صولها  تقر  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

�ملحا�صبة �ملن�صو�س عليها يف �لق�صم 8.2.2، وعليها قيا�س �لقيم 
لأ�ص�س  وفقًا  و�خل�صوم  �لأً�صول  تلك  �إىل  �إ�صنادها  يتم  �صوف  �لتي 

�ملحا�صبة �ملذكورة. 
�لق�صم . 2 ن�ّس  �إذ�  �لفقرة )1(  ت�صري  ل  �ل�صابق  �لبند  و��صتثناء من 

على ذلك. 
مالحظة: تتعلق هذه ال�شتثناءات مبا يلي: «

• حتقيق 	 لأجل  و�خل�صوم  �لأ�صول  بع�س  معاملة  ب�صاأن  معينة  قو�عد 
هدف رقابي مل يتحقق من خالل تطبيق �أ�ص�س �ملحا�صبة �ملن�صو�س 

عليها يف �لق�صم  8.2.2. 
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• �ملحا�صبة 	 �أ�ص�س  �لتعامل معها على  يتم  �لتي مل  �لأ�صول و�خل�صوم 
�ملن�صو�س عليها يف �لق�صم 8.2.2.

• قيا�س قيمة 	 �لتاأمن  �صركة  �إلز�م  �مل�صرف يف  �لتي ميلكها  �ل�صلطة 
�لق�صم  مر�جعة  ُيرجى   – معينة  بطريقة  معن  خ�صم  �أو  �أ�صل 

 .)4( 9.7.8

9.7.11 اأثر الفرتا�سات 
�إذ� كانت قيمة �أ�صل �أو خ�صم تعتمد على �لفرت��صات �لتي مت �إجر�وؤها 
�أو عل���ى �لو�صيل���ة �مل�صتخدمة، على �صرك���ة �لتاأمن �أن ت�صم���ن �أن يتم �إبر�ز 
�أي تغي���ر يف �لفرت��ص���ات �أو �لو�صيلة فورً� يف �لقيمة �ملن�صوبة �إىل �لأ�صل �أو 

�خل�صم. 

التاأمينية  بالريا�سيات  اخلا�سة  املبادئ  حتديد  للم�سرف  يجوز   9.7.12
)الإكتوارية(

يج���وز �أن يحدد �مل�ص���رف مبادئ �لريا�صيات �لتاأميني���ة )�لإكتو�رية( 
�لتي يجب ��صتخد�مها من قبل �صركة �لتاأمن يف تقييم �أ�صولها وخ�صومها.

9.7.13 ا�ستبعاد اخل�سوم 
ل يجوز �أن ت�صتبعد �صركة �لتاأمن خ�صم تاأمن )�أو جزءً� منه( قبل . 1

�أن ينتهي �أو ُينفذ �أو ُيلغى �للتز�م �لذي ين�صاأ عنه �خل�صم. 
لإز�لة �أي �صك، �إذ� ��صرتت �صركة �لتاأمن �إعادة تاأمن تغطي خ�صمًا . 2

)�أو جزءً� من خ�صم(، فال يجوز �أن ت�صتبعد �ل�صركة �خل�صم ما مل 
توؤد عملية �ل�صر�ء �إىل ت�صديد �أو �إلغاء �لتز�م ن�صاأ عنه �خل�صم. 
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9.7.14 الأ�ساليب والفرتا�سات التي يجب ا�ستخدامها 
�أ�صاليب . 1 ��صتخد�م  �لتاأمن  �لتاأمن، على �صركة  عند قيا�س خ�صوم 

�صعوبة  وم�صتوى  ودرجة  لطبيعة  منا�صبة  �حرت�زية  و�فرت��صات 
�أعمالها وتكون متو�فقة مع �ملمار�صة �لإكتو�رية �ملقبولة عمومًا. 

يجب على �لأ�صاليب و�لفرت��صات �أن: . 2
تلجاأ �إىل ر�أي حمرتف وتدريب وخربة.أ. 
تر�عي �لإح�صائيات و�ملعلومات �لأخرى �ملتوفرة ب�صكل معقول.ب. 
ل تبالغ �أو تقلل يف �لت�صريح عن قيمة خ�صم عن ق�صد.ج. 
تكون متو�فقة من �صنة �إىل �أخرى و�أن ل يتم تغيرها ب�صكل تع�ّصفي.د. 
تكون متو�فقة مع �أ�صلوب تقييم �لأ�صول �لذي تعتمده �صركة �لتاأمن.ه. 
تت�صمن هو�م�س منا�صبة لل�صماح بانحر�فات عك�صية للعنا�صر ذ�ت و. 

�ل�صلة تكون كافية ل�صمان عدم وجود �أي خطر غر متوقع يوؤدي �إىل 
عدم �إمكانية ت�صديد خ�صوم حملة �لوثائق عند ��صتحقاقها. 

�أو ز.  �لأرباح  بتوزيع  تقر  �أن  �لأجل،  �لطويل  �لتاأمن  لأعمال  بالن�صبة 
�لفو�ئ�س �لنا�صئة بطريقة منا�صبة خالل فرتة كل عقد تاأمن. 

9.7.15 توّقع التدفقات النقدية 
عن���د توقع �لتدفق���ات �لنقدية لأعمال �لتاأمن، عل���ى �صركة �لتاأمن �أن 
تر�ع���ي طبيعة �لتوقع���ات و�لعنا�ص���ر �ملرتبطة بتلك �لأعم���ال، مبا يف ذلك 

)بح�صب ما يكون منا�صبا( ما يلي: 
عائد�ت �ل�صتثمار �ملتوقعة.أ. 
��صرتجاعات �إعادة �لتاأمن �ملتوقعة. ب. 
معدل �لوفيات و�حلالت �ملر�صية. ج. 
�مل�صاريف.د. 
�خليار�ت و�لكفالت. ه. 
معدل �ل�صريان.و. 
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اإر�ساد
تقييمه . 1 يجب  ماليا  تدفقًا  كان  – �إذ�  �ل�صتثمار  عائد�ت 

يعك�س  �أن  يجب  م�صتقبلية،  ��صتثمار  عائد�ت  على  يعتمد 
�لفرت��س بالن�صبة لعائد�ت �ل�صتثمار عائد�ت �ل�صتثمار 
�ملتوقعة �ملنطبقة على �لأ�صول �لتي تعتمد عليها �لتدفقات 

�لنقدية. 
�لتدفقات . 2 تقّيم  �أن  �لتاأمن  �صركة  – على  �لتاأمن  �إعادة 

و�فرت��صات  �أ�صاليب  با�صتخد�م  �لتاأمن  لإعادة  �لنقدية 
�لأ�صاليب  هي  ما  بقدر  �حرت�زية  �لأقل  على  تكون 
و�لفرت��صات �مل�صتخدمة لتقييم �لعقود �لأ�صا�صية لإعادة 

�لتاأمن �لتي مت �إعادة �لتاأمن عليها.
�لفرت��صات . 3 على   – �ملر�صية  و�حلالت  �لوفيات  معدل 

ت�صتخدم  �أن  �ملر�صية  و�حلالت  �لوفيات  معدل  ب�صاأن 
تكون  �ملر�صية  و�حلالت  للوفيات  �حرت�زية  معدلت 
منا�صبة للبلد �أو ملنطقة �إقامة �لأ�صخا�س �لذين مت �لتاأمن 

على حياتهم �أو �صحتهم. 
�مل�صاريف – على �صركة �لتاأمن �أن جتري ب�صكل �صمني . 4

�أو �صريح تخ�صي�صًا يف �حتياطيها �حل�صابي للم�صاريف،  
مببلغ ل يقل عن �ملبلغ �ملتوقع حتمله، بناء على �لفرت��صات 

�لحرت�زية، يف تنفيذ عقود �لتاأمن. 
�لتاأمن  . 5 �صركة  حددت  �إذ�   – و�لكفالت  �خليار�ت 

�أن  عليها  �لأجل،  طويل  تاأمن  لعقد  �حل�صابي  �حتياطيها 
تدخل مبلغًا لتغطية: 

• قيام 	 عن  مبا�صرة  تنتج  قد  �لتي  �خل�صوم  يف  زيادة  �أي 
�صاحب �لوثيقة مبمار�صة خيار مبوجب ذلك �لعقد.
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• �لتي 	 �ملخ�ص�صة  �أو  �ملعلنة  �أو  �ملناطة  �ملكافاآت  كافة 
فردي   ب�صكل  �أو  جماعي  ب�صكل  �لوثائق  حملة  ي�صتحقها  

مبوجب عقودهم.
�إذ� كانت �لقيمة �لتنازلية لعقد ما مكفولة، يجب �أن يكون 
مبلغ �لحتياطي  �حل�صابي لذلك �لعقد م�صاوية على �لأقل 

للقيمة �ملكفولة يف ذلك �لوقت. 
معدلت . 6 ب�صاأن  �فرت��صات  �إجر�ء  �ل�صريان– يجوز  معدل 

�إذ�  �حل�صابي  �لحتياطي  ح�صاب  يف  �لطوعي  �لتوقف 
�خلا�صة  �لعامة  باملتطلبات  تتقيد  �لفرت��صات  كانت 

بالفرت��صات �لحرت�زية. 

9.7.16 ح�ساب اخل�سوم ومعدلت اخل�سم 
عن���د ح�صاب �لقيمة �حلالي���ة خل�صم، يجب �أن يك���ون معدل �لقتطاع 
تقديرً� �حرت�زيًا للربح �ملتوقع حتقيقه من خالل �أ�صول �صركة �لتاأمن �لتي 
تكون كافية من حيث �لقيمة ومنا�صبة من حيث �لطبيعة لتغطية خم�ص�صات 

�خل�صم. 

اإر�ساد
• يجب على �صركة �لتاأمن، يف تقديرها لتقييم ربح مالئم 	

�خل�صوم  خللفية  كافيًا  �عتبارً�  تويل  �أن  �لقتطاع،  ملعدل 
�لأ�صول  ونوعية  و�خل�صوم(  �لأ�صول  مطابقة  )لأغر��س 

�لتي تدعم تلك �خل�صوم. 
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9.7.17 التاريخ املرجعي للماءة 
يت���م تقييم �لتز�م �صركة �لتاأم���ن مبتطلبات ر�أ�س �ملال �لو�ردة يف هذه 
�لتعليمات يف تو�ريخ معينة، ُي�صمى كل تاريخ كهذ�  �لتاريخ �ملرجعي للمالءة. 

اأمثلة
• لأغر��س ح�صاب �حلد �لأدنى ملتطلبة ر�أ�س �ملال على �أ�صا�س ربع �صنوي ، ن�صف 	

�صنوي �أو �صنوي، يجب �أن يكون �لتاريخ �ملرجعي للمالءة هو �لتاريخ �لذي تنتهي 
فيه فرتة تقدمي �لتقارير.  

• �لتاأمن و�حلد �لأدنى ملتطلبة ر�أ�س �ملال من 	 لأغر��س �لتقييم �ل�صنوية خل�صوم 
يكون  �لق�صم 8.5.1،  ، كما هو مطلوب مبوجب  �لرئي�س  �لكتو�ري  قبل �خلبر 
�صنة  �مل�صرف  يعتمد  )ما مل  عام  كل  دي�صمرب من   31 للمالءة  �ملرجعي  �لتاريخ 

مالية خمتلفة ل�صركة �لتاأمن(.

التاأمني  جمال  يف   – التاأمني  وخ�سوم  اأ�سول  وقيا�س  تقدير   9.7.18
ال�سحي والتاأمني العام 

�صركة . 1 وخ�صوم  �أ�صول  وقيا�س  لتقدير  بالن�صبة  �لق�صم  هذ�  ي�صري 
�لتاأمن يف جمال �أعمال �لتاأمن �ل�صحي و�لتاأمن �لعام. 

يجب معاملة  �لتز�مات �ق�صاط �لتاأمن يف �لتاريخ �ملرجعي للمالءة . 2
تاريخ  يف  �لتاأمن  �ق�صاط  �لتز�مات  تكون  و  كخ�صم،  �ل�صلة  ذ�ت 
�لت�صوية  وتكاليف  �مل�صتقبلية  �ملطالبات  دفعات  قيمة  هي:  معن 
م�صتقبلية  �أحد�ث  عن  �لنا�صئة  �ملرتبطة  �ملبا�صرة  وغر  �ملبا�صرة 

موؤمنة مبوجب �لوثائق �ل�صارية �ملفعول. 
التاأمني  « اق�شاط  التزامات   التاأمني  �شركات  تعامل  ما  غالبًا  مالحظة: 

اكت�شابه  يتم  مل  الذي  للق�شط  خم�ش�ص   منف�شلني،  كمخ�ش�شني  
وخم�ش�ص عجز الق�شط، وُي�شار اأحيانًا اإىل جمموع املخ�ش�شني بعبارة 
ُي�شتخدم  التعبري  ذلك  اأن  رغم  مدته،  منتهية  غري  املخاطر  احتياطي 

اأحيانا ملخ�ش�ص عجز الق�شط وحده. 
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�لتاريخ �ملرجعي . 3 بالن�صبة ملطالبات غر م�صددة يف  ُيعامل �خل�صم 
م�صددة  غر  ملطالبات  بالن�صبة  �خل�صم  ويكون  كخ�صم،  للمالءة 
�ملبا�صرة وغر  �لت�صوية  �مل�صتقبلية وتكاليف  قيمة دفعات �ملطالبات 

�ملبا�صرة �ملرتبطة �لنا�صئة عن �أحد�ث موؤمنة قد ح�صلت.  
مالحظة: تعامل بع�ص �شركات التاأمني اخل�شم بالن�شبة ملطالبات غري  «

املبلغ  للمطالبات  بالن�شبة  – خ�شم  منف�شلة  خ�شوم  كثالثة  م�شددة 
واخل�شم  عنها  املبلغ  غري  املتحملة  للمطالبات  بالن�شبة  وخ�شم  عنها 

بالن�شبة لتكاليف الت�شوية )ُي�شمى اأي�شًا م�شاريف ت�شوية اخل�شائر(. 
��صرتجاعهم . 4 �ملتوقع  �لآخرون  و�ملدينون  �لتاأمن  �إعادة  قيمة 

كمطالبات كما هو مبن يف �لفقرتن 2 و 3 يجب معاملتهم كاأ�صل.

التاأمني  جمال  يف   – التاأمني  وخ�سوم  اأ�سول  وقيا�س  تقدير   9.7.19
الطويل الأجل

ي�صري هذ� �لق�صم على تقدير وقيا�س �أ�صول وخ�صوم تاأمن �صركة . 1
�لتاأمن يف جمال �لتاأمن �لطويل �لأجل. 

يجب معاملة مبلغ منافع �لوثيقة �مل�صتحقة �لدفع يف �لتاريخ �ملرجعي . 2
للمالءة ذ�ت �ل�صلة كخ�صم، تعني منفعة �ملطالبات حتت �لت�صديد 

�لوثيقة مبلغًا متوجب دفعه مبوجب وثيقة تاأمن نتيجة وقوع حدث.
مبوجب . 3 �مل�صتقبلية  �لوثيقة  ملنافع  �ل�صافية  �لقيمة  معاملة  يجب 

�ل�صلة  ذ�ت  للمالءة  �ملرجعي  �لتاريخ  يف  �ملفعول  �صارية  �لوثائق 
يف  حمدد  هو  كما  �ملحتملة  �خل�صوم  جميع  مر�عاة  مع  كخ�صم، 
�صروط �لوثيقة بالن�صبة لكل وثيقة، و�أخذ �ئتمان بالن�صبة لالأق�صاط  

�مل�صتحقة. 
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عند قيا�س ذلك �خل�صم، يجب ��صتخد�م جميع �ملبادئ �لإكتو�رية . 4
�لتي  �إىل �لفرت��صات  ��صتنادً�  �لن�س على جميع �خل�صوم،  ويجب 
يجب  �لحرت�زية،  بالفرت��صات  �خلا�صة  �لعامة  باملتطلبات  تتقيد 

�أخذ جميع ما يلي يف عن �لعتبار:
منافع �لوثيقة �مل�صمونة، مبا يف ذلك �لقيم �لتنازلية  �مل�صمونة. أ. 
ي�صتحقها ب.  �لتي  �ملخ�ص�صة  �أو  �ملعلنة  �أو  �ملناطة  �ملكافاآت  جميع 

�أ�صحاب �لوثائق معًا �أو فرديًا.
جميع �خليار�ت �ملتاحة لأ�صحاب �لوثائق مبوجب �صروط  وثائقهم.  ج. 
ل د.  د�مت  ما  �لوثيقة،  منافع   من  �لتقديرية  و�لقتطاعات  �لر�صوم 

تتجاوز �لتوقعات �ملعقولة لأ�صحاب  �لوثائق.
�مل�صاريف، مبا يف ذلك �لعمولت. ه. 
�لتاأمن و.  �أعمال  جمال  يف  �لتاأمن  �إعادة  وثائق  مبوجب  حقوق  �أي 

�لطويل �لأجل. 
اإر�ساد

على  حت�صل  �أن  �لتاأمن  �صركة  من   )4( �لفقرة  ت�صتوجب  ل 
تقييم من قبل خبر �إكتو�ري للخ�صم �ملذكور يف �لفقرة )3(، 
يف تاريخ غر �لتاريخ �لذي يكون فيه �لعائد �لحرت�زي �ل�صنوي 

�لتايل ل�صركة �لتاأمن م�صتحقًا. 

9.7.20 القيم ال�سلبية لاحتياطات احل�سابية – التاأمني الطويل الأجل 
ل يج���وز �أن حت�صب �صركة �لتاأمن قيم���ة �صلبية لحتياطاتها �حل�صابية 

بالن�صبة لوثيقة تاأمن طويل �لأجل: 
ما مل تكن عملية �حل�صاب مرتكزة على �فرت��صات تتقيد باملتطلبات أ. 

�لعامة لالفرت��صات �لحرت�زية. 
ما مل يكن للوثيقة قيمة ت�صفية م�صمونة يف �لتاريخ �ملرجعي للمالءة ب. 

ذ�ت �ل�صلة.
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�لتاأمن ج.  ب�صركة  �خلا�صة  �لأجل  �لطويل  �لتاأمن  وثائق  كانت  �إذ� 
�لإجمالية  �لقيمة  تكن  ما مل  مرتبطة،  �لأجل  وثائق طويلة  تت�صمن 
لالحتياطات �حل�صابية م�صاوية �أو �أكرب من �إجمايل �لقيم �لتنازلية 
جلميع وثائقها �لطويلة �لأجل �ملرتبطة، يف �لتاريخ �ملرجعي للمالءة 

ذ�ت �ل�صلة. 
ب�صركة د.  �خلا�صة  �لأجل  �لطويل  �لتاأمن  وثائق  تت�صمن  مل  �إذ� 

�لإجمالية  �لقيمة  تكن  مل  ما  مرتبطة،  �لأجل  طويلة  وثائق  �لتاأمن 
لالحتياطات �حل�صابية �أكرب من �صفر. 



الف�سل الع��سر :الإخط�رات وتق�رير التبليغ 
الحرتازية ورفع التق�رير اإىل امل�سرف
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الإخط�رات وتق�رير التبليغ الحرتازية 
ورفع التق�رير اإىل امل�سرف

الق�سم 10.1 التمهيد
10.1.1 املقدمة 

يتناول هذ� �لف�صل �لإج���ر�ء�ت �لو�جب على �صركات �لتاأمن ومكاتب 
�لتمثي���ل ل�صركات �لتاأمن �تباعها يف م���ا يتعلق باإخطار �مل�صرف بالو�قعات 

و�مل�صتجد�ت ورفع �لتقارير �إليه وكذلك تقارير �لتبليغ �لحرت�زية. 

الق�سم 10.2 تقارير التبليغ الحرتازية  
10.2.1 اإعداد تقارير التبليغ الحرتازية 

على �صركة �لتاأمن �أن ترفع تقارير �لتبليغ �لحرت�زية �إىل �مل�صرف، . 1
بح�صب ما هو حمدد من قبل �مل�صرف  �لذي قد يطلب هذه �لتقارير 

على �أ�صا�س �صنوي، �أو ن�صف �صنوي، �أو ربع �صنوي، �أو �صهري. 
مالحظة: ي�شع امل�شرف املتطلبات اخلا�شة بتقارير  التبليغ الحرتازية  «

مبوجب تعميم يتم ن�شره عادة على موقع امل�شرف اللكرتوين. 
يجوز للم�صرف: . 2

�أن ياأمر �صركة �لتاأمن بتح�صر تقارير  تبليغ �حرت�زية �إ�صافية.أ. 
�لتبليغ ب.  ت��ق��اري��ر  حت�صر  �إل��ز�م��ي��ة  م��ن  �ل��ت��اأم��ن  �صركة  يعفي  �أن 

�لحرت�زية �ل�صنوية �أو �لن�صف �صنوية �أو �لربع �صنوية �أو �ل�صهرية �أو 
تقرير  تبليغ �حرت�زي �صنوي  �أو ن�صف �صنوي �أو ربع �صنوي �أو �صهري 

معن مبوجب �إخطار كتابي. 
مالحظة: بالن�شبة ملعنى كتابيًا، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.2.15.  «

�صركة . 3 على  �أكرث.  �أو  و�حد  معن  قيد  �أو  ل�صرط  �إعفاء  يخ�صع  قد 
�لتاأمن �لتي مُتنح �إعفاء �أن تتقيد باأي �صرط �أو قيد. 
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10.2.2 مواعيد ا�ستحقاق  تقارير التبليغ الحرتازية 
على �صركة �لتاأمن �أن تقدم  تقرير�لتبليغ �لحرت�زي عن �صنة مالية . 1

�لتالية  �ملالية  �ل�صنة  من  �أبريل   30 �أق�صاه  موعد  يف  �مل�صرف  �إىل 
�أربعة  لل�صركة تبد�أ يف 1 يناير، فخالل  �ل�صنة �ملالية  )�إذ� مل تكن  

�أ�صهر بعد نهاية �صنتها �ملالية(. 
مالحظة 1: تبداأ ال�شنة املالية ل�شركة التاأمني يف 1 يناير ما مل يحدد  «

امل�شرف �شنة مالية خمتلفة لها. ُيرجى مراجعة املادة 138 من قانون 
امل�شرف والق�شم 8.2.4. 

الق�شم  « مراجعة  ُيرجى   – تقومييًا  �شهرًا  ال�شهر  يعني   :2 مالحظة 
 .1.2.14

�لن�صف . 2 �لحرت�زي  �لتبليغ  تقرير  تقدم   �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
بعد  و�حد  �صهر  �مل�صرف خالل  �إىل  عادية  �صنة  ن�صف  �صنوي عن 
�ليوم �لأخر من ن�صف �ل�صنة �لعادية تلك. تعني ن�صف �صنة عادية: 

كل مدة �صتة �أ�صهر تنتهي يف 30 يونيو �أو 31 دي�صمرب �أو أ. 
من ب.  كل  يناير،   1 يف  تبد�أ  �لتاأمن  ل�صركة  �ملالية  �ل�صنة  تكن  مل  �إذ� 

مدد �ل�صتة �أ�صهر �لتي تنتهي يف �لأيام �لأخرة من �لأ�صهر �ل�صاد�صة 
و�لثانية ع�صر من �ل�صنة �ملالية ل�صركة �لتاأمن. 

على �صركة �لتاأمن �أن تقدم  تقرير �لتبليغ �لحرت�زي �لربع �صنوي . 3
عن ربع �صنة عادية �إىل �مل�صرف خالل �صهر و�حد بعد �ليوم �لأخر 

من ربع �ل�صنة �لعادية تلك. يعني ربع �ل�صنة �لعادية: 
كل مدة ثالثة �أ�صهر تنتهي يف 31 مار�س �أو 30 يونيو �أو 30 �صبتمرب أ. 

�أو 31 دي�صمرب �أو 
يناير، كل من ب.  تبد�أ يف 1  �لتاأمن  ل�صركة  �ملالية  �ل�صنة  �إذ�  مل تكن 

مدد �لثالثة �أ�صهر �لتي تنتهي يف �لأيام �لأخرة من �لأ�صهر �لثالثة 
و�ل�صاد�صة و�لتا�صعة و�لثانية ع�صر من �ل�صنة �ملالية ل�صركة �لتاأمن. 
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على �صركة �لتاأمن �أن تقدم  تقرير �لتبليغ �لحرت�زي �ل�صهري عن . 4
�صهر �إىل �مل�صرف خالل �أ�صبوع و�حد بعد �ليوم �لأخر من �ل�صهر. 

يف هذه �لفقرة، يعني �ل�صهر �صهرً� معينًا من �ل�صنة. 

الق�سم 10.3 اإخطار امل�سرف ببع�س الأحداث 
10.3.1 متى يكون حدثا ما هاماً بالن�سبة لهذا الق�سم 

بالن�صب���ة له���ذ� �لق�صم، عند �تخاذ ق���ر�ر مب���ا �إذ� كان حدثا ما مهما، 
يجب �أن تنظر �صركة �لتاأمن �أو مكتب �لتمثيل ل�صركة �لتاأمن يف ما يلي:

على أ.  �أو  عليها  طر�أت  حمتملة  خ�صارة  �أو  مالية  خ�صارة  �أي  حجم 
عمالئها �أو  حملة �لوثائق لديها )�صو�ء كانت ناجتة عن حدث و�حد 

�أو جمموعة من �لأحد�ث �ملماثلة �أو ذ�ت �ل�صلة(.  
خطر وقوع خ�صارة تطال �ل�صمعة نتيجة ذلك. ب. 
ما �إذ� كان �حلدث �أو منط �لأحد�ث يعك�س نقاط �صعف يف وظائف ج. 

�لرقابة �لد�خلية �خلا�صة بها.
باأعمال د.  �مل�صاألة  �رتباط  كفرع،  �ملرخ�صة  �لتاأمن  ل�صركة  وبالن�صبة 

�لتاأمن �لتي يز�ولها �لفرع.

10.3.2 الإخطار ببع�س الأحداث الهامة – �سركات التاأمني
عل���ى �صركة �لتاأمن �أن تخطر �مل�ص���رف كتابيًا خالل خم�صة �أيام عمل 
�إذ� �أ�صبح���ت على علم �أو لديها �أ�صباب معقولة لالعتقاد �أن �أيًا من �لأ�صياء 

�لآتية قد ح�صل �أو يجوز �أن يكون قد ح�صل �أو قد يو�صك على �حل�صول:
فقد�ن �صركة �لتاأمن �لأهلية حلمل ترخي�صهاأ. 
�أي �صيء قد يكون له �أثر عك�صي هام على �صمعتها ب. 
�أي �صيء قد يوؤدي �إىل عو�قب مالية عك�صية هامة يف �لنظام �ملايل يف ج. 

قطر �أو يف موؤ�ص�صة مالية و�حدة �أو �أكرث 
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�أو لأي من موظفيها عن �لتقيد بالتز�م د.  تخلف هام ل�صركة �لتاأمن 
قانوين �أو تنظيمي

ف�صل هام لأنظمتها �أو �صو�بطها، مبا يف ذلك ف�صل مت تبليغها به من ه. 
قبل مدققها �ملايل 

�أو مالءتها و.  ر�أ�س مالها  �إىل تغير هام يف كفاية  يوؤدي  �أي �صيء قد 
�ملالية 

�لعام ز.  �لإطار  �نحر�ف هام عن  �أو  �أو تخلف هام  �أي خمالفة هامة 
لإد�رة �ملخاطر �خلا�س بها 

�أي تغير بالغ يف �صلوك �أو ظروف �أحد كبار �ملالكن قد ُيعترب ب�صكل ح. 
�أو  �لتاأمن  �صركة  ومنا�صبة  مالءمة  على  عك�صيًا  يوؤثر  �أنه  معقول 

قدرتها على مز�ولة �أعمال �لتاأمن ب�صكل �صليم و�حرت�زي 
مالحظة: بالن�شبة ملعنى كبار املالكني، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.2.18 )1(  «

�أي ط.  �أو  �أطر�ف خارجية  �إىل  �لإ�صناد  ترتيبات  تغير�ت هامة يف  �أي 
م�صكلة هامة توؤثر على تلك �لرتتيبات

نظام تكنولوجيا معلومات جديدة �أو معدل ب�صكل كبر �أو تكنولوجيا ي. 
�أو خلفية �ملخاطر �خلا�صة  �لتاأمن  �أعمال �صركة  جديدة توؤثر على 

بها �أو مو�ردها 
�أي ظروف قد توؤدي �إىل تن�صيط �إجر�ء�ت �أو خطة ��صتمر�رية �أعمال ك. 

�صركة �لتاأمن 
�أي �صكوى يقدمها عميل قد ت�صكل خطرً� هامًا على �ل�صمعة �أو خطرً� ل. 

قانونيًا هامًا 
على  « توؤثر  باأحداث  اإخطار  لإعطاء  معينة  متطلبات  يوجد   :1 مالحظة 

مراجعة  ُيرجى   – املالية  مالءتها  و�شع  اأو  التاأمني  �شركة  راأ�شمال 
الق�شمني 9.1.4 و9.1.5. 
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مالحظة 2: بالن�شبة ملعنى كتابيًا، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.2.15.  «

10.3.3 الإخطار ببع�س الأحداث الهامة – مكاتب متثيل �سركات التاأمني 
عل���ى مكتب �لتمثيل ل�صرك���ة �لتاأمن �أن يخطر �مل�ص���رف كتابيًا خالل 
خم�صة �أيام عمل �إذ� �أ�صبح على علم �أو لديه �أ�صباب معقولة لالعتقاد �أن �أيًا 
م���ن �لأ�صياء �لآتية قد ح�صل �أو يج���وز �أن يكون قد ح�صل �أو قد يو�صك على 

�حل�صول:
فقد�ن �صركة �لتاأمن �لأهلية حلمل ترخي�صهاأ. 
�أي �صيء قد يكون له �أثر عك�صي هام على �صمعتها ب. 
�أو لأي من موظفيها عن �لتقيد بالتز�م ج.  تخلف هام ل�صركة �لتاأمن 

قانوين �أو تنظيمي
ف�صل هام لأنظمتها �أو  �صو�بطها، مبا يف ذلك ف�صل مت تبليغها به من د. 

قبل مدققها �ملايل 
�أي تغير بالغ يف �صلوك �أو ظروف �أحد كبار �ملالكن قد ُيعترب ب�صكل ه. 

�أو  �لتاأمن  �صركة  ومنا�صبة  مالءمة  على  عك�صيًا  يوؤثر  �أنه  معقول 
قدرتها على مز�ولة �أعمال �لتاأمن ب�صكل �صليم و�حرت�زي 

مالحظة: بالن�شبة ملعنى كبار املالكني، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.2.18 )1(  «
�أو و.  �ل�صمعة  ت�صكل خطرً� هامًا على  �أي عميل قد  �أي �صكوى يقدمها 

خطرً� قانونيًا هامًا 
مالحظة: بالن�شبة ملعنى كتابيًا، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.2.15.  «
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10.3.4 الإخطار باأحداث تتعلق بالحتيال اأو ب�سوء الت�سرف
عل���ى �صركة �لتاأمن �أو مكتب �لتمثي���ل ل�صركة �لتاأمن �إخطار �مل�صرف 
كتابي���ًا خالل خم�صة �أيام عمل �إذ� �أ�صب���ح �أي منهما على علم �أو لديه �صبب 

معقول لالعتقاد: 
�أن موظفًا قد �رتكب عماًل �حتياليًا �صد  حامل وثيقة �أو عميل أ. 
�أنه مت �رتكاب عمل �حتيايل هام �صد �صركة �لتاأمن �أو مكتب �لتمثيل ب. 

ل�صركة �لتاأمن 
�صركة ج.  �صد  هام  �حتيايل  عمل  �رتكاب  بنّية  ت�صّرف  �صخ�صًا  �أن 

�لتاأمن �أو مكتب �لتمثيل ل�صركة �لتاأمن
�أنه يوجد عدم �نتظام هام يف ح�صابات �أو �ل�صجالت �لأخرى ل�صركة د. 

�لتاأمن �أو ملكتب �لتمثيل ل�صركة �لتاأمن ، �صو�ء كان يوجد دليل على 
عمل �حتيايل �أم ل. 

�أن موظفًا �رتكب �صوء ت�صرف هامًا يوؤثر على نز�هته �أو �أمانته. ه. 

10.3.5 الإخطار باأحداث ت�سمل جهات تنظيمية اأخرى
على �صركة �لتاأمن �أو مكتب �لتمثيل ل�صركة �لتاأمن �إخطار �مل�صرف . 1

كتابيًا خالل خم�صة �أيام عمل �إذ�: 
مت منح �أو رف�س �أو �صحب طلب قدمته �صركة �لتاأمن للح�صول على أ. 

�لتاأمن يف  �أعمال  يتم و�صفه( ملز�ولة  �أو تفوي�س )كيفما  ترخي�س 
مكان �خت�صا�س ق�صائي �آخر غر قطر

تفوي�س ب.  �أو  باإلغاء ترخي�س  �أو  بتعليق  تنظيمية خارجية  قامت جهة 
)كيفما يتم و�صفه( ل�صركة �لتاأمن ملز�ولة �أعمال �لتاأمن

با�صرت جهة تنظيمية خارجية حتقيقًا )كيفما مت و�صفه( يف �أي من ج. 
�صوؤون �صركة �لتاأمن �أو عينت حمققن )كيفما مت و�صفهم( للتحقيق 

يف �أي من �صوؤونها. 
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مت فر�س تد�بر �أو عقوبات تاأديبية )كيفما مت و�صفها( على �صركة د. 
�لتاأمن من قبل جهة تنظيمية خارجية بالن�صبة لأعمال �لتاأمن �لتي 

تز�ولها. 
مالحظة: : بالن�شبة ملعنى كتابيًا، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.2.15. «

خالل . 2 كتابيًا  �مل�صرف  �إخطار  �لتاأمن  ل�صركة  �لتمثيل  مكتب  على 
خم�صة �أيام عمل بوقوع حدث مذكور يف �لفقرة )1( يوؤثر على �صركة 

�لتاأمن. 

10.3.6 الإخطار باإجراء معني �سد �سركة التاأمني
على �صركة �لتاأمن �إخطار �مل�صرف كتابيًا خالل خم�صة �أيام عمل . 1

�إذ�: 
ُرفعت دعوى مدنية �صدها وكان �ملبلغ �ملعني هامًا بالن�صبة ملو�ردها أ. 

�ملالية �أو ل�صمعتها 
مت مقا�صاتها �أو �إد�نتها بجرمية تنطوي على عمل �حتيايل �أو ت�صليلي ب. 

�أو مبخالفة �لتز�ماتها �لقانونية 
�أخرى ج.  �أي خمالفة  �أو  �ل�صريبة  للتهرب من  عليها  مت فر�س غر�مة 

للتز�ماتها �لقانونية. 
خالل . 2 كتابيًا  �مل�صرف  �إخطار  �لتاأمن  ل�صركة  �لتمثيل  مكتب  على 

خم�صة �أيام عمل باأحد�ث مذكورة يف �لفقرة )1( توؤثر على �صركة 
�لتاأمن.

10.3.7 الإخطار ببع�س الأحداث املتعلقة بالإع�سار اأو بحّل ال�سركة 
على �صركة �لتاأمن �إخطار �مل�صرف كتابيًا خالل خم�صة �أيام عمل . 1

�إذ�: 
مت �لدعوة �إىل �جتماع للنظر يف قر�ر يتعلق بحّل �صركة �لتاأمن. أ. 
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مت تقدمي طلب يتعلق بت�صفية �ل�صركة �أو �صطبها من �ل�صجل �لتجاري ب. 
يف قطر )�أو �صجل مماثل يف مكان �خت�صا�س ق�صائي �آخر(. 

�أجرت �أو �قرتحت �إجر�ء �صلح وقائي �أو ترتيب مع د�ئنيها ج. 
مت تقدمي �لتما�س حلل �ل�صركة د. 
مت مبا�صرة �إجر�ء�ت �إع�صار �صدها �أو مت تقدمي طلب بتعين حار�س ه. 

ق�صائي �أو قّيم �أو ماأمور ت�صفية موؤقت لها 
توقفت عن دفع خ�صومها عند ��صتحقاقها و. 

مالحظة: بالن�شبة ملعنى كتابيا، ُيرجى مراجعة الق�شم 1.2.15.  «
خالل . 2 كتابيًا  �مل�صرف  �إخطار  �لتاأمن  ل�صركة  �لتمثيل  مكتب  على 

خم�صة �أيام عمل باأحد�ث مذكورة يف �لفقرة )1( توؤثر على �صركة 
�لتاأمن.

10.3.8 يجوز اأن يطلب امل�سرف معلومات اإ�سافية 
�إذ� طل���ب �مل�صرف معلومات �إ�صافية من �صرك���ة �لتاأمن �أو من مكتب 
�لتمثيل ل�صركة �لتاأمن عن �أي �أمر و�رد يف �إخطار مت تقدميه من قبل �صركة 
�لتاأمن مبوجب هذ� �لق�صم، �صوف يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن �أو مكتب 
�لتمثي���ل ل�صركة �لتاأم���ن كتابيًا باملعلوم���ات �ملطلوبة وبالتاري���خ �لذي يجب 

�إعطاوؤها فيه �إىل �مل�صرف. 



الف�سل احل�دي ع�سر :مزاولة الأعم�ل
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مزاولة الأعم�ل

الق�سم 11.1 التطبيق والتعريفات
11.1.1 املقدمة 

يب���ن هذ� �لف�صل متطلب���ات مز�ولة �لأعمال �لتي يج���ب �أن تتقيد بها 
�ص���ركات �لتاأمن عن���د �لتعاطي مع �لعمالء وحاملي وثائ���ق �لتاأمن. تنطبق 
بع����س �ملتطلبات على �لعمالء �لأفر�د فقط. ت�صمل هذه �ملتطلبات ممار�صة 
�لأعم���ال �بتد�ءً� من �لأن�صطة �لإعالنية وحتى  ممار�صات ما بعد �لبيع، مبا 
يف ذل���ك �إد�رة �ملطالبات. يت�صم���ن �لف�صل �أي�صا متطلب���ات ب�صاأن �ملو�فقة 
عل���ى مناذج وثائق �لتاأمن وجد�ول �لأ�صعار م���ن قبل �مل�صرف. على �صركة 
�لتاأم���ن �أن ت�صم���ن �أن يتقي���د �أي ممثل ت�صتخدمه باملتطلب���ات ذ�ت �ل�صلة 

�لو�ردة يف هذ� �لف�صل. 
 

11.1.2 العميل، والعميل الفرد، وحامل وثيقة التاأمني
لكلمة عميل معنى �أو�صع نطاقًا يف هذ� �لف�صل من معنى حامل وثيقة 

تاأمني. 
حام���ل وثيقة تاأم���ني هو: �صخ�س  ميلك وثيقة تاأم���ن )ويت�صمن �مل�صتفيد 

من وثيقة �لتاأمن(. 
اأم���ا العميل فهو: ي�صمل �صاحب وثيق���ة �لتاأمن ولكن �أي�صًا �صخ�صًا تعاطى 
م���ع �صركة �لتاأمن بهدف �إبر�م وثيقة تاأم���ن �أو �حل�صول على ن�صيحة عن 
�لتاأمن )بغ�س �لنظر عما �إذ� كان �ل�صخ�س �صي�صبح حامل وثيقة تاأمن(. 

اأما العميل الفرد فهو �أي عميل يكون �صخ�صًا طبيعيًا. 
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11.1.3 النطباق على �سركة اإعادة التاأمني
ل ينطب���ق هذ� �لف�صل على �صرك���ة �لتاأمن حيث يك���ون �لعميل �صركة 

تاأمن �أخرى )�إعادة تاأمن( با�صتثناء �جلزء11.5ب. 

الق�سم 11.2 مزاولة الأعمال 
11.2.1 مبادئ املعاملة العادلة 

على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن يف كافة معامالتها مع �لعمالء: 
عمالئها أ.  ل�صالح  ومهنية  و��صتقاللية  وعد�لة  بنز�هة  تعمل  �أنها 

ونز�هة �ل�صوق 
�أنها تعمل مبهارة وعناية و�جتهاد لتحقيق  م�صلحة عمالئها ب. 
يتعلق ج.  ما  يف  ق�صد  عن  �أو  باإهمال  �أو  بتهور  �لعميل  ت�صلل  ل  �أنها 

بامليز�ت �أو�مل�صاوئ �حلقيقية �أو �ملتوقعة ملنتج �أو خلدمة. 
�أنها متلك وت�صتخدم بفعالية �ملو�رد و�ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �لأنظمة د. 

و�لعمليات �لرقابية )مبا يف ذلك عمليات مر�قبة �للتز�م( وتدريب 
�ملوظفن �لتي تكون �صرورية لاللتز�م بهذ� �لف�صل. 

�أنها ت�صعى �إىل �حل�صول على معلومات من عمالئها تتعلق باملنتج �أو ه. 
�خلدمة �ملطلوبة 

�لهامة ذ�ت و.  �ملعلومات  كافة  �إىل عمالئها عن  بالكامل  تف�صح  �أنها 
�ل�صلة، مبا يف ذلك كافة �لر�صوم، بطريقة ت�صعى فيها �إىل �إعالمهم. 

�أنها ت�صعى �إىل تفادي ت�صارب �مل�صالحز. 
�أنها حتافظ على �صرية معلومات �لعمالء ح. 
�أنها ت�صحح �لأخطاء وتتناول �ل�صكاوى ب�صرعة وفعالية وعد�لة ط. 
�أنها ل متار�س �صغوطات  مفرطة �أو تاأثر مفرط على �لعميلي. 
�أنها ت�صمن �أن �أي ن�صاط م�صند لطرف خارجي يتقيد بهذ� �لف�صل ك. 
متنع ل.  ل  �أنها  �ل�صرعية،  �لتجارية  �أهد�فها  مبالحقة  �إخالل  بدون 

�أو  �صيا�صاتها  خالل  من  �لأ�صا�صية  �ملالية  �خلدمات  �إىل  �لو�صول 
�إجر�ء�تها �أو ممار�صتها �لت�صغيلية. 
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11.2.2 امل�ستندات املتعلقة بوثائق التاأمني يجب اأن ت�ستخدم لغة ب�سيطة 
يج���ب �أن ت�صتخدم �مل�صتن���د�ت �ملتعلقة بوثائق �لتاأم���ن �ملعدة للعمالء 
�لأف���ر�د، لغة ب�صيط���ة وتركيبة جمل ب�صيطة ويجب �أن يك���ون ن�صها و��صحًا 

ومقروءً�. 
يت�صمن امل�ستند املتعلق بوثيقة  التاأمني: 

منوذج طلب ل�صتخد�مه من قبل �لعميل أ. 
منوذج وثيقة تاأمنب. 
�أي ملحق �إ�صايف �أو وثيقة مرفقة مب�صتند وثيقة تاأمن �أو ُمدخل فيها ج. 

11.2.3 لغة امل�ستندات املتعلقة بوثائق التاأمني والإف�ساح عن املعلومات
بوثائق . 1 �ملتعلقة  �مل�صتند�ت  كافة  باأن  تقتنع  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لتاأمن و�ملعلومات �لتي يطلب هذ� �لف�صل منها تقدميها �إىل عميل 
فرد هي بلغة يفهمها �لعميل. 

مثًا: 
• �إذ� علمت �صركة �لتاأمن �أن �لعميل �لفرد ل يجيد �للغة �لعربية ولكنها ترغب يف 	

مز�ولة �أعمال �لتاأمن مع ذلك �لعميل �لفرد، فيجب توفر �مل�صتند�ت و�ملعلومات 
بلغة غر �لعربية ميكن للعميل قر�ءتها. 

�أن توفر . 2 ُتعلم �صركة �لتاأمن عمالءها باللغات �لتي ميكن  �أن  يجب 
خطو�ت  تتخذ  �أن  ويجب  معهم  بها  تتو��صل  و�أن  �ملعلومات  فيها 
�لتي  �للغة  فهم  على  �لفرد  �لعميل  قدرة  ذ�تها عن  لإعالم  معقولة 

�صوف ُتعطى �ملعلومات بها �إليه. 
ل يجب �أن تربم �صركة �لتاأمن وثيقة تاأمن مع عميل فرد ما مل تقتنع . 3

�أن �لعميل  يفهم بدرجة كافية لغة �لوثيقة و�أي معلومات ذ�ت �ل�صلة 
و�صروط  حمتوى  �صرح  ل�صمان  منا�صبة  خطو�ت  �تخاذ  مت  �أنه  �أو 

�لوثيقة ب�صكل كاف �إىل �لعميل بلغة يفهمها. 
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11.2.4 على �سركة التاأمني عدم ا�ستثناء اأو و�سع قيود على امل�سوؤولية جتاه 
العماء 

عل���ى �صرك���ة �لتاأمن ع���دم ��صتثناء �أو و�ص���ع قيد �أو �لعتم���اد على �أي 
��صتثن���اء �أو قيد على �أي و�جب �أو م�صوؤولية لديها جتاه �لعميل مبوجب قانون 
�مل�ص���رف �أو �أي تعليم���ات )مب���ا يف ذل���ك ه���ذه �لتعليم���ات(، �أو �أي تعاميم 
،توجيه���ات ، �إخطار�ت �صادرة مبوجب ذلك �لقانون ما مل يكن من �ملعقول 

و�لقانوين �لقيام بذلك. 
والتجاري  « املدين  القانون  �شيما  )ل  قطر  قانون  يقيد  قد  مالحظة: 

والقانون اجلنائي( قدرة �شركة التاأمني على ا�شتثناء اأو و�شع قيد على 
اأي واجب اأو م�شوؤولية لديها جتاه عميل. 

الق�سم 11.3 ت�سارب امل�سالح
11.3.1 اللتزام بتجنب ت�سارب امل�سالح

خا�صة . 1 مكتوبة  �صيا�صة  لديها  يكون  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب  
�أعمال  تعقيد  ودرجة  وم�صتوى  لطبيعة  منا�صبة  �مل�صالح  بت�صارب 

�لتاأمن �لتي تز�ولها وتعمل وفقا لها. 
على �ل�صيا�صة �أن: 

قبل أ.  يتم مز�ولتها من  �لتي  �لتاأمن  �أعمال  �إىل  �ل�صارة  حتدد) مع 
�صركة �لتاأمن �أو نيابة عنها(، �لظروف �لتي ت�صكل �أو قد ين�صاأ عنها 

ت�صارب م�صالح يخلق خطر �إحلاق �صرر يف م�صالح عمالئها . 
حتدد �لإجر�ء�ت �لتي يجب �تباعها و�لتد�بر �لتي يجب �عتمادها ب. 

لإد�رة هذ� �لت�صارب. 
حوكمة  « مبادئ  مراجعة  ُيرجى  امل�شالح،  ت�شارب  ب�شاأن  مالحظة: 

�شركات التاأمني.  
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�إذ� ن�صاأ ت�صارب م�صالح ول ميكن جتنبه ب�صكل معقول، على �صركة . 2
كل  �إىل  �لت�صارب  وم�صدر  �لعامة  �لطبيعة  عن  تف�صح  �أن  �لتاأمن 

عميل تاأثر به. 
حيث . 3 عنه  نيابة  �أو  عميل  مع  �أعماًل  �لتاأمن  �صركة  تتوىل  �أن  يجوز 

�أقر  �إذ�  فقط  مبا�صر  �أو غر  مبا�صر  ب�صكل  ت�صارب م�صالح  يوجد 
يريد  يز�ل  ول  �مل�صالح  بت�صارب  علم  على  �أنه  كتابيًا،  �لعميل، 

مو��صلة �لأعمال. 
�إذ� ن�صاأ ت�صارب م�صالح ول ميكن جتنبه ب�صكل معقول، على �صركة . 4

�لتاأمن �أن ت�صمن �أنه لن يوؤدي �إىل  �إحلاق �صرر مب�صالح عميل. 
�أنها ل تقوم . 5 �لتاأمن خطو�ت معقولة ل�صمان  �أن تتخذ �صركة  يجب 

بنف�صها �أي ع�صو يف جمل�س �إد�رتها �أو يف �إد�رتها �لعليا �أو �أي موظف 
�أو  مكافاأة  �أو  هدية  �أي  بقبول  �أو  �حل�صول  �إىل  بال�صعي  لديها  �آخر 
باإعطاء �أو تقدمي �أي هدية �أو مكافاأة �إىل �أي �صخ�س �آخر، �إذ� كانت 
�لنية �أو �لنية �لظاهرة حّث �مل�صتلم على �لعمل مبا يخالف و�جبه �أو 

مكافاأته على �لقيام بذلك. 

11.3.2 التوزيع من خال اأ�سخا�س اآخرين
مبوجبه . 1 يقوم  ترتيبًا  �لتاأمن  �صركة  �أجرت  �إذ�  �لق�صم  هذ�  ينطبق 

تنتجه  �لأمد  تاأمن طويل  منتج  ببيع  لديها  يكون موظفا  ل  �صخ�س 
�صركة �لتاأمن.

ل يجب �أن تكون ��صتمر�رية �لرتتيب م�صروطة بقيام هذ� �ل�صخ�س  . 2
بتحقيق م�صتوى معن من �ملبيعات �إىل �لعمالء �لأفر�د )�صو�ء كان 

�مل�صتوى حمددً�  بعدد  �أو قيمة �أو �أي طريقة �أخرى(. 
يجب �أن ل ين�س �لرتتيب على ما يلي: . 3
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من أ.  �كرث  تكون  معامالت  عدة  �إجر�ء  مقابل  �ملدفوعة  �لعمولة  �أن 
و�حدة  معاملة  �إجر�ء  مقابل  �ملدفوعة  للعمولة  �لب�صيط  �مل�صاعف 

فقط من نف�س �لنوع.
مثًا
• جتاوز�ت يف �لأحجام 	
• حت�صينات يف �لعمولة مثل �لت�صويق �أو خم�ص�صات �أخرى	
�أن يتم زيادة �لعمولة على �ملبلغ �لذي مت �لإف�صاح عنه �إىل �لعميل ب. 

�لفرد، ما مل تكن �لزيادة من�صوبة �إىل زيادة يف �أق�صاط �لتاأمن �أو يف 
م�صاهمات متوجب دفعها من قبل �لعميل 

منفعة ج.  متنح  قد  �أو   متنح  �لعمولة  لدفع  �لتعوي�س  �صروط  تكون  �أن 
مالية �إ�صافية �إىل �مل�صتلم �إذ� �أ�صبحت �لعمولة متوجبة �لدفع. 

ل تنطبق �لفقرة )3 ج ( على ترتيبات بن �أ�صخا�س من �ملجموعة . 4
ذ�تها 

يجب �أن تكون �صركة �لتاأمن قادرة على �لإظهار �أن �لرتتيب: . 5
ل ي�صعف و�جب �ل�صخ�س بالعمل ل�صالح �لعمالء �لأفر�د. أ. 
ل ين�صاأ عنه ت�صارب م�صالح بن �ل�صخ�س و�لعمالء �لأفر�د. ب. 

اإر�ساد
خالل  من  فقط  قطر  يف  منتجاتها  �لتاأمن  �صركة  توزع  �أن  يجوز 

�لأ�صخا�س �لتالين: 
• �ملوظفن لديها )�أي �ملبيعات �ملبا�صرة(	
• ممثلو �صركة �لتاأمن 	
• و�صطاء �لتاأمن 	
• �صركات مركز قطر للمال �ملفو�صة مبز�ولة �أعمال و�صاطة �لتاأمن 	

مالحظة1 اإذا كان ال�شخ�ص الآخر ممثل �شركة تاأمني، يجب اأن يكون  «
بو�شطاء وممثلي ومقدمي  للتعليمات اخلا�شة  وفقًا  ال�شخ�ص  م�شجاًل 
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باإبر�مه مبوجب عقد  �لرتتيب ر�صميًا  يكون  �أن  ويجب  التاأمني  خدمات 
ممثل �صركة تاأمن )ُيرجى مر�جعة �لق�صم 11.7(. 

يكون  « �أن  يجب  تاأمن،  و�صيط  �لآخر  �ل�صخ�س  كان  �إذ�   2 مالحظة 
للتعليمات �خلا�صة بو�صطاء وممثلي  �ل�صخ�س مرخ�صًا وم�صجال وفقًا 

ومقدمي خدمات �لتاأمن. 
قطر  « مركز  يف  مرخ�صة  �صركة  �لآخر  �ل�صخ�س  كان  �إذ�   3 مالحظة 

للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  قبل  من  مفو�صًا  يكون  �أن  عليه  للمال، 
مبز�ولة �أعمال و�صاطة �لتاأمن. 

11.3.3 ا�ستبدال وثائق التاأمني القائمة 
ل يجوز ل�صركة �لتاأمن �أن تن�صح عمياًل فردً� با�صتبد�ل وثيقة تاأمن . 1

قائمة بوثيقة تاأمن جديدة ما مل: 
تبن �صركة �لتاأمن للعميل �أن �ملعاملة ت�صب يف م�صلحته.أ. 
تعلم �صركة �لتاأمن �لعميل باأي تغير�ت �إ�صافية �أو م�صاريف �أخرى ب. 

�أو كلفة �أو �صرر مايل �صوف يتحمله �لعميل جر�ء �ل�صتبد�ل.
تعلم �صركة �لتاأمن �لعميل باأي منفعة مالية جتنيها �صركة �لتاأمن ج. 

من �ل�صتبد�ل. 
مبوجب . 2 �ملطلوبة  و�ملعلومات  �لعر�س  تقدم  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لفقرة )1( �إىل �لعميل كتابيًا. 
�إذ� قبل �لعميل �لفرد بن�صيحة �صركة �لتاأمن با�صتبد�ل وثيقة تاأمن . 3

قائمة باأخرى جديدة، على �صركة �لتاأمن �أن حتتفظ، ملدة �صتة �صنو�ت 
بعد �أن تتوقف عن مز�ولة �لأعمال مع �أو عن �لعميل، بن�صخ عن: 

وثيقة تبن كيف ت�صب �ملعاملة يف م�صلحة �لعميل. أ. 
�لوثيقة �لتي قامت �صركة �لتاأمن فيها بالإف�صاح، مبوجب �لفقرة )1(. ب. 
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الق�سم 11.4 الدعاية 
11.4.1 تطبيق واأثر هذا الق�سم 

بالن�صبة . 1 �لأخرى  قطر  قو�نن  �إىل  بالإ�صافة  �لق�صم  هذ�  ينطبق 
للدعايات.

ينطبق هذ� �لق�صم على �أي مر��صلة �صدرت �أو �أجرتها �صركة �لتاأمن . 2
�أو مكتب متثيل ل�صركة �لتاأمن يف �أي و�صيلة )مثاًل  كتيبات، �إعالنات 
�للكرتوين،  �لربيد  �لنرتنت،  هاتفية،  �ت�صالت  �ل�صحف،  يف 

و�لعرو�س( �إذ� كان هدف �أو �أثر �ملر��صلة هو: 
لرتويج �أو �لإعالن عن منتج �أو منتجات �أو عن ن�صاط جتاري أ. 
لدعوة �أو حلّث �صخ�س على �إبر�م �تفاقية ب�صاأن منتج �أو منتجات �أو ب. 

ل�صتخد�م خدمة. 
�إن هذ� �لق�صم معد لتطبيقه بطريقة متنا�صبة ومالئمة، مع �لأخذ يف . 3

عن �لعتبار �لو�صائل �مل�صتخدمة لن�صر �ملو�د �لإعالنية و�ملعلومات 
)�إن ُوجدت( �لتي تكون �ملو�د معدة لإي�صالها. 

�لتمثيل . 4 �أو مكتب  �لتاأمن  ليمنع �صركة  �لق�صم معّد  ل �صيء يف هذ� 
ل�صركة �لتاأمن من ترويج �لعرت�ف بعالمته )مثاًل من خالل رعاية 
فريق ريا�صي(. ولكن ينطبق هذ� �لق�صم على �أي ترويج �أو ت�صجيع 
�صركة  منتجات  �أو  خلدمات  بالن�صبة  �أو  خدمة  �أو  ملنتج  بالن�صبة 

�لتاأمن عمومًا. 

11.4.2 الدعاية والن�سر
�لدعاي���ة تعن���ي مر��صل���ة لديه���ا �لغر����س �أو �لأث���ر �ملذك���ور يف �لق�صم 

11.4.1 )2( �أو من �ملقرر �أن يكون  له ذلك �لغر�س �أو �لأثر. 
�لن�صر يت�صمن �لن�صر يف �أي و�صيلة باأية طريقة.
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11.4.3 الدعاية 
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن: . 1

وغر أ.  ودقيق  وعادل  و��صح  �لدعاية  وم�صمون  وعر�س  ت�صميم  �أن 
م�صّلل. 

�أن ل ت�صعى �لدعاية �إىل �لتاأثر على موقف �لعميل من منتج �أو خدمة ب. 
�أو على �صركة �لتاأمن من خالل �لغمو�س �أو �ملبالغة �أو �لإغفال. 

�أن ل يبدي �ملنتج تعليقًا على منتجات �أو خدمات يقدمها �أ�صخا�س ج. 
�آخرون بطريقة �صلبية �أو تقلل من قدرها. 

ل د.  و�أن  و��صحة  عنها  �ملعلن  �أو �خلدمة  �ملنتج  ونوع  تكون طبيعة  �أن 
تكون م�صترتة باأي  طريقة. 

�أن تت�صمن كل دعاية �لإف�صاح عن �لو�صع �لتنظيمي ل�صركة �لتاأمن ه. 
�لذي يكون مطلوبًا مبوجب �لق�صم 11.9.1. 

�إذ� كانت عالمة �ملنتج �لتجارية م�صرتكة، �أن تت�صمن كل دعاية عنه و. 
�أ�صماء و�لو�صع �لتنظيمية ل�صائر مقدمي �ملنتج. 

ل تقيد �لفقر�ت من )3( �إىل )6( عمومية �لفقرة )1(. . 2
�أن ل تكون �لدعاية م�صللة ب�صاأن ما . 3 �أن ت�صمن  على �صركة �لتاأمن 

يلي: 
قدرة �صركة �لتاأمن على توفر �ملنتج �أو �خلدمة مو�صوع �لدعاية. أ. 
م�صتوى �أن�صطة �صركة �لتاأمنب. 
نطاق  مو�رد  �صركة �لتاأمن ج. 
�ل�صروط �لتي قد تقيد �أو حتّد من منافع منتج �أو خدمة. د. 
طبيعة م�صاركة �صركة �لتاأمن �أو �أي �صخ�س �آخر يف منتج �أو خدمة. ه. 
ندرة منتج �أو خدمة و. 
طبيعة �أو م�صتوى �أو مدى �أي �صمانات تنطبق على �ملنتج �أو �خلدمة .ز. 
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يف ح.  )مبا  خلدمة  �أو  ملنتج  �ملمكن  �مل�صتقبلي  �لأد�ء  �أو  �ل�صابق  �لأد�ء 
ذلك �ملنتج �أو �خلدمة مو�صوع �لدعاية(. 

�لعو�ئد . 4 ن�صب  ذلك  يف  )مبا  ��صتثمار  عائد  ن�صب  دعاية  ذكرت  �إذ� 
�ملذكورة متبوعة  تكون �ملالحظة  �أن  ملنتج، يجب  بالن�صبة  �ملتوقعة( 

بالتنبيه �لآتي: 
للتنفيذ  موثوقًا  �إر�صادً�  لي�صت  فقط.  تقديرية  �لأرقام  هذه  »تنبيه: 

�مل�صتقبلي لهذ� �ل�صتثمار.« 
بالن�صبة ملنتج، يجب . 5 �إىل ق�صط  �إ�صارة  �أو  �إذ� ت�صمنت دعاية �صعرً� 

�أن يت�صمن �ل�صعر �أو �لق�صط كافة �لأتعاب ويجب حتديد �ملدة �لتي 
ينطبق خاللها �لق�صط. 

�إذ� ��صتخدمت �لدعاية معلومات �إح�صائية، يجب �أن يكون م�صدر . 6
�ملعلومات موثوقًا ويجب ذكره يف �لدعاية. 

على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �أن �ملحتوى �لرئي�س للدعاية يت�صمن . 7
�أي معيار تاأهيلي:

لأجل �حل�صول على �حلد �لأدنى من �صعر منتج �أو خدمة .أ. 
�أو ب.  ملنتج  بالن�صبة  �ملحتملة  �لق�صوى  �ملدخر�ت  من  �ل�صتفادة  لأجل 

خلدمة. 

11.4.4 اأعمال التاأمني التكافلي – املوافقة على منتج
لأعمال . 1 بالن�صبة  دعاية  �لتكافلي  �لتاأمن  �صركة  تن�صر  �أن  يجوز  ل 

�لتكافل ما مل يتم �عتماد �ملنتج �لذي تتعلق به �لدعاية من قبل هيئة 
�لرقابة �ل�صرعية لدى �صركة �لتاأمن. �إذ� قام �صخ�س �آخر بتطوير 
�ملنتج، فيجب �أن يكون معتمدً� كذلك من قبل هيئة �لرقابة �ل�صرعية 

لدى ذلك �ل�صخ�س. 



361

رقابة  . 2 هيئة   �أي  �لتكافل  باأعمال  �ملتعلقة  �لدعاية  تبن  �أن  يجب 
�صرعية �عتمدت �ملنتج مو�صوع �لدعاية وتاريخ �إعطاء �ملو�فقة عليه.

11.4.5 عدم حجب الغر�س من الإعانات  
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن ما يلي يف �لدعاية: . 1

�أن تكون �ملعلومات �لهامة عن �ملنتج �أو �خلدمة �لتي ت�صكل مو�صوع أ. 
�لدعاية بارزة وغر غام�صة �أو م�صللة باأي طريقة من حيث م�صمون 

�أو ت�صميم �أو �صكل �لدعاية. 
لإ�صافة ب.  فقط  هو�م�س  �أو  �صغرة  مطبوعة  كتابة  ��صتخد�م  يتم  �أن 

للدعاية  �لرئي�س   �لن�س  يف  �لو�ردة  �لهامة  �ملعلومات  لتف�صيل  �أو  
و�أن يكون حجمها كبرً� مبا يكفي �أو تكون بارزة مبا يكفي لكي تكون 

مقروءة بو�صوح. 
مثًا: 
• ل يجب ذكر �لأمور �لهامة �ملتعلقة بالأهلية �أو بال�صروط يف »�لكتابة �ملطبوعة �ل�صغرة« 	

حيث قد ل ميكن مالحظتها. 

وثيقة . 2 يف  )�صو�ء  �لعميل  �إىل  معلومات  �لتاأمن  �صركة  نقلت  �إذ� 
مطلوبة مبوجب هذه �لتعليمات �أو خالف ذلك(، على �صركة �لتاأمن 
�أو   �أهد�ف  تخفي  بطريقة  �ملنقولة  �ملعلومات  ُتدخل دعاية يف  ل  �أن 

�أغر��س �ملعلومات �ملنقولة �أو طبيعة �أو غر�س �لدعاية. 
11.4.6 مراجعة الدعايات 

رئي�س . 1 قيام  ت�صمن  �أن  عليها  دعاية،  �لتاأمن  �صركة  تن�صر  �أن  قبل 
بهذ�  تتقيد  �أنها  على  كتابيًا  وبالتاأكيد  مبر�جعتها  �للتز�م  متابعة 

�لق�صم. 
�إذ� كانت �لدعاية عن منتج تكافل، يجب �أن ير�جعها �أي�صا ع�صو يف . 2

هيئة �لرقابة �ل�صرعية لدى �صركة �لتاأمن.
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11.4.7 �سحب الدعايات غري امللتزمة 
�إذ� �أ�صبحت �صركة �لتاأمن على علم باأن دعاية ل تلتزم �أو مل تعد . 1

تلتزم بهذ� �لق�صم، يجب �أن ت�صمن �صحب �لدعاية ما �إن يكون ذلك 
عمليًا و�أن تتخذ �خلطو�ت �ملنا�صبة حلماية و�صع �أي عميل يجوز �أن 

يكون قد �عتمد على �لدعاية. 
عليها . 2  ،)1( للفقرة  وفقًا  دعاية  ب�صحب  �لتاأمن  �صركة  تقوم  حن 

�إخطار �مل�صرف كتابيا مبا قامت به وب�صبب قيامها به على �لفور. 
�إذ� ر�آى �مل�صرف �أنه مت ن�صر دعاية من قبل �صركة  تاأمن ل تلتزم بهذ� . 3

�لق�صم، يجوز �أن ياأمر �صركة �لتاأمن ب�صحب �لدعاية فورً� وباتخاذ 
خطو�ت معينة للتخفيف من درجة عو�قب ن�صرها، بالإ�صافة �إىل �أي 

خطو�ت مت �تخاذها من قبل �صركة �لتاأمن مبوجب �لفقرة )1(. 
مثًا:
• يجوز �أن ياأمر �مل�صرف �صركة  تاأمن بن�صر ت�صحيح �أو �إخطار يلفت �لنتباه �إىل �لأوجه 	

�مل�صللة للدعاية. �إذ� كانت دعاية �صركة  تاأمن م�صللة �إىل حد كبر، يجوز �أن ياأمرها 
�مل�صرف بتقدمي تعوي�س �إىل �لعمالء، كاحلق يف �إلغاء وثيقة �لتاأمن بدون حتمل غر�مة 

مالية. 

11.4.8 حفظ ال�سجات 
على �صركة �لتاأمن �أن حتتفظ ب�صجل لكل دعاية تن�صرها. ويجب �أن . 1

يت�صمن �ل�صجل ما يلي: 
و�لتاأكيد أ.  �لدعاية  مبر�جعة  قام  �لذي  �للتز�م  متابعة  رئي�س  ��صم 

كتابيًا على �أنها تلتزم بهذ� �لق�صم. 
ن�صخة عن ذلك �لتاأكيد. ب. 
تاريخ ن�صر �لدعاية. ج. 
�لو�صيلة �لتي مت ن�صر �لدعاية بها. د. 
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كان ه.  �إذ�  �لدعاية  يف  هامة  و�قعية  بيانات  �أي  يدعم  �لذي  �لدليل   
منطبقًا.

تفا�صيل خا�صة باأي �صحب للدعاية �إذ� كان منطبقًا.و. 
�إذ� كانت �لدعاية كتابية – ن�صخة عنها.ز. 
عن ح.  تفا�صيل  يعطي  لها  ت�صجيل  �أي  كتابية–  �لدعاية  تكن  مل  �إذ� 

�لدعاية ونتيجتها، مبا يف ذلك تفا�صيل كافية لإظهار �لتز�م �لدعاية 
بهذ� �لق�صم.

�لرقابة ط.  هيئة  �أع�صاء  �أ�صماء  تكافل،  منتج  عن  �لدعاية  كانت  �إذ� 
بهذ�  تلتزم  �أنها  كتابيًا  و�أكدو�  �لدعاية  ر�جعو�  �لذين  �ل�صرعية 

�لق�صم، ون�صخة عن ذلك �لتاأكيد 
يجب �أن حتتفظ �صركة �لتاأمن ب�صجل عن �لدعاية و�أي وثائق متعلقة . 2

بال�صجل، ملدة �صت �صنو�ت على �لأقل بعد �آخرن�صر �لدعاية. 

الق�سم 11.5 تطوير املنتجات واعتماد مناذج وثائق التاأمني وجداول الأ�سعار 
• اجلزء 11.5.اأ. تطوير منتجات التاأمني	

11.5.1 تطوير منتجات التاأمني – ال�سيا�سات والإجراءات 
يجب  �أن يكون لدى �صركة �لتاأمن �صيا�صات و�إجر�ء�ت كتابية تغطي . 1

تطوير منتجات تاأمن جديدة. يجب على هذه �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت 
�أن ت�صمن �أن �أي منتج تاأمن جديد تقوم �صركة �لتاأمن بتطويره:

�لتاأمن أ.  �صركة  لدى  �للتز�م  متابعة  رئي�س  قبل  من  مر�جعته  يتم 
�لتاأمن  �صركة  تكون  �لتي  �ملنتجات  من  هو  �ملنتج  �أن  على  للتاأكيد 
وهذه  �مل�صرف  قانون  متطلبات  ينفذ  و�أنه  بتقدميه  مرخ�صة 

�لتعليمات 
يتم تقييمه بالن�صبة خلطة عمل �صركة �لتاأمن وم�صتوى �إقد�مها على ب. 
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�ملخاطرة وبالأخ�س، بالن�صبة ل�صيا�صات و�إجر�ء�ت خماطر �لتاأمن 
�خلا�صة بها

وكيفية ج.  �ملنتج  ��صتمر�رية  كافية عن  وبيانات  معلومات  ت�صتخدم  �أن 
تلبيته �حتياجات �لعمالء. 

�أن يخ�صع لتقييم �صامل لأبرز خ�صائ�صه د. 
�أن يكون مرفقًا بوثائق �لإف�صاح �لتي تتقيد بهذ� �لف�صل. ه. 
وعمالئه و.  �ملنتج  طبيعة  مع  يتنا�صب  مبا  وتوزيعه  ت�صويقه  يتم  �أن 

�مل�صتهدفن. 
اإر�ساد

قبل  من  بعناية  جديد  تاأمن  منتج  مر�جعة  يتم  �أن  �مل�صرف  يتوقع 
�خلبر �لإكتو�ري �لرئي�س  لدى �صركة �لتاأمن ورئي�س �إد�رة �ملخاطر. 
لتطوير  بالن�صبة  جلنة  باإن�صاء  �لتاأمن  �صركة  قيام  �مل�صرف  يعترب 

�ملنتجات ممار�صة جيدة. 
منتج . 2 �أي  �عتماد  يتم  �أن  و�لإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  ت�صمن  �أن  يجب 

�ملر�قبة  هيئة  قبل  من  �لتكافلية  �لأعمال  �إىل  ينتمي  جديد  تاأمن 
�أن يتم عر�س �ملنتج على عمالء  �لتاأمن قبل  �ل�صرعية لدى �صركة 

�صركة �لتاأمن. 
يجب �أن ت�صمن �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �أن يكون منوذج  �لوثيقة و�إذ� . 3

كان منطبقًا، جدول �لأ�صعار( بالن�صبة ملنتج تاأمن جديد معتمدً� من 
قبل �مل�صرف �أو مت �إخطار �مل�صرف به )ح�صب متطلبات كل حالة( 

قبل �أن يتم عر�س �ملنتج �إىل عمالء �صركات �لتاأمن. 
يجب �أن تدعم �صركة �لتاأمن ب�صكل منا�صب �أي �صخ�س �آخر �صوف . 4

يقوم بتوزيع منتج جديد �إىل �لعمالء. 
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اإر�ساد: 
يجب �أن يركز �لدعم على �لتخفيف من درجة �حتمال �صوء بيع منتج 
�أو  �لآخر  لل�صخ�س  تابعن  ملوظفن  تدريبًا  يت�صمن  �أن  جديد، وميكن 

م�صتند�ت ت�صرح �ملنتج �جلديد و خ�صائ�صه �لهامة. 

• اجلزء 11.5.ب. مناذج وثائق التاأمني	
11.5.2 اعتماد بع�س مناذج وثائق التاأمني

�لتالية مامل حت�صل . 1 �لتاأمن  تاأمن وثائق  �أن ت�صدر �صركة  ل يجوز 
على مو�فقة م�صبقة من �مل�صرف عليها:

 منوذجًا قيا�صيًا  �أو قالبًا منوذجيًا لوثائق �لتاأمن �لتي �صوف ت�صدر أ. 
لأكرث من حامل وثيقه و�حد. 

اإر�ساد: 
يتوقع �مل�صرف �أن ت�صتخدم �صركات �لتاأمن عادة منوذجًا قيا�صيًا . 1

�أنو�ع وثائق �لتاأمن و�أن هذ� �لنموذج وحمتوى كافة  لكل نوع من 
�لوثائق  لنوع معن �صادر من قبل �صركة �لتاأمن �صيكون متماثل 
�صريان  ومدة  �لوثيقة  �صاحب  تفا�صيل  با�صتثناء  جوهري،  ب�صكل 

�لوثيقة. 
�إذ� �عتمد �مل�صرف منوذج وثيقة قيا�صيًا ل�صركة تاأمن، يجوز �أن . 2

�لوثيقة بدون  �إيل هذه  ت�صتند  تاأمن  �لتاأمن وثائق  ت�صدر �صركة 
�مل�صرف  مو�فقة  �إىل  �لتاأمن  �صركة  حتتاج  قد  �إ�صافية.  مو�فقة 
لإ�صد�ر وثيقة تاأمن بنموذج قيا�صي معتمد م�صبقا من �مل�صرف 
فقط �إذ� �قرتحت �صركة �لتاأمن تعديله – ُيرجى مر�جعة �لفقرة 

 .)3(
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اأمثلة: 
•  تاأمن �ل�صيار�ت �ملبدئ	
• تاأمن على �ملنازل و�ملحتويات	
• تاأمن �صحي 	

يكون ج.  تاأمن  بق�صط  فردية  تاأمن  لوثيقة  معد  خا�س  وثيقة  منوذج 
مبلغه �أكرث من 2،000،000 ريال. 

اإر�ساد
مقرتح  وثيقة  منوذج  كان  �إذ�  مما  �أكيدة  �لتاأمن  �صركة  تكن  مل  �إذ� 
ي�صتوجب مو�فقة �مل�صرف �أو �إخطارً� فقط له، يجب �أن تناق�س �صركة 

�لتاأمن �لأمر مع �مل�صرف. 
وثيقة . 2 منوذج  باأي  كتابيًا  �مل�صرف  تخطر  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لنموذج  عن  ن�صخة  �لإخطار  يت�صمن  �أن  يجب  �إ�صد�ره.  تقرتح  
من  �لأقل  على  عمل  �أيام  خم�صة  قبل  �مل�صرف  �إىل  �إعطاوؤه  ويجب 

�إ�صد�ر وثيقة تاأمن ت�صتخدم �لنموذج. 
ل يجوز �أن ت�صدر �صركة �لتاأمن وثيقة تاأمن ب�صكل منوذجي معتمد . 3

من �مل�صرف مبوجب �لفقرة )1( )�أ( وبالتايل �أن تغره، ب�صكل يوؤثر 
�ملوؤمن له، مبوجب  �أو  �لتاأمن  �أي من �صركة  على حقوق و�لتز�مات 

بنود و�صروط �لوثيقة ، بدون مو�فقة �مل�صرف. 
اإر�ساد 

�أو  �أو منافع �ختيارية  عادة ل يعترب �مل�صرف زيادة مالحق �ختيارية 
تغطية  �ختيارية �إىل وثيقة تاأمن بنموذج معتمد ، حلامل وثيقة معن، 
على  موؤثرة  �لزياد�ت  هذه  تكن  مل  �إذ�  مو�فقة،  ي�صتوجب  تغير  �أنه 

حقوق و�لتز�مات �لأطر�ف مبوجب �لنموذج �ملعتمد. 
وثائق . 4 مناذج  على  للمو�فقة  تعليمات  �مل�صرف  ي�صدر  �أن  يجوز 

�لوثائق فيه  نوع من مناذج  �لتي يجب تقدمي كل  و�لتو�ريخ  �لتاأمن 
�إىل �مل�صرف.  
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11.5.3 اعتماد مناذج وثائق التاأمني
على . 1 حت�صل  �أن  �لتاأمن  �صركة  من   11.5.2 �لق�صم  ��صتوجب  �إذ� 

تقدم  �أن  يجب  تعديل،  على  �أو  وثيقة  �مل�صرف على منوذج  مو�فقة 
�صركة �لتاأمن طلبًا بالنموذج �خلا�س �ملعد لذلك للح�صول على تلك 

�ملو�فقة. ينطبق �لق�صم 3.2 على �لطلب. 
يجب �إرفاق �لطلب مبا يلي:. 2

تاأكيد كتابي باأنه مت مر�جعة و�عتماد �لنموذج من قبل رئي�س متابعة أ. 
�للتز�م لدى �صركة �لتاأمن

�لفتوى ب.  عن  ن�صخة  تكافلي،  تاأمن  وثيقة  �لتاأمن  وثيقة  كانت  �إذ� 
�ل�صادرة عن هيئة �لرقابة �ل�صرعية لدى �صركة �لتاأمن توؤكد على 

�لتز�م �لنموذج بال�صريعة. 
�أن . 3 يجب  تعديل،  على  �ملو�فقة  على  للح�صول  طلب  تقدمي  حال  يف 

�لتعديالت  �إظهار  مع  �ملعتمد  �لنموذج  عن  ن�صخة  �لطلب  يت�صمن 
�ملقرتحة بو�صوح. 

لن يو�فق �مل�صرف على �لنموذج �أو �لتعديل ما مل:. 4
به  أ.  تتعلق  �لذي  �لتاأمن  نوع  لتوفر  مرخ�صة  �لتاأمن  �صركة  تكن 

�لوثيقة. 
يقتنع �مل�صرف باأن �لنموذج �أو �لتعديل ل ينتهك �مل�صلحة �لعامة. ب. 
�لفقرة )5( ج.  �ملن�صو�س عنها يف  باملعاير  �لتعديل  �أو  �لنموذج  يفي 

)ح�صبما يكون مالئما يف حالة معينة( .  
تتمثل �ملعاير مبا يلي: . 5

على أ.  ين�س  �أن  )�أو  �ملعدلة  ب�صيغته  �لنموذج  �أو  �لنموذج  يحدد  �أن 
حتديد( ما يلي على �لأقل:

• �صركات 	 �أ�صماء  م�صرتكة،  كانت  �إذ�  )�أو  �لتاأمن  �صركة  ��صم 
�لتاأمن( 
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• �صركة 	 كل  �أو  �لتاأمن  �صركة  وعنو�ن  �لت�صال  طرف  تفا�صيل 
تاأمن و�ملكتب �لرئي�س.

• رقم �لوثيقة.	
• ��صم �صاحب �لوثيقة وعنو�ن بريده.	
• مدة �لتغطية. 	
• و�صف وحدود �لتغطية. 	
• �حل�صومات وحمجوز�ت �ل�صمان. 	
• �أي مالحق منوذجية  �أو فقر�ت قانونية �إ�صافية �أو �صمانات. 	
• نوع �لتغطية و�لبنود و�ل�صروط �لعامة و�ل�صتثناء�ت. 	
• �أ�صعار �لتاأمن ومبالغ �لأق�صاط و�أ�صا�س �حت�صاب �لق�صط.	
• مبلغ �لعمولة �ملدفوعة. 	
• �مللكية �أو �لأن�صطة �ملوؤمنة. 	
• �لقانون �لذي يحكم �لوثيقة. 	

تغطية ب.  �أي  لتبين  �لإ�صافية  باملالحق  خا�س  حكم  هناك  يكون  �أن 
يف  �لو�ردة  تلك  عن  خمتلفة  تكون  �إ�صافية  و��صتثناء�ت  و�صروط 

�لتفاقية �لأ�صلية. 
�أن يكون هناك بيان باأن  �لوثيقة ت�صكل �لعقد باأكمله. ج. 
�أن يكون هناك و�صف لو�جبات �صاحب  �لوثيقة بعد وقوع خ�صارة د. 
�أن يكون هناك و�صف لإجر�ء�ت معاجلة �ملطالبات وف�س �لنز�عات ه. 

وبيان عن �لوثائق �ملطلوبة لكل منها.
�أن يكون هناك و�صف لطريقة �إلغاء �لوثيقة وعو�قب �لقيام بذلك و. 
�أن تلتزم �صروط �لإلغاء بالق�صم 11.15.1. ز. 
�أن يكون ح.  �لتكافلي،  للتاأمن  لُي�صتخدم  �لوثيقة معدً�  �إذ� كان منوذج 

هناك ن�صخة عن وثيقة �لتوزيع �خلا�صة ب�صركة �لتاأمن .
�لتي ط.  �لت�صحيحية  و�لتد�بر  �لإجر�ء�ت  عن  نبذة  هناك  يكون  �أن 
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ت�صديد  عن  �لوثيقة  �صاحب  توقف  �إذ�  �لتاأمن  �صركة  تتخذها  قد 
�لأق�صاط بح�صب ما ت�صتوجبه �لوثيقة. 

للوثيقة  « �أي تعديل  �أو  �لتاأمن  يلتزم منوذج وثيقة  �أن  مالحظة 1: يجب 
باأي متطلبات تتعلق بالأق�صاط و�لبنود و�ل�صروط و�أي �أمر �آخر مطلوب 

مبوجب قانون قطر. 
مالحظة 2: قد يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �أي �أمر ذو  �صلة  «

 3.2.6 �لق�صم  مر�جعة  – ُيرجى 
�أو  « منوذج   على  م�صروط  غر  ب�صكل  �مل�صرف  يو�فق  قد   :3 مالحظة 

و�حد  قيد  �أو  �صرط  مر�عاة  مع  عليه  يو�فق  �أو  �ملقرتح،  �لوثيقة  تعديل 
�أو �أكرث، �أو يرف�س �ملو�فقة عليه. يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن كتابيًا 
يبّن  �صوف  م�صروط،  غر  ب�صكل  باملو�فقة  �لقر�ر  يكن  مل  ما  بقر�ره. 
�لإخطار �لأ�صباب �لتي �أّدت �إىل �تخاذ �لقر�ر. �إذ� �ّتخذ قر�ر باملو�فقة 
مع مر�عاة �صرط �أو قيد و�حد �أو �أكرث، �صوف يبّن �لإخطار �ل�صروط �أو 

�لقيود. ب�صكل عام، ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
��صتالم . 6 بعد  يومًا  بقر�ره خالل 30  �لتاأمن  �صركة  �مل�صرف  يخطر 

منوذج �أو تعديل �لوثيقة �ملقرتح. 
يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 7

مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1  

11.5.4 وثائق التاأمني غري املعتمدة 
مو�فقة . 1 يتطلب  بنموذج  عميل  مع  وثيقة  �لتاأمن  �صركة  �أبرمت  �إذ� 

مت  ولكن  عليه  �ملو�فقة  مت  منوذج  )�أو  عليه  �ملو�فقة  يتم  مل  ولكن 
�لتز�مات  �أي  �لتاأمن  �صركة  تنفذ  �ن  يجب  مو�فقة(،  بدون  تعديله 
م�صتحقة من قبلها جتاه �ملوؤمن له �إذ� مت حترير عقد �لتاأمن ب�صكل 

�صحيح وفقًا لقانون �مل�صرف. 
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مو�فقة . 2 يتطلب  بنموذج  عميل  مع  وثيقة  �لتاأمن  �صركة  �أبرمت  �إذ� 
مت  ولكن  عليه  �ملو�فقة  مت  منوذج  )�أو  عليه  �ملو�فقة  يتم  مل  ولكن 
تعديله �إىل حد كبر بدون مو�فقة(، يجوز �أن ياأمر �مل�صرف �صركة 

�لتاأمن بتعديل �صرط من �صروط �لوثيقة. 
�إذ� �أعطى �مل�صرف �صركة �لتاأمن �أمرً� مبوجب �لفقرة )2(، يجب . 3

�أن تلتزم �صركة �لتاأمن بالأمر على �لفور ويجب �أن تر�صل ن�صخة عن 
�لوثيقة ب�صيغتها �ملعدلة �إىل �صاحب �لوثيقة. يجب �أن ُتعلم �صركة 
�لتاأمن �أي�صًا �صاحب �لوثيقة باأنه مت �إجر�ء �لتعديل وفقًا لأمر �صادر 

عن �مل�صرف و�أنه �أ�صبح نافذً� يف تاريخ �إبر�م �لوثيقة �لأ�صلية. 

• اجلزء 11.5.ج. جداول الأ�سعار	
11.5.5 التطبيق

ينطب���ق هذ� �جلزء على جد�ول �لأ�صعار بالن�صب���ة لوثائق �لتاأمن �لتي 
تق���رتح �صركة �لتاأمن �إ�صد�رها يف ما يتعل���ق باأعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل 

�أو �أعمال �لتاأمن �ل�صحي

11.5.6 الفائدة من جداول الأ�سعار 
على جد�ول �أ�صعار �صركة �لتاأمن �أن تبن �ملعاير �لعادلة و�ملو�صوعية . 1

�لتي ت�صتخدمها �صركة �لتاأمن لتحديد �لق�صط �لذي �صوف تفر�صه 
�لق�صم  يف  �إليها  �مل�صار  �لوثائق  �أنو�ع  من  نوع  كل  عن  عميل  على 

 .11.5.5
يجب �أن ل مييز جدول �لأ�صعار بن �لعمالء �إل �إذ�:. 2

�رتكز �لتمييز على توقعات معدل حياة خمتلفة بن �لعمالء أ. 
�أهاًل ب.  تكون  �لقيمة  عالية  تاأمن  بوثائق  متعلقًا  �لأ�صعار  جدول  كان 
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�لأ�صعار  جد�ول  يف  �لو�ردة  �لأق�صاط  من  �لأق�صاط  يف  لتخفي�صات 
�ملعتمدة يف وقت جتديد �لوثيقة. 

�إن  وثيقة التاأمني العالية القيمة هي عقد تاأمن طويل �لأجل �أو عقد 
تاأمن �صحي يكون �لق�صط �ل�صهري �ملحدد فيه �أكرث من 20،000 ريال. 

11.5.7 اعتماد جداول الأ�سعار 
جدول . 1 على  �مل�صرف  مو�فقة  على  �لتاأمن  �صركة  حت�صل  �أن  يجب 

�أ�صعارها بالن�صبة لوثائق �لتاأمن �مل�صار �إليها يف �لق�صم 11.5.5. 
منوذج . 2 على  �مل�صرف  مو�فقة   على  �حل�صول  من  بد  ل  كان   �إذ� 

�لوثيقة بالن�صبة للوثائق �لتي  لديها جد�ول �أ�صعار، مبوجب �لق�صم 
�إىل  �لأ�صعار  جدول  تقدم  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب   ،11.5.2
�مل�صرف يف �لوقت ذ�ته �لذي تقدم فيه طلبًا للح�صول على �ملو�فقة 
على منوذج �لوثيقة. �إذ� مل ي�صتوجب �لنموذج مو�فقة، يجب تقدمي 
جد�ول �لأ�صعار قبل �إ�صد�ر �أي وثيقة تاأمن ت�صتند �إليها. يكون تقدمي 
�جلد�ول �إىل �مل�صرف مبثابة طلب للح�صول على مو�فقته وينطبق 

�لق�صم 3.2. 
مالحظة 1: يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �أي �أمر ذو   «

�صلة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6. 
�لأ�صعار  « جدول  على  م�صروط  غر  ب�صكل  �مل�صرف  يو�فق   :2 مالحظة 

�ملقرتح �أو يو�فق عليه مع مر�عاة �صرط �أو قيد و�حد �أو �أكرث �أو يرف�س 
�ملو�فقة عليه. يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن كتابيًا بقر�ره. ما مل يكن 
�لقر�ر باملو�فقة ب�صكل غر م�صروط، �صوف يبّن �لإخطار �لأ�صباب �لتي 
�أو  �صرط  مع مر�عاة  باملو�فقة  قر�ر  �ّتخذ  �إذ�  �لقر�ر.  �تخاذ  �إىل  �أّدت 
قيد و�حد �أو �أكرث، �صوف يبّن �لإخطار �ل�صروط �أو �لقيود. ب�صكل عام، 

ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
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يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن بقر�ره عن جدول �لأ�صعار خالل 30 . 3
يومًا من ��صتالمه. 

يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 4
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1 «

تبقى �صركة �لتاأمن م�صوؤولة عن �إن�صاف ومو�صوعية �لق�صط �لذي . 5
جدول  على  ل  �أم  �مل�صرف  و�فق  �صو�ء  وثيقة  حامل  على  تفر�صه 

�لأ�صعار ذو �ل�صلة �أو على �أي ق�صط خمتلف مت �قرت�حه. 

11.5.8 ا�ستخدام جداول الأ�سعار املعتمدة فقط
على �صركة �لتاأمن �أن ل تفر�س ق�صطًا بالن�صبة لوثيقة تاأمن م�صار . 1

جدول  يف  �ملحدد   �لق�صط  عن  11.5.5خمتلف  �لق�صم  يف  �إليها 
�لأ�صعار �ملعتمد. 

على . 2 للح�صول  �مل�صرف  �إىل  طلبًا  �لتاأمن  �صركة  تقدم  �أن  يجوز 
يكون  هذه  �لتاأمن  لوثيقة  بالن�صبة  ق�صطًا  تفر�س  �أن  على  مو�فقته 
�أن  يجب  �ملعتمد.  �لأ�صعار  جدول  يف  �ملحدد   �لق�صط  عن  خمتلفًا 
يكون �لطلب بالنموذج �ملعتمد ويجب �أن يف�صر بو�صوح ملاذ� ترغب 

يف فر�س  ق�صط  خمتلف. ينطبق �لق�صم 3.2 على �لطلب. 
مالحظة 1: يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �أي �أمر  ذو  «

�صلة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6. 
�ملقرتح  « �لق�صط  ب�صكل غر م�صروط على  �مل�صرف  يو�فق   :2 مالحظة 

�أو يو�فق عليه مع مر�عاة �صرط �أو قيد و�حد �أو �أكرث �أو يرف�س �ملو�فقة 
عليه. يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن كتابيًا بقر�ره. ما مل يكن �لقر�ر 
�أّدت  باملو�فقة ب�صكل غر م�صروط، �صوف يبّن �لإخطار �لأ�صباب �لتي 
قيد  �أو  �صرط  مر�عاة  مع  باملو�فقة  قر�ر  �ّتخذ  �إذ�  �لقر�ر.  �تخاذ  �إىل 
عام،  ب�صكل  �لقيود.  �أو  �ل�صروط  �لإخطار  يبّن  �صوف  �أكرث،  �أو  و�حد 
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ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
من . 3 يومًا   30 خالل  بقر�ره  �لتاأمن  �صركة  �مل�صرف  يخطر  �صوف 

��صتالمه. 
يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 4
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1  «

الق�سم 11.6 حماية البيانات 
11.6.1 تطبيق هذا الق�سم 

تنطبق متطلبات هذ� �لق�صم بالإ�صافة �إىل متطلبات �أي قانون �آخر. 

11.6.2 البيانات ال�سخ�سية والإف�ساح
تعني �لبيانات �ل�صخ�صية �أية معلومات تتعلق ب�صخ�س طبيعي ميكن . 1

�لتعرف عليه من خاللها ب�صكل مبا�صر �و غر مبا�صر، وبالأخ�س، 
�لعو�مل  من  �أكرث  �أو  و�حد  عامل  �إىل  �أو  تعريف  رقم  �إىل  بالإ�صارة 
�أو  �لعقلية  �أو  �لفيزيولوجية  �أو  �لعادية  �ل�صخ�س  بهوية  �خلا�صة 
�أو  �لديني  �لنتماء  )مثاًل  �لجتماعية  �أو  �لثقافية  �أو  �لقت�صادية 

�حلياة �جلن�صية �أو �جلر�ئم �جلنائية(. 
تت�صمن �لإ�صارة يف هذ� �لق�صم �إىل �لإف�صاح عن �لبيانات �ل�صخ�صية . 2

نقلها �إىل �صخ�س �آخر لأجل �ملعاجلة �أو لأجل تخزين �لبيانات، ما مل 
ُيبن خالف ذلك. 

11.6.3 حماية البيانات ال�سخ�سية 
يجب على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن يف كافة �لأوقات حماية بيانات . 1

�لعمالء �ل�صخ�صية. 
و�إجر�ء�ت خا�صة . 2 �صيا�صات  لها  يكون  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  يجب 

بحماية بيانات �لعمالء �ل�صخ�صية وت�صمن ما يلي: 
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فقط أ.  و��صتخد�مها  �ل�صخ�صية  �لبيانات  على  �حل�صول  يتم  �أن 
لأغر��س حمددة وقانونية 

�أن يتم تزويد كافة �ملوظفن ذوو �ل�صلة بالتدريب �ل�صروري لأجل ب. 
ن�صر �لتوعية ب�صاأن متطلبات حماية �لبيانات �ل�صخ�صية و�صيا�صات 

و�إجر�ء�ت �صركة �لتاأمن ب�صاأن حماية �لبيانات �ل�صخ�صية. 
�أن يتم حفظ بيانات �لعميل �ل�صخ�صية باأمان ملدة 10 �صنو�ت بعد �أن ج. 

تتوقف �صركة �لتاأمن عن مز�ولة �أعمال �لتاأمن مع �لعميل. 
ملزمًا د.  �لبيانات  �لتاأمن عن  �صركة  له  تف�صح  �صخ�س  �أي  يكون  �أن 

مبوجب عقد جتاهها بحماية �صرية �لبيانات �إىل �ملدى ذ�ته �ملطلوب 
يف هذ� �لق�صم على �لأقل. 

�أن يتم �إعطاء ن�صخة عن بيانات �لعميل �ل�صخ�صية �إىل �لعميل بناء ه. 
على طلبه �لكتابي.

�أن ل يتم �لإف�صاح عن بيانات �صخ�صية لعميل �إىل �صخ�س �آخر ما و. 
مل:
• ينطبق �لق�صم 11.6.4 على �لإف�صاح.	
• يو�فق �لعميل �صر�حة �أو ي�صمح �مل�صرف بالإف�صاح �إىل �ل�صخ�س 	

�لآخر �ملحدد. 
و�ل�صو�بط . 3 �لأنظمة  لديها  �أنه  �لتاأمن  �صركة  ت�صمن  �أن  يجب 

بها  �لتي حتتفظ  �ل�صخ�صية  �لبيانات  لإد�رة  �ملنا�صبة  و�لتكنولوجيا 
ب�صكل منا�صب. 

�إىل . 4 للعمالء  �ل�صخ�صية  �لبيانات  بنقل  �لتاأمن  �صركة  قامت  �إذ� 
�أن  لتتاأكد  معقولة  خطو�ت   باتخاذ   تقوم  �أن  يجب  �آخر،  �صخ�س 
من  �لبيانات  بحماية  خا�صة  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  ميلك  �ل�صخ�س 

�صاأنها �أن ت�صمن �ل�صتمر�ر باللتز�م مبتطلبات �لفقرة )2(. 
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�لبيانات عند  « �تفاقية �صرية  �أن حترر  �لتاأمن  مالحظة 1: على �صركة 
 )3(  .6.6.6 �لق�صم  مر�جعة  )ُيرجى  خارجي  �إ�صناد  �تفاقية  �إبر�م 

)ه((
مالحظة 2: بالن�صبة للوثائق �ملطلوبة بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى مر�جعة  «

�لق�صم 3.2.2. 
مالحظة 3: على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �أنه مت معاجلة خماطر �رتكاب  «

و�إجر�ء�ت  �صيا�صات  يف  �ل�صخ�صية  للبيانات  بالن�صبة  �أمنية  خمالفات 
�إد�رة �ملخاطر �خلا�صة ب�صركة �لتاأمن )ُيرجى مر�جعة �لق�صم 7.4.2 

و�ملرفق �مللحق بالف�صل 7(. 

لغر�س  بالعماء  اخلا�سة  ال�سخ�سية  البيانات  عن  الإف�ساح   11.6.4
معاجلة البيانات

يج���وز �أن تف�ص���ح �صركة �لتاأم���ن عن �لبيان���ات �ل�صخ�صي���ة �خلا�صة 
بالعم���الء �إىل كي���ان موؤ�ص�صي ذ�ت �صل���ة �أو �صخ�س �آخ���ر مرخ�س من قبل 
�مل�ص���رف �أو مفو�س م���ن مركز قطر للم���ال  ب�صفة �صرك���ة تاأمن �أو ممثل 
�صرك���ة تاأم���ن �أو مقدم خدم���ات تاأم���ن �إذ� كان نقل �لبيان���ات �ل�صخ�صية 
لغر�س تنفي���ذ وظيفة من وظائف �صركة �لتاأم���ن و�ل�صخ�س �لآخر مبوجب 

عقد تاأمن �أو يف ما يتعلق به. 

11.6.5 �سرورة احل�سول على ت�سريح من امل�سرف لاإف�ساح عن البيانات 
ال�سخ�سية للعماء 

يجب �أن تقدم �صرك���ة �لتاأمن طلبًا �إىل �مل�صرف لتفوي�صها بالإف�صاح 
ع���ن �لبيان���ات �ل�صخ�صي���ة لعمي���ل �أو لعم���الء �إىل �صخ�س �آخ���ر، بالنموذج 

�ملعتمد. ينطبق �لق�صم 3.2 على �لطلب. 
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مالحظة 1: يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �أي �أمر  ذو  «
�صلة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6. 

ُيرجى  « �ملعتمدة،  بال�صيغة  �ملطلوبة  للم�صتند�ت  بالن�صبة   :2 مالحظة 
مر�جعة �لق�صم 3.2.2.

مالحظة 3: يو�فق �مل�صرف ب�صكل غر م�صروط على �لإف�صاح �ملقرتح  «
�أو يو�فق عليه مع مر�عاة �صرط �أو قيد و�حد �أو �أكرث �أو يرف�س �ملو�فقة 
عليه. يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن كتابيًا بقر�ره. ما مل يكن �لقر�ر 
�أّدت  باملو�فقة ب�صكل غر م�صروط، �صوف يبّن �لإخطار �لأ�صباب �لتي 
قيد  �أو  �صرط  مر�عاة  مع  باملو�فقة  قر�ر  �ّتخذ  �إذ�  �لقر�ر.  �تخاذ  �إىل 
عام،  ب�صكل  �لقيود.  �أو  �ل�صروط  �لإخطار  يبّن  �صوف  �أكرث،  �أو  و�حد 

ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 

الق�سم 11.7 ممثلو �سركات التاأمني 
11.7.1 تعيني ممثلني ل�سركات التاأمني 

يج���وز �أن تعن �صركة �لتاأمن ممثاًل و�حدً� �أو �أكرث لتنفيذ �أعمال وكالة 
�لتاأمن بالنيابة عنها.

مالحظة: بالن�صبة ملمثلي �صركات �لتاأمن و�أعمال وكالة �لتاأمن عمومًا،  «
ومقدمي خدمات  بو�صطاء وممثلي  �خلا�صة  �لتعليمات  ُيرجى مر�جعة 

�لتاأمن.

11.7.2 معايري التعيني
يجوز �أن يكون ممثل �صركة �لتاأمن �صخ�صُا طبيعيًا �أو �عتباريًا ولكن . 1

ل يجوز �أن يكون موظفًا لديها. يجوز �أن يكون �ملمثل موؤ�ص�صة مالية 
�أعمال  ملز�ولة  �مل�صرف  من  ترخي�صًا  متلك  ل  �لتاأمن  �صركة  غر 

�لتاأمن. 
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مالحظة: رغم �أنه يجوز ل�صركة �لتاأمن �أن تبيع �أو ترتب بيع منتج تاأمن  «
�أنتجه �صخ�س �آخر، ل يدخل هذ� �لن�صاط يف تعريف �أعمال وكالة �لتاأمن 

يف �لتعليمات �خلا�صة بو�صطاء وممثلي ومقدمي خدمات �لتاأمن.
مثًا:
•  بنك مرخ�س مبوجب قانون �مل�صرف. 	

يجب �أن يكون �ملمثل مرخ�صًا من قبل �مل�صرف مبوجب �لتعليمات . 2
�خلا�صة بو�صطاء وممثلي ومقدمي خدمات �لتاأمن.

مالحظة: مبوجب �لتعليمات �خلا�صة بو�صطاء وممثلي ومقدمي خدمات  «
�لتاأمن، يجب �أن ينفذ ممثل �صركة �لتاأمن بع�س معاير �لأهلية قبل �أن 

مينحه �مل�صرف �لرتخي�س. 

11.7.3 عقد التوكيل الكتابي
يج���ب �أن يك���ون تعي���ن ممثل �صرك���ة �لتاأمن م���ن قبل �صرك���ة �لتاأمن 

مبوجب عقد توكيل كتابي. يجب �أن يبن �لعقد ما يلي:
��صم �ملمثلأ. 
��صم �صركة �لتاأمن ب. 
�أن �صركة �لتاأمن م�صوؤولة عن �أفعال و�صلوك �ملمثل عندما يت�صرف ج. 

�أو ينوي �لت�صرف حتت �إد�رتها. 
نوع �أو �أنو�ع �أعمال �لتاأمن �لذي يتم منح �لتوكيل ب�صاأنها د. 
 �صقف )من حيث قيمة �أو مبلغ ق�صط( كل وثيقة ميكن �أن يقوم �ملمثل ه. 

ببيعها.
�أن ي�صمح �ملمثل للم�صرف ول�صركة �لتاأمن ومدققي �صركة �لتاأمن و. 

�ل�صجالت  �إىل كافة  �إخطار معقول،  �لكامل، مبوجب  �لو�صول  بحق 
�ملتعلقة بالأعمال �لتي تقع �صمن توكيله. 
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�أن �ملمثل خا�صع للقيود على  نقل �أمو�ل �لعميل �ملبينة يف �لتعليمات ز. 
�خلا�صة بو�صطاء وممثلي ومقدمي خدمات �لتاأمن. 

�صروط �لإلغاء ح. 
�أو يلغي �مل�صوؤولية �مل�صتمرة ل�صركة �لتاأمن ط.  �إلغاء �لعقد لن يغر  �أن 

عن �أفعال و�صلوك �ملمثل 
تاأمن ي.  �صركة  مع  �لتوكيل  عمل  يز�ول  �أن  للممثل  يجوز  كان  �إذ�  ما 

�أخرى بالن�صبة للنوع ذ�ته من �أعمال �لتاأمن �أم ل. 
�لتوكيالت  « وعدد  �لتاأمن  �أعمال  �أنو�ع  على  للقيود  بالن�صبة  مالحظة: 

�لتي ميكن �أن ينفذها ممثل �صركة �لتاأمن، ُيرجى مر�جعة �لتعليمات 
�خلا�صة بو�صطاء وممثلي ومقدمي خدمات �لتاأمن. 

11.7.4 م�سوؤولية �سركة التاأمني عن بع�س اأفعال اأو اإغفالت املمثل 
�إذ� عينت �صركة �لتاأم���ن ممثاًل لها ملز�ولة �أعمال وكالة �لتاأمن نيابة 
عنها، تكون م�صوؤولة عن �أي تخلف من قبل �ملمثل عن �لتقيد بهذه �لتعليمات 
وع���ن �أي خمالفة م���ن قبله لهذه �لتعليم���ات يف مز�ولة تل���ك �لأعمال حتت 
�صلط���ة �صركة �لتاأمن �لفعلية �أو �ل�صمني���ة. ل يوؤثر هذ� �لق�صم على �أي حق 

�إ�صالح قد يكون لل�صركة �صد �ملمثل. 

11.7.5 اللتزام بالتعليمات 
على �صركة �لتاأمن �أن تتخذ  خطو�ت  معقولة ل�صمان �أن �أي ممثل . 1

�صركة تاأمن يتم تعيينه يتقيد مبتطلبات هذه �لتعليمات �أو �أي تعليمات 
�أخرى �أو �أي تعاميم �أو توجيهات �صادرة عن �مل�صرف ومنطبقة على 

�لأن�صطة �لتي يتولها، مبا يف ذلك على وجه �خل�صو�س ما يلي:
حفظ �ل�صجالت أ. 
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ممار�صة �لأعمال ب. 
�ملتطلبات بالن�صبة ملنع �جلر�ئم �ملالية ج. 

و�صو�بط . 2 �أنظمة  �أن  ل�صمان  �ملمثل  �لتاأمن  �صركة  تر�قب  �أن  يجب 
م�صتقل  �صخ�س  �أو  �لتاأمن  �صركة  تنفذ  �أن  يجوز  منا�صبة.  �ملمثل 

موؤهل ب�صكل منا�صب مهمة �ملر�قبة. 

11.7.6 اإخطار امل�سرف
عل���ى �صرك���ة �لتاأمن �أن تعط���ي �مل�صرف �إخطارً� كتابي���ًا بتعين ممثل 
ل�صرك���ة �لتاأمن �أو بتغي���ر يف �صروط هذ� �لتعين �أو باإلغائه. يجب �أن تعطي 
�صرك���ة �لتاأم���ن �لإخطار قب���ل 10 �أيام عمل على �لأقل م���ن �لتعين �ملقرتح 
�أو �لتغي���ر �أو �لإلغ���اء )�أو يف ح���ال �لإلغاء �لذي مل تعرف ب���ه �صركة �لتاأمن 

مقدمًا، فورً� بعد �أن ت�صبح على علم به(. 

11.7.7 حفظ ال�سجات – عقود املمثلني 
على �صركة �لتاأمن �أن حتتفظ بن�صخة عن كل عقد تربمه مع ممثل . 1

�صركة �لتاأمن. يجب �لحتفاظ بالن�صخة ملدة �صت �صنو�ت على �لأقل 
بعد �ليوم �لذي تنتهي فيه مدة �لعقد. 

تاأمن مت . 2 ب�صجل عن كل عقد  �أي�صًا  �أن حتتفظ  �لتاأمن  على �صركة 
�صركة  يعمل حل�صاب  تاأمن  �صركة  �إبر�مه من قبل ممثل  �أو  ترتيبه 
على  �صنو�ت  �صت  ملدة  �لعقد  هذ�  ب�صجل  �لحتفاظ  يجب  �لتاأمن. 

�لأقل بعد �ليوم �لذي تنتهي فيه مدة �لعقد.
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ق�سم 11.8 الت�سال بالعماء الأفراد
11.8.1 الزيارات ال�سخ�سية

على �ل�صركة �أل تقوم بزيار�ت �صخ�صية  بغر دعوة يف �أي وقت �إىل . 1
عميل فرد. 

�إذ� . 2 �إىل عميل فقط  �لتاأمن بزيارة �صخ�صية  �أن تقوم �صركة  يجوز 
على  �لتاأمن  �صركة  حت�صل  �أن  يجب  �لزيارة.  على  �لعميل  و�فق 
مو�فقة �لعميل على كل زيارة ب�صكل م�صتقل ويجب �أن حتتفظ ب�صجل 

لكل مو�فقة. 
�إذ� . 3 فقط  �لزيارة  ب�صاأن   )2( بالفقرة  ملتزمة  �لتاأمن  �صركة  تكون 

و�فق �لعميل ب�صكل حمدد:
على �لغر�س �أو �لأغر��س من �لزيارة أ. 
على وقت وتاريخ �لزيارة ب. 

لت�صوية . 4 بالن�صبة  �لفقرتان )1( و)2( على زيارة مطلوبة  ل تنطبق 
وثيقة  لإد�رة  بالن�صبة  �أو  زيارته  �لذي متت  �لعميل  �أجر�ها  مطالبة 

قائمة مربمة من قبل �صركة �لتاأمن و�لعميل.

11.8.2 الت�سالت الهاتفية 
يجوز �أن جتري �صركة �لتاأمن �ت�صاًل هاتفيًا  من دون دعوة بعميل . 1

فرد فقط �إذ�: 
زودت �صركة �لتاأمن يف �لأ�صهر �لثني ع�صر �ل�صابقة �لعميل مبنتج أ. 

�أو بخدمة مماثلة للمنتج �أو للخدمة �لتي ت�صكل �لغر�س من �لت�صال 
�لهاتفي. 

مثًا:
• تت�صمن منتجات مماثلة 	 قد  �ملحتويات،  �أو على  �ملنزل  تاأمينًا على  �لعميل  ��صرتى  �إذ� 

تاأمينًا على �أي �صيارة �أو ممتلكات �أخرى ميلكها �لعميل. 
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على ب.  �لتاأمن  �صركة  تبقى  �أن  ي�صتوجب  منتجًا  ميلك  �لعميل  كان 
�ت�صال بالعميل ويكون �لت�صال ب�صاأن �ملنتج. 

و�فق �لعميل م�صبقًا كتابيًا على �أن يتم �لت�صال به عرب �لهاتف من ج. 
قبل �صركة �لتاأمن �أو �أع�صاء جمموعة �صركة �لتاأمن، 

لتقدمي د.  م�صجل  �أو  مرخ�س  �صخ�س  من  �إحالة  مو�صوع  �لعميل  كان 
و�أعطى مو�فقته  بالتاأمن يف قطر  �أن�صطة متعلقة  �أو  خدمات مالية 

�ل�صريحة وفقًا للفقرة 2، على �لت�صال �لهاتفي. 
�إذ� �أجرت �صركة �لتاأمن �ت�صاًل هاتفيًا مع عميل فرد على �أ�صا�س . 2

�إحالة، يجب على �ل�صخ�س �لذي يجري �لت�صال �أن يبن �أن �لإحالة 
متت ويجب �أن يطلب مو�فقة �لعميل للمو��صلة بالت�صال �لهاتفي. 

بن . 3 فرد  عميل  مع  هاتفيًا  �ت�صاًل  �لتاأمن  �صركة  جتري  �أن  يجوز 
�خلمي�س  �إىل  �ل�صبت  من  م�صاء  و�لتا�صعة  �صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة 
)ولي�س يف يوم عطلة دينية �أو عامة �أو عطلة م�صارف(، ما مل يو�فق 

�لعميل على خالف ذلك. 

11.8.3 اإجراء زيارات �سخ�سية وات�سالت هاتفية 
�ت�صال . 1 �إجر�ء  عند  �أو  فرد  عميل  �إىل  �صخ�صية  زيارة  �إجر�ء  عند 

هاتفي به، على �ل�صخ�س �لذي يقوم بالزيارة �أو بالت�صال )�ملت�صل( 
�أن يقوم فورً� بالأمور �لآتية بالرتتيب �لذي وردت فيه: 

�لتعريف عن نف�صه بال�صم و�إعطاء ��صم �صركة �لتاأمن وذكر �لغر�س أ. 
�لتجاري من �لزيارة �أو من �لت�صال �لهاتفي 

ت�صجيله، ب.  يتم  هاتفي  بات�صال  �أو  �صخ�صية  بزيارة  �لقيام  حال  يف 
يجب �إطالع �لعميل على ذلك 

يف حال �إجر�ء �ت�صال هاتفي على �أ�صا�س �إحالة، �إطالع �لعميل على ج. 
م�صدر �لإحالة 

�لت�صال د.  �أو  �لزيارة  مو��صلة  يف  يرغب  كان  �إذ�  ما  �لعميل  �صوؤ�ل  
�لهاتفي. 
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�أو . 2 �أن ل تعقد �صفقة بيع خالل زيارة �صخ�صية  على �صركة �لتاأمن 
�ت�صال هاتفي با�صرته �صركة �لتاأمن. 

يرجى  « �لأويل،  �لهاتفي  بالت�صال  �لفرد  �لعميل  يبادر  حيث  مالحظة: 
�لعودة �إىل �لق�صم 11.9.3. 

�لت�صال . 3 �أو  �لزيارة  يرغب مبو��صلة  ل  �أنه  �لفرد  �لعميل  �أ�صار  �إذ� 
على  �لهاتفي  �لت�صال  �أو  �لزيارة  ينهي  �أن  �ملت�صل  على  �لهاتفي، 

�لفور. 
على �صركة �لتاأمن �أن تتقيد بطلب عميل فرد بعدم �إجر�ء زيارة �أو . 4

ب�صجل  �أن حتتفظ  �لتاأمن  �صركة  �ت�صال هاتفي معه جمددً�. على 
ملثل هذ� �لطلب. 

مت . 5 �لتي  �لأمور  عن  منا�صبًا  �صجال  �لتاأمن  �صركة  حت�صر  �أن  يجب 
ويجب  �لهاتفي.  �لت�صال  �أو  �ل�صخ�صية  �لزيارة  �أثناء  مناق�صتها 

�لحتفاظ بال�صجل ملدة �صت �صنو�ت بعد �لزيارة �أو �لت�صال. 

الق�سم 11.9 الإف�ساح
• اجلزء 11.9.اأ. اللتزامات العامة 	

11.9.1 الإف�ساح عن الو�سع التنظيمي
على �صركة �لتاأمن �أن تتخذ كافة �خلطو�ت �ملعقولة لإعالم �لعمالء . 1

بو�صعها �لتنظيمي وعليها �أن ت�صمن �أن ل ت�صيء �لإعالن عن و�صعها 
�لتنظيمي ب�صكل �صريح �أو �صمني. 

على �صركة �لتاأمن �أن تتوخى �لعناية �ملعقولة ل�صمان �أن كل  م�صتند . 2
جتاري ت�صتخدمه  يف ما يتعلق مبز�ولة �أعمال �لتاأمن �خلا�صة بها 

تت�صمن �لإف�صاح �لآتي: 
“)�ل�صم �لقانوين �لكامل ل�صركة �لتاأمن(، �لعاملة ب�صفة )�إدخال 
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كافة �لأ�صماء �لتجارية �مل�صتخدمة من قبل �صركة �لتاأمن(، مرخ�صة 
من قبل م�صرف قطر �ملركزي.« 

تروي�صة  �حل�صر  ل  �ملثال  �صبيل  على  التجاري  امل�ستند  يت�صمن   
�لكرتونية(،  و�صيلة  �أو  �لفاك�س  �أو  بالربيد   �صادرة  كانت  )�صو�ء 
وم�صتند �صروط �لأعمال و�تفاقية عميل وخطاب مايل كتابي وبطاقة 
ُكتب  »رقعة  تت�صمن  ل  ولكن  �لكرتوين  وموقع  �إعالنية  ون�صرة  عمل 

عليها »مع �لتحيات«، �أو ك�صف ح�صاب �أو ر�صالة ن�صية. 

11.9.2 الت�سال الأويل مع العميل الفرد
�لفرد وقبل . 1 �لتاأمن و�لعميل  عند نقطة �لت�صال �لأوىل بن �صركة 

�لعميل  �إىل  تف�صح  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  بينهما،  عقد  �أي  �إبر�م 
كتابيًا )وبلغة ب�صيطة( عّما يلي: 

��صم وعنو�ن �صركة �لتاأمن أ. 
�أنو�ع �خلدمات �لتي ميكن ل�صركة �لتاأمن �أن تقدمها ب. 
خيار�ت �ملنتجات و�خلدمات �لتي تقدمها �صركة �لتاأمن ج. 
�إذ� كان لذلك �صلة، �صو�ء كانت �صركة �لتاأمن تفر�س ر�صومًا على د. 

�أ�صا�س �لأتعاب �أو �لعمولت �أو على �أ�صا�س �لأتعاب و�لعمولت معًا. 
�أو �لعمولة ه.  �إذ� كان لذلك �صلة، �لر�صم �ملبا�صر �ملدفوع ملرة و�حدة 

�ملحتملة عن طريق �لقتطاع طيلة ��صتمر�رية �ملنتج �أو مدة �ل�صتثمار 
)�أو كليهما( �لذي تفر�صه �صركة �لتاأمن لقاء �لأعمال �لتي تقدمها 

�صركة �لتاأمن �إىل �لعميل. 
كتابيًا، . 2 �لعميل،  �إىل  �أي�صًا  �لتكافلي  �لتاأمن  �أن تف�صح �صركة  يجب 

عن �أ�صماء �أع�صاء هيئة �لرقابة �ل�صرعية. 
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11.9.3 بيع منتجات التاأمني عند الت�سال الأويل مع العميل
ينطبق هذ� �لق�صم يف حال: . 1

طريق أ.  عن  عنه  بالنيابة  �أو  �لفرد  �لعميل  مع  �لأويل  �لت�صال  مت 
�لت�صال �لهاتفي مع �صركة �لتاأمن مببادرة من �لعميل.

يود �لعميل �إبر�م عقد تاأمن عام �أو عقد تاأمن �صحي عرب �لهاتف، ب. 
حيث يكون ق�صط �لتاأمن �أقل من 5،000 ر.ق.

يو�فق �لعميل ب�صكل �صريح على �إبر�م �لعقد ب�صكل نهائي على �أ�صا�س ج. 
�لف�صاح �ملحدود. 

تربم �صركة �لتاأمن �لعقد مع �لعميل �لفرد �أو بالنيابة عنه، ب�صكل . 2
نهائي، من دون �للتز�م بالق�صم 11.9.2، و�جلزء 11.9ب، و�لفرع 
باملعلومات  �لت�صال،  خالل  �لعميل،  تزويد  مت  حال  يف   ،11.10

�لتالية كحد �أدنى:
�إ�صم �صركة �لتاأمن. أ. 
حول ب.  وملخ�س  �لتغطية،  ومدة  �لدفع،  �لو�جب  �لق�صط  �إجمايل 

�لمتياز�ت، و�ل�صتثناء�ت، و�لقتطاعات. 
�ملعلومات �ملتوفرة عند �لطلب وطبيعة هذه �ملعلومات. ج. 

بالنيابة . 3 �أو  �لفرد  �لعميل  مع  �لعقد  �لتاأمن  �صركة  �أبرمت  حال  يف 
باملعلومات  كتابيًا  �لعميل  تزود  �أن  �ل�صركة  على  ينبغي  عنه، 
�لق�صم 11.9.2 و�جلزء 11.9ب، وذلك بعد  �ملن�صو�س عليها يف 

�نتهاء �لت�صال مبا�صرة. 
ل يجب �أن تقوم �صركة �لتاأمن باإلز�م �لعميل �لفرد مبوجب �أي عقد . 4

يتعلق بعقد �لتاأمن �لطويل �لأمد خالل �لت�صال �لهاتفي �لأويل.
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11.9.4 بيع منتجات تاأمني تابعة لطرف ثالث 
�أو ترتب بيع وثيقة تاأمن منتجة من . 1 �أن ل تبيع  على �صركة �لتاأمن 

قبل �صخ�س �آخر )�صانع �ملنتج(، ما مل: 
قبل أ.  تاأمن من  �صركة  �أو مفو�صًا ب�صفة  �ملنتج مرخ�صًا  يكن �صانع 

تنظيمية  جهة  �أو  للمال  قطر  ملركز  �لتنظيمية  �لهيئة  �أو  �مل�صرف 
�لتفوي�س،  �أو  �لرتخي�س  ذلك  مبوجب  له،  ُي�صمح  مل  وما  خارجية، 

مبز�ولة نوع �لتاأمن �مل�صمول يف �لوثيقة. 
يف ب.  �ملذكورة  �لعقود  �أنو�ع  �أحد  �إىل  ينتمي  تاأمن  عقد  �لوثيقة  تكن 

�ملادة 93 من قانون �مل�صرف وهذه �لتعليمات. 
�إذ� كان �صانع �ملنتج مرخ�صًا من قبل جهة تنظيمية خارجية، ما مل ج. 

يكن �لعقد خمالفًا للمادة 95 من قانون �مل�صرف. 
�أعماله د.  مز�ولة  �ملنتج ميكنه  �صانع  باأن  مقتنعة  �لتاأمن  �صركة  تكن 

توفر  بطريقة  قطر  يف  له  �لتابعن  �لوثائق  و�أ�صحاب  عمالئه  جتاه 
نف�س درجة �حلماية �لتي يوفرها هذ� �لف�صل �إىل حد كبر

و�ل�صيا�صات ه.  و�ل�صو�بط  و�لأنظمة  �ملو�رد  �لتاأمن  ل�صركة  يكن 
و�لإجر�ء�ت ل�صمان �لتز�مها مببادئ حوكمة �صركات �لتاأمن وهذ� 

�لف�صل بالن�صبة لبيع �أو لرتتيب بيع مثل هذه �لوثيقة. 
اإر�ساد:

خدمة  �أدو�ر  يف  لديها  موظفن  وجود  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
�لعمالء منا�صبن لبيع �أو لرتتيب بيع منتج �لتاأمن. 

من . 2 متكنها  و�صو�بط  �أنظمة  لديها  يكون  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
مر�قبة �لتز�م �صانع �ملنتج بتلك �ملتطلبات. 

ملتزم . 3 �ملنتج غر  �صانع  باأن  علم  على  �لتاأمن  �صركة  �أ�صبحت  �إذ� 
بتلك �ملتطلبات، عليها �أن تكف عن بيع �أو عن ترتيب بيع �لوثائق يف 

�أقرب وقت ممكن. 
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�أو . 4 بيع  قبل  كتابيًا  �إخطارً�  �مل�صرف  تعطي  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
ترتيب بيع وثيقة تاأمن منتجة من قبل �صخ�س �آخر. على �لإخطار 

�ن يت�صمن �ملعلومات �لآتية:
 �ل�صم و�لعنو�ن �لرئي�س ل�صانع �ملنتج.أ. 
�جلهة �لتنظيمية �خلارجية �مل�صوؤولة عن �لإ�صر�ف على �صانع �ملنتج ب. 

يف نطاق �خت�صا�صه �ملحلي. 
�أنو�ع �لوثيقة �أو �لوثائق �لتي ترغب �صركة �لتاأمن ببيعها �أو برتتيب ج. 

�لعمالء  �إىل  بيعها  �صيتم  �إذ�  وما  �ملنتج،  �صانع  عن  بالنيابة  بيعها 
�لأفر�د. 

�لبنود و�ل�صروط �لقيا�صية لكل وثيقة كهذه د. 
ن�صخة عن كل نوع وثيقة وبالن�صبة لأعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل �أو ه. 

لأعمال �لتاأمن �ل�صحي، �أي جد�ول �أ�صعار مرتبطة  بالوثيقة. 
على . 5 للح�صول  طلب  مبثابة   )4( �لفقرة  مبوجب  �إخطار  �أي  يكون 

مو�فقة �مل�صرف على عملية �لبيع �أو على عملية ترتيب �لبيع من قبل 
�صركة �لتاأمن للوثائق ذ�ت �ل�صلة، وينطبق �لق�صم 3.2 على ذلك. 

مالحظة 1: يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �أي �أمرذو  «
�صلة–ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6 

مالحظة 2: يو�فق �مل�صرف ب�صكل غر م�صروط على �لبيع �ملقرتح، �أو  «
يو�فق عليه مبوجب �صرط �أو قيد حمدد و�حد �أو �أكرث �أو يرف�س �ملو�فقة 
ُيتخذ  �لطلب كتابيًا بقر�ره. ما مل  عليه. �صوف يخطر �مل�صرف مقدم 
قر�ر باملو�فقة ب�صكل غر م�صروط، �صوف يبن �لإخطار �أ�صباب �تخاذ 
�أو  و�حد  قيد  �أو  �صرط  مر�عاة  مع  باملو�فقة  �لقر�ر  كان  �إذ�  �لقر�ر. 
�أكرث، �صوف يبن �لإخطار �ل�صروط �أو �لقيود. ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 

3.2.9 و3.2.10. 
�أو ترتب بيع وثيقة تاأمن منتجة من . 6 �أن ل تبيع  على �صركة �لتاأمن 
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قيامها  على  و�فق  باأنه  �مل�صرف  يخطرها  مل  ما  �آخر  �صخ�س  قبل 
بذلك. 

�أنتجه . 7 تاأمن  منتج  بيع  برتتيب  �أو  ببيع  �لتاأمن  �صركة  قامت  �إذ� 
�صخ�س �آخر �أو �إذ� قامت باإبالغ عميل ب�صاأنه: 

عليها �أن ل تعلن عن ذ�تها �أنها �صانع �ملنتجأ. 
عليها �أن ل ت�صلل �لعميل ب�صاأن هوية �ل�صانع، �صو�ء كان من خالل ب. 

�أو من خالل عدم  �أو قول �صيء قد يكون م�صلاًل ب�صكل معقول  فعل 
�لقيام �أو قول �صيء قد ي�صحح خطاأ و��صحًا. 

عليها �أن تف�صح على �لأقل �إىل �لعميل عن ��صم وعنو�ن �صانع �ملنتج ج. 
�جلهة  و��صم  مفو�صًا  �ملنتج  �صانع  يكون  حيث  �لق�صائي  و�ملكان 

�لتنظيمية �خلارجية �مل�صوؤولة 
�إذ� مت �إنتاج منتج �لتاأمن من قبل مقدم منتجات �أجنبي، على �صركة د. 

�لتاأمن �أن تف�صح للعميل عن :
• من 	 مقدم  كمنتج  �حلماية  لنف�س  خا�صعًا  يكون  ل  قد  �ملنتج  �أن 

قبل �صركة تاأمن مرخ�صة من قبل �مل�صرف �أو مفو�صة يف مركز 
قطر للمال 

• �لأ�صعار 	 وجد�ول  �لوثائق  مناذج  �عتماد  �أو  مر�جعة  يتم  مل  �أنه 
نف�س  تقدمي  يتم  ل  قد  و�أنه  �مل�صرف  قبل  من  للمنتج  بالن�صبة 
�حلماية كما يف حالة منتج تاأمن �أنتجته �صركة تاأمن مرخ�صة 

من قبل �مل�صرف �أو مفو�صة يف مركز قطر  للمال. 
مالحظة: بالن�صبة ملتطلبات يجب على �صركة تاأمن مرخ�صة من قبل  «

�مل�صرف �أن تنفذها للح�صول على مو�فقة �مل�صرف على مناذج �لوثائق 
وجدول  �لوثائق(،  مناذج  �إ�صد�ر  قبل  �مل�صرف  �إخطار  ذلك  غر  )�أو 

�لأ�صعار، ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 11.5.ب و11.5.ج تباعًا. 
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• اجلزء 11.9.ب.  التزامات الإف�ساح عن املنتجات للعماء الأفراد 	
11.9.5 وثيقة الإف�ساح عن املنتجات – الإعداد 

على �صركة �لتاأمن �أن تعّد وثيقة �إف�صاح عن �ملنتجات لكل منتج تاأمن 
تنتجه، حيث يكون �لعميل �ملق�صود، �أو قد يكون، عميال فردً�.  

11.9.6 وثيقة الإف�ساح عن املنتجات – اإلزامية توفريها
على �صركة �لتاأمن )ال�سركة البائعة( �أن ل تبيع �أو ترتب بيع وثيقة . 1

تاأمن �إىل عميل فرد ما مل تكن قد �أعطت �لعميل، مبا ل يزيد عن 
وقت معقول قبل �أن ي�صبح �لعميل ملزمًا مبوجب عقد بالوثيقة: 

وثيقة �إف�صاح عن �ملنتجات بالن�صبة للوثيقة �أو أ. 
�إذ� كانت �لوثيقة منتجة من قبل �صخ�س �آخر – وثيقة �إف�صاح عن ب. 

�ملنتجات تلتزم بالفقرة )2(. 
�إذ� كانت �لوثيقة منتجة من قبل �صخ�س �آخر، يجب �أن تكون وثيقة . 2

�لإف�صاح عن �ملنتجات �لتي مت �إعطاوؤها �إىل �لعميل مبوجب �لفقرة 
�ل�صخ�س  قبل  من  �ملعدة  �ملنتجات  عن  �لإف�صاح  وثيقة  )ب(   )1(

�لآخر، ولكن يجب �أن تبن ب�صكل بارز كاًل مما يلي: 
��صم �ل�صركة �لبائعة. أ. 
�لعنو�ن متاحًا ب.  يكون  �ت�صال  نقطة  و�إما  �لبائعة  �ل�صركة  �إما عنو�ن 

فيها. 
�لو�صع �لتنظيمي لل�صركة �لبائعة .ج. 

اإر�ساد: 
على �صركة �لتاأمن �أن تتقيد بالفقرة )2( من خالل �إدخال �ملعلومات 
�ملطلوبة يف بطاقة مل�صقة �أو غالف ورقي مرفق بوثيقة �لإف�صاح عن 

�ملنتجات. 
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11.9.7 وثيقة الإف�ساح عن املنتجات – النموذج
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �أن وثيقة �لإف�صاح عن �ملنتجات بالن�صبة 

لوثيقة تاأمن تعطيها �إىل �لعميل �لفرد: 
منتجة ومعرو�صة على �لأقل بنف�س �لنوعية و�ملقيا�س كمو�د �ملبيعات أ. 

�أو �لت�صويق �لتي ت�صتخدمها لأجل ترويج �لوثيقة 
منف�صلة عن �أي مو�د �أخرى مقدمة �إىل �لعميل ب. 
تعر�س عالمة �صركة �لتاأمن على �لأقل ب�صكل بارز بقدر ما تكون �أي ج. 

عالمة �أخرى معرو�صة 
ل تخفي �أو تخفف �أو حتجب بنودً� �أو بيانات �أو حتذير�ت هامة. د. 

11.9.8 م�ستند الإف�ساح عن املنتجات – املحتويات
�ملنتجات . 1 عن  �لإف�صاح  م�صتند  �أن  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

بالن�صبة لوثيقة تاأمن تت�صمن ما يلي: 
��صم �صركة �لتاأمن �أو �صركات �لتاأمن �لتي تكتتب  �لوثيقة أ. 
�للكرتوين ب.  �لربيد  وتفا�صيل  ،�لفاك�س  ،�لهاتف  �لربيدي  �لعنو�ن 

ل�صركة �لتاأمن �أو �صركات �لتاأمن 
�ملنافع و�ل�صتثناء�ت و�لقتطاعات ج. 
مدة �لتغطية د. 
ما �إذ� كان هناك مدة �طالع جمانية بالن�صبة للوثيقة ه. 
�أو و.  �أتعاب  و�أي  �لأق�صاط  ذلك  يف  مبا  �ل�صلة،  ذ�ت  �لتكاليف  كافة 

مكافاآت �أو عمولت �أخرى و�أي ر�صوم �أ�صا�صية بالن�صبة للمنتج
�ملنتجات . 2 �إف�صاح عن  وثيقة  تت�صمن  �أن  يجب  �إىل ذلك،  بالإ�صافة 

موجزً� عن: 
�صروط �لدفع، مبا يف ذلك متى يجب تاأدية �لدفعة �أو كل دفعة، �أي  أ. 

فرتة �صماح ، تد�عيات توقيف دفع �لق�صط و�أي تفا�صيل �أخرى ذ�ت 
�ل�صلة 
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�إجر�ء  معاجلة �ملطالباتب. 
�إجر�ء�ت  معاجلة �ل�صكاوىج. 
�لتز�مات كل طرف مبوجب وثيقة �لتاأمن د. 
�حلقوق و�ل�صروط �خلا�صة بالإلغاء ه. 
تاريخ �لتجديد و�صروط �أي عقد يجب �لتفاو�س من جديد ب�صاأنها و. 
�ملتطلبات �خلا�صة بتنفيذ تغير�ت يف �لوثيقةز. 
�أي جانب من �لوثيقة مينح �صركة �لتاأمن حق تغير �صيء ما �إن تبد�أ ح. 

خطط  على  �ملفرو�صة  �لوثيقة  ور�صوم  �ملنافع  ر�صوم  مثل  �لتغطية، 
�لتاأمن �لدخارية 

�أي قيد �أو �صرط غر �عتيادي يجوز فر�صه على �لعميل ط. 
بالإ�صافة �إىل ذلك، يجب �أن  يبن م�صتند �لإف�صاح �خلا�صة بخطط . 3

�لتاأمن �لدخارية: 
ما �إذ� كانت �خلطة ت�صارك �أو ل ت�صارك يف �لأرباح  �أو كانت خطة أ. 

مرتبطة با�صتثمار�ت. 
�أ�صا�س ب.  �لإف�صاح  �أن يبن م�صتند  �إذ� كانت �خلطة  م�صاركة، يجب 

�مل�صاركة يف �لأرباح )�أي، ما �إذ� كانت ب�صكل مكافاأة نقدية �أو مكافاأة 
�أو خالف  �أو مكافاأة نهاية خدمة  �أو مكافاأة على �صبيل �لرد  موؤجلة 

ذلك( 
�صرح للخطة يقدم �ملبلغ �ملوؤمن،  �لقيمة �ملتنازلة و�لقيمة �ملدفوعة ج. 

طيلة فرتة �خلطة، ويبّن تلك �لقيم يف نهاية �ل�صنو�ت �خلم�س �لأوىل  
للوثيقة، يف نهاية كل مدة خم�س �صنو�ت تالية، ويف تاريخ �ل�صتحقاق 
)بالن�صبة لوثيقة لديها تاريخ ��صتحقاق( �أو عمر 85 �صنة.)بالن�صبة 

لوثيقة لي�س لديها تاريخ ��صتحقاق(. 
�إذ� مل تكن �ملنافع مكفولة بالكامل، ثالثة �صروحات تفرت�س ن�صب د. 

عائد�ت �ل�صتثمار�ت �ل�صنوية �لإجمالية مبعدل 3٪ و5٪ و7٪ تباعًا 
و�لتنبيه �لآتي: 
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هذ�  لأد�ء  موثوقًا  دلياًل  ولي�صت  تقديرية  �لأرقام  هذه  “تنبيه: 
�ل�صتثمار يف �مل�صتقبل.” 

�لقيم ه.  �أن  و��صح  بيان  )مع  مل�صاريف  �أو  ل�صتثمار  �صمان  �أي  مدى 
�ل�صتثمار  ر�صوم  تكن  مل  ما  تو�صيحية  لأغر��س  فقط  هي  �ملقدمة 

و�مل�صاريف م�صمونة بالكامل(. 
من و.  و�لر�صوم  لالأق�صاط  تفا�صيل  �ملرتبطة،  غر  للخطط  بالن�صبة 

خالل �لتغطية �لأ�صا�صية و�إذ� كان منطبقًا، �لتغطية �لإ�صافية و�أي 
تغطية �أخرى �أو خدمات �أخرى مقدمة. 

�لأد�ء ز.  �حت�صاب  �أ�صا�س  بيان  �صابق،  �أد�ء  �إعطاء معلومات عن  عند 
وبيان �أن �لأد�ء �ل�صابق ل يدّل على �أد�ء م�صتقبلي.

��صتثمار ح.  �صناديق  من  جمموعة  يف  �لعميل  �أمو�ل  ��صتثمار  جاز  �إذ� 
مرتبطة، و�صف لكل نوع من �ل�صناديق، مبا يف ذلك �ملعلومات �لآتية: 

• و�صف لفئات �لأ�صول �لتي يجوز �أن ي�صتثمر فيها �ل�صندوق 	
• ت�صنيف للمخاطر �أو للح�صا�صية بالن�صبة لل�صندوق 	
• �إذ مت قيا�س �ل�صندوق مقابل معيار قيا�صي، تفا�صيل ذلك �ملعيار 	

�لقيا�صي 
• �لنت�صار �جلغر�يف لال�صتثمار�ت 	
• بيان عن �أي تركز ��صتثمار�ت يف �أنو�ع معينة من �ل�صتثمار 	
• �لعملة �لتي يتم ت�صعر �ل�صندوق بها 	
•  عدد مر�ت ت�صعر �ل�صندوق 	
• ��صم مدير �ل�صندوق �إذ� كان �ل�صندوق خارج �صركة �لتاأمن 	
• باأن 	 وبيان  �لأد�ء  �حت�صاب  و�أ�صا�س  لل�صندوق،  �ل�صابق  �لأد�ء 

�لأد�ء �ل�صابق ل يدل على �أد�ء م�صتقبلي 
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الق�سم 11.10 تقدمي امل�سورة اإىل العماء الأفراد
11.10.1 معرفة العميل الفرد 

�أو توفر منتج تاأمن . 1 �أو تو�صية  �لتاأمن بعر�س  �أن تقوم �صركة  قبل 
�إىل �لعميل �لفرد، عليها �أن جتمع ما يكفي من �ملعلومات من �لعميل 
مبا ميّكنها من توفر منتج منا�صب. يجب �أن يكون مقد�ر �ملعلومات 

�لتي مت جمعها منا�صبًا لطبيعة �ملنتج ودرجة �صعوبته. 
بالن�صبة خلطة تاأمن �دخارية، يجب �أن تت�صمن �ملعلومات �لتي مت . 2

جمعها تفا�صيل عن: 
�لو�صع �ملايل للعميل أ. 
�أهد�ف �لعميل �ل�صتثمارية ودرجة حتمّل �ملخاطر �خلا�صة به ب. 
معرفة وخربة �لعميل يف جمال �ل�صتثمار ذ�ت �ل�صلة ج. 
طبيعة وحجم وتكر�ر معامالت �لعميل يف ذلك �ملجال �ل�صتثماري د. 

و�ملدة �لتي يتم فيها تنفيذ هذه �ملعامالت 
�أي خربة مهنية �صابقة ه.  م�صتوى �لتعليم و�خلربة �ملهنية للعميل )�أو 

ذ�ت �ل�صلة( 
�أو . 3 �صخ�صية  معلومات  �لفرد  �لعميل  من  �لتاأمن  �صركة  طلبت  �إذ� 

�لعميل  �ل�صركة  �أن تنذر  بتزويدها بها، يجب  ب�صاأنه ومل يقم  مالية 
كتابيًا باأن �لتخلف عن �إعطاء �ملعلومات قد يوؤثر ب�صكل عك�صي على 

نوعية �خلدمة �لتي تقدمها �إليه. 
تتخذ . 4 و�أن  جمعها  مت  �لتي  �ملعلومات  تقيد  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لعميل  �لتي متلكها عن  �ملعلومات  �أن  �ل�صرورية ل�صمان  �خلطو�ت 
�لفرد دقيقة وكاملة وحديثة. 
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11.10.2 تقييم املاءمة 
منتج . 1 لأي  بالن�صبة  للمالءمة  تقييمًا  جتري  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

تعر�صه على �لعميل �لفرد، ��صتنادً� �إىل �ملعلومات �لتي جّمعتها، كما 
هو مطلوب يف �لق�صم 11.10.1. 

عند تقييم مالءمة منتج تاأمن طويل �لأجل لعميل فرد، على �صركة . 2
�لتي  �ملعلومات  �أ�صا�س  على  توثق،  و�أن  �لأقل  على  تنظر  �أن  �لتاأمن 

جّمعتها، كما هو مطلوب يف �لق�صم 11.10.1: 
ما �إذ� كان �ملنتج يفي باحتياجات و�أهد�ف �لعميل أ. 
ما �إذ� كان من �ملرجح �أن يكون �لعميل قادرً� على �ل�صتمر�ر بتنفيذ ب. 

على  �ملالية  �لناحية  من  قادر  و�أنه  باملنتج  �ملتعلق  �ملايل  �لرتباط 
حتّمل �أي خماطر مرتبطة به 

ما �إذ� كان �ملنتج متو�فقًا مع موقف �لعميل من �ملخاطر. ج. 
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �أن �أي منتج تقدمه �إىل �لعميل �لفرد . 3

�أف�صح �لعميل  يكون مالئمًا له، مع �لأخذ يف �لعتبار �لوقائع �لتي 
عنها و�صائر �لوقائع �خلا�صة بذلك �لعميل �لتي تكون �صركة �لتاأمن 

على علم بها. 
�إذ� قدمت �صركة �لتاأمن جمموعة من خيار�ت �ملنتجات �إىل �لعميل . 4

�لفرد، يجب �أن متثل �ملنتجات �ملوجودة يف هذه �ملجموعة �ملنتجات 
�لأكرث مالءمة من بن �ملجموعة �ملتاحة من قبل �صركة �لتاأمن، و�إذ� 
ن�صحت �صركة �لتاأمن �لعميل مبنتج، يجب �أن يكون �ملنتج �ملو�صى 

به �ملنتج �لأكرث مالءمة بالن�صبة لذلك �لعميل. 

11.10.3 بيان املاءمة بالن�سبة للعقود الطويلة الأجل 
قبل �إبر�م عقد تاأمن طويل �لأجل مع عميل فرد، على �صركة �لتاأمن . 1

ر بيانًا كتابيًا ين�ّس على ما يلي:  �أن حت�صّ
�إذ� ُعر�س منتج فردي على �لعميل، ملاذ� ُيعترب �ملنتج مالئمًا له أ. 
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تلك ب.  ُتعترب  ملاذ�  �لعميل،  على  �ملنتجات  من  جمموعة  ُعر�صت  �إذ� 
�ملنتجات �لأكرث مالءمة للعميل. 

يجب �أن تعك�س �لأ�صباب �ملبينة يف �لبيان �ملعلومات �لتي مت جمعها . 2
�أو   معرو�س  منتج  كل   �أن  كيف  فهم  على  �لفرد  �لعميل  مل�صاعدة 
�ل�صخ�صية  وبظروفه  �لعميل  و�أهد�ف  باحتياجات  يفي  به  مو�صى 

وبو�صعه �ملايل. 
يجب �أن يت�صمن �لبيان �أي�صًا )�إذ� كان لذلك �صلة باملو�صوع( نبذة . 3

�أي  وقيود  ومدى  وطبيعة  �ملنتج  خماطر  خلفية  تنا�صب  كيفية  عن  
كفالة مرتبطة باملنتج مع موقف �لعميل �إز�ء �ملخاطر. 

�لعميل . 4 �إىل  عنه  ن�صخة  وتعطي  �لبيان  توقع  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
�لفرد، بتاريخ �إجنازه، قبل تقدمي �أو ترتيب �ملنتج وعليها �أن حتتفظ 

بالبيان �ملوقع �خلا�س باملالءمة يف ملفاتها. 
�إذ� قّدمت �صركة �لتاأمن تف�صرً� �صفهيًا �إىل �لعميل �لفرد عن منتج . 5

معرو�س �أو مو�صى به، عليها �أن تدون �لتف�صر يف بيان �ملالءمة. 
يجوز . 6 مطلوبة،  �لفورية  �لتغطية  تكون  حيث  تاأمن،  لوثيقة  بالن�صبة 

�أن تعطي �صركة �لتاأمن بيانًا باملالءمة �إىل �لعميل �لفرد فورً� بعد 
تقدمي �لوثيقة. 

الق�سم 11.11 اأعمال التاأمني عرب النرتنت 
• اجلزء 11.11.اأ. التمهيد 	

11.11.1 املقدمة 
يب���ّن هذ� �لق�صم �ملتطلب���ات �لإ�صافية �لتي تنطبق عل���ى �صركة تاأمن 
تز�ول �أعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت. تكون �ملتطلبات �لو�ردة يف هذ� �لق�صم 
بالإ�صافة �إىل تلك �ملبينة يف باقي هذ� �لف�صل، ما مل تن�ّس �إحدى �ملتطلبات 

على خالف ذلك. 
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11.11.2 اأعمال التاأمني عرب النرتنت واملوقع اللكرتوين 
تعن���ي اأعم���ال التاأم���ني ع���رب النرتن���ت �أعم���ال �لتاأمن �لت���ي تز�ولها 
�صرك���ة تاأمن عرب �لنرتنت، مب���ا يف ذلك ت�صويق منتج���ات �أو خدمات، بيع 
وثائ���ق تاأمن، حت�صيل �أق�صاط تاأمن، ��صتالم مطالبات، �إلغاء وثائق تاأمن 

و��صتالم و معاجلة �صكاوى. 
يعني املوقع اللكرتوين موقع �صركة �لتاأمن �للكرتوين على �لعنو�ن �لذي 

مت �إخطار �مل�صرف به وفقًا للق�صم 11.11.4. 

• اجلزء 11.11.ب. القيود واملوافقات	
11.11.3 القيود على اأعمال التاأمني عرب النرتنت 

على �صركة �لتاأمن �أن ل تز�ول �أعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت ما مل . 1
يو�فق �مل�صرف على قيامها بذلك. 

�أعمال . 2 تز�ول  �أن  على  �مل�صرف  و�فق  �لتي  �لتاأمن  ل�صركة  يجوز  ل 
�لتاأمن عرب �لنرتنت �أن تقوم من خالل �أعمال �لتاأمن �لتي تز�ولها 
عرب �لنرتنت، ببيع ما يلي �إىل عميل فرد �أو باإلز�مه مبا يلي مبوجب 

عقد: 
عقد تاأمن طويل �لأجل أ. 
�أي وثيقة تاأمن �أخرى يكون ق�صطها �أكرث من 20،000 ريال. ب. 

11.11.4 اإجراءات املوافقة 
على �صركة �لتاأمن �لتي ت�صعى �إىل �حل�صول على مو�فقة �مل�صرف . 1

�أن تقدم طلبًا بالنوذج  �لتاأمن عرب �لنرتنت  �أعمال  على مز�ولتها 
يت�صمن  �أن  �لطلب  على  ذلك.  على   .3.2 �لق�صم  ينطبق  �ملعتمد. 
�لتاأمن  �صركة  تنوي  �لذي  �للكرتوين  �ملوقع  عنو�ن  عن  تفا�صيل 

��صتخد�مه  يف �أعمالها عرب �لنرتنت. 
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ُيرجى مر�جعة  « �لطلب عمومًا،  بالن�صبة لإجر�ء�ت تقدمي  �ملالحظة 1: 
�لق�صم 3.2. بالن�صبة للمتطلبات �خلا�صة بتقدمي طلب للح�صول على 

ترخي�س ملز�ولة �أعمال �لتاأمن، ُيرجى مر�جعة �لف�صل 4. 
�ملالحظة 2: بالن�صبة للح�صول على �لوثائق �ملطلوبة �لنموذج �ملعتمد،  «

ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.2. 
بالن�صبة . 2 عمل  خطة  �لطلب  يت�صمن  �أن  يجب  ذلك،  �إىل  بالإ�صافة 

لأعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت �لتي تقرتح �صركة �لتاأمن مز�ولتها. 
على جمل�س �إد�رة �صركة �لتاأمن �أن ير�جع خطة �لعمل قبل تقدميها 

�إىل �مل�صرف. يجب �أن تت�صمن �خلطة: 
توقعات ملدة ثالثة �صنو�ت ب�صاأن حجم ونطاق �لأعمال أ. 
�لختيار ب.  خماطر  ذلك  يف  )مبا  بالأعمال  �ملرتبطة  �ملخاطر  حتليل 

تكنولوجيا  و�أمن  �ل�صرت�تيجية  و�ملخاطر  �لأمو�ل  وغ�صل  �لعك�صي 
من  �لتخفيف  لأجل  �تخاذها  يتم  �صوف  �لتي  و�لتد�بر  �ملعلومات( 

تلك �ملخاطر 
خطط طو�رئ تبّن �خلطو�ت �لتي �صوف يتم �تخاذها يف حال تعّطل ج. 

جزء من �لنظام �للكرتوين، مبا يف ذلك تد�بر ت�صحيحية وتد�بر 
ل�صركة  �لعليا  �لإد�رة  بتبليغ  و�للتز�م  �لأعمال  با�صتمر�رية  خا�صة 

�لتاأمن و�مل�صرف باحلدث. 
لن يو�فق �مل�صرف على �أعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت �ملقرتحة ما مل . 3

يقتنع �أن �صركة �لتاأمن �صوف تلتزم بهذ� �لق�صم. 
مالحظة 1: يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �أي �أمر ذو  «

�صلة –ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6. 
مالحظة 2: يو�فق �مل�صرف ب�صكل غر م�صروط على �أعمال �لتاأمن عرب  «

�أو قيد حمدد و�حد  يو�فق عليها مبوجب �صرط  �أو  �لنرتنت �ملقرتحة، 
�أو يرف�س �ملو�فقة عليها. �صوف يخطر �مل�صرف مقدم �لطلب  �أو �أكرث 
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�صوف  م�صروط،  غر  ب�صكل  باملو�فقة  قر�ر  ُيتخذ  مل  ما  بقر�ره.  كتابيًا 
يبن �لإخطار �أ�صباب �تخاذ �لقر�ر. �إذ� كان �لقر�ر باملو�فقة مع مر�عاة 
�لقيود.  �أو  �ل�صروط  �لإخطار  يبن  �صوف  �أكرث،  �أو  و�حد  قيد  �أو  �صرط 

ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
 يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 4
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1.  «

• اجلزء 11.11.ج. الأنظمة وال�سوابط	
11.11.5 تطبيق هذا اجلزء

ينطبق هذ� �جلزء على �صركات �لتاأمن �لتي تز�ول �أعمال �لتاأمن عرب 
�لنرتنت. 

11.11.6 املتطلبات العامة 
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صع �أنظمة و�صو�بط منا�صبة ل�صمان �لتز�م  . 1

�أعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت �لتي تز�ولها بهذ� �لق�صم. 
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �أن �صيا�صاتها و�إجر�ء�تها ت�صمل �أعمال . 2

�لتاأمن �لتي تز�ولها عرب �لنرتنت. 
اإر�ساد: 

�إد�رة  و��صرت�تيجية  عملها  خطة  �أن  ت�صمن   �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
�لإ�صناد  و�صيا�صة  �ملخاطر  �إد�رة  و�إجر�ء�ت  و�صيا�صات  �ملخاطر 
يف  تاأخذ  �لأعمال  ��صتمر�رية  �إد�رة  و�صيا�صة  بها  �خلا�صة  �خلارجي 
�أن  ويجب  تز�ولها،  �لتي  �لنرتنت  عرب  �لتاأمن  �أعمال  �لعتبار  عن 
مبوجب  �ملطلوبة  و�ملو�فقة  �ملر�جعة  عمليات  يف  �لأعمال  تلك  ُتدخل 

هذه �لتعليمات. 
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11.11.7 املواقع اللكرتونية واإدارتها 
�ل�صعة . 1 لديه  �للكرتوين  موقعها  �أن  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لكافية لتلبية حجم ونطاق �أعمال �لتاأمن عرب �لنرتنت �ملتوقعة يف 
خطة عملها. 

�إذ� تغر ��صم �ملجال �لرئي�س ملوقع �صركة �لتاأمن على �لنرتنت، �أو . 2
�إذ� �صجلت �صركة �لتاأمن ��صم جمال �إ�صافيًا و�حدً� �أو �أكرث، عليها 

�أن تخطر �مل�صرف بذلك كتابيًا وبدون �إبطاء. 
مالحظة: بالن�صبة ملعنى كتابيًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.15.  «

�صاعة . 3  24 متاحًا  �للكرتوين  �لتاأمن  �صركة  موقع  يكون  �أن  يجب 
�ملوقع  كان  �إذ�  تو�ّفره.  تر�قب  �أن  وعليها  �ل�صنة،  طيلة  �ليوم  يف 
�للكرتوين يخ�صع ل�صيانة، عليها �أن ت�صمن �أنه لن يكون غر متاح 

لأكرث من 24 �صاعة.
كذلك . 4 وبقي  متاح  غر  �للكرتوين  �لتاأمن  �صركة  موقع  �أ�صبح  �إذ� 

لأكرث من 24 �صاعة، على �صركة �لتاأمن �أن تخطر �مل�صرف كتابيا 
بذلك على �لفور. يجب �أن يعطي �لإخطار �أ�صباب عدم توفر �ملوقع 

�للكرتوين وتقديرً� ملوعد تو�ّفره من جديد. 
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن، كجزء من �صيا�صة �إد�رة ��صتمر�رية . 5

�صيا�صات  و�صع  �لأعمال،  ��صتمر�رية  وخطة  بها  �خلا�صة  �لأعمال 
�لتي  �لتاأمن  �أعمال  يف  �نقطاع  �أي  ملعاجلة  منا�صبة  و�إجر�ء�ت 
و�لإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  تت�صمن  �أن  يجب  �لنرتنت.  عرب  تز�ولها 
كافة  عن  د�عمة  بن�صخ  بالحتفاظ  خا�صة  و�إجر�ء�ت  �صيا�صات 
�ملعلومات و�لبيانات �ملعرو�صة من قبل �صركة �لتاأمن ووثائق �صادرة 
�إىل �لعمالء و�ملطالبات �ملقدمة على موقع �صركة �لتاأمن �للكرتوين 

ول�صرتد�د �أي نظام تعّر�س لل�صرر.
مالحظة: بالن�صبة ل�صيا�صة �إد�رة ��صتمر�رية �لأعمال وخطة ��صتمر�رية  «
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�لأعمال، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 6.5. 
�للكرتوين . 6 �ملوقع  عن  �مل�صوؤولية  �أن  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

و�أوجهه �لت�صغيلية موزعة ب�صكل مالئم د�خل �صركة �لتاأمن )حتى لو 
�أ�صندت �صركة �لتاأمن �إد�رة �ملوقع �للكرتوين �إىل طرف خارجي( 
لتنفيذ  كافية  مو�رد  �و  مب�صادر  عنه  �مل�صوؤولن  تزويد  مت  و�أنه 

م�صوؤولياتهم. 
تت�سمن الأوجه الت�سغيلية: 

ن�صر ومر�جعة �لن�صو�س على �لنرتنت أ. 
مر�قبة �لأد�ء ومتابعة موؤ�صر�ت �لأد�ء ب. 
قيا�س حركة �لبيانات ج. 
�ل�صيانةد. 
�لإ�صر�ف على �أمن �ملوقع �للكرتوين ه. 

11.11.8 الإ�سناد اخلارجي
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �لتز�م �أي ترتيب �إ�صناد خارجي لإد�رة . 1

�للكرتوين  �ملوقع  �إد�رة  تت�صمن   .6.6 بالق�صم  �للكرتوين  موقعها 
تطوير و��صت�صافة و�صيانة �ملوقع �للكرتوين و�أي عمل متعلق به. 

مالحظة: �إن �إ�صناد �إد�رة �ملوقع �للكرتوين ل�صركة تاأمن تز�ول �أعمال  «
�أ�صا�صية  لوظائف  خارجي  �إ�صناد  ترتيب  هو  �لنرتنت  عرب  �لتاأمن 
– ُيرجى مر�جعة  �لتعليمات وي�صتوجب مو�فقة �مل�صرف  مبوجب هذه 

�لق�صم 6.6.3. 
�صركة . 2 موقع  لإد�رة  �خلارجي  �لإ�صناد  ترتيبات  تتطلب  �أن  يجب 

�إد�رة  �لتز�م  ي�صمن  �أن  �خلدمات  مقدم  من  �للكرتوين  �لتاأمن 
�ملوقع �للكرتوين بهذ� �لق�صم.  

ل يجوز �أن تربم �صركة �لتاأمن ترتيب �إ�صناد خارجي لإد�رة موقعها . 3
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�للكرتوين مع �صخ�س يكون موؤ�ص�صًا �أو يز�ول �أعماًل يف مكان ق�صائي 
غر قطر، �أو ترتيبًا ي�صمل بيانات يتم حتويلها من قبل �صركة �لتاأمن 
�مل�صرف  يوؤكد  ما مل  ق�صائي غر قطر،  مكان  تخزينها يف  يتم  �أو 

كتابيًا على �أن �ملكان �لق�صائي مقبول لهذ� �لغر�س. 
�لفقرة )3( . 4 لأغر��س  �أن مكانًا ق�صائيًا مقبول  �مل�صرف  يعترب  لن 

ما مل يقتنع �أن �لنظام �لقانوين و�لتنظيمي يف �ملكان �لق�صائي يوفر 
حماية كافية �صد قيام طرف ثالث بالتاأكيد على �متالكه حق و�صول 
�إىل �ملعلومات �ملعنية. على �صركة �لتاأمن �أن توفر ر�أيًا قانونيًا، ب�صكل 

مقبول من جانب �مل�صرف، يوؤكد على �أن �حلماية كافية. 

11.11.9 حماية البيانات واأمن املعلومات
�لتي مت جمعها من . 1 �ملعلومات  �صّرية  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لتي  �لتاأمن  �أعمال  كافة  �أن  ت�صمن  و�أن  �للكرتوين  موقعها  خالل 
تز�ولها عرب �لنرتنت تلتزم بالق�صم 11.6 )ب�صاأن حماية �لبيانات(. 

على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن وجود ما يلي: . 2
�حلد �لأدنى من �لتد�بر �لأمنية ملنع ح�صول تغير�ت غر م�صموحة أ. 

يف �مل�صمون �لأ�صا�صي للمعلومات �ملعرو�صة على موقعها �للكرتوين. 
غر ب.  �ل�صتخد�م  �أو  �ل�صرقة  �صد  للحماية  �إ�صافية  �أمنية  تد�بر 

�لوثائق  �أ�صحاب  مع  تبادلها  مت  �لتي  �ملعلومات  تنقيح  �أو  �مل�صموح 
ورّو�د �ملوقع �للكرتوين .

�حلد �لأق�صى من �لتد�بر �لأمنية ل�صمان حماية و�صالمة �لدفعات ج. 
�لدفعات  ذلك  يف  مبا  �للكرتوين،  موقعها  على  تاأديتها  يتم  �لتي 
لتجديد  �أو  لإ�صد�ر  �مل�صرف  قبل  من  معتمد  دفع  نظام  بو��صطة 

وثائق �لتاأمن. 
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11.11.10 حتديد هوية العماء 
�لعمالء . 1 للتحقق من هوية  �إجر�ء�ت  �لتاأمن  ل�صركة  يكون  �أن  يجب 

�أن تتحقق من  �لتاأمن  �لوثائق �ملقدمة لها. على �صركة  ومن �صّحة 
وثيقة  �إ�صد�ر  �أو  بيع  �إقد�مها على  قبل  وثائقه  هوية كل عميل ومن 

تاأمن له عرب �لنرتنت. 
�لعمالء . 2 وثائق  لكافة  ب�صجالت  حتتفظ  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�مل�صتلمة من خالل موقعها �للكرتوين  وم�صتند�ت حتديد هويتهم  
ويجب �لحتفاظ بال�صجل ملدة �صت �صنو�ت بعد تاريخ توقف �صركة 

�لتاأمن عن مز�ولة �أعمال �لتاأمن مع �لعميل. 
على �صركة �لتاأمن �أن تن�صئ �صجاًل �لكرتونيا لكل عميل تز�ول �أعمال . 3

�لتاأمن معه عرب �لنرتنت وعليها �أن ت�صع �لتد�بر �لآتية على �لأقل 
حلماية تلك �ل�صجالت:

�لطلب من �لعميل تغير كلمته �ل�صرية ب�صكل دوري. أ. 
�لطلب من �لعميل �إعادة �إدخال كلمته �ل�صرية بعد فرتة �صكون  خالل ب. 

جل�صة ��صتخد�م �ملوقع �للكرتوين )“زمن �لتوقف”( 
�لتحقق من عنو�ن �لعميل �للكرتوين من خالل �إر�صال ر�بط خا�س ج. 

بالتحقق. 

• اجلزء 11.11.د. مزاولة اأعمال التاأمني عرب النرتنت	
11.11.11 تطبيق هذا اجلزء

ينطبق هذ� �جلزء على �صركات �لتاأمن �لتي تز�ول �أعمال �لتاأمن عرب 
�لنرتنت. 
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11.11.12 التوا�سل مع العماء
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صتخدم ما ل يقل عن و�صيلتي �ت�صال )مثل . 1

�لربيد �للكرتوين �أو �لربيد �لعادي �أو �لر�صائل �لن�صية �أو �لهاتف( 
�أو لإر�صال �إخطار�ت �إىل عميل تز�ول معه �أعمال �لتاأمن  للتو��صل 

عرب �لنرتنت. 
�أو . 2 عميلن  �إىل  �ملوّجه  �لت�صال  �أن  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�أكرث ل يت�صمن �أي بيانات �صخ�صية. وت�صمن �أي�صًا �أن �لطرف �لذي 
من  �آخر  م�صتلم  طرف  �أي  على  �لتعّرف  ميكنه  ل  �لت�صال  ي�صتلم 

خالل �أي �صيء و�رد يف �لت�صال. 
مالحظة: فيما يتعلق مبعنى �لبيانات �ل�صخ�صية يرجى مر�جعة �لق�صم  «

11.6.2

11.11.13 الإف�ساح
موقعها . 1 يف  �لو�ردة  �ملعلومات  �أن  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�للكرتوين �صحيحة ودقيقة وو��صحة وحديثة و�صاملة. 
�أن يف�صح موقعها �للكرتوين ب�صكل . 2 �أن ت�صمن  �لتاأمن  على �صركة 

بارز عن �ملعلومات �ملطلوبة يف �لق�صمن 11.9.1 و11.9.2 ب�صاأن 
�لو�صع �لتنظيمي و�صائر �لتفا�صيل �خلا�صة بها. 

على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن قبل �ل�صماح لعميل فرد ب�صر�ء وثيقة . 3
تاأمن عرب �لنرتنت �أن يوّجه �ملوقع �للكرتوين �لعميل �إىل جزء من 
مبوجب  �ملطلوبة  �ملنتجات  عن  �لإف�صاح  معلومات  يت�صمن  �ملوقع 
بقر�ءة وفهم  �لإقر�ر  �لعميل  ُيطلب من  �أن  �جلزء 11.9.ب. يجب 
تلك �ملعلومات. ويجب �أن تكون �ملعلومات قابلة للتنزيل ب�صيغة “بي.

دي.�أف.«. 
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11.11.14 احل�سول على امل�سورة 
عل���ى �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �حتو�ء �ملوقع �للكرتوين على بيان بارز 
ب�ص���رورة �أن يطل���ب �لعميل �حل�صول على �مل�صورة قب���ل �صر�ء وثيقة تاأمن. 
عل���ى وجه �خل�صو�س، يج���ب عر�س �لبيان مبا�صرة قب���ل �أن ي�صبح �لعميل 
ملزمًا  تعاقديا ب�صر�ء �لوثيقة. يجوز �أن يحتوي �لبيان على تفا�صيل �ت�صال 

خا�صة مبوظفي �ملبيعات لدى  �صركة �لتاأمن.

11.11.15 تاأكيد التعاقد بعد البيع وم�ستندات وثيقة التاأمني 
�لنرتنت . 1 عرب  �لتاأمن  وثائق  كافة  ت�صدر  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لق�صم  ي�صتوجب  �لتي  �ملعلومات  تت�صمن  وكاملة  موؤرخة  بن�صخة 
11.12.1 �أن تكون يف �إ�صعار �لتاأكيد. 

على �صركة �لتاأمن �أن تعطي حامل �لوثيقة ن�صخة عن وثيقة �لتاأمن . 2
�لكاملة �خلا�صة به. ويجب �أن تر�صل �إىل حامل �لوثيقة على �لأٌقل، 
“بي.دي.�أف.«، عند  ب�صيغة  �لكرتونية  ن�صخة  �للكرتوين،  بالربيد 

�إ�صد�ر �لوثيقة، مع ذكر تاريخ بدء وتاريخ �نتهاء �لتغطية بو�صوح. 
�لتاأمن . 3 وثيقة  عن  مطبوعة  ن�صخة  تقدم  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

)حتمل  �لوثيقة،  حامل   طلب  على  بناء�  �لنرتنت،  عرب  �ل�صادرة 
بالوثيقة.  متعلق    �أخر  م�صتند  �أي  �أو  �لتاأمن(  �صركة  وختم  توقيع 
يجب �أن ي�صتلم حامل �لوثيقة �لن�صخة �ملطبوعة خالل 14 يومًا بعد 

تقدمي �لطلب. 
يّطلع . 4 �أن  �لوثيقة  حلامل   ميكن  �أنه  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

وينّزل ويطبع ن�صخة كاملة عن وثيقة تاأمينه من ح�صابه على موقع 
للقيام  �صروريًا  خا�س  برنامج  كان  �إذ�  �للكرتوين.  �لتاأمن  �صركة 
بذلك، يجب �أن تقوم �صركة �لتاأمن بتوفره على موقعها �للكرتوين. 
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11.11.16 خدمة ما بعد البيع
على �صركة �لتاأمن �أن تخ�ص�س ق�صمًا من موقعها �للكرتوين خلدمات 

ما بعد �لبيع. ويجب �أن تت�صمن هذه �خلدمات على �لأقل ما يلي: 
�إرفاق �أي ملحق بوثيقة �لتاأمن، مثل �لإ�صافة �أو �لتجديد �أو �لإلغاء أ. 
�لتحقق من و�صع وثيقة ب. 
�لتحقق من تاريخ بدء وتاريخ �نتهاء �لتغطية ج. 
�لتحقق من جدول ت�صديد �أق�صاط �لتاأمن د. 
�لتحقق من �لأق�صاط �مل�صددة وتو�ريخ �لدفعات و�لقيم ه. 

11.11.17 التعامل مع املطالبات
على �صركة �لتاأمن �أن توفر طريقة حلملة �لوثائق لتقدمي �ملطالبات . 1

عرب �لنرتنت. يجب �أن يوفر موقعها �للكرتوين طريقة لتحميل ن�صخ 
عن �لوثائق �ملتعلقة باملطالبات. 

على �صركة �لتاأمن �أن توفر �أي�صا طريقة �أخرى حلملة �لوثائق لتقدمي . 2
مطالبات تكون خمتلفة عن طريقة تقدميها عرب �ملوقع �للكرتوين. 

�للكرتوين، . 3 �لتاأمن  �صركة  موقع  عرب  مقدمة  مبطالبة  �لقبول  بعد 
على �صركة �لتاأمن �أن تعطي �ملطالب رقمًا مرجعيًا. 

على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �أن تتم  معاجلة مطالبة مقدمة عرب . 4
�صركة  ت�صتلم  �أن  يجب   .11.14 للق�صم  وفقًا  �للكرتوين  موقعها 
�لتاأمن وتوؤكد وت�صادق على �لوثائق �لأ�صلية �ملتعلقة مبطالبة قبل 

دفع �أي مبلغ م�صتحق مبوجب وثيقة تاأمن عرب �لنرتنت. 

11.11.18 الإلغاءات والتجديدات 
موقعها . 1 يف  و��صحة  �إجر�ء�ت  لديها  يكون  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�للكرتوين تتعلق باإلغاء وثائق �لتاأمن. 
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م�صتعد . 2 �أنه  على  بالتاأكيد  �لعميل  قيام  ت�صمن  �أن  �لإجر�ء�ت  على 
لتعّر�س وثيقته لالإلغاء.

�إذ� مت �إلغاء وثيقة تاأمن ب�صبب نق�س �أو �لتبا�س يف �نظمة �أو �أجز�ء . 3
حامل  تعّو�س  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  �للكرتوين،  �ملوقع  بر�مج  �أو 

�لوثيقة �ملعنية عن �أي خ�صائر نا�صئة عن �لإلغاء. 
على �صركة �لتاأمن �أن تعطي حامل �لوثيقة �إخطارً� م�صبقًا بانتهاء . 4

ي�صمح  مبا  كافية  �لإخطار  مدة  تكون  �أن  يجب  �لتاأمن.  وثيقة  مدة 
حلامل �لوثيقة بتجديد �لوثيقة  �أو باحل�صول على تغطية تاأمن من 

�صركة تاأمن �أخرى. 
�لربيد . 5 بو��صطة  �لوثيقة  حامل  تخطر  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�أن  يجب  �لنرتنت.  عرب  تاأمن  وثيقة  باإلغاء  �أو  بانتهاء  �للكرتوين 
يت�صمن �لإخطار بالإنهاء �أ�صباب �لإلغاء وتاريخ نفاذه. 

11.11.19 ال�سكاوى
عل���ى �صركة �لتاأمن �أن تقدم، على موقعها �للكرتوين، كافة �ملعلومات 

�ل�صرورية لكي يقدم �لعميل �صكوى ولكي يتابع و�صعها. 
�خلا�صة  « �ل�صكاوى  باإجر�ء�ت  �خلا�صة  للمتطلبات  بالن�صبة  مالحظة: 

ب�صركة �لتاأمن، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 11.16. 

الق�سم 11.12 تاأكيد التعاقد بعد البيع وم�ستندات وثيقة التاأمني
11.12.1 التاأكيد على التغطية 

عليها . 1 �لوثيقة،  حامل   مع  تاأمن  عقد  �لتاأمن  �صركة  تربم  عندما 
�لتاأمن )�لإخطار  تاأكيدً� كتابيا على تغطية  �إبطاء  �أن تعطيه بدون 
بالتاأكيد(. �إذ� مل تكن �لتفا�صيل �لكاملة �خلا�صة بالإخطار بالتاأكيد 
متاحة، على �صركة �لتاأمن �أن ت�صدر �إثباتًا موؤقتًا على �لتغطية ميكن 

��صتخد�مه كدليل على �لتغطية. 
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يجب �أن يت�صمن �لإخطار بالتاأكيد:. 2
بيانا ب�صاأن نوع �لتغطية. أ. 
بيانات عن تاريخ بدء �لتغطية ومدة �لتغطية. ب. 
�أي �صهاد�ت �أو م�صتند�ت ُيطلب من حامل �لوثيقة �أن يحملها مبوجب ج. 

�لقانون 
فيها د.  يقدم  �أن  �لوثيقة  حلامل  ميكن  �لتي  �لطريقة  عن  تفا�صيل 

مطالبة وبيانًا عن م�صوؤوليات �لعميل عند تقدميه مطالبات. 
ب�صاأن ه.  �لت�صالت  توجيه  يجب  �لذي  �لتاأمن  �صركة  بعنو�ن  بيانًا 

�لوثيقة �إليه 
دليل على �لدفع، �إذ� كان منطبقًا. و. 

حامل . 3 من  تاأمن  على  للح�صول  طلبًا  �لتاأمن  �صركة  ��صتلمت  �إذ� 
وثيقة بدون دفع ق�صط، عليها �أن تعطيه وثيقة تبن �أن �لتغطية تبد�أ 
يف �لتاريخ �ملبن يف �لوثيقة �إذ� مت دفع �لق�صط �لأول يف ذلك �لتاريخ. 

11.12.2 املدة املحددة لتوفري امل�ستندات اخلا�سة بوثيقة التاأمني 
على �صركة �لتاأمن �أن تعطي حامل �لوثيقة �مل�صتند�ت �لكاملة �خلا�صة 

بوثيقة �لتاأمن، كتابيًا، خالل 14 يومًا بعد �إبر�م  �لوثيقة. 

الق�سم 11.13 خدمات ما بعد البيع 
11.13.1 خدمة ما بعد البيع 

�أن تقدم خدمة ما بعد �لبيع �إىل حملة   وثائق . 1 على �صركة �لتاأمن 
تت�صمن  �أن  يجب  منا�صبة.  وبطريقة  �ملحددة  �ملو�عيد  يف  �لتاأمن 
تلك �خلدمة �لرد بدون �إبطاء على �ل�صتف�صار�ت و�لطلبات �لإد�رية 
وطلبات تعديل وثائق �لتاأمن. على �صركة �لتاأمن �أن تقوم مبا يلي 

على وجه �خل�صو�س: 
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توفر �صهاد�ت تغطية بناء على طلب حامل �لوثيقة.أ. 
تقدمي تاأكيد كتابي على �أي تعديل يف وثيقة تاأمن و�أي مبالغ �إ�صافية ب. 

م�صتحقة. 
�إ�صد�ر �إي�صالت لقاء �أي مبالغ م�صتلمة، �إل بالن�صبة للدفع من خالل ج. 

بطاقة �ئتمان �أو �صكل �آخر من �لتحويل �مل�صريف �لآيل �لذي يكفي 
�إبر�ز �صجل م�صريف بالن�صبة له. 

�إجر�ء �أي رّد �أو تاأدية �أي دفعة م�صتحقة ل�صاحب وثيقة بدون تاأخر د. 
غر و�جب. 

�أي . 2 يتم يف  باأي تغير  �لوثيقة  �أن تخطر حامل   �لتاأمن  على �صركة 
مما يلي:

بند يف �لعقد.أ. 
�إف�صاح مت �إجر�وؤه �إىل حامل �لوثيقة يف وقت �إبر�م عقد تاأمن. ب. 
تفا�صيل �لت�صال ب�صركة �لتاأمن. ج. 
�لإجر�ء �خلا�س بتقدمي مطالبة.د. 

11.13.2 البيانات ال�سنوية خلطط التاأمني الدخارية 
بالن�صب���ة خلط���ة تاأم���ن �دخارية، يج���ب �أن تعطي �صرك���ة �لتاأمن �إىل 

حامل �لوثيقة بيانًا �صنويًا يت�صمن �ملعلومات �لآتية: 
تاريخ أ.  لها  لي�س  لوثيقة  )بالن�صبة  �أو  �ملتوقعة  �ل�صتحقاق  قيمة 

�ل�صتثمار  �أد�ء  �إىل  ��صتنادً�  �صنة،  �صّن 85  �لقيمة عند  ��صتحقاق( 
حتى تاريخ �لبيان. 

�ملبلغ �ملوؤمن �حلايل لقاء منافع رئي�صية و�إ�صافية. ب. 
�لأق�صاط �لإجمالية �مل�صددة يف �ل�صنة �ل�صابقة. ج. 
يف حال وثيقة مرتبطة ب�صناديق ��صتثمارية، قيمة �لوحد�ت يف كل د. 

�صندوق.
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الق�سم 11.14 معاجلة املطالبات
11.14.1 الإجراءات اخلا�سة مبعاجلة املطالبات

عل���ى �صركة �لتاأم���ن �أن حتتف���ظ باإج���ر�ء�ت كتابية خا�ص���ة مبعاجلة 
�ملطالبات.

11.14.2 كيفية معاجلة املطالبات 
على �صركة �لتاأمن �أن تعالج �ملطالبات باإن�صاف.. 1
�ملعلومات . 2 كافة  تبن  مطالبات  مناذج  توفر  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

�لتي يتطلبها حامل �لوثيقة، �أو خطو�ت يجب على حامل �لوثيقة �أن 
يتخذها لتقدمي مطالبة ويجب �أن تعطي حملة �لوثائق �إر�صادً� كافيًا 
ب�صاأن تقدمي مطالبات ومعلومات. يف هذ� �لق�صم، ت�صمل كلمة حامل 

�لوثيقةم�صتفيدً� مبوجب خطة تاأمن  �دخارية. 
مطالبة . 3 تقدمي  عن  �لوثيقة  حامل  يعيق  �أّل  �ملقدم  �لإر�صاد  على 

ي�صتحق تقدميها.
على �صركة �لتاأمن:. 4

�أن ترد على �ملطالبات  دون �إبطاءأ. 
�أن تقر با�صتالم مطالبة، وتعطي �إخطارً� باأي معلومات �أو م�صتند�ت ب. 

ناق�صة فورً� بعد ��صتالم منوذج �ملطالبة ذ�ت �ل�صلة.
�أن حتر�س على �إعالم حامل �لوثيقة ب�صكل معقول ب�صر �ملطالبة. ج. 

اإر�ساد
تقارير  �لتاأمن  �صركة  تقدم  �ملطالبة،  يف  �لتحقيق  �أمد  طال  حال  يف 
دورية حول و�صع و�صر �ملطالبة، حيثما يكون ذلك منا�صبا، �إىل حامل 

�لوثيقة. 
على �صركة �لتاأمن �أن تخطر حامل  �لوثيقة كتابيًا بقبول �أو رف�س . 5

�ملطالبة فورً� بعد �إجناز �لتحقيق. 
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�إذ� مت قبول مطالبة �أو مت قبولها جزئيًا، على �لإخطار �أن يبّن مبلغ . 6
منطبقًا(  كان  و)�إذ�  �لت�صوية  مبلغ  �إىل  �لتو�صل  مت  وكيف  �لت�صوية 
�أي جزء من  �صبب رف�س  �أو  ت�صوية خمف�صة  بعر�س  �لقيام  �أ�صباب 
عن  ن�صخًا  �لوثيقة  حامل   تعطي  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  �ملطالبة. 
�مل�صتند�ت �أو �ملعلومات �لتي ��صُتخدمت يف �لتو�صل �إىل �لقر�ر، �إذ� 

طلب حامل �لوثيقة ذلك. 
�أو �ل�صكاوى حلامل  . 7 �أن تف�صر عملية �ل�صتئناف  �لتاأمن  على �صركة 

�لوثيقة �لذي ل يقبل ت�صوية مت عر�صها. 
على �صركة �لتاأمن �أن تعن  مقدر �أ�صر�ر م�صجل عند �ل�صرورة و�أن . 8

تخطر �صاحب �لوثيقة �ملعني بالتعين خالل ثالثة �أيام عمل. 

11.14.3 �سداد املطالبات
عل���ى �صركة �لتاأم���ن �أن ت���وؤدي دفعة ت�صوية ب���دون �إبطاء بع���د �لقبول 

مبطالبة �أو �لقبول بها جزئيًا. 

الق�سم 11.15 الإلغاءات والتجديدات 
11.15.1 �سروط الإلغاء عموماً

على �صركة �لتاأمن �أن ُتدخل �صروطًا يف وثيقة �لتاأمن ت�صمح ل�صاحب . 1
�لوثيقة باإلغائها ويجب �أن تكون تلك �ل�صروط عادلة حلملة �لوثائق 

ومعقولة ومنا�صبة بالن�صبة للمنتج. 
يجب �أن تن�ّس �لوثيقة على �ل�صروط بو�صوح ويجب �أن تت�صمن هذه . 2

�ل�صروط، بالن�صبة حلامل �لوثيقة �لذي يكون عميال فرد�، ما يلي: 
�ل�صروط �لتي ت�صمح حلامل �لوثيقة باإلغائها  أ. 
متطلبات �لإخطار مبا يف ذلك مدة �لإخطار ب. 
بيان ما �إذ� كان �أي رّد للق�صط م�صتحقًا حلامل �لوثيقة عند �لإلغاء ج. 
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�ملردود  �ملبلغ  يكون  �أية ظروف  ويف  مبلغ مردود  �أي  ُيحت�صب  وكيف 
قاباًل للدفع 

�لتنازلية د.  �لقيمة  و�صرح  و�صف  �دخارية،  تاأمن   خلطة  بالن�صبة 
�لنقدية �إذ� كانت منطبقة عن كل �صنة للخطة. 

11.15.2 “جتربة جمانية” خلطط التاأمني الدخارية – العماء الأفراد
ينطبق هذ� �لق�صم على خطط �لتاأمن  �لدخارية �لتي يتم بيعها �إىل . 1

حامل وثيقة يكون عميال فردً�. 
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمح مبدة جتربة جمانية تبلغ 15 يوم عمل . 2

على �لأقل بعد �أن ي�صتلم حامل �لوثيقة �مل�صتند�ت �لكاملة �خلا�صة 
بالوثيقة وفقًا للق�صم 11.12.1. تعطي مدة �لتجربة �ملجانية حامل 

�لوثيقة حق �لإلغاء و��صرتد�د �ملال وفقًا لهذ� �لق�صم. 
حقه . 3 من  يكون  منا�صبة،  غر  �خلطة  �أن  �لوثيقة  حامل  �عترب  �إذ� 

�أن يلغيها خالل مدة �لتجربة �ملجانية وعليه �أن ميار�س ذلك �حلق 
من خالل �إعطاء �صركة �لتاأمن �إخطارً� كتابيًا خالل مدة �لتجربة 

�ملجانية. 
على �صركة �لتاأمن �أن ترد �لأق�صاط �ملدفوعة من قبل حامل  �لوثيقة . 4

�إّل �أنه: 
يجوز ل�صركة �لتاأمن �أن تقتطع �أي م�صاريف خا�صة مبعاينة طبية أ. 

ذ�ت �ل�صلة وق�صطًا متنا�صبًا ملدة �لتغطية 
جتري ب.  �أن  �لتاأمن  ل�صركة  يجوز  بوحد�ت،  مرتبطة  خلطة  بالن�صبة 

ت�صوية منا�صبة لإدخال �لتغير�ت يف �صعر �لوحدة يف �حل�صاب. 
�لتجربة . 5 مدة  خالل  �لتاأمن  �صركة  �لوثيقة  حامل   يخطر  مل  �إذ� 

�ملجانية باأنه �صوف يتم �إلغاء �خلطة، �صوف ي�صقط �حلق يف �لإلغاء 
مبوجب هذ� �لق�صم. 
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مالحظة: يجوز �أن يظّل من حق حامل  �لوثيقة �إلغاء عقد تاأمن مبوجب  «
بنود و�صروط �لوثيقة. 

التاأمني الدخارية  تاأمني غري خطط  11.15.3 »جتربة جمانية« لوثائق 
الأفراد – العماء 

ينطبق هذ� �لق�صم على �أي وثيقة تاأمن غر خطط �لتاأمن �لدخارية . 1
ولكن لي�س على وثيقة تكون �صارية �ملفعول لأقل من �صتة �أ�صهر، و�لتي 

يتم بيعها �إىل حامل وثيقة يكون عميال فردً�.
يف حال �لوثيقة �لتي يتم جتديدها دوريًا، ل ينطبق هذ� �لق�صم على . 2

جتديد �لوثيقة ما مل: 
يكن هناك تغير بالغ يف بنود و�صروط �لوثيقة أ. 
تكن  �لوثيقة خا�صعة لتجديد تلقائي. ب. 

على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمح مبدة جتربة جمانية مدتها خم�صة �أيام . 3
�لكاملة  �مل�صتند�ت  �لوثيقة  حامل   ي�صتلم  �أن  بعد  �لأقل  على  عمل 
�خلا�صة بالوثيقة وفقًا للق�صم 11.12.1. تزود مدة �لتجربة �ملجانية 

حامل �لوثيقة بحقوق �لإلغاء و��صرتد�د �ملال وفقًا لهذ� �لق�صم. 
حقه . 4 من  يكون  منا�صبة،  غر  �لوثيقة  �أن  �لوثيقة  حامل   �عترب  �إذ� 

�إلغائها خالل مدة �لتجربة �ملجانية. يجوز �أن ميار�س حامل  �لوثيقة 
ذلك �حلق من خالل �إعطاء �إخطار كتابي �إىل �صركة �لتاأمن خالل 

مدة �لتجربة �ملجانية. 
على �صركة �لتاأمن �أن تعيد �لأق�صاط �ملدفوعة من قبل حامل �لوثيقة . 5

قبلها  من  متحملة  �صرعية  م�صاريف  �أي  تقتطع  �أن  يجوز  ولكن 
بالن�صبة للوثيقة وق�صطًا ن�صبيًا عن مدة �لتغطية. 

اأمثلة
• كلفة فح�س طبي	
• كلفة معاينة وتقييم ملكية	
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�لتجربة . 6 مدة  خالل  �لتاأمن  �صركة  �لوثيقة  حامل   يخطر  مل  �إذ� 
�ملجانية باأنه �صوف يتم �إلغاء  �لوثيقة، �صوف ي�صقط �حلق يف �لإلغاء 

مبوجب هذ� �لق�صم. 
�إذ� قدم حامل �لوثيقة مطالبة خالل مدة �لتجربة �ملجانية، ي�صقط . 7

�حلق يف �إلغاء �لوثيقة مبوجب هذ� �لق�صم. 
مالحظة: يجوز �أن يظّل من حق حامل  �لوثيقة �إلغاء عقد تاأمن مبوجب  «

بنود و�صروط  �لوثيقة. 

11.15.4 وثائق التاأمني – عواقب الإلغاء
يت���م �إنهاء وثيقة تاأمن مربمة من قبل �صركة �لتاأمن مع حامل �لوثيقة 
�إذ� مار����س ه���ذ� �لأخر حق �إلغ���اء �لوثيق���ة مبوجب �لق�ص���م 11.15.2 �أو 
11.15.3. يجب �أن تدفع �صركة �لتاأمن �إىل حامل �لوثيقة �أي مبلغ مردود 
م�صتح���ق ل���ه مب���ا ل يزيد عن 20 ي���وم عمل بعد �لي���وم �لذي يتم في���ه �إنهاء  

�لوثيقة. 

11.15.5 الإخطار باإنتهاء املدة والتجديدات
بتاريخ . 1 لديها  �لوثائق  حملة  جميع   تبلغ   �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

ي�صمح  كاف  وقت  خالل  وثائقهم  مدة  �نتهاء  �أو  جتديد  ��صتحقاق 
حلامل �لوثيقة بدر��صة وترتيب �حل�صول على تغطية تاأمن م�صتمرة. 

ل تنطبق �لفقرة )1( �إذ�:. 2
كان �لعقد لفرتة �أقل من �صهر و�حد أ. 
ن�ّس �لعقد على جتديد تلقائي مبوجب �ل�صروط ذ�تها ب. 
يف ج.  يرغب  ل  �لوثيقة  حامل  �أن  لالعتقاد  �صببًا  �لتاأمن  ل�صركة  كان 

جتديد  �لوثيقة �أو ل يرغب يف جتديدها من خالل �صركة �لتاأمن 
�أبلغت �صركة �لتاأمن حامل  �لوثيقة باأنها ل ترغب يف �لعمل ل�صاحله د. 

لأجل �لتجديد 
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�إىل ه.  تدعو  لن  �لتاأمن  �صركة  باأن  �لوثيقة  حامل  �إبالغ  مت  �أن  �صبق 
�لتجديد

طلب حامل  �لوثيقة متديدً� للعقد لفرتة �أقل من فرتة �لعقد �لأ�صلي. و. 
عندما تبلغ �صركة �لتاأمن حامل �لوثيقة مبوجب �لفقرة )1(، يجب . 3

عليها �أن تقوم كذلك باأحد �لأمور �لآتية:
تتخذ أ.  �أن  �لوثيقة، عليها  �لتاأمن ترغب يف جتديد  �صركة  �إذ� كانت 

عن  �ملعلومات  كتابيا  �لوثيقة  حامل  لإعطاء  �ملعقولة  �خلطو�ت 
�لتجديد �ملطلوب مبوجب �لفقرة )4(. 

�إذ� مل تكن �صركة �لتاأمن ترغب يف جتديد �لوثيقة �أو مل تعد تز�ول ب. 
�ملعقولة  �خلطو�ت  تتخذ  �أن  عليها  تاأمن،  منتج  مقدم  مع  �لأعمال 

لإبالغ حامل �لوثيقة. 
�ملعلومات . 4 تعطي  �أن  �لتاأمن  �صركة  )�أ(، على  للفقرة )3(  بالن�صبة 

�لآتية ب�صاأن �لتجديد: 
بيان عن �أي تغير�ت يف �صروط �لوثيقة أ. 
تف�صر �لتغير�ت، �إذ� لزم �لأمر ب. 
بيان عن و�جبات حامل  �لوثيقة بالإف�صاح عن �أي تغير�ت ح�صلت ج. 

منذ تاريخ �لتجديد �لأخر قد توؤثر على �لوثيقة 
�ملبلغ �لإجمايل لأق�صاط �لوثيقة �أو �إذ� ل ميكن تبين  �لأق�صاط، كيف د. 

ميكن للعميل �أن يحت�صبه
تعطي ه.  �أن  جتديدها،  مت  حال  يف  للوثيقة،  �ملمكن  من  كان  �إذ�  ما 

�صاحب  �لوثيقة حق �إلغائها، ويف هذه �حلال، عو�قب �لقيام بذلك 
ومعلومات كافية لتمكن �لعميل من �لقيام بذلك 

خا�س  و.  جديد  م�صتند  طلب  يف  �لوثيقة  حامل  حق   عن  و��صح  بيان 
بالوثيقة. 
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الق�سم 11.16 ال�سكاوى
11.16.1 اإدارة �سكاوى العماء

على �صركة �لتاأمن �أن توؤ�ص�س  �إد�رة خم�ص�صة ل�صكاوى �لعمالء تكون 
مزودة باملو�رد ب�صكل منا�صب وتكون م�صوؤولة عن �لقيام بكل ما هو �صروري 
لاللتز�م بهذ� �لق�صم وملعاجلة �ل�صكاوى �لتي يقدمها عمالء �صركة �لتاأمن.

11.16.2 الإجراءات اخلا�سة مبعاجلة �سكاوى العماء
منا�صبة . 1 وتعليمات  �إجر�ء�ت  لديها  يكون  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

كتابية  �لإجر�ء�ت  تكون  �أن  ويجب  بفعالية  �لعمالء  �صكاوى  ملعاجلة 
و�أن يتم �إعالم �لعمالء بها. 

يجب �أن تكون طريقة تقدمي �ل�صكوى ب�صيطة وجمانية. . 2
يجب ت�صميم �لإجر�ء�ت بحيث ت�صمن ما يلي: . 3

�أن يتم معاجلة كل �صكوى يقدمها عميل ب�صكل عادل وفعال وبدون أ. 
�إبطاء. 

�أن يتم �لتعرف على �أوجه ق�صور �لعمليات �ملتكررة و�لتحقيق فيها ب. 
وت�صحيحها 

�أن يتم �لتخفيف من عدد �ل�صكاوى �لتي مل يتم ت�صويتها و�ملُحالة �إىل ج. 
�مل�صرف 

ت�صوية د.  �صالحية  �ل�صكاوى  ت�صوية  عن  م�صوؤول  موظف  لكل  يكون  �أن 
�أن يكون له حق �لو�صول �لفوري �إىل موظف لديه تلك  �أو  �ل�صكاوى 

�ل�صالحية 
�أن يكون �ملوظفون �ملعنيون على علم بالإجر�ء�ت و�أن يلتزمو� بها و�أن ه. 

يتلقو� �لتدريب دوريًا للبقاء على �طالع بالتغير�ت �لتي تطر�أ عليها. 
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يجب �أن تن�ّس �لإجر�ء�ت على ما يلي: . 4
هذ� أ.  مبوجب  �ملطلوب  �لنطاق  �صمن  �صكوى  كانت  �إذ�  ما  حتديد 

�لق�صم 
اإر�ساد:

قد تكون بع�س �ل�صكاوى خارج نطاق هذه �لإجر�ء�ت. مثاًل، قد تكون 
�أمر خارج عن  ب�صاأن  �أو  �لتاأمن  باأعمال  متعلقة  �أو غر  تافهة  �صكوى 

�صيطرة �صركة �لتاأمن. 
��صتالم �ل�صكاوى ب. 
�لرد على �ل�صكاوىج. 
تلبية معاير �خلدمة �خلا�صة ب�صركة �لتاأمن )�إن ُوجدت( بالن�صبة د. 

لل�صكاوى �لتي مت ��صتالمها 
�إحالة �ل�صكاوى �إىل �أطر�ف ثالثة عند �ل�صرورةه. 
�صمان �لتحقيق يف كل �صكوى ب�صكل منا�صب من قبل �صخ�س موؤهل و. 

�لذي يكون مو�صوع  �أو بالإغفال  بالفعل  مبا يكفي ول يكون متورطًا 
�ل�صكوى 

ت�صوية ز.  �صالحية  �صكوى  على  �لرد  عن  �مل�صوؤول  لل�صخ�س  يكون  �أن 
�ل�صكوى )مبا يف ذلك عر�س تدبر ت�صحيحي �إذ� كان منا�صبًا( �أو 

�أن يكون له حق �لو�صول �ملبا�صر �إىل �صخ�س لديه تلك �ل�صالحية 
�صمان �أن �لرد على �صكوى يعاجلها ب�صكل منا�صب ح. 
�إذ� كانت �ل�صكوى مدعومة، ت�صحيحها ب�صكل منا�صب. ط. 
ت�صحيحي ي.  تدبر  تقدمي  يتم  مل  �أو  مدعومة  �ل�صكوى  تكن  مل  �إذ� 

ب�صاأنها، �إعطاء �لأ�صباب �لتي �أّدت �إىل �تخاذ �لقر�ر 
�إعالم �لعمالء بحّقهم يف �لتظلم لدى ق�صم �ل�صكاوى يف �مل�صرف ك. 

وكيفية �لقيام بذلك 
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على �صركة �لتاأمن �أن توّفر ن�صخة عن �لإجر�ء�ت �إىل كافة �ملوظفن . 5
�ملعنين لكي يتمكنو� من �إعالم �لعمالء بها. 

�ل�صتخد�م . 6 و�صهل  ب�صيط  �لإجر�ء�ت  عن  دليل  توفر  �أي�صَا  يجب 
على  �صكوى.  تقدمي  يريدون  وعندما  �لطلب،  عند  �لعمالء،  لكافة 
و�مل�صتند�ت  �ملطالبات  مناذج  حتتوي  �أن  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة 
على  متوّفر.  �لدليل  باأن  يفيد  بيانًا  باملطالبات   بالإخطار  �خلا�صة 
تعر�س  �أن  �لنرتنت  �لتاأمن عرب  �أعمال  تز�ول  �لتي  �لتاأمن  �صركة 

�لدليل يف مكان بارز على موقعها �للكرتوين.  

11.16.3 الرد على �سكاوى العماء الأفراد
على �صركة �لتاأمن �أن تقر بال�صكوى �لكتابية �لتي قّدمها عميل فرد . 1

خالل خم�صة �أيام عمل بعد ��صتالمها ويجب �أن يكون �لإقر�ر كتابيًا. 
�لإقر�ر  �لتاأمن  �صركة  على  �لنرتنت،  على  �ل�صكوى  تقدمي  مت  �إذ� 
بها و�لقيام مبر��صالت ب�صانها با�صتخد�م عنو�ن �لربيد �للكرتوين 

�لذي قّدمه �مل�صتكي. 
على �صركة �لتاأمن �أن ترّد كتابيًا على �صكوى �لعميل �لفرد �لكتابية، . 2

مع تف�صر و�صعها وكيف تقرتح معاجلة �ل�صكوى، وذلك بعد 15 يوم 
عمل من ��صتالمها. 

على �صركة �لتاأمن �أن حتقق يف �صكوى �لعميل �لفرد بح�صن نّية و�أن . 3
حتاول ت�صويتها خالل 30 يوم عمل بعد ��صتالمها. �إذ� �نق�صت فرتة 
تطلع  �أن  �لتاأمن  �صركة  على  �ل�صكوى،  ت�صوية  بدون  يوما  �لثالثن 

�لعميل مبا يلي: 
�لفرتة �لتي تتوقعها �صركة �لتاأمن لت�صوية �ل�صكوىأ. 
�أنه ميكن للم�صتكي �أن يحيل �لأمر �إىل ق�صم �ل�صكاوى لدى �مل�صرف ب. 

وكيف ميكنه �لقيام بذلك 
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11.16.4 املعاجلة
�إذ� قّررت �صركة �لتاأمن بعد �لتحقيق يف �صكوى �أنها مرّبرة، يجب �أن . 1

تقرر ما �إذ� تقرتح عر�س ت�صوية على �مل�صتكي و�ل�صكل �لذي �صوف 
تّتخذه �أي ت�صوية معرو�صة. 

على �صركة �لتاأمن �أن تعر�س على �مل�صتكي تعوي�صًا عادًل، �صو�ء كان . 2
م�صوؤولة عنها،  تكون  �إغفالت  �أو  �أفعال  �أي  �أو غر ذلك، عن  ماليًا 

ويجب �أن  تنفذ �أي  عر�س ت�صوية يقبل به �مل�صتكي. 

11.16.5 اإحالة ال�سكاوى اإىل اأطراف ثالثة
يكون . 1 قد  ثالثًا  طرفا  �أن  معقول  ب�صكل  �لتاأمن  �صركة  �قتنعت  �إذ� 

م�صوؤوًل �أو م�صوؤوًل جزئيًا عن فعل �أو �إغفال مزعوم يف �صكوى، يجوز 
�أن حتيل كامل �أو جزء من �ل�صكوى �إىل �لطرف �لثالث. 

ولكن على �صركة �لتاأمن:. 2
�أن تقوم بالإحالة بدون �إبطاء، مبا ل يزيد عن خم�صة �أيام عمل بعد أ. 

�ليوم �لذي تقتنع فيه باأن �لطرف �لثالث قد يكون م�صوؤوًل �أو م�صوؤوًل 
جزئيًا. 

�أن تقوم بالإحالة كتابيًا ب. 
ب�صاأن ج.  ذلك،  خالف  �أو  �لنهائي  �لرد  يف  كتابيًا،  �مل�صتكي  تطلع  �أن 

�لإحالة، و�إعطائه تفا�صيل �لت�صال �خلا�صة بالطرف �لثالث 
ما مل تقتنع باأن �لطرف �لثالث م�صوؤول لوحده عن �لفعل �أو �لإغفال د. 

ذو �ل�صلة، �أن ت�صتمر يف �للتز�م بهذ� �لق�صم يف ما يتعلق بال�صكوى. 
�إذ� مت �إحالة �صكوى �إىل �صركة �لتاأمن مبوجب �لفقرة )1(، عليها �أن . 3

تعاجلها كما لو قدمها �لعميل �ملعني �إليها مبا�صرة، وكما لو ��صتلمتها 
�صركة �لتاأمن عندما ��صتلمت �لإحالة. 
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11.16.6 حفظ ال�سجات
�لعمالء . 1 �صكاوى  كافة  عن  ب�صجل  حتتفظ  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 

ويجب �أن يت�صمن �ل�صجل �خلا�س بكل �صكوى: 
��صم �مل�صتكي وما �إذ� كان عميال فرد�.أ. 
موجز عن �ل�صكوى، مبا يف ذلك، �إذ� كانت �ل�صكوى تتعلق مبطالبة، ب. 

�لوثائق ذ�ت �ل�صلة ب�صاأن �ملطالبة 
ما �إذ� مت ت�صويتها �أم ل �أو �إذ� مل يتم �لبت ب�صاأنها وما �إذ� مت عر�س ج. 

ت�صوية وقبولها من قبل �مل�صتكي.
كافة �ملر��صالت ب�صاأن �ل�صكوى. د. 

�أن حتتفظ بال�صجل �خلا�س ب�صكوى ملدة ثالث . 2 �لتاأمن  على �صركة 
�صنو�ت بعد تاريخ ��صتالمها لل�صكوى. 

11.16.7 تقرير ال�سكاوى ال�سهري
عل���ى �صركة �لتاأم���ن �أن تقدم تقريرً� �صهريًا عن �ص���كاوى �لعمالء �إىل 

�مل�صرف بالنموذج �ملعتمد. 
للوثائق �ملطلوبة بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى مر�جعة  « مالحظة: بالن�صبة 

�لق�صم 3.2.2.

11.16.8 �سرورة تعاون �سركة التاأمني مع عملية ف�ّس املنازعات
�إذ� �أح���ال عمي���ل �صك���وى �إىل عملي���ة ف����س نز�عات حم���ددة من قبل 
�مل�صرف مبوجب �ملادة 144.4 من قانون �مل�صرف، على �صركة �لتاأمن �أن 
تتع���اون بالكامل مع �مل�صرف و�أن تتقيد بالعملية. يجوز �أن ي�صدر �مل�صرف 

تعليمات �إ�صافية خا�صة بالعملية.
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ملكية كب�ر امل�س�همني

الق�سم 12.1 التمهيد
12.1.1 املقدمة

يب���ّن ه���ذ� �لف�ص���ل متطلب���ات �ملو�فقة و�لإخط���ار يف ما يتعل���ق بكبار 
�مل�صاهمن يف �صركة �لتاأم���ن )�أي �مل�صاهمن �لذين ميلكون م�صلحة ملكية 
هامة(. ُيطلب من �صركات �لتاأمن مر�قبة م�صتويات ملكية كبار �مل�صاهمن 
لديه���ا وتقدمي تقارير عن �لتغير�ت �لتي تطر�أ على تلك �مل�صتويات. يفر�س 
ه���ذ� �لف�صل �أي�ص���ًا �صقفًا مطلقًا بن�صبة 51٪ عل���ى �متالك �صخ�س ل�صركة 

تاأمن مدرجة موؤ�ص�صة يف قطر. 
مالحظة: بالن�صبة ملعنى كبار �ملالكن، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.18.  «

وبالن�صبة ملعنى �صركة مدرجة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.23.

12.1.2 تطبيق هذا الف�سل 
ل ينطب���ق هذ� �لف�صل على �صركات �لتاأمن �لتي تز�ول �أعمال �لتاأمن 
وفق���ًا لرتخي�س ممنوح من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة قبل مبا�صرة هذه 

�لتعليمات. 
اإر�ساد:

ين�س �لف�صل )16( على �أن ت�صبح �صركات �لتاأمن �لتي كانت مرخ�صة 
�إما  �لتعليمات  بهذه  �ملبا�صرة  قبل  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من 
�لتاأمن وين�س  �أعمال  تتوقف عن مز�ولة  �أن  و�إما  مرخ�صة مبوجبها 
على �ل�صماح ل�صركة �لتاأمن هذه �لتي مل مُتنح ترخي�صًا من �مل�صرف 
لال�صتمر�ر )ملدة حمدودة( مبز�ولة بع�س �لأن�صطة �لتي تكون حمدودة 
خالف ذلك. يظل �لرتخي�س �ملمنوح من قبل �لوز�رة �صاري �ملفعول 
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لغاية  له،  وفقًا  �لتاأمن  �أعمال  مز�ولة  ي�صتمر يف  �أن  لل�صخ�س  ويجوز 
�صنة و�حدة بعد يوم �ملبا�صرة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.7. 

الق�سم 12.2 التزامات �سركات التاأمني املوؤ�س�سة يف قطر
12.2.1 تطبيق هذا الق�سم

ينطبق هذ� �لق�صم على �صركات �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر.

12.2.2 التملك يف الراأ�سمال
يك���ون �ل�صخ�س متملكًا يف �صركة �لتاأم���ن �إذ� كان ميلك �أو لديه �حلق 
يف �كت�ص���اب �أ�صهم �أو �صالحية ت�صويت يف �صركة �لتاأمن، �صو�ء كان لوحده 

�أو مع �صخ�س و�حد ذ�ت �ل�صلة �أو �أكرث. 
�لق�صم  « مر�جعة  ُيرجى  �ل�صلة،  ذ�ت  كلمة  ملعنى  بالن�صبة  مالحظة: 

 .1.2.19

�سبه  والقطاع  احلكومي  والقطاع  الدولة  م�ساهمات  ا�ستثناء   12.2.3
احلكومي

 بغ�س �لنظر �أي �صيء �آخر و�رد يف هذ� �لق�صم، ل ينطبق �حلد �لأعلى  
للتمّل���ك يف �صركة �لتاأمن على �لدول���ة �أو على كيان يف القطاع احلكومي �أو 
�لقطاع �صبه �حلكومي. يك���ون �لكيان يف القطاع احلكومي �إذ� كان مملوكًا 
من قبل �لدولة بالكامل )�أو من قبل �لدولة �أو كيان �آخر �أو كيانات �أخرى يف 
�لقطاع �حلكومي(. يكون �لكيان يف �لقطاع �صبه �حلكومي �إذ� كانت �لدولة 
�أو كي���ان و�حد �أو �أكرث من �لقطاع �حلكومي ميل���ك �أكرث من 30٪ ولكن �أقل 

من 100٪ منه. 
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12.2.4 املراقبة والإخطارات ورفع التقارير
على �صركة �لتاأمن �أن يكون لديها �أنظمة و�صو�بط منا�صبة ملر�قبة:. 1

�أي تغير �أو تغير مقرتح يف كبار �ملالكن لديها أ. 
�لق�صم ب.  يف  �ملحددة  �مل�صتويات  عن  يزيد  مبا  �مللكية  يف  تغير�ت 

 .)3( 12.2.6
�إذ� كانت �صركة �لتاأمن �صركة مدرجة موؤ�ص�صة يف قطر، �أي تغير يف ج. 

�مللكية يكون ممنوعًا مبوجب �لق�صم 12.2.5 
�أي تغير هام يف �صلوك �أو ظروف كبار �مل�صاهمن �ملوجودين �لتي قد د. 

ُتعترب ب�صكل معقول �أنها توؤثر عك�صيًا على مالءمة �صركة �لتاأمن �أو 
قدرتها على مز�ولة �أعمال �لتاأمن ب�صكل �صليم و�حرت�زي. 

اإر�ساد:
�إدر�ك  لأجل  �لتاأمن  �صركة  تتخذها  �أن  يجوز  �لتي  �لتد�بر  تت�صمن 
�لإف�صاحات  مر�قبة  لديها:  �مل�صاهمن  كبار  ملكية  يف  �لتغير�ت 
تبادل  عمليات  �أ�صا�س  على  �ملعلومات  م�صاطرة  وترتيبات  �لتنظيمية 
يتم مبوجبها �لجتار باأ�صهم �صركة �لتاأمن، تقارير �صحفية، ت�صاريح 
على  �ل�صيطرة  �أو  �لت�صويت،  يف  وحقوق  �لأ�صهم  عن  �صجالت  عامة، 

�صالحية �لت�صويت يف �جلمعية �لعمومية. 
على �صركة �لتاأمن �أن تخطر �أيًا من كبار �مل�صاهمن  تكون  على علم . 2

به و�أي �صخ�س لديها �أ�صباب لالعتقاد �أنه قد ي�صبح �أو �صوف ي�صبح 
من كبار �ملالكن: 

ب�صرورة �حل�صول على مو�فقة �مل�صرف على �أحد كبار �ملالكن �أو أ. 
على زيادة يف ن�صبة متّلك �أحد كبار �ملالكن. 

مالحظة: ُيرجى مر �جعة �لق�صم 12.2.6.  «
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كبار ب.  �أحد  متّلك  ن�صبة  يف  تخفي�س  باأي  �مل�صرف  �إخطار  ب�صرورة 
�ملالكن 

مالحظة: ُيرجى مر �جعة �لق�صم 12.2.11.  «
�صر�ء ج.  عملية  ح�صلت  �إذ�  �مل�صرف  يتخذها  قد  �لتي  باخلطو�ت 

مقرتحة ت�صتوجب �ملو�فقة، بدون �حل�صول على �ملو�فقة. 
مالحظة: يرجى مر�جعة �لق�صم 12.2.10. «

باأي  �لتاأمن  �صركة  �إبالغ  �ل�صخ�س  من  �لإخطار  يطلب  �أن  يجب 
زيادة �أو تخفي�س خمطط له يف ن�صبة متّلك �ل�صخ�س ويجب �أن يعلم 
�ل�صخ�س ب�صرورة �حل�صول على مو�فقة �مل�صرف على عملية �صر�ء 

مقرتحة �إذ� �قتنع �ل�صخ�س �أن �صركة �لتاأمن مل حت�صل عليها. 
مالحظة: بالن�صبة لعملية �ملو�فقة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 12.2.7. «

على �صركة �لتاأمن �أن تعطي �مل�صرف، خالل �أربعة �أ�صهر من نهاية . 3
يكون  �أن  لديها. يجب  �مل�صاهمن  تقريرً� يبن كبار  �صنة مالية،  كل 
�لتقرير بالنموذج �ملعتمد و�أن يبّن، بالن�صبة لكل من كبار �ملالكن، 

ن�صب متلك  �مل�صاهم �حلالية وملكيته �أو حقوقه بالن�صبة �ملئوية. 
للوثائق �ملطلوبة بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى مر�جعة  « مالحظة: بالن�صبة 

�لق�صم 3.2.2.
اإر�ساد:

تقدمي خمطط  �لفقرة )3( من خالل  �لتاأمن  �صركة  تنفذ  �أن  ميكن 
بياين لهيكلية �ل�صركة يحتوي على �ملعلومات. 

12.2.5 �سقف التملك يف �سركات التاأمني املدرجة 
ل يج���وز �أن يك���ون متّلك �صخ����س يف �صركة �لتاأم���ن �ملدرجة  �أكرث من 

 .٪51
مالحظة: بالن�صبة ملعنى �صركة مدرجة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.23.  «
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12.2.6 �سرورة احل�سول على موافقة امل�سرف على كبار املالكني والزيادة 
يف ن�سبة التملك

ل يجوز �أن ي�صبح �صخ�س من كبار �ملالكن �إل بعد �حل�صول على . 1
مو�فقة م�صبقة من �مل�صرف.

مالحظة: لإجر�ء�ت �ملو�فقة يرجى مر�جعة �لق�صم 12.2.7. «
يزيد . 2 �أن  تاأمن  �صركة  يف  متّلك  ن�صبة  لديه  يكون  ل�صخ�س  يجوز  ل 

ن�صبة متّلكه �إىل م�صتوى يتجاوز �مل�صتوى �ملحدد يف �لفقرة )3( ما مل 
يو�فق �مل�صرف على قيامه بذلك. 

�لق�صم  « مر�جعة  ُيرجى  �ل�صلة،  ذ�ت  كلمة  ملعنى  بالن�صبة   :1 مالحظة 
 .1.2.19

مالحظة 2: لن يو�فق �ملر�صف على متلك يزيد عن 51٪ يف �صركة تاأمن  «
مدرجة. ُيرجى مر�جعة �لق�صم 12.2.5. 

تكون �مل�صتويات بن�صبة 10٪ و20٪ و30٪ و40٪ و٪50. . 3
ز�د . 4 �إذ�  �أو  �لتاأمن  �صركة  يف  �ملالكن  كبار  من  �صخ�س  �أ�صبح  �إذ� 

ن�صبة متّلكه يف �صركة تاأمن مبا يزيد عن م�صتوى حمدد يف �لفقرة 
)3( بدون مو�فقة �مل�صرف على قيامه بذلك )�أو �إذ� كانت �صركة 
�لتاأمن مدرجة، مبا يزيد عن �مل�صتوى �ملحدد يف �لق�صم 12.2.5(، 
�أو  �مل�صاهمن  كبار  من  لي�صبح  متعّمد  ق�صد  �أي  لديه  لي�س  ولكن 
�إن  �أن تخطر �مل�صرف ما  �لتاأمن  ليزيد ن�صبة �لتمّلك، على �صركة 

ت�صبح على علم بعملية �ل�صر�ء �أو بالزيادة. 
مثًا:
•  �إذ� مار�س م�صاهم حقه يف �لكتتاب يف �أ�صهم جديدة مبوجب �أولوية �لكتتاب للم�صاهمن 	

�حلالين، ومل ميار�س باقي �مل�صاهمن حقهم يف �لكتتاب، فتتجاوز مبوجب هذ� �حلق 
ن�صبة متلكه �لن�صب �لتي يجب �لإخطار مبوجبها. 

مالحظة: يف هذه �حلالة، يجوز �أن يتخذ �مل�صرف �إجر�ء مبوجب �لق�صم  «
 .12.2.10
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12.2.7 كبار املالكني– اإجراءات املوافقة
�إذ� كانت �صركة �لتاأمن على علم بعملية �صر�ء مقرتحة )غر عملية . 1

�لقطاع  �أو يف  �لقطاع �حلكومي  �أو كيان يف  �لدولة  �ل�صر�ء من قبل 
�صبه �حلكومي( قد يوؤدي �إىل: 

�أن ي�صبح �صخ�س من كبار �ملالكن يف �صركة �لتاأمن أ. 
�أن يتجاوز متّلك �صخ�س يف �صركة �لتاأمن م�صتوى حمددً� يف �لق�صم ب. 

 .)3( 12.2.6
بالنموذج  �ملقرتحة  �ل�صر�ء  بعملية  �مل�صرف  تخطر  �أن  عليها  يجب 
على  �ملو�فقة  على  للح�صول  طلب  مبثابة  �لإخطار  يكون  �ملعتمد. 
�ل�صخ�س ب�صفة �أحد كبار �ملالكن �أو على �لزيادة يف م�صتوى �لتمّلك 

�خلا�س بال�صخ�س، وينطبق �لق�صم 3.2. على ذلك. 
مالحظة 1: يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �أي �أمر ذ�ت  «

�ل�صلة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6 
مالحظة 2: لن يو�فق �مل�صرف على متلك يتجاوز ن�صبة 51٪ يف �صركة  «

تاأمن مدرجة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 12.2.5. 
اإر�ساد: 
• رغم �أنه ل يوجد مدة معينة لتقدمي �لإخطار  ، �إل �أنه يتوجب على 	

�صركة �لتاأمن �أن تقدم �لإخطار قبل و قت  كاف من عملية �صر�ء 
عملية  قبل  �مل�صرف  قر�ر  على  �حل�صول  من  للتمّكن  مقرتحة 

�ل�صر�ء. 
• عن 	 يف   4.3.3 �لق�صم  يف  �ملبينة  �لأمور  �مل�صرف  ياأخذ  �صوف 

�لعتبار بالن�صبة لأحد كبار �ملالكن �أو لأحد كبار �ملالكن �ملقرتح 
عند �لنظر يف عملية �صر�ء مقرتحة. 
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من . 2 �قرت�ح  باأنه  لال�صتباه  معقولة  �أ�صباب  �لتاأمن  ل�صركة  كان  �إذ� 
�لنوع �ملذكور يف �لفقرة )1(، عليها �أن جتري ��صتف�صار�ت منا�صبة 

لالقتناع بالأمر و�أن تقرر ما �إذ� يجب عليها �إخطار �مل�صرف. 
مو�فقة . 3 تتطلب  �صر�ء  عملية  �إجر�ء  يقرتح  �لذي  �ل�صخ�س  على 

�مل�صرف �أن يخطر �مل�صرف وفقًا للفقرة )1( �إذ� كان لديه �صبب 
لالعتقاد �أن �صركة �لتاأمن مل تقم بذلك. 

يتخذ �مل�صرف قر�رً� ب�صاأن عملية �ل�صر�ء �ملقرتحة ما �إن يكون ذلك . 4
��صتالم �لإخطار ذ�ت  يومًا بعد  �لأحو�ل خالل 30  عمليًا، ويف  كل 
�ل�صلة، ما مل يعترب �مل�صرف �أنه بحاجة �إىل وقت �أطول للنظر فيه. 
�إذ� �عترب �مل�صرف �أنه بحاجة �إىل وقت �أطول، �صوف يخطر �صركة 

�لتاأمن بذلك كتابيًا ما �إن يكون ذلك عمليًا. 
مالحظة: �إذ� مل يت�صمن �لإخطار كافة �ملعلومات �ل�صرورية للم�صرف  «

لكي ينظر يف عملية �ل�صر�ء �ملقرتحة، تبد�أ مدة �ل� 30 يومًا يف �لتاريخ 
�لذي ي�صتلم فيه �مل�صرف كافة تلك �ملعلومات – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 

 .)2( 3.2.4
يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن بقر�ره كتابيًا ويخطر �ل�صخ�س �لذي . 5

ي�صعى �إىل �أن ي�صبح من كبار �ملالكن �أو �إىل �أن يزيد ن�صبة متّلك �إذ� 
�عترب �مل�صرف �أن �لقيام بذلك منا�صب. 

�ل�صر�ء  « عملية  على  م�صروط  غر  ب�صكل  �مل�صرف  يو�فق  مالحظة: 
�ملقرتحة، �أو يو�فق عليها مبوجب �صرط �أو قيد حمدد و�حد �أو �أكرث �أو 
يرف�س �ملو�فقة عليه. �صوف يخطر �مل�صرف مقدم �لطلب كتابيًا بقر�ره. 
�لإخطار  يبن  �صوف  م�صروط،  غر  ب�صكل  باملو�فقة  قر�ر  ُيتخذ  مل  ما 
�أ�صباب �تخاذ �لقر�ر. �إذ� كان �لقر�ر باملو�فقة مع مر�عاة �صرط �أو قيد 
و�حد �أو �أكرث، �صوف يبن �لإخطار �ل�صروط �أو �لقيود. ُيرجى مر�جعة 

�لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
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على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �إخطار �ل�صخ�س �لذي ي�صعى �إىل �أن . 6
ي�صبح من كبار �ملالكن �أو �إىل �أن يزيد ن�صبة متّلك بقر�ر �مل�صرف 

�إذ� مل يقم �مل�صرف بذلك. 
يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. يجوز �إما ل�صركة �لتاأمن . 7

و�إما  �ملالكن  كبار  من  ي�صبح  �أن  �إىل  ي�صعى  �لذي  لل�صخ�س  و�إما 
كليهما �أن يقدم �إجر�ء تظلم. 

مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1 «

12.2.8 املدة املحددة لإجناز عملية ال�سراء
�إذ� من���ح �مل�صرف مو�فقة )مب���ا يف ذلك مو�فق���ة م�صروطة( مبوجب 
�لق�ص���م 12.2.7 ، يج���ب �إجناز عملية �ل�ص���ر�ء ذ�ت �ل�صلة بحلول �لتاريخ 
�ملحدد م���ن قبل �مل�صرف، �أو، �إذ� مل يحدد �مل�ص���رف تاريخًا، فخالل �صتة 
�أ�صه���ر بعد تاريخ �ملو�فق���ة. �إذ� مل يتم �إجناز عملية �ل�ص���ر�ء بحلول �لتاريخ 
�ملح���دد �أو )�إذ� مل يت���م حتديد �أي تاريخ(، خالل م���دة �ل�صتة �أ�صهر، �صوف 
تنق�صي �ملو�فقة يف ذلك �لتاريخ �أو يف نهاية تلك �ملدة، ما مل مينح �مل�صرف 

متديدً� للفرتة، كتابيًا. 

12.2.9 عدم موا�سلة ال�سراء
ل يجوز ل�صخ�س رف�س �مل�صرف منحه �ملو�فقة ليكون من كبار �ملالكن 

�أو لزيادة ن�صبة متّلك �أن يو��صل �ل�صر�ء �ملقرتح. 

12.2.10 �ساحيات امل�سرف الخرى ب�ساأن كبار املالكني
يجوز �أن يعرت�س �مل�صرف على �صخ�س من كبار �ملالكن لدى �صركة . 1

�لتاأمن �أو على م�صتوى متلك �صخ�س يف �صركة �لتاأمن �إذ�: 
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�أ�صبح �ل�صخ�س من كبار �ملالكن �أو ز�د من م�صتوى متلكه مبا يتجاوز أ. 
م�صتوى حمددً� يف �لق�صم 12.2.5 �أو 12.2.6 )3(، بدون مو�فقة 

�مل�صرف �لكتابية.  
�صروط ب.  من  ب�صرط  �للتز�م  عن  �لتاأمن  �صركة  �أو  �ل�صخ�س  تخّلف 

�ملو�فقة. 
مل يعد �ل�صخ�س مقبوًل بالن�صبة للم�صرف كاأحد كبار �ملالكن. ج. 
مل يعد م�صتوى متلك �ل�صخ�س مقبوًل للم�صرف.د. 

�صركة . 2 لدى  �ملالكن  كبار  من  �صخ�س  على  �مل�صرف  �عرت�س  �إذ� 
�مل�صرف  يعطي  �صوف  �صخ�س،  متلك  م�صتوى  على  �أو  �لتاأمن 

�ل�صخ�س و�صركة �لتاأمن �إخطارً� كتابيًا: 
يبّن �أ�صباب �عرت��س �مل�صرف على �ل�صخ�س �أو م�صتوى متلكهأ. 
�إذ� رغب  �مل�صرف �أن يو�فق على �ل�صخ�س كاأحد كبار �ملالكن )�أو ب. 

على م�صتوى �لتملك( مع مر�عاة �صرط �أو قيد حمدد و�حد �أو �أكرث 
�لقيود.  �أو  �ل�صروط  على  وين�س  �لأمر  ذلك  – يبن 

مينح �لإخطار �ل�صخ�س و�صركة �لتاأمن على حد �صو�ء فر�صة لتقدمي 
م�صتند كتابي �إىل �مل�صرف خالل 10 �أيام عمل بعد ��صتالم �لإخطار 

�أو خالل مدة �أطول تكون حمددة. 
نهاية . 3 بعد  يكون ذلك عمليًا  �إن  ما  نهائيًا  �إخطارً�  �مل�صرف  ي�صدر 

�صركة  �أو  �ل�صخ�س  قّدم  �إذ�  �مل�صتند�ت.  لتقدمي  �مل�صموحة  �ملدة 
ياأخذها  �صوف  �ملدة،  تلك  خالل  �مل�صرف  �إىل  م�صتندً�  �لتاأمن 

�مل�صرف يف عن �لعتبار. و�صوف يبن �لإخطار �لنهائي ما يلي: 
�أنه مت �صحب �لعرت��س و�أنه مت �ملو�فقة على �ل�صخ�س كاأحد كبار أ. 

متّلك  م�صتوى  على  �ملو�فقة  مت  �أنه  �أو  م�صروط  غر  ب�صكل  �ملالكن 
�ل�صخ�س ب�صكل غر م�صروط، ح�صب �حلالة. 
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�أنه مت �ملو�فقة على �ل�صخ�س كاأحد كبار �ملالكن �أو �أنه مت �ملو�فقة ب. 
�أو قيد حمدد و�حد  على م�صتوى متّلك �ل�صخ�س مع مر�عاة �صرط 

�أو �أكرث 
�أنه مل يتم �ملو�فقة على �ل�صخ�س كاأحد كبار �ملالكن ويجب �لت�صّرف ج. 

بن�صب متّلك �ل�صخ�س بحلول تاريخ حمدد.
�أنه مل يتم �ملو�فقة على �ل�صخ�س ويجب �لتخفي�س من ن�صبة �لتملك د. 

�إىل م�صتوى حمدد بحلول تاريخ حمدد. 
كاأحد . 4 �ل�صخ�س  على  �ملو�فقة  يتم  �أنه مل  �لنهائي  �لإخطار  بّن  �إذ� 

�أن  �أو على م�صتوى متلك �ل�صخ�س، على �ل�صخ�س  كبار �مل�صاهمن 
�لتخفي�س  �أو  بتملكه  �لإخطار،  �ملحدد يف  �لتاريخ  بحلول  يت�صرف، 

من ن�صبة �لتملك �إىل �مل�صتوى �ملحدد يف �لإخطار. 
يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. يجوز �إما ل�صركة �لتاأمن . 5

يقدم  �أن  كليهما  و�إما  �ملالكن  كبار  من  يكون  �لذي  لل�صخ�س  و�إما 
�إجر�ء تظلم. 

مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1 «

12.2.11 الإخطار بتخفي�س امل�ساهمة يف �سركة التاأمني 
على �صرك���ة �لتاأمن �أن تخطر �مل�صرف بالنموذج �ملعتمد �إذ� �أ�صبحت 
عل���ى علم باأن �صخ�صًا )غ���ر �لدولة �أو كيان يف �لقطاع �حلكومي �أو �لقطاع 
�صبه �حلكومي( يقرتح �لتوقف عن كونه من كبار �ملالكن �أو يقرتح تخفي�س 

م�صاهمة موجودة يف �صركة �لتاأمن: 
من �أكرث من 50٪ �إىل 50٪ �أو �أقلأ. 
من �أكرث من 40٪ �إىل 40٪ �أو �أقلب. 
من �أكرث من 30٪ �إىل 30٪ �أو �أقل ج. 
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من �أكرث من 20٪ �إىل 20٪ �أو �أقل د. 
من �أكرث من 10٪ �إىل 10٪ �أو �أقل ه. 

مالحظة: بالن�صبة للوثائق �ملطلوب �أن تكون بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى  «
مر�جعة �لق�صم 3.2.2. 

الق�سم 12.3 اللتزامات بالن�سبة للفروع 
12.3.1 الإخطار بتغيريات يف امللكية بالن�سبة للفروع

بالنموذج . 1 �مل�صرف  تخطر  �أن  كفرع  �ملرخ�صة  �لتاأمن  �صركة  على 
�ملعتمد �إذ� �أ�صبحت على علم مبا يلي: 

تكون أ.  �أم  �أو لدى �صركة  لديها  �ملالكن  �أ�صبح من كبار  باأن �صخ�صًا 
�ل�صركة تابعة لها 

�لق�صم  « مر�جعة  ُيرجى  �ملالكن،  كبار  ملعنى  بالن�صبة    :1 مالحظة 
 .)1( 1.2.18

مالحظة 2: بالن�صبة للوثائق �ملطلوب �أن تكون بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى  «
مر�جعة �لق�صم 3.2.2. 

باأن �أحد كبار �ملالكن مل يعد من كبار �ملالكن يف �صركة �لتاأمن �أو ب. 
يف �صركة �أم تكون �ل�صركة تابعة لها 

تكون ج.  �أم  �صركة  يف  �أو  �لتاأمن  �صركة  يف  موجود  مالك  متلك  باأن 
�ل�صركة تابعة لها قد �رتفع �إىل 30٪ �أو �أكرث �أو �إىل 50٪ �أو �أكرث �أو 

قد �نخف�س من �أكرث من 50٪ �إىل 50٪ �أو �أقل. 
�أمكن قبل عملية . 2 و�إذ�  �أقرب وقت ممكن  �لإخطار يف  �إعطاء  يجب 

�ل�صر�ء �أو عملية �ل�صر�ء �أو �لبيع ذ�ت �ل�صلة. 





الف�سل الث�لث ع�سر :الإ�سراف املوحد
�سرك�ت الت�أمني الأع�س�ء يف جمموعة
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الإ�سراف املوحد – �سرك�ت الت�أمني الأع�س�ء يف جمموعة

13.1.1 املقدمة
يب���ن ه���ذ� �لف�ص���ل متطلبات �ص���ركات �لتاأم���ن �لتي تك���ون ع�صوً� يف 
جمموعة �صركات تاأم���ن، �صو�ء كانت �صركة �لتاأمن موؤ�ص�صة يف قطر �أم ل. 
يت�صم���ن �لف�صل متطلبات عن �ملعامالت د�خ���ل �ملجموعة وعن رفع تقارير 

�إ�صافية �إىل �مل�صرف.

13.1.2 التعريفات
يف هذ� �لف�صل: 

القر�س يت�صمن متديد �لئتمان. 

املقيا����س الربع���ي يعني كل م���دة ثالثة �أ�صهر تنته���ي يف 31 مار�س و30 
يونيو و30 �صبتمرب و31 دي�صمرب. 

13.1.3 هيكلية املجموعة
يجب �أن تت�صم هيكلية جمموعة �صركة �لتاأمن بال�صفافية و يجب �أن . 1

ل تعيق �مل�صرف من �لإ�صر�ف على �صركة �لتاأمن بفعالية. 
توؤثر هيكلية �ملجموعة وخلفية خماطرها ب�صكل عك�صي . 2 �أن ل  يجب 

على ��صتقر�ر ومالءة �صركة �لتاأمن. 
�مل�صتوى . 3 �لعالية  و�ل�صو�بط  �لإجمالية  �حلوكمة  تكون  �أن  يجب 

فيه  توؤثر  �لذي  �ملدى  �إىل  و��صحة  �ملجموعة  �لتبليغ د�خل  وخطوط 
على �صركة �لتاأمن.



436

مثًا:
• يجب �أن ل تخ�صع �صركة �لتاأمن ل�صيطرة �أو لتاأثر بالغ من ع�صو �آخر يف �ملجموعة يتم 	

ممار�صته من خالل قنو�ت غر ر�صمية �أو غر موثقة. 

يجب �أن يكون هناك بروتوكولت و��صحة وحمددة لتاأدية �لوظائف . 4
بالن�صبة ل�صركة �لتاأمن على م�صتوى �ملجموعة. 

اإر�ساد:
يف  ع�صوً�  تكون  تاأمن  ل�صركة  �لعليا  و�لإد�رة  �لإد�رة  جمل�س  يبقى 
�أو  لو مت تفوي�س  �لتنظيمية، حتى  �إلتز�ماتها  جمموعة م�صوؤولن عن  
�إ�صناد �أجز�ء منها �إىل �أع�صاء �أخرى يف �ملجموعة – ُيرجى مر�جعة 

مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن و�لق�صم 6.6.3.

13.1.4 توجيه ب�ساأن املوارد الراأ�سمالية
�إذ� �عترب �مل�صرف �أنه يجب على �صركة �لتاأمن �أن متتلك ر�أ�س مال . 1

�إ�صافيًا )مبا يزيد عن مبلغ ر�أ�س �ملال �لذي ُيطلب خالف ذلك من 
�أن متلكه مبوجب هذه �لتعليمات(، لتغطية �ملخاطر  �صركة �لتاأمن 
�لنا�صئة ب�صبب ع�صوية �صركة �لتاأمن يف �ملجموعة،  يجوز �أن ياأمر 

�مل�صرف �صركة �لتاأمن بزيادة ر�أ�س مالها: 
�إىل مبلغ ماأ. 
خالل مدة ماب. 

يحددهما �مل�صرف يف �لأمر. 
اأمثلة حول متى يجوز اأن يعطي امل�سرف توجيها ب�ساأن راأ�س املال

يجوز اأن يعطي امل�سرف �سركة التاأمني توجيها مبوجب هذا الق�سم: 

• �إذ� كانت �ملجموعة تنفذ معاملة د�خل �ملجموعة قد توؤثر ب�صكل عك�صي على مالءة �صركة 	
�لتاأمن �أو و�صعها �ملايل. 
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• يكون 	 �أو  �ملجموعة  د�خل  منظم  غر  �عتباري  �صخ�س  وجود  عن  خماطر  ن�صاأت  �إذ� 
مرتبطًا بها من �صاأنه �أن يوؤثر ب�صكل عك�صي على و�صع مالءة �صركة �لتاأمن. 

• لأن حتويل خماطر �أو ترتيبات �إعادة تاأمن د�خل �ملجموعة تفر�س خماطر متفاوتة على 	
�صركة �لتاأمن.  

يجوز �أن يحدد �أمر �صادر مبوجب �لفقرة )1( �أنه يجب على ر�أ�س . 2
�ملال �لإ�صايف �أن يتخذ �صكاًل معينًا. 

�لفقرة )1(، . 3 �لتاأمن مبوجب  �صركة  �إىل  �أمرً�  �مل�صرف  �أ�صدر  �إذ� 
ينطبق �لق�صم 9.1.3 على �صركة �لتاأمن كما لو كان مبلغ ر�أ�س �ملال 
�ملطلوب مبوجب �لأمر هو �حلد �لأدنى ملتطلبات ر�أ�س �ملال �خلا�س 

ب�صركة �لتاأمن. 
و134 . 4 و127   90 �ملو�د  مبوجب  �صلطاته  �مل�صرف  ميار�س  �أن  يجوز 

�لق�صم  مبوجب  �إخطارً�  ��صتلم  �إذ�  �مل�صرف،  قانون  من  و176 
9.1.4 )كما هو منطبق مبوجب �لفقرة )3((. 

13.1.5 املعامات داخل املجموعة
على �صركة �لتاأمن �أن ت�صمن �أن �أي معاملة هامة مع ع�صو �آخر من . 1

جمموعتها: 
يتم �إبر�مها على �أ�صا�س �حلرية �ملطلقة أ. 
مبوجب �صروط عادلة ومعقولة ب. 

اإر�ساد:
�أو  بيع  عملية  ت�صكل  مرتبطة  معامالت  �صل�صلة  �أو  فردية،  معاملة  �إن 
�صر�ء �أو تبادل �أو قر�س �أو ��صتثمار �أو كفالة وت�صمل 0،5٪ �أو �أقل من 
ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن �ملوؤهل )حتى نهاية �ملقيا�س �لربعي �لأخر قبل 

تاريخ نفاذ �ملعاملة( لن ُتعترب عادة �أنها هامة لأغر��س هذ� �لق�صم. 
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و�صجالتها . 2 وح�صاباتها  دفاترها  �أن  ت�صمن  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
تف�صح ب�صكل و��صح ودقيق عن طبيعة وتفا�صيل �ملعاملة وبالأخ�س 
عادلة  �ل�صروط  �أن  لإظهار  �صرورية  حما�صبية  معلومات  �أي  عن 

ومعقولة. 
�سركة  اإدارة  جمل�س  من  ل�ستق�ساء  معينة  معامات  خ�سوع    13.1.6

التاأمني
على �صركة �لتاأمن �ملوؤ�ص�صة يف قطر �أل تربم معاملة من نوع مو�صوف . 1

يف �لفقرة )2( ما مل يقتنع جمل�س �إد�رتها، بعد �ل�صتق�صاء �ملعقول، 
�أن �ملعاملة ل توؤثر ب�صكل عك�صي على م�صالح  حملة �لوثائق �أو �صائر 

�لأطر�ف ذ�ت �ل�صله �لآخرين. 
�مل�صالح  « �إىل  �لتاأمن  �صركة  �إد�رة  جمل�س  ينتبه  �أن  يجب  مالحظة: 

�ل�صرعية �خلا�صة بحملة �لوثائق و�صائر �مل�صاهمن عند �تخاذ �لقر�ر�ت 
– ُيرجى مر�جعة مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن.

تكون �أنو�ع �ملعاملة كما يلي: . 2
معاملة د�خل �ملجموعة )مبا يف ذلك بيع �أو �صر�ء �أو تبادل �أو قر�س أ. 

�أو كفالة �أو ��صتثمار( يكون مبلغها بن�صبة 3٪ )�أو �أكرث( من ر�أ�س مال 
�صركة �لتاأمن  �ملوؤهل. 

كان ب.  �إذ�  �لتاأمن،  ب�صركة  له  عالقة  ل  �صخ�س  �إىل  مُينح  قر�س 
هناك �تفاق �أو تفاهم باأن �ملبالغ �ملتح�صلة �أو جزء هام من  �ملبالغ 
�ملتح�صلة للقر�س �صوف ُي�صتخدم لتقدمي قرو�س لأجل �صر�ء �أ�صول 
�أو لإجر�ء ��صتثمار�ت يف ع�صو �آخر من �ملجموعة ويكون مبلغ �لقر�س 

بن�صبة 3٪ )�أو �أكرث( من ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن  �ملوؤهل. 
�تفاقية �إعادة تاأمن د�خل �ملجموعة )�أو تعديل يف هذه �لتفاقية( ج. 

�لتاأمن  �صركة  خ�صوم  يف  �لتغير  �أو  �لتاأمن  �إعادة  ق�صط  كان  �إذ� 
بن�صبة 5٪ )�أو �أكرث( من ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن �ملوؤهل. 
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حتويل د.  ت�صمل  �لتفاقية(  هذه  يف  تعديل  )�أو  تاأمن  �إعادة  �تفاقية 
�لأً�صول من �صركة �لتاأمن �إىل �صخ�س ل عالقة له بها، �إذ�: 

• �ل�صخ�س 	 وذلك  �لتاأمن  �صركة  بن  تفاهم  �أو  �تفاق  كان هناك 
على �أن يتم حتويل �أي جزء من �لأ�صول �إىل �صخ�س �آخر و�حد �أو 

�أكرث له عالقة ب�صركة �لتاأمن 
• �لتاأمن 	 �صركة  خ�صوم  يف  �لتغير  �أو  �لتاأمن  �إعادة  ق�صط  كان 

بن�صبة 5٪ )�أو �أكرث( من ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن �ملوؤهل.
�تفاقية �إد�رة �أو عقد خدمة �أو �تفاقية تقا�صم تكاليف د�خل �ملجموعة ه. 

تكون �لإ�صارة يف �لفقرة )2( �إىل ر�أ�س مال �صركة �لتاأمن  �ملوؤهل . 3
�إ�صارة �إىل ذلك �لر�أ�س مال حتى نهاية  �ملقيا�س �لربعي �لأخر قبل 

�ملعاملة ذ�ت �ل�صلة. 
مبوجب . 4 م�صوؤوليته  �لتاأمن  �صركة  �إد�رة  جمل�س  يفو�س  �أن  يجوز 

�صمحت  �إذ�  �لتاأمن  �صركة  يف  �لعليا  �لإد�رة  �إىل   )1( �لفقرة 
�لعام  و�لإطار  �لتاأمن  ب�صركة  �خلا�صة  �ملخاطر  �إد�رة  ��صرت�تيجية 

للرقابة �لد�خلية لديها ملجل�س �لإد�رة بالقيام بذلك. 

13.1.7 التوجيهات ب�ساأن بع�س الأمور �سمن املجموعة 
يجوز �أن ي�صدر �مل�صرف توجيهات �إىل �صركة �لتاأمن يف ما يتعلق باأي 

من �لأمور �لآتية: 
معاجلة �صركة �لتاأمن للمعامالت د�خل �ملجموعة أ. 
معاجلة �صركة �لتاأمن لرتّكز �ملخاطر د�خل �ملجموعة ب. 
�لتبليغ �لإ�صر�يف و�لإف�صاح عن �ملعلومات من قبل �صركة �لتاأمن ج. 
�أي �أمر �آخر متعلق بالرقابة و�لإ�صر�ف على �صركة �لتاأمن د. 
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اأمثلة حول متى يجوز اأن يعطي امل�سرف توجيها 
يجوز اأن يعطي امل�سرف �سركة التاأمني توجيها مبوجب هذا الق�سم: 

• �إذ� كانت �ملجموعة تنفذ معاملة د�خل �ملجموعة قد توؤثر ب�صكل عك�صي على مالءة �صركة 	
�لتاأمن �أو و�صعها �ملايل. 

• يكون 	 �أو  �ملجموعة  د�خل  منظم  غر  �عتباري  �صخ�س  وجود  عن  خماطر  ن�صاأت  �إذ� 
مرتبطًا بها من �صاأنه �أن يوؤثر ب�صكل عك�صي على و�صع مالءة �صركة �لتاأمن. 

• لأن حتويل خماطر �أو ترتيبات �إعادة تاأمن د�خل �ملجموعة تفر�س خماطر متفاوتة على 	
�صركة �لتاأمن.  

13.1.8 توجيهات لتوفري معلومات عن املوارد املالية للمجموعة 
قد ي�صدر �مل�صرف توجيهًا �إىل �صركة �لتاأمن يطلب منها �إعطاءه، . 1

خالل 90 يومًا �أو خالل مدة معقولة �أق�صر، بيانًا عن �لو�صع �ملايل 
�ملوحد ملجموعة �صركة �لتاأمن، يكون معد�: 

حتى تاريخ حمدد يف �لتوجيه. أ. 
وفقًا  ملبادئ  مبينة يف �لتوجيه.ب. 

اإر�ساد:
ُي�صمح عادة ل�صركة �لتاأمن �للتز�م بتوجيه �صادر مبوجب هذ� �لق�صم 
من خالل تقدمي ن�صخة عن بيان حمرر وفقًا ملتطلبات تنظيمية م�صاوية 
�أو م�صاوية جوهريًا تخ�صع لها �صركة �لتاأمن �أو �صركة �صقيقة يف مكان 
ق�صائي �آخر. �إذ� مل يكن �لبيان باللغة �لعربية، يجب �أن توفر �صركة 
�أي�صًا ترجمة م�صدقة عن �لبيان �إىل �للغة �لعربية. بالن�صبة  �لتاأمن 

ملعنى ترجمة م�صدقة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.23. 
قد ي�صدر �مل�صرف توجيهًا �إىل �صركة �لتاأمن يطلب منها �إعطاءه، . 2

خالل 90 يومًا �أو خالل مدة معقولة �أق�صر، معلومات عن �أي من ما 
يلي: 
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�صخ�س �عتباري �آخر �أو �أ�صخا�س �عتبارية �أخرى يف جمموعة �صركة أ. 
�لتاأمن 

هيكلية جمموعتها ب. 
�لعالقات بن �لأ�صخا�س �لعتبارين يف جمموعتها ج. 
�لإجر�ء�ت و�ل�صو�بط لإد�رة خماطر �ملجموعة  د�خل جمموعتها د. 
�أي �أمر �آخر متعلق بالإ�صر�ف على �صركة �لتاأمن ه. 

اأمثلة حول متى يجوز اأن يطلب امل�سرف معلومات 
يجوز اأن ياأمر امل�سرف �سركة التاأمني باإعطائه معلومات: 

• �إذ� كانت �ملجموعة تنفذ معاملة د�خل �ملجموعة قد توؤثر ب�صكل عك�صي على مالءة �صركة 	
�لتاأمن �أو و�صعها �ملايل. 

• يكون 	 �أو  �ملجموعة  د�خل  منظم  غر  �عتباري  �صخ�س  وجود  عن  خماطر  ن�صاأت  �إذ� 
مرتبطًا بها من �صاأنه �أن يوؤثر ب�صكل عك�صي على و�صع مالءة �صركة �لتاأمن. 
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حتويل اأعم�ل الت�أمني
14.1.1 املقدمة

يب���ّن ه���ذ� �لف�صل �لإج���ر�ء�ت �خلا�ص���ة بتحويل �أعم���ال �لتاأمن بن 
�ص���ركات �لتاأم���ن. ل ميكن تنفي���ذ عملي���ات �لتحويل �ملذك���ورة �إل مبو�فقة 

�مل�صرف �مل�صبقة. 
و�للتز�مات  « للحقوق  حتوياًل  �لتاأمن  �أعمال  حتويل  يكون   :1 مالحظة 

�ملرتبطة بالأعمال من �صركة تاأمن و�حدة )�ملحّول( �إىل �صركة  تاأمن 
�أخرى )�ملحّول له(. يزيد �لتحويل �أ�صول وخ�صوم �ملحّول له من خالل 
�أ�صول وخ�صوم �ملحّول )وكافة �لأحد�ث �ل�صابقة و�مل�صتقبلية �ملرتبطة 
بها( بحيث يظل  حملة �لوثائق و�صركات �إعادة �لتاأمن خا�صعن للبنود 
كافة  بتحويل  �ملحّول  يقوم  �أن  يجوز  بالأ�صل.  عليها  �ملتفق  و�ل�صروط 
�أعمال �لتاأمن �لتي يز�ولها �أو �لبع�س منها )مثل فئة �أو فئات من �أعمال 

�لتاأمن(. 
مالحظة 2: ميكن تنفيذ عمليات حتويل �أعمال �لتاأمن لأ�صباب متنوعة،  «

مثل �إعادة �لهيكلة )مثاًل �لتوقف عن مز�ولة خط عمل(، م�صاعدة �صركة 
تاأمن يف �صعوبة مالية، وحماية  حملة �لوثائق. ولكن قيام �صركة �لتاأمن 
بالتنازل عن �لبع�س �أو عن كافة خ�صوم �لتاأمن لديها �إىل �صركة �إعادة 

تاأمن لي�س عملية حتويل لأعمال �لتاأمن. 
فيما  « �لتاأمن.  �صركات  �ندماج  على  يوؤثر  ل  �لف�صل  هذ�   :3 مالحظة 

يتعلق بالندماج يرجى مر�جعة قانون �مل�صرف �لف�صل �ل�صابع �لق�صم 
.1

14.1.2 خطة التحويل
�إن خط���ة �لتحويل ه���ي خطة لتحويل كامل �أو جزء م���ن �أعمال �لتاأمن 
�لتي تز�ولها �صركة �لتاأمن )�ملحّول( �إىل �صركة تاأمن �أخرى )�ملحّول له(. 



446

14.1.3 يجب اأن يكون املحول له �سركة تاأمني مرخ�سة
لن يو�فق �مل�صرف على حتويل �أعمال �لتاأمن ما مل يكن �ملحول له . 1

مركز  يف  تاأمن  ك�صركة  �أوخموًل  قطر   يف  تاأمن  ك�صركة  مرخ�صًا 
قطر للمال �أو مرخ�صًا �أو خموًل ك�صركة تاأمن من قبل جهة تنظيمية 

خارجية. 
�إذ� مل يكن �ملحول له مرخ�صًا من قبل �مل�صرف، تكون �أي مو�فقة . 2

ممنوحة من قبل �مل�صرف م�صروطة بح�صول �ملحول له على مو�فقة  
�لتنظيمية �خلارجية على  للجهة  �أو  للمال  تنظيم مركز قطر  هيئة 

�لتحويل �ملقرتح. 
لن يو�فق �مل�صرف على حتويل مقرتح ما مل يقتنع مبا يلي: . 3

�أن �لتحويل �صوف يلتزم بقانون �مل�صرف وهذه �لتعليمات و�أي قانون أ. 
قطري منطبق �آخر 

مثًا
• مبوجب �ملادة 95 من قانون �مل�صرف، ل يجوز �لتاأمن على بع�س �ملخاطر من قبل �صركة تاأمن �أجنبية. 	

بالتايل، ل ميكن حتويل �أعمال �لتاأمن من ذلك �لنوع قانونًا �إىل �صركة تاأمن �أجنبية. 

لن يكون �لتحويل لقاء م�صالح تطوير قطر �لقت�صادي �أو �مل�صلحة أ. 
�لعامة. 

14.1.4 تقدمي الطلب اإىل امل�سرف
يج���وز للمحول �أو للمحول له تقدمي طل���ب �إىل �مل�صرف للح�صول على 

مو�فقة على خطة حتويل، ينطبق �لق�صم 3.2 على �لطلب. 

14.1.5 تقرير خطة التحويل
يجب �أن يكون طلب �حل�صول على مو�فقة على خطة حتويل مرفقًا . 1

بتقرير )تقرير خطة �لتحويل(. 
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خطة . 2 تقرير  حت�صر  لأجل  معًا،  يعينا  �أن  له  و�ملحول  �ملحول  على 
�لتحويل، �صخ�صًا لديه �ملهار�ت �ل�صرورية للقيام بذلك. 

يجوز �أن يتنازل �مل�صرف عن �إلز�مية حت�صر تقرير خطة �لتحويل . 3
�أو جزء منها �إذ� �قتنع �مل�صرف �أن �لتقرير غر �صروري: 

ب�صبب �إحلاح �لأمر. أ. 
لأن عدم طلب تقرير يكون ل�صالح �لقطاع �ملايل يف قطر.ب. 
ب�صبب طبيعة �خلطة �أو ظروف حت�صرها.ج. 

14.1.6 ماذا يجب اأن يت�سمن تقرير اخلطة 
يجب �أن يكون تقرير �خلطة كتابيًا ويجب �أن يت�صمن �لعقد �لتمهيدي . 1

بالن�صبة للتحويل �ملقرتح و�ملعلومات �لآتية: 
�صبب �لتحويل �ملقرتح.أ. 
�أنو�ع �أعمال �لتاأمن وعدد �لوثائق �ملقرر حتويلها .ب. 
لأجل ج.  �ملتحملة  و�ملطالبات  و�لأق�صاط  �لفنية  �ملخ�ص�صات  مبلغ 

حتويلها وتفا�صيل �صائر �لأ�صول و�خل�صوم �ملقرر حتويلها. 
تفا�صيل عن كافة �ملو�فقات �لأخرى �ملطلوبة لإعطاء �لنفاذ للتحويل د. 

�ملقرتح )مبا يف ذلك �ملو�فقات من �صركات �إعادة �لتاأمن و�صركات 
�إعادة �لتاأمن �مل�صرتكة ومقدمي �خلدمات( و�صو�ء �صوف يتم منح 

تلك �ملو�فقات من قبل �لأطر�ف  ذ�ت �ل�صلة. 
لإعطاء ه.  �صرورية  تكون  �أخرى  ومو�فقات  ترتيبات  �أي  عن  تفا�صيل 

�لنفاذ للخطة.
تفا�صيل عن: و. 

• �أي ترتيبات �إعادة تاأمن �صوف تنتقل �إىل �ملحول له 	
• �لأعمال 	 �إما  تغطي  �صوف  �إ�صافية  تاأمن  �إعادة  �أو  كفالت  �أي 

�ملحولة و�إما �أي �أعمال لن يتم حتويلها.
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اإر�ساد:
يجب �أن يبن تقرير �خلطة كافة �خلطو�ت �لتي يتخذها �ملحول ل�صمان 
�لتحويل �لقانوين لكافة �ملمتلكات و�للتز�مات �ملعنية باخلطة. تت�صمن 
�ملمتلكات حقوق و�صلطات من �أي نوع )مثل عقود �إعادة �لتاأمن وعقود 

مقدمي �خلدمات( وتت�صمن �للتز�مات �لو�جبات. 
حقوق . 2 حتويل  �أن  على  تاأكيدً�  �خلطة  تقرير  يت�صمن  �أن  يجب 

و�لتز�مات �لأ�صخا�س �ملوؤمنن مبوجب �خلطة لن يغّر و�صع هوؤلء 
�لأ�صخا�س )مثاًل، عن طريق �لتنازل عن وثائق �لتاأمن �لقائمة �أو 
�إنهاء تلك �لوثائق و�إ�صد�ر وثائق جديدة من قبل �ملحول له، �أو غر 

ذلك(. يجب دعم �لتاأكيد بر�أي قانوين. 
معدً� . 3 كتابيا  �إكتو�ريًا  تقرير�  �أي�صًا  �خلطة  تقرير  يت�صمن  �أن  يجب 

من قبل خبر �إكتو�ري خارجي . ل يجوز �أن يكون �خلبر �لإكتو�ري 
�أو �ملحول له.  �خلارجي هو �خلبر �لكتو�ري �لرئي�س  لدى �ملحول 
رئي�صيًا  �إكتو�ريًا  خبرً�  �خلارجي  �لإكتو�ري  �خلبر  يكون  �أن  يجوز 
�أي ت�صارب م�صالح عن هذ�  �إذ� مل ين�صاأ  �أخرى  لدى �صركة تاأمن 

�لرتتيب. 
يجب �أن يوؤكد �لتقرير �لإكتو�ري على �أن �لتحويل �ملقرتح لن يكون . 4

�إما  �لتابعن  �لوثائق  حلملة  بالن�صبة   بالغة  عك�صية  عو�قب  �أي  له 
للمحّول و�إما للمحّول له، و�أن كاًل من �ملحول و�ملحول له �صوف ي�صتمر 
باللتز�م باأي حّد �أدنى من متطلبات  ر�أ�س �ملال �أو مبتطلبات معدل 
�ملالءة �ملنطبقة بعد �لتحويل. �إذ� مت حتويل �أي عقود �إعادة تاأمن 
�لتقرير  �أن ي�صف  متنازل، يجب  ب�صفة  له  �ملحول  قبل  مربمة من 

�أي�صًا �لأثر �ملحتمل على �صركة �أو �صركات �إعادة �لتاأمن. 
للتحويل . 5 يكون  قد  �أثر  �أي  �أي�صًا  �لإكتو�ري  �لتقرير  ي�صف  �أن  يجب 

على  يوؤكد  �أن  ويجب  باملحول  �لتاأمن �خلا�صة  �إعادة  ترتيبات  على 
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للتحويل  بالن�صبة  منا�صبة  تاأمن  �إعادة  ترتيبات  لديه  له  �ملحول  �أن 
�ملقرتح. �إذ� مت حتويل �أي عقود �إعادة تاأمن مربمة من قبل �ملحول 
على  �ملحتمل  �لأثر  �أي�صًا  �لتقرير  ي�صف  �أن  يجب  متنازل،  ب�صفة 

�صركة �أو �صركات �إعادة �لتاأمن. 
بالن�صبة  . 6 �خلطة  عن  موجزً�  �أي�صًا  �خلطة  تقرير  يت�صمن  �أن  يجب 

حلملة �لوثائق �ملتاأثرين يعطي على �لأقل �ملعلومات �لآتية: 
�أن �ملحول يقرتح حتويل  وثيقة حامل �لوثيقة �أو �لوثائق �إىل �ملحول أ. 

له، يف تاريخ حمدد �أو بعد تاريخ حمدد. 
�ل�صم �لكامل وتفا�صيل �لت�صال �خلا�صة باملحول له. ب. 
ويجوز، ج.  خمت�صرً�،  �لتف�صر  يكون  �أن  )يجوز  �لتحويل  لأثر  تف�صر 

حقوق  حتويل  يتم  �صوف  �لتحويل،  تاريخ  بعد  �أنه  يف�صر  �أن  مثاًل، 
وم�صوؤوليات �ملحول مبوجب �لوثائق �إىل �ملحول له، بحيث يجب دفع 

�لأق�صاط �إىل �ملحول له وتقدمي �ملطالبات �إليه(. 
�أو د.  �لوثيقة قبل �لتحويل  �أن يقوم به  حامل  �أي �صيء من �ل�صروري 

كنتيجة لذلك )مثاًل �أي تغير�ت يف ترتيبات دفع �لأق�صاط �أو تقدمي 
�ملطالبات(. 

كيف ُتقارن �خلطة مع خيار�ت ممكنة. ه. 
قبل و.  �صيء  باأي  �لقيام  �لوثائق  حلملة  �ل�صروري  من  يكن  مل  �إذ� 

�لتحويل �أو نتيجة �لتجويل، بيان بهذ� �ل�صاأن.
تفا�صيل �لتعوي�س �ملقدم �إىل حملة �لوثائق عن �أي خ�صارة حقوق �أو ز. 

توقعات.
كيف ميكن حلملة �لوثائق �حل�صول على معلومات �إ�صافية ومعاينة ح. 

�أي وثائق ذ�ت �ل�صلة تكون متاحة للمعاينة �لعامة. 
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14.1.7 �سرورة ن�سر اإخطار النية
على �ملحول �أن يح�صر �إخطار نية بالعربية و�لجنليزية عن �لتحويل . 1

�ملقرتح. يجب �أن يت�صمن �لإخطار على �لأقل �لتفا�صيل �لآتية:
�ملكان �لذي ميكن لأي  حامل وثيقة متاأثر �حل�صول على ن�صخة من أ. 

تقرير �خلطة و�أي وثائق مرتبطة بها 
�ملدة و�أوقات �لنهار �لتي ميكن  حلامل �لوثيقة �لقيام بذلك خاللها. ب. 

يجب �أن يدعو �لإخطار �أي �أ�صخا�س معنين �إىل تقدمي �عرت��صات . 2
�إىل �مل�صرف خالل 60 يومًا بعد تاريخ ن�صره.

يجب �أن تكون �ملدة �مل�صار �إليها يف �لفقرة )1( )ب( 28 يومًا على . 3
�لأقل. 

على �ملحول �أن ين�صر �لإخطار يف �صحيفتن حمليتن يف قطر تكون . 4
معتمدتن من قبل �مل�صرف )و�حدة بالعربية و�أخرى بالجنليزية(. 

�لق�صم . 5 يف  �إليه  �مل�صار  �مللخ�س  عن  ن�صخة  يعطي  �أن  �ملحول  على 
14.1.6 )6( �إىل كل حامل وثيقة متاأثر بالتحويل. 

اإر�ساد:
قد يكون �أي�صًا من �ملنا�صب �إعطاء �إخطار �إىل �أطر�ف �أخرى متاأثرة. 

	•مثاًل
 �إذ� �قرّتح �ن �ملنافع �أو �مل�صوؤوليات مبوجب عقود �إعادة �لتاأمن تنتقل �إىل �ملحول له، فمن 

�ملنا�صب �إعطاء �إخطار �إىل �صركات �إعادة �لتاأمن. 

14.1.8 درا�سة اخلطة
على . 1 ردً�  ي�صتلمها  �عرت��صات  �أي  �لعتبار  عن  يف  �مل�صرف  ياأخذ 

�إخطار �لنية عند �لنظر يف طلب مقدم للح�صول على مو�فقة على 
خطة حتويل. 

لغر�س م�صاعدته يف �لنظر يف �لطلب، يجوز �أن يعن �مل�صرف، لأجل . 2
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يديرها، خبر� م�صتقاًل  �لتي  �أوجه �خلطة  �أي وجه من  تبليغه عن 
يكون لديه �ملهار�ت �ل�صرورية للقيام بذلك. 

بن�صب . 3 �لتقرير  حت�صر  كلفة  له  و�ملحول  �ملحول  يدفع  �أن  يجب 
مت�صاوية.

14.1.9 موافقة امل�سرف 
قانون . 1 من   99 �ملادة  مبوجب  حتويل  خطة  على  �مل�صرف  يو�فق  لن 

�مل�صرف ما مل:
يتم �للتز�م بكافة �ملتطلبات مبوجب هذ� �لف�صلأ. 
كافة ب.  على  له  �ملحول  يح�صل  �صوف  نافذة،  �خلطة  ت�صبح  عندما 

�لأعمال  يز�ول  لكي  �ملطلوبة  �ل�صرورية  �لتفوي�صات  �أو  �لرت�خي�س 
�ملعنية، و �ملو�رد �ملالية �لكافية للقيام بذلك )و�إذ� مل يكن �ملحول له 
�صركة تاأمن مرخ�صة من قبل �مل�صرف،  �حل�صول على �أي مو�فقة 
�صرورية من �جلهة �لتنظيمية �خلارجية �مل�صوؤولة ب�صكل رئي�صي عن 

�لإ�صر�ف عليه( 
يتم �عتماد �لتحويل ب�صكل �صحيح من قبل �ملحول و�ملحول لهج. 
يقتنع �مل�صرف باأن �خلطة لن توؤثر �صلبًا على م�صالح  حملة �لوثائق د. 

�لتابعن �إما للمحول و�إما للمحول له، و�أنه لن يكون هناك �أي عو�قب 
�صلبية هامة بالن�صبة  حلامل وثيقة تابع �إما للمحول و�إما للمحول له. 

يقتنع �مل�صرف �أن �خلطة هي ل�صالح قطر بالإجمال ه. 
على و.  �ملو�فقة  �ملنا�صب  من  �أنه  �لظروف،  كافة  يف  �مل�صرف،  يعترب 

�خلطة. 
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اإر�ساد:
من بن �لعتبار�ت �لتي قد تكون مرتبطة مبو�فقة �مل�صرف على خطة، ما يلي: 

• �أي خطر ي�صّكله �لتحويل على �أهد�ف �مل�صرف	
• �لغر�س من �خلطة	
• كيف ُيحتمل �أن تتاأثر �صالمة �حلقوق �لتعاقدية  حلملة �لوثائق )و�صالمة �لأ�صخا�س 	

�لذين ميلكون حقوقًا معينة �أو عر�صية مبوجب  �لوثائق(. 
• كيف �أن �خلطة تقارن بخيار�ت ممكنة، ل �صيما تلك �لتي ل ت�صتوجب مو�فقة.	
• كيف يظهر �أن حقوق  حملة �لوثائق وتوقعاتهم �ملعقولة متاأثرة. 	
• �لتعوي�س �ملقدم �إىل  حملة �لوثائق عن �أي خ�صارة حقوق �أو توقعات 	
• تاأمن 	 �إعادة  عقود  �أي  �أو  للمحول  تابعة  تاأمن  �إعادة  �صركة  �أي  تتاأثر  �أن  كيف ميكن 

خا�صة به من �ملقرر حتويلها مبوجب �خلطة. 
• �لفر�صة �ملمنوحة �إىل حملة �لوثائق و�صائر �لأ�صخا�س �ملتاأثرين باخلطة للنظر فيها 	

مت �إخطارهما ب�صكل �صحيح ومت �إعطاوؤهم �ملعلومات �لكافية و�لوقت  �إذ�  ما  – �أي، 
�لكايف للنظر فيها 

• ر�أي �أي خبر م�صتقل معن من قبل �مل�صرف 	
• �أي وجهات نظر �أبد�ها حملة �لوثائق �أو �صركات �إعادة �لتاأمن �أو �أي �أطر�ف متاأثرة 	

�أخرى 
�أو يو�فق عليها  « مالحظة: يو�فق �مل�صرف ب�صكل غر م�صروط على خطة �لتحويل �ملقرتحة، 

�أو يرف�س �ملو�فقة عليها. �صوف يخطر �مل�صرف  �أكرث  �أو  �أو قيد حمدد و�حد  مبوجب �صرط 
يبن  �صوف  م�صروط،  غر  ب�صكل  باملو�فقة  قر�ر  ُيتخذ  مل  ما  بقر�ره.  كتابيًا  �لطلب  مقدم 
�لإخطار �أ�صباب �تخاذ �لقر�ر. �إذ� كان �لقر�ر باملو�فقة عليه مع مر�عاة �صرط �أو قيد و�حد 
�أو �أكرث، �صوف يبن �لإخطار �ل�صروط �أو �لقيود. ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 

�أو . 2 له  �ملحول  �أو  �ملحول  �لتز�مًا على  �أو قيد  �أن يفر�س �صرط  يجوز 
كليهما. 

ويف . 3 �لر�صمية  �جلريدة  يف  بقر�ره  �إخطارً�  �مل�صرف  ين�صر  �صوف 
�صحيفتن وطنيتن يف قطر )و�حدة بالعربية و�أخرى بالجنليزية(. 

ي�صبح �لقر�ر نافذً� يف تاريخ ن�صره يف �جلريدة �لر�صمية. 
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�أو . 4 �ملحول  من  لأي  يجوز  �لتظلم.  لإجر�ء�ت  �مل�صرف  قر�ر  يخ�صع 
�ملحول له �أو كليهما تقدمي تظلم. 

مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1 «
يف . 5 �لنز�عات  ف�س  جلنة  بقر�ر  �إخطارً�  �مل�صرف  ين�صر  �صوف 

�جلريدة �لر�صمية ويف �صحيفتن وطنيتن يف قطر )و�حدة بالعربية 
و�أخرى بالجنليزية(. ي�صبح قر�ر �للجنة نافذً� يف تاريخ ن�صره يف 

�جلريدة �لر�صمية. 
يجوز �أن يقدم �ملحول �أو �ملحول له طلبًا كتابيًا �إىل �مل�صرف بتغير . 6

هذ�  على   3.2 �لق�صم  ينطبق  �ملو�فقة.  �صروط  من  �صرط  �إلغاء  �أو 
�لطلب. 

قدم . 7 �لذي  �لطرف  �إىل  كتابي  �إخطار  مبوجب  للم�صرف،  يجوز 
�أو  �لتغير  �أن  �قتنع  �إذ�  �لإلغاء  �أو  �لتغير  على  يو�فق  �أن  �لطلب، 
�مل�صرف  قبل  من  �ملعتمد  �لإلغاء  �أو  للتغير  يكون  منا�صب.  �لإلغاء 

مطبقا وفقًا لذلك.  





الف�سل اخل�م�س ع�سر :توقف عمل �سرك�ت الت�أمني
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توقف عمل �سرك�ت الت�أمني

15.1.1 املقدمة 
يب���ّن هذ� �لف�ص���ل �إجر�ء�ت  وق���ف �أعمال �لتاأم���ن. ي�صتوجب  توقف 

�أعمال �لتاأمن مو�فقة �مل�صرف. 
مالحظة: ُيرجى مر�جعة �ملادة 99 من قانون �مل�صرف.   «

15.1.2  م�سطلحات متعلقة بتوقف العمل  
مز�ولة . 1 عن  توقفت  �أنها  عملها  عن  �ملتوقفة  �لتاأمن  �صركة  تعني 

�أعمال �لتاأمن �أو نوع من �أنو�ع هذه �لأعمال )�أو يف حالة �لفرع، كل 
�أعمال �لتاأمن �أو نوع من �أعمال �لتاأمن يف قطر(. يكون ل�صندوق 
�ملتوقف   �لأجل  تاأمن طويل  �أو ل�صندوق  �ملتوقف من عمله  �لتكافل 

عن عمله  معنى مماثل.  
�أو . 2 �لتاأمن  �أعمال  مز�ولة  عن  �لتوقف  �لتاأمن  �أعمال  توقيف  يعني 

جزء منها ويكون لتوقيف �أعمال �صندوق �لتكافل �أو �صندوق �لتاأمن 
�لطويل �لأجل معنى مماثل.

15.1.3 تطبيق هذا الف�سل اإذا اأعطى امل�سرف توجيهات معينة 
على �صركة �لتاأمن �لتي تكون  متوقفة عن عملها ب�صبب قر�ر �أو �إخطار 
م���ن �مل�صرف بهذ� �ل�صاأن يفيد باأنه يجب على �صركة �لتاأمن �أن تتوقف عن 
مز�ولة �أعمال �لتاأمن �أو �أعمال تاأمن من نوع معن، �أن تتقيد بهذ� �لف�صل، 

�إل  �إذ� �أمر �مل�صرف بخالف ذلك. 
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يتم  عندما  العمل  عن  التوقف  بخطة  امل�سرف  مبوافاة  اللتزام   15.1.4
�سحب الرتخي�س

على �صركة �لتاأمن �لتي  تتوقف عن عملها ب�صبب قر�ر �أو �إخطار من . 1
�مل�صرف يكون م�صارً� �إليه يف �لق�صم 15.1.3 �أن تعطي �مل�صرف، 
خالل 28 يومًا بعد �أن ت�صتلم �صركة �لتاأمن �لإخطار �أو بعد �أن يتم 
ذ�ت  �لعمل  عن  بالتوقف  خا�صة  كتابية  خطة  بالقر�ر،  �إخطارها 

�ل�صلة. 
يجب �أن تتقيد خطة �لتوقف عن �لعمل بالق�صم 15.1.7.. 2

15.1.5 ا�ستبعاد بع�س وثائق التاأمني
بالن�صبة لهذ� �لف�صل، عند �تخاذ قر�ر مبا �إذ� كانت �صركة �لتاأمن . 1

بوثيقة  ُيعتّد  ل  بذلك،  �لقيام  عن  توقفت  �أو  �لتاأمن  �أعمال  تز�ول 
ما مل  تاأمن موجودة،  وثيقة  �صرط من  �إبر�مها مبوجب  يتم  تاأمن 

يقرر �مل�صرف خالف ذلك. 
يف �لفقرة �ل�صابقة، وثائق �لتاأمن تت�صمن �لوثائق �لتي يتم �إبر�مها . 2

من خالل �صندوق تكافل �أو �صندوق تاأمن طويل �لأجل.
اإر�ساد: 

عادة يتم �لنظر �إىل وثيقة تاأمن مت �إبر�مها وفقا ل�صروط وثيقة قائمة 
�لوثيقة  هذه  �إبر�م  رف�س  حق  �لتاأمن  �صركة  لدى  يكن  مل  �إذ�  فقط 
ل�صركة  بالن�صبة  منطقية  غر  �لوثيقة  هذه  كانت  �إذ�  �أو  �جلديدة 
�لتاأمن، مع �لأخذ يف �لعتبار م�صلحة حامل �لوثيقة يف رف�س �إبر�م 

�لوثيقة. 
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15.1.6 متطلبات امل�سرف عند اقرتاح  التوقف عن العمل
ينطبق هذ� �لق�صم على �صركة �لتاأمن �لتي ترغب يف: . 1

�لتوقف عن مز�ولة �أعمال �لتاأمن أ. 
�لتوقف عن مز�ولة نوع من �أنو�ع �أعمال �لتاأمن �لذي �صبق �أن ز�ولته  ب. 

من قبل 
�أو �صندوق ج.  تكافلي  �أعمال، من خالل �صندوق  �لتوقف عن مز�ولة  

تاأمن طويل �لأجل، من نوع �صبق �أن ز�ولته  من قبل من خالل ذلك 
�ل�صندوق. 

�ملعتمد . 2 بالنموذج  �مل�صرف  �إىل  طلبا  تقدم  �أن  �لتاأمن  �صركة  على 
ويجب �أن يبن �لطلب ما يلي: 

�لتاريخ �لذي تقرتح فيه �لتوقف عن مز�ولة �لعمل .أ. 
�أنو�ع �أعمال �لتاأمن �لتي يتعلق بها �لقر�ر .ب. 
�إذ� كان منطبقًا، �صندوق �لتكافل �أو �صندوق �لتاأمن �لطويل �لأجل ج. 

�لذي يتعلق به �لقر�ر.  
بالن�صبة . 3 كتابية  �لعمل  عن  توقف  خطة   �لطلب  يت�صمن  �أن  يجب 

لأعمال �لتاأمن �ملعنية، تتقيد بالق�صم 15.1.7. 
�أن يعن �مل�صرف �صخ�صًا م�صتقاًل . 4 لغر�س �لنظر يف �لطلب، يجوز 

لديه �ملهار�ت �ل�صرورية لتبليغ �مل�صرف، على نفقة �صركة �لتاأمن، 
ب�صاأن �أي وجه من �أوجه �خلطة، كما ياأمر �مل�صرف. 

يجوز �أن يتخلى �مل�صرف عن �أي متطلبة يف هذ� �لق�صم �إذ� �قتنع، . 5
ب�صبب حالة طارئة، باأن �لقيام بذلك يعود ل�صالح قطر. 
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15.1.7 م�سمون خطة التوقف عن العمل 
ت�صديد . 1 يتم  �أن  �إىل  �ملدة  �لعمل  عن  �لتوقف  خطة   تغطي  �أن  يجب 

خ�صوم تاأمن �صركة �لتاأمن �ملتعلقة باأعمال �لتاأمن ذ�ت �ل�صلة. 
يجب �أن تت�صمن خطة �لتوقف عن �لعمل ما يلي: . 2

عند أ.  بالكامل  �خل�صوم  كافة  ت�صديد  ملدى  �أو  لطريقة  تف�صر 
��صتحقاقها، مبا يف ذلك جتربة متوقعة للمطالبات �مل�صتقبلية �أثناء 

�لتوقف عن �لعمل على �أ�صا�س متجدد ملدة ثالث �صنو�ت. 
تف�صر لطريقة �أو ملدى ��صتمر�ر �صركة �لتاأمن باللتز�م بقو�نينها ب. 

وتعليماتها �إىل �أن يتم ت�صديد كافة �خل�صوم. 
ومناق�صة  ج.  �ملتوقع،  و�مل�صتقبلي  �حلايل  �ملال  ر�أ�س  كفاية  تفا�صيل 

طريقة  حول  وتفا�صيل  �ملال  ر�أ�س  �إد�رة  �إز�ء  �لتاأمن  نهج�صركة 
ح�صول �صركة �لتاأمن على ر�أ�س مال �إ�صايف �إذ� لزم �لأمر. 

و�صف منا�صب لطبيعة ودرجة وم�صتوى �صعوبة �أعمال �صركة �لتاأمن، د. 
ل�صرت�تيجية عمل �صركة �لتاأمن، يبن ما يلي:

• عن 	 �لتوقف  فرتة  خالل  �أعمالها  مز�ولة  لطريقة  دقيق  و�صف 
�لعمل.

• �ملو�رد �لب�صرية و�لفنية و�ملالية �لتي �صوف تكون متاحة. 	
• و�إلغاء 	 �أعمالها يف قطر  �إقفال  ب�صاأن  �إذ� كان منطبقًا، خططها 

ترخي�صها ك�صركة تاأمن. 
�صعوبة ه.  وم�صتوى  ودرجة  لطبيعة  منا�صب  ب�صكل  �ملالية،  �لتوقعات 

عمليات �صركة �لتاأمن، تبّن �لو�صع �ملايل �ملتوقع ل�صركة �لتاأمن يف 
تاريخ ��صتحقاق كل تقرير تبليغ �حرت�زي. 

مالحظة: بالن�صبة لتقارير �لتبليغ �لحرت�زية وتاريخ ��صتحقاقها، ُيرجى  «
مر�جعة �لق�صم 10.2. 
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�لتاأمن، مبا يف و.  �صركة  �أ�صول وخ�صوم  �إد�رة  عمليات  تفا�صيل عن 
ذلك ��صرتتيجيات �ل�صتثمار و�ل�صيولة �خلا�صة بها.

�ل�صغوطات ز.  على  �ملايل  �لتاأمن  �صركة  و�صع  ح�صا�صية  ملدى  تقييم 
�لنا�صئة عن �صيناريوهات و�قعية متعلقة بظروف �صركة �لتاأمن. 

فرتة ح.  خالل  �ملخططة  �لتاأمن  �إعادة  حماية  تد�بر  عن  تفا�صيل 
مع  �ملذكورة  �حلماية  تد�بر  تطابق  ومدى  �لعمل  عن   �لتوقف 

�ل�صيناريوهات.
تفا�صيل عن ��صرت�تيجية معاجلة �ملطالبات و��صرت�تيجية �لتحوط. ط. 
تفا�صيل عن كلفة �إد�رة �لتوقف عن �لعمل.ي. 

�إذ� كانت �أعمال �لتاأمن �ملتوقفة تتعلق ب�صندوق تكافلي �أو ب�صندوق . 3
تاأمن طويل �لأجل، يجب �أن تتناول خطة �لتوقف عن �لعمل �لأمور 
�ملذكورة يف �لفقرة )2( �إىل �ملدى �لذي تتعلق به بذلك �ل�صندوق. 

15.1.8 موافقة امل�سرف
لن يو�فق �مل�صرف على توقف عن �لعمل مقرتح ما مل يقتنع مبا يلي: . 1

�للتز�م بكافة �ملتطلبات مبوجب هذ� �لف�صل. أ. 
�أن �صركة �لتاأمن متلك �ملو�رد �ملالية �لكافية لت�صديد كافة خ�صوم ب. 

�لتاأمن �خلا�صة بها يف فرتة �لتوقف عن �لعمل عندما تن�صاأ.
�أن ل يوؤثر �لتوقف عن �لعمل �صلبًا على م�صالح  حملة �لوثائق.ج. 
يقتنع �مل�صرف �أن �لتوقف عن �لعمل يعود ل�صالح قطر بالإجمال. د. 
على ه.  �ملو�فقة  �ملنا�صب  من  �أنه  �لظروف،  كافة  يف  �مل�صرف،  يعترب 

�لتوقف عن �لعمل. 
اإر�ساد:

على  �مل�صرف  مبو�فقة  مرتبطة  تكون  قد  �لتي  �لعتبار�ت  بن  من 
خطة، ما يلي: 
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• �أي خطر ي�صّكله �لتوقف عن �لعمل على �أهد�ف �مل�صرف.	
• �لغر�س من �لتوقف عن �لعمل.	
• �لوثائق 	 حلملة  �لتعاقدية  �حلقوق  �صالمة  تتاأثر  �أن  ُيحتمل  كيف 

عر�صية  �أو  معينة  حقوقًا  ميلكون  �لذين  �لأ�صخا�س  )و�صالمة 
مبوجب �لوثائق(. 

• كيف  �أن حقوق  حملة �لوثائق وتوقعاتهم �ملعقولة تبدو متاأثرة. 	
• �لتعوي�س �ملقدم �إىل  حملة �لوثائق عن �أي خ�صارة حقوق �أو توقعات. 	
• �أ�صخا�س �آخرين )غر  حملة �لوثائق و�صركات 	 �لأثر على حقوق 

�إعادة �لتاأمن( لديهم م�صلحة يف  �لوثائق و�لأثر على �صالمة تلك 
�حلقوق.

• ر�أي �أي خبر م�صتقل معن من قبل �مل�صرف .	
• �أي وجهات نظر �أبد�ها  حملة �لوثائق �أو �صركات �إعادة �لتاأمن �أو 	

�أي �أطر�ف متاأثرة �أخرى. 
�لتوقف عن �لعمل  « مالحظة: يو�فق �مل�صرف ب�صكل غر م�صروط على 

�أو  �أكرث  �أو  و�حد  حمدد  قيد  �أو  �صرط  مبوجب  عليه  يو�فق  �أو  �ملقرتح، 
يرف�س �ملو�فقة عليه. �صوف يخطر �مل�صرف مقدم �لطلب كتابيًا بقر�ره. 
�لإخطار  يبن  �صوف  م�صروط،  غر  ب�صكل  باملو�فقة  قر�ر  ُيتخذ  مل  ما 
�أ�صباب �تخاذ �لقر�ر. �إذ� كان �لقر�ر باملو�فقة عليه مع مر�عاة �صرط 
ُيرجى  �لقيود.  �أو  �ل�صروط  �لإخطار  يبن  �صوف  �أكرث،  �أو  و�حد  قيد  �أو 

مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 
يجوز �أن يفر�س �صرط �أو قيد �لتز�مًا على �صركة �لتاأمن.. 2
ويف . 3 �لر�صمية  �جلريدة  يف  بقر�ره  �إخطارً�  �مل�صرف  ين�صر  �صوف 

�صحيفتن وطنيتن يف قطر )و�حدة بالعربية و�أخرى بالجنليزية(. 
ي�صبح �لقر�ر نافذً� يف تاريخ ن�صره يف �جلريدة �لر�صمية. 

يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظلم. . 4
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مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1 «
يف . 5 �لنز�عات  ف�س  جلنة  بقر�ر  �إخطارً�  �مل�صرف  ين�صر  �صوف 

�جلريدة �لر�صمية ويف �صحيفتن وطنيتن يف قطر )و�حدة بالعربية 
و�أخرى بالجنليزية(. 

يجوز �أن تقدم �صركة �لتاأمن طلبًا كتابيًا �إىل �مل�صرف بتغير �أو �إلغاء . 6
�صرط من �صروط �ملو�فقة. ينطبق �لق�صم 3.2 على هذ� �لطلب. 

يجوز للم�صرف، مبوجب �إخطار كتابي �إىل �صركة �لتاأمن، �أن يو�فق . 7
على �لتغير �أو �لإلغاء �إذ� �قتنع �أن �لتغير �أو �لإلغاء منا�صب. يكون  

�لتغير �أو �لإلغاء �ملعتمد من قبل �مل�صرف نافذ� وفقًا لذلك.  

15.1.9 الإخطارات اإىل  حملة وثائق التاأمني
عل���ى �صركة �لتاأمن �لت���ي  ُمنحت �ملو�فقة على �لتوق���ف عن عملها �أن 
تعط���ي، خ���الل �صهر و�حد بعد ��صت���الم مو�فقة �مل�ص���رف، كل حامل وثيقة 

متاأثر بالتوقف عن �لعمل �إخطارً� كتابيًا يبّن: 
�أي عمل تاأمن متوقف عن �لعمل ومنذ متى. أ. 
�أي تفا�صيل �ت�صال جديدة �أو معلومات �أخرى يجب �أن يكون  حامل ب. 

�لوثيقة على علم بها بالن�صبة لالأعمال. 
�أن �صركة �لتاأمن لن جتّدد �لوثيقة. ج. 
�أن �صركة �لتاأمن �صوف تنفذ كافة �للتز�مات �ملتعلقة بالأعمال. د. 

15.1.10 عدم قيام �سركة التاأمني باإبرام وثائق تاأمني جديدة بعد موافقة 
امل�سرف

بعد �أن يو�فق �مل�صرف على توقف �صركة �لتاأمن كليًا  عن عملها، . 1
ل يجوز �أن تربم �صركة �لتاأمن �أي وثيقة تاأمن ب�صفة �صركة تاأمن 

بدون �لإذن �لكتابي للم�صرف. 
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من . 2 �لتاأمن  �أعمال  من  نوع  �ن�صحاب  على  �مل�صرف  يو�فق  �أن  بعد 
ذلك  تاأمن  من  وثيقة  �أي  �لتاأمن  �صركة  تربم  �أن  يجوز  ل  �لعمل، 

�لنوع ب�صفة �صركة تاأمن بدون �لإذن �لكتابي للم�صرف. 
بعد �أن يو�فق �مل�صرف على توقف �صندوق تكافل �أو �صندوق تاأمن . 3

طويل �لأجل عن �لعمل، ل يجوز �أن تربم �صركة �لتاأمن �ملعنية وثيقة 
تاأمن ب�صفة �صركة تاأمن تكون من�صوبة �إىل ذلك �ل�صندوق بدون 

�لإذن �لكتابي للم�صرف. 

15.1.11 جتديد خطة التوقف عن العمل ومراجعتها �سنوياً 
على . 1 �لتاأمن  ب�صركة  خا�صة  �لعمل  عن  توقف  خطة  حت�صر  يجب 

�لتاأمن  �صركة  تقوم  �أن  ويجب  �صنو�ت  ثالث  ملدة  متجدد  �أ�صا�س  
مبر�جعتها كل �صنة. 

على �خلبر �لإكتو�ري �لرئي�س لدى �صركة �لتاأمن �أن ير�جع �خلطة . 2
�أي�صًا كل �صنة. وعليه �أن يح�صر كل �صنة تقريرً� يبن �آر�ءه عما �إذ� 
�لتوقعات �ملالية �لد�عمة معقولة وكافية مع �لأخذ  �أو  كانت �خلطة 
و�لجتاهات  �أد�ئها  و�صرة  �لتاأمن  �صركة  طبيعة  �لعتبار  عن  يف 

�مل�صتقبلية �ملتوقعة يف جمال �لعمل. 
�خلطة . 3 يف  �لو�ردة  �لفرت��صات  �أن  �لإكتو�ري  �خلبر  �عتقد  �إذ� 

تقدمي  عليه  دقيقة،  �أو  معقولة  لي�صت  �لد�عمة  �ملالية  و�لتوقعات 
تو�صيات ملعاجلة �مل�صائل. 

�صركة . 4 �إد�رة  جمل�س  �إىل  �لتقرير  يقدم  �أن  �لإكتو�ري  �خلبر  على 
�لتاأمن يف �ملوعد �ملحدد لأجل منح جمل�س �لإد�رة فر�صة معقولة: 

�ل�صنوية أ.  �لتبليغ  تقارير  حت�صر  يف  و��صتخد�مه  �لتقرير  يف  للنظر 
و�حل�صابات و�لبيانات �ملالية �ل�صنوية ل�صركة �لتاأمن 
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لتقدمي �لتقرير �إىل �ملدقق �خلارجي لدى �صركة �لتاأمن يف �ملوعد ب. 
�ملحدد لكي يجري تقييمًا لنتائج �لتقرير �أثناء �لتدقيق يف �حل�صابات 

و�لبيانات �ملالية �ل�صنوية وحت�صر تقرير �لتدقيق �ملايل �ل�صنوي.

15.1.12 �سرورة قيام �سركة التاأمني املتوقفة عن عملها باإخطار امل�سرف 
بعقود معينة

خالل 15 يوم عمل بعد توقف �صركة �لتاأمن عن عملها )�أو من جزء . 1
�أن تخطر �مل�صرف ب�صاأن وجود �مليز�ت  �لتاأمن  منه(، على �صركة 
�لرئي�صة لأي عقد من �أي من �لأنو�ع �لآتية �لتي كانت موجودة قبل  

توقفها عن �لعمل: 
عقد )غر وثيقة �لتاأمن( مع �صخ�س له �صلة ب�صركة �لتاأمن. أ. 

مالحظة: بالن�صبة ملعنى ذ�ت �ل�صلة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.19.  «
عقد مع �صخ�س له �صلة باإد�رة كافة �أو باأي جزء من �أعمال �لتاأمن ب. 

�ملتوقفة عن �لعمل و�أي عقد �آخر مع ذلك �ل�صخ�س �أو �صخ�س ذ�ت 
�ل�صلة.  

وثيقة مع �صركة �إعادة تاأمن لإعادة �لتاأمن على كافة �أو �أي جزء من ج. 
�أعمال �لتاأمن �ملتوقفة عن �لعمل و�أي وثيقة �إعادة تاأمن �أخرى مع 

�صركة �إعادة تاأمن �أو �صخ�س له �صلة بها. 
خالل 15 يوم عمل بعد قيام �صركة �لتاأمن باإبر�م عقد من �أي من . 4

تطلع  �أن  عليها  �لعمل،  عن  �ملتوقفة  لالأعمال  بالن�صبة  �لأنو�ع  تلك 
�أن  �لتاأمن  �صركة  على  �لرئي�صة.  ومبيز�ته  �لعقد  بوجود  �مل�صرف 
�أو  تكافلي  �لأعمال من خالل �صندوق  �صو�ء مت مز�ولة  تقوم بذلك 

�صندوق تاأمن طويل �لأجل متوقف عن �لعمل �أم ل. 
عقد . 5 بوجود  �أخطرته  �لتي  �لتاأمن  �صركة  �مل�صرف  ياأمر  �أن  يجوز 
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�إ�صافية معينة عن  تعطيه، خالل مدة معقولة معينة، معلومات  �أن 
�لعقد. 

–ُيرجى  « كتابي  �إخطار  مبوجب  �لأمر  هذ�  �إ�صد�ر  �صيتم  مالحظة: 
مر�جعة �لق�صم 3.4.1. 

15.1.13 �سرورة قيام �سركة التاأمني مبراقبة خطة التوقف عن العمل 
متوقفة  . 1 منها(  �أي جزء  )�أو  �لتاأمن  �صركة  تاأمن  �أعمال  كانت  �إذ� 

عن �لعمل، على �صركة �لتاأمن �أن تر�قب �لأمور �ملن�صو�س عنها يف 
خطة �لتوقف عن �لعمل و�أن تبلغ �مل�صرف ب�صكل منتظم ويف �أوقات 
�أخرى �إذ� ��صتوجبت �لظروف، ب�صاأن تنفيذ �خلطة و�لن�صحاب من 

�لعمل. 
�إذ� ح�صل �نحر�ف بالغ عن �خلطة، على �صركة �لتاأمن �أن تخطر . 2

بدء  �أو  ح�صول  من  �لثاين  �لعمل  يوم  نهاية  يف  كتابيًا  �مل�صرف 
�لنحر�ف. 

اإر�ساد:
هامًا  �نحر�فا  ي�صكل  �أمر  كان  �إذ�  ما  �لتاأمن  �صركة  تقرر  �أن  يجب 
عن خطة توقف عن �لعمل على �أ�صا�س طبيعة وحجم �لأمر، و�أهميته 
بالن�صبة حلجم �صركة �لتاأمن ودرجة �صعوبة �أعمالها. ما يلي �أمثلة عن 

�نحر�فات هامة عن خطة �لن�صحاب من �لعمل: 
• باإد�رة 	 �خلا�صة  �لتاأمن  �صركة  ��صرت�تيجية  يف  هام  تنقيح 

�لتاأمن  �إعادة  �لذي مت  �لأ�صا�س  �إىل  ��صتنادً�  بالأخ�س  �ملخاطر، 
على �ملخاطر عليه. 

• عن 	 �لتوقع  من  بعيد  حد  �إىل  �أ�صو�أ  كانت  �لتي  �ملطالبات  جتربة 
�أو ت�صمنت �ملدة  �إذ� كانت  �صنة مالية و�حدة )�أو جزء من �صنة، 

�مل�صمولة يف �خلطة جزءً� من �صنة مالية(. 
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• �ملو�رد �لر�أ�صمالية �لتي �صّجلت م�صتوى �أقل بكثر من �لتوقعات.	
• �أي �صيء �آخر من �ملرجح �أن يكون له �أثر هام على �لأ�صول �ملتاحة 	

ل�صركة �لتاأمن �أو على مالءتها. 

15.1.14 قد يطلب امل�سرف تعديل خطة التوقف عن العمل 
�إذ� �أخط���رت �صركة تاأمن متوقفة عن �لعم���ل �مل�صرف بانحر�ف هام 
ع���ن خط���ة �لتوقف عن �لعمل �ملعتم���دة، يجوز �أن ياأمره���ا �مل�صرف بتوفر 
خط���ة توقف عن �لعمل معدلة. يجب �أن تق���دم �صركة �لتاأمن خطة �لتوقف 
ع���ن �لعمل �ملعدلة خالل 28 يومًا بعد ��صتالم �لأمر، ما مل يحدد �لأمر مدة 

�أطول. 

15.1.15 امتناع �سركة التاأمني التوقف عن عملها باإجراء توزيعات معينة
توزيع . 1 �أي  �لعمل  عن  �ملتوقفة  �لتاأمن  �صركة  جتري  �أن  يجوز  ل 

�أي طريقة  �أو  �أرباح  توزيع  �لأع�صاء )عن طريق  �أو  �مل�صاهمن  �إىل 
دفعها  �ملتوجب  �لأتعاب  )غر  �إد�رة  �أتعاب  تدفع  �أن  �أو  �أخرى(، 
مبوجب عقد مت �إخطار �مل�صرف به وفقًا للق�صم 15.1.12(، بدون 

مو�فقة �مل�صرف �لكتابية. 
يجب �إجر�ء �أي توزيع �أو عائد على ر�أ�س �ملال �أو دفع �أتعاب �لإد�رة، . 2

يف �لتاريخ �ملحدد يف �ملو�فقة �لكتابية للم�صرف، �إن ُوجد. 

15.1.16 يجوز للم�سرف الإعفاء من تطبيق املتطلبات اأو تعديلها
يجوز �أن يعفي �مل�صرف �أو �أن يعدل �إحدى متطلبات هذه �لتعليمات . 1

�مل�صرف  يقوم  �أن  يجوز  �لعمل.  تاأمن متوقفة عن  ل�صركة  بالن�صبة 
بذلك �إما بناء على طلب �صركة �لتاأمن �لكتابي و�إما مببادرة خا�صة 

من جانبه. 
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اإر�ساد:
يدرك �مل�صرف باأنه قد تكون بع�س �ملتطلبات �لو�ردة يف هذه �لتعليمات 
�أن تطبيق تلك  �لعمل.  حيث  تاأمن متوقفة  عن  غر مت�صلة ب�صركة 
�ملتطلبات قد يعتمد على �لأرجح على طبيعة وم�صتوى ودرجة �صعوبة  
�أعمال �صركة تاأمن متوقفة عن �لعمل، �صوف ينظر �مل�صرف يف طلبها 

على �أ�صا�س كل حالة على حدة. 
على �صركة �لتاأمن �لتوقف عن �لعمل �لتي ت�صعى �إىل �حل�صول على . 2

�لق�صم  ينطبق  �ملعتمد.  بالنموذج  �لطلب  تقدم  �أن  تعديل  �أو  �إعفاء 
3.2 على هذ� �لطلب. 

مالحظة 1: بالن�صبة للوثائق �ملطلوبة بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى مر�جعة  «
�لق�صم 3.2.2.

مالحظة 2: يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية عن �أي �أمر ذ�ت  «
�ل�صلة – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.6.

مالحظة 3: يو�فق �مل�صرف ب�صكل غر م�صروط على �لإعفاء �أو �لتعديل  «
�ملقرتح �أو يو�فق عليه مع مر�عاة �صرط �أو قيد و�حد �أو �أكرث �أو يرف�س 
�ملو�فقة عليه. يخطر �مل�صرف �صركة �لتاأمن كتابيًا بقر�ره. ما مل يكن 
�لقر�ر باملو�فقة ب�صكل غر م�صروط، �صوف يبّن �لإخطار �لأ�صباب �لتي 
�أو  �صرط  مع مر�عاة  باملو�فقة  قر�ر  �ّتخذ  �إذ�  �لقر�ر.  �تخاذ  �إىل  �أّدت 
قيد و�حد �أو �أكرث، �صوف يبّن �لإخطار �ل�صروط �أو �لقيود. ب�صكل عام، 

ُيرجى مر�جعة �لق�صمن 3.2.9 و3.2.10. 

15.1.17 يجوز للم�سرف مزاولة �ساحيات اأخرى 
عن . 1 �لتوقف  �لتاأمن  ل�صركة  �مل�صتبعد  من  �أنه  �مل�صرف  �عترب  �إذ� 

�لعمل �أن تتمكن من �إجناز �لتوقف عن �لعمل وفقًا خلطة �لتوقف عن 
�أيًا من �صلطاته مبوجب  �لعمل �ملعتمدة، يجوز �أن ميار�س �مل�صرف 
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قانون �مل�صرف �أو هذه �لتعليمات )مبا يف ذلك �صلطته لتعين مدر�ء 
موؤقتن ل�صركة �لتاأمن و�صلطته لت�صفيتها(. 

�أي�صًا، يجوز للم�صرف �أن يقوم باأي من هذه �لأ�صياء بالن�صبة ل�صركة . 2
�لتاأمن �ملتوقفة عن �لعمل �إذ� �عترب �مل�صرف �أنه من �ملنا�صب �لقيام 

بذلك مبا يعود مل�صلحة  حملة �لوثائق �أو �لنظام �ملايل يف قطر. 
يعتربه . 3 �لتاأمن  �صركة  �إىل  توجيه  �أي  �مل�صرف  ي�صدر  �أن  يجوز 

�صروريًا يف ظل �لظروف. 





الف�سل ال�س�د�س ع�سر :املرحلة الإنتق�لية
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املرحلة النتق�لية
الق�سم 16.1 الأمور العامة 

16.1.1 املقدمة 
ين����سّ هذ� �لف�صل على �ص���ركات �لتاأمن �لت���ي مت ترخي�صها من قبل 
وز�رة �لقت�ص���اد و�لتج���ارة قبل بدء نفاذ ه���ذه �لتعليمات �إم���ا لكي ت�صبح 
مرخ�ص���ة مبوجب هذه �لتعليمات و�إما للتوقف ع���ن مز�ولة �أعمال �لتاأمن، 
وعل���ى �ل�صماح ببع�س �لأن�صط���ة �لتي يكون ��صتمر�ره���ا مقيدً� خالف ذلك 

)ملدة حمدودة(. 

16.1.2 يوم النفاذ
يف ه���ذ� �لف�ص���ل، يعني ي���وم �لنفاذ �ليوم �ملح���دد يف �لق�صم 1.1.2 : 

�ليوم �لذي ي�صدر فيه �مل�صرف هذه �لتعليمات. 

وترخي�س  والتجارة  القت�ساد  وزارة  قبل  من  املرخ�س  ال�سخ�س   16.1.3
وزارة القت�ساد والتجارة 

�لقت�صاد . 1 وز�رة  قبل  من  �ملرخ�س  �ل�صخ�س  �إن  �لف�صل،  هذ�  يف 
و�لتجارة قبل يوم �لنفاذ و�لذي كان يز�ول فعليًا �أعمال �لتاأمن قبل 
ذلك �ليوم مبا�صرة، ُيدعى �صخ�صًا مرخ�صًا من قبل وز�رة �لقت�صاد 
و�لتجارة. ُي�صّمى �لرتخي�س مبز�ولة �أعمال �لتاأمن �ملمنوح من قبل 

تلك �لوز�رة ترخي�س وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة. 
�لقت�صاد . 2 وز�رة  ترخي�س  �ل�صخ�س يحمل  كان  �إذ�  �ل�صك،  لتفادي 

�لتاأمن  �أعمال  فعليًا  يز�ول  يكن  ولكن  مل  �لنفاذ  يوم  و�لتجارة يف 
قبل ذلك �ليوم مبا�صرة، ل يكون �ل�صخ�س �صخ�صًا مرخ�صًا من قبل 
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة لأغر��س هذ� �لف�صل، ول ميكن لل�صخ�س 
�أن ي�صتفيد من �حلقوق �ملحدودة �ملمنوحة مبوجب هذ� �لف�صل يف 

مز�ولة �أعمال �لتاأمن.
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16.1.4 الإ�سارات اإىل اأعمال التاأمني
تت�صم���ن �لإ�ص���ارة �إىل �أعم���ال �لتاأمن يف ه���ذ� �لف�ص���ل �لأعمال ذ�ت 
طبيعة �عمال �لتاأمن �لتي يز�ولها �صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد 

و�لتجارة، �صو�ء كانت �لأعمال تنتمي �إىل �لق�صم 1.2.3 )2( �أم ل. 
اإر�ساد:

ي�صتند تعريف �أعمال �لتاأمن �لذي ينطبق يف �لف�صول من 1 �إىل 15 
�ملادة 93 من  �لتي ورد تعريف عنها مبوجب  �لتاأمن  �أنو�ع عقود  �إىل 
�ملقرر  �لعقود  �صائر  ُتعامل  �أن  �لق�صم  هذ�  ي�صمن  �مل�صرف.   قانون 
تاأمن ولكنها لي�صت من تلك �لأنو�ع و�ملربمة من قبل  �أن تكون عقود 
�صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة، على �أنها ل تز�ل 

تنتمي �إىل �أعمال �لتاأمن. 

بالن�سبة  املفعول  �سارية  التعليمات  هذه  اأحكام  ت�سبح  متى   16.1.5
لاأ�سخا�س املرخ�سني من قبل وزارة القت�ساد والتجارة

ي�صبح هذ� �لف�صل نافذً� يف يوم �لنفاذ. . 1
ت�صبح �لف�صول من 1 �إىل 15 نافذة بالن�صبة ل�صخ�س مرخ�س من . 2

تو�ريخ عديدة مبينة يف �جلدول  و�لتجارة يف  �لقت�صاد  قبل وز�رة 
16.1.5، مع مر�عاة �أي حكم ذ�ت �ل�صلة يف هذ� �لف�صل. 

اإر�ساد:
و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  �ملرخ�صن  �لأ�صخا�س  منح  لأجل 
نافذة  �لأحكام  بع�س  ت�صبح  ل  �لتعليمات،  بهذه  لاللتز�م  �لوقت 
�لنفاذ. بالن�صبة ل�صخ�س غر مرخ�س من قبل  بالن�صبة لهم يف يوم 
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة، ت�صبح هذه �لتعليمات نافذة يف يوم �لنفاذ. 

)ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.1.2.(. 
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اجلدول 16.1.5 يو�سح التواريخ التي ت�سبح فيها اأحكام هذه 
التعليمات نافذة بالن�سبة لاأ�سخا�س املرخ�سني من قبل 

وزارة القت�ساد والتجارة

متى ي�سبح احلكم نافذاَاحلكمالبند
يف يوم �لنفاذ )�لق�صم 16.1.7 و�جلزء 16.3. ج(�لف�صل 11
�لف�صل 22

�لف�صل 3
يف يوم �لنفاذ )�جلزء 16.3 ب(

يف يوم �لنفاذ )�لق�صم 16.2(�لف�صل 34
�لف�صل 6 )با�صتثناء 4

�لق�صم 6.4(
بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد 
و�لتجارة، 12 �صهرً� بعد منحه �لرتخي�س مبز�ولة �أعمال 

�لتاأمن من قبل �مل�صرف
بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد �لق�صم 56.4

مبز�ولة  �لرتخي�س  فيه  مُينح  �لذي  �ليوم  يف  و�لتجارة، 
�أعمال �لتاأمن من قبل �مل�صرف

بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد �لف�صل 67
و�لتجارة، 12 �صهرً� بعد منحه �لرتخي�س مبز�ولة �أعمال 

�لتاأمن من قبل �مل�صرف
�لف�صل 8 )با�صتثناء 7

�لق�صم 8.5(
بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد 
مبز�ولة  �لرتخي�س  فيه  مُينح  �لذي  �ليوم  يف  و�لتجارة، 

�أعمال �لتاأمن من قبل �مل�صرف
بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد �لق�صم 88.5

و�لتجارة، 12 �صهرً� بعد منحه �لرتخي�س مبز�ولة �أعمال 
�لتاأمن من قبل �مل�صرف

بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد �لف�صل 99
مبز�ولة  �لرتخي�س  فيه  مُينح  �لذي  �ليوم  يف  و�لتجارة، 
�أعمال �لتاأمن من قبل �مل�صرف )�لق�صم 16.2.3 )2((

يف يوم �لنفاذ )�لق�صم 16.3.8(�لف�صل 1010
)با�صتثناء 11  11 �لف�صل 

�لق�صم 11.11(
بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد 
و�لتجارة، 12 �صهرً� بعد منحه �لرتخي�س مبز�ولة �أعمال 
�لتاأمن من قبل �مل�صرف )�لق�صمن 16.3.3 و16.3.4(
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بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد �لق�صم 1211.11
و�لتجارة، 24 �صهرً� بعد منحه �لرتخي�س مبز�ولة �أعمال 

�لتاأمن من قبل �مل�صرف
بالن�صبة ل�صخ�س معن مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد �لف�صل 1312

مبز�ولة  �لرتخي�س  فيه  مُينح  �لذي  �ليوم  يف  و�لتجارة، 
�أعمال �لتاأمن من قبل �مل�صرف )�لق�صم 16.3.9(

�لف�صل 1413
�لف�صل 14
�لف�صل 15

يف يوم �لنفاذ

والتجارة  القت�ساد  وزارة  قبل  من  املرخ�سني  الأ�سخا�س  16.1.6على 
اإخطار امل�سرف بالنوايا 

عل���ى �ل�صخ�س �ملرخ�س من قب���ل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �أن يخطر 
�مل�صرف، خالل �صهر و�حد بعد يوم �لنفاذ، كتابيًا، �إما: 

�أعمال أ.  مبز�ولة  ترخي�س  على  للح�صول  طلب  تقدمي  ينوي  باأنه 
�لتاأمن مبوجب قانون �مل�صرف وهذه �لتعليمات.

باأنه ل ينوي تقدمي طلب للح�صول على هذ� �لرتخي�س.ب. 

القت�ساد  وزارة  عن  ال�سادرة  الرتاخي�س  �ساحية  ا�ستمرار   16.1.7
والتجارة

�صخ�س . 1 يحمله  �لذي  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  ترخي�س  يظل 
يف  ي�صتمر  �أن  لل�صخ�س  ويجوز  �ملفعول  �صاري  قبلها  من  مرخ�س 
يوم  من  و�حدة  �صنة  ملدة  للرتخي�س،  وفقًا  �لتاأمن  �أعمال  مز�ولة 
�لنفاذ. يف هذ� �لف�صل، ُت�صمى مدة �ل�صنة �لو�حدة مدة �لرتخي�س 

�لنتقالية. 
معن . 2 ل�صخ�س  �لنتقالية  �لرتخي�س  مدة  متديد  للم�صرف  يجوز 

مرخ�س من وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة. �إذ� قام �مل�صرف بذلك:
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نهاية أ.  �لنتقالية يف  تنتهي مدة �لرتخي�س  �ل�صخ�س،  لهذ�  بالن�صبة 
�لفرتة �لتي مت متديدها.

يجوز للم�صرف و�صع قيد �أو �صرط على ترخي�س هذ� �ل�صخ�س من ب. 
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة.

يتوقف . 3 �أن  )ويجب  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  ترخي�س  ينق�صي 
�لرتخي�س  مدة  نهاية  يف  �لتاأمن(  �أعمال  مز�ولة  عن  �ل�صخ�س 

�لنتقالية، ما مل يحدد حكم و�رد يف هذ� �لف�صل خالف ذلك. 
مالحظة: �إن �حلكمن �للذين يحدد�ن تاريخًا خمتلفًا يف ظروف معينة  «

و16.3.18   �مل�صرف(  من  ترخي�س  ُمنح  )�إذ�   16.2.4 �لق�صم  هما 
طلبًا  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�س  �صخ�س  قدم  )�إذ� 

باإلغاء ترخي�صه(.

16.1.8 القواعد العامة للخطط مبوجب هذا الف�سل
يتم . 1 متاحة عندما  م�صتند مطلوب   �أي  �أو  معلومات  �أي  تكن  �إذ� مل 

�إعطاء �مل�صرف خطة مطلوبة مبوجب هذ� �لف�صل، يجب �أن تقدم 
�خلطة تقديرً� للوقت �لذي �صوف ت�صبح فيه �ملعلومات �أو �مل�صتند�ت  

متاحة. 
اإر�ساد: 

يجب  للخطة  عديدة  خمتلفة  �أنو�ع  �لف�صل  هذ�  �أحكام  ت�صتوجب 
جميعًا  �إعطاوؤها  يجب  خمتلفة.  ظروف  يف  �مل�صرف  �إىل  �إعطاوؤها 
خالل مدة ترت�وح بن �صهر و�حد و�أربعة �أ�صهر بعد يوم �لنفاذ. رغم 
�أو �مل�صتند�ت �ملطلوبة لن  باأن بع�س �ملعلومات  �أن �مل�صرف على علم 
تكون متاحة خالل �ملدة �ملحددة، يحتاج �مل�صرف �إىل معلومات كافية 

لتحديد ما �إذ� كان �لقرت�ح ذ�ت �ل�صلة  مالئما. 
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يجوز �أن يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية �أو م�صتند� ب�صاأن �خلطة . 2
من �ل�صخ�س �ملعني �ملرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة. 

بعد �عتماد هذه �خلطة، على �ل�صخ�س �أن يخطر �مل�صرف كتابيًا ما . 3
�إن ي�صبح على علم باأي �أمر قد يوؤدي �إىل تاأخر �أو �إىل تغير هام 

يف �خلطة. 

والتجارة– القت�ساد  وزارة  قبل  من  املرخ�سون  الأ�سخا�س   16.2 الق�سم 
تقدمي طلب للح�سول على ترخي�س امل�سرف

16.2.1 تقدمي طلب للح�سول على ترخي�س امل�سرف
على �ل�صخ�س �ملرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �لذي قّدم . 1

�إخطارً� مو�صوفًا يف �لق�صم 16.1.6 )�أ( �أن يقدم طلبه، بالنموذج 
�ملقرر، خالل �أربعة �أ�صهر بعد يوم �لنفاذ. ينطبق �لف�صل )4( على 

ذلك �لطلب وعلى قر�ر �مل�صرف بالن�صبة له. 
مالحظة: بالن�صبة للم�صتند�ت )مبا يف ذلك �لطلبات( عمومًا، ُيرجى  «

�ملطلوبة  للم�صتند�ت  بالن�صبة  �خل�صو�س،  على   .3.2 �لق�صم  مر�جعة 
بال�صيغة �ملعتمدة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.2. 

يجب �أن يت�صمن �لطلب خطة �نتقالية كتابية. يجب على �خلطة: . 2
�صارية أ.  �لتي لن ت�صبح  �لتعليمات  تت�صمن حتلياًل ملتطلبات هذه  �أن 

�ملفعول �إل بعد �أن مينح �مل�صرف ترخي�صًا �إىل �ل�صخ�س، تبن �أيًا 
من تلك �ملتطلبات مل ينفذها �ل�صخ�س يف وقت تقدمي �لطلب، 

�أن تبّن ماذ� يجب �أن يقوم به مقدم �لطلب لكي يتمكن من تنفيذ ب. 
تلك �ملتطلبات عندما ت�صبح �صارية �ملفعول بالن�صبة له 

�خلطة ج.  لتنفيذ  �لطلب  مقدم  يتحها  �صوف  �لتي  �ملو�رد  ت�صف  �أن 
و�جلدول �لزمني للقيام مبا يجب �لقيام به. 
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�صارية  « �لتعليمات  هذه  ت�صبح  متى   16.1.5 �جلدول  يبّن  مالحظة: 
بالن�صبة ل�صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة.  �ملفعول 
بالن�صبة للخطط مبوجب هذ� �لف�صل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.8. 

اإر�ساد:
قد يحتاج �مل�صرف �إىل �لقتناع باأن مقدم �لطلب قادر على �للتز�م 
�أن  بعد  �إل  �ملفعول  �صارية  ت�صبح  لن  �لتي  �ملنطبقة  �ملتطلبات  بكافة 
ي�صبح �ل�صخ�س مرخ�صًا من قبل �مل�صرف. يكون من �لأقل ترجيحًا 
يقدم خطة  ترخي�س مقدم طلب  على  قيود  �أو  �صروط  فر�س  يتم  �أن 
�أو  �صروط  لفر�س  �مل�صرف  ل�صلطة  بالن�صبة  �نتقالية متينة ومف�صلة. 

قيود على ترخي�س، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 4.4.2. 
�إد�رة . 3 جمل�س  ملالءمة  كتابيًا  تقييمًا  �أي�صًا  يت�صمن  �أن  �لطلب  على 

مقدم �لطلب و�إد�رته �لعليا. على �لتقييم:
�أن ي�صّمي كل ع�صو يف جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة و�لعليا و�أن يحدد دوره أ. 

�أو �أدو�ره يف وقت تقدمي �لطلب 
بالن�صبة لكل ع�صو، يجب �أن يوؤكد ما �إذ� كان مالئمًا لتنفيذ �لدور �أو ب. 

�لأدو�ر بالن�صبة ملقدم طلب مع �إبر�ز �لأ�صباب 
�إذ� مل يكن �إعطاء ذلك �لتاأكيد ممكنا بالن�صبة لأي ع�صو، يجب �أن ج. 

يحدد �لأفعال وجدوًل زمنيًا للتدريب �لذي يعتربه مقدم �لطلب �أنه 
�صوف يجعله مالئمًا للدور �أو لالأدو�ر. 

بالن�صبة لأي ع�صو مت تقييمه �أنه غر مالئم لأنه ل يتمتع بالكفاء�ت . 4
�لتدريب  �لتقييم  يحدد  �أن  يجب  �أدو�ره،  �أو  دوره  لتنفيذ  �ملطلوبة 
يجعله  �صوف  �أنه  �لطلب  مقدم  يعتربه  �لذي  له(  زمنيًا  )وجدوًل 

مالئمًا للدور �أو لالأدو�ر.  
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بالن�صبة لع�صو مت تقييمه �أنه غر مالئم لأنه لي�س منا�صبًا ومالئمًا . 5
لتنفيذ دوره �أو �أدو�ره �أو لأن �ل�صخ�س �قتنع �أن �لع�صو �صوف يكون 
غر قادر على �حل�صول على �لكفاء�ت لتنفيذ دوره �أو �أدو�ره، يجب 
به  �لقيام  �ل�صخ�س  �لذي يقرتح  ما  تبن  �لتقييم خطة  يت�صمن  �أن 

بالن�صبة للع�صو.
و�لإد�رة  « �لإد�رة  لأع�صاء جمل�س  �ملالءمة  ملتطلبات  بالن�صبة  مالحظة: 

�لعليا، يرجى مر�جعة مبادئ حوكمة �صركات �لتاأمن.

غري  –ال�سركات  امل�سرف  ترخي�س  على  للح�سول  طلب  تقدمي   16.2.2
املدرجة

ينطبق هذ� �لق�صم على �صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد . 1
و�لتجارة قدم �إخطارً� مو�صوفًا يف �لق�صم 16.1.6 )�أ( وهو موؤ�ص�س 

يف قطر ولكنه لي�س:
�صركة مدرجة أ. 

مالحظة: بالن�صبة ملعنى �صركة مدرجة، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 1.2.23. «
ترخي�صها ب.  على  �لوز�رة  جمل�س  و�فق  �آخر  نوع  من  جتارية  �صركة 

كموؤ�ص�صة مالية. 
اإر�ساد: 

هذه  من   4.2.2 و�لق�صم  �مل�صرف  قانون  من   79 �ملادة  ت�صتوجب 
�لتعليمات من مقدمي �لطلبات للح�صول على تر�خي�س �تخاذ �أ�صكال 
قانونية معينة، �أحدها �صركة مدرجة. )ما مل يكن مقدم �لطلب �صركة 
تاأمن �أجنبية تقدم طلبًا للح�صول على ترخي�س كفرع، ي�صتوجب �أي 
�إجر�ء  �لق�صم  �لوزر�ء(. يقدم هذ�  �آخر مو�فقة جمل�س  �صكل قانوين 
�صركة  لي�س  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�س  ل�صخ�س 

مدرجة عليه �تباعه لي�صبح �صركة مدرجة. 
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�لإدر�ج( . 2 )خطة  كتابية  خطة  �مل�صرف  يعطي  �أن  �ل�صخ�س  على 
�لرتخي�س  مدة  نهاية  قبل  مدرجة  �صركة  ي�صبح  �صوف  كيف  تبن 
�لنتقالية. يجب �إعطاء �خلطة �إىل �مل�صرف خالل �أربعة �أ�صهر بعد 

تاريخ �لنفاذ. 
خطة �لإدر�ج: . 3

يجب �أن تف�صح عن �أي عائق تنظيمي �أو قانوين هام �أمام �ل�صخ�س أ. 
يف �صعيه �إىل �أن ي�صبح �صركة مدرجة وتو�صيح �خلطو�ت �لتي يقرتح 

�ل�صخ�س �تخاذها  ليتخطاه. 
اإر�ساد: 

لكافة  �ل�صخ�س  تنفيذ  طريقة  عن  حتلياًل  �خلطة  تت�صمن  �أن  يجب 
لالأ�صو�ق  قطر  هيئة  ومتطلبات   �لتجارية  �ل�صركات  قانون  متطلبات 

�ملالية.، مبا يف ذلك متطلبات �لإدر�ج. 
يجب �أن تعطي حتلياًل ماليًا عن �لإدر�ج، مبا يف ذلك �أي زيادة ر�أ�س ب. 

مال مطلوبة
يجب �أن تبّن كيف �صوف يلتزم �ل�صخ�س بالف�صل 9.ج. 
يجب �أن تبن جدوًل زمنيًا ي�صبح �ل�صخ�س �صركة مدرجة قبل نهاية د. 

مدة �لرتخي�س �لنتقالية. 
مالحظة: بالن�صبة للوثائق عمومًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2. بالن�صبة  «

للخطط مبوجب هذ� �لف�صل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.8. 
يجب �أن ُترفق خطة �لإدر�ج مبا يلي:. 4

قر�ر جمل�س �لإد�رة باأن �ل�صخ�س �صوف ي�صبح �صركة مدرجة أ. 
م�صودة نظام �أ�صا�صي. ب. 
لالإدر�ج ج.  هامة  عو�ئق  �أية  هناك  لي�صت  �أنه  �إما  يوؤكد  قانوين  ر�أي 

�ملقرتح �أو �إذ� كانت هناك �أية عو�ئق باأن �لإجر�ء يف �لفقرة 3 )�أ( 
�صيعاجلها. 
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لن ي�صدر �مل�صرف قر�رً� نهائيًا ب�صاأن طلب �صخ�س للح�صول على . 5
�صركة  �ل�صخ�س  ي�صبح  �أن  قبل  �لتاأمن  �أعمال  مبز�ولة  ترخي�س 

مدرجة. 
�لرتخي�س  « مدة  بتمديد  قر�رً�  ي�صدر  �أن  للم�صرف  يجوز  مالحظة: 

�لنتقالية مبوجب �لق�صم 16.1.7 )2( يف مثل هذه �حلالت.

16.2.3 قرار امل�سرف
�إذ� كان قر�ر �مل�صرف ب�صاأن طلب عالقًا يف �ليوم �لأخر من مدة . 1

�لطلب  مقدم  ترخي�س  �أن  يعلن  �أن  يجوز  �لنتقالية،  �لرتخي�س 
�ملمنوح من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة ُيعترب �صاري �ملفعول ملدة 

60 يومًا �إ�صافية. 
مالحظة: يجوز للم�صرف �أي�صًا �أن ي�صدر قر�رً� بتمديد فرتة �لرتخي�س  «

�لنتقالية مبوجب �لق�صم 16.1.7 )2(.
يجوز �أن يعفي �مل�صرف �أو �أن يعدل �أي متطلبة يف �لف�صل 9 يف طلبه . 2

�أعمال �لتاأمن �لعام و�لطويل �لأجل  معا،  �إىل �صركة تاأمن ز�ولت 
مع  تتنا�صب  لن  باملتطلبات  �للتز�م  كلفة  �أن  �مل�صرف   �قتنع  �إذ� 
�ملخاطر �لتي تعاجلها �ملتطلبات، مع �لأخذ يف عن �لعتبار طبيعة 
ودرجة وم�صتوى �صعوبة �أعمال �صركة �لتاأمن. �صوف يتم حتديد �أي 

�إعفاء �أو تعديل كهذ� يف �لإخطار مبنح �لرتخي�س. 
يف حال �صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة مبا�صرة . 3

قبل يوم �لنفاذ:
قام بت�صغيل نافذة تكافل.أ. 
ز�ول �أعمال �لتاأمن �لعام و�لطويل �لأجل  معا. ب. 
ز�وًل �أعماًل غر متعلقة بالتاأمن . ج. 
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ز�ول �أعمال تاأمن مقيد وغر مقيد معا. د. 
يجوز �أن يفر�س �مل�صرف �صروطًا �أو قيودً� منا�صبة، ل�صمان �لتز�م 

�ل�صخ�س باجلزء 16.3.ب، على �لرتخي�س �جلديد. 
على . 4 منا�صبة  قيودً�  �أو  �صروطًا  �أي�صًا  �مل�صرف  يفر�س  �أن  يجوز 

تنفيذ  على  �ل�صخ�س  قدرة  حول  لديه  �صكوك  �أي  ملعاجلة  �صخ�س 
خطته �لنتقالية. 

�لق�صم 16.2.1  « ُيرجى مر�جعة  �لنتقالية،  للخطة  بالن�صبة  مالحظة: 
 .)2(

�أو حتد�ن من �صلطة �مل�صرف �لعامة . 5 ل تقيد �لفقرتان )2( و)3( 
لفر�س �صروط �أو قيود على �لرتخي�س �جلديد. 

يخ�صع قر�ر �مل�صرف لإجر�ء�ت �لتظّلم. . 6
مالحظة: بالن�صبة لإجر�ء�ت �لتظلم، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.3.1 «

16.2.4 ماذا يح�سل اإذا منح امل�سرف الرتخي�س؟
�إذ� منح �مل�صرف ترخي�صًا مبز�ولة �أعمال �لتاأمن �إىل �صخ�س مرخ�س 
من قب���ل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة، ينق�صي ترخي�س �ل�صخ�س �ملمنوح من 

قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة عندما يتم منح �لرتخي�س �جلديد. 
وفقًا  « �لتعليمات،  هذه  �أحكام  بع�س  بتطبيق  �لبدء  يتم  مالحظة: 

ل�صروطها، على �ل�صخ�س، عند منحه �لرتخي�س �جلديد )�لق�صم 6.4 
و�لف�صول 8 و9 و12(. ويتم �لبدء بتطبيق �لأحكام �لآتية على �ل�صخ�س 
�لأق�صام 5.3 و5.4 و5.5، و5.7  �لرتخي�س:  �صهرً� من منح  بعد 12 
و5.9، و�لف�صل 7 و�لف�صل 11 )با�صتثناء �لق�صم 11.11(. يتم �لبدء 
ويتم  �لرتخي�س.  �صهرً� من منح  بعد 24  �لق�صم 11.11 عليه  بتطبيق 
�لبدء بتطبيق �لق�صم 5.8.2 عليه بعد �صهر و�حد من �نعقاد �جلمعية 
�لعمومية �لأوىل بعد منح �لرتخي�س. ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.5. 
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16.2.5 ماذا يح�سل اإذا قرر امل�سرف عدم منح الرتخي�س؟ 
�إذ� رف�س �مل�صرف منح ترخي�س مبز�ولة �أعمال �لتاأمن �إىل �صخ�س . 1

مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة، على �ل�صخ�س �أن يعطي 
عن  كتابية  خطة  �لقر�ر،  �صدور  بعد  و�حد  �صهر  خالل  �مل�صرف، 
قبل  �لتاأمن،  �أعمال  مز�ولة  عن  بالتوقف  �ل�صخ�س  قيام  طريقة 

نهاية مدة �لرتخي�س �لنتقالية. 
مالحظة 1: يجوز للم�صرف �أن ميّدد فرتة �لرتخي�س �لنتقالية مبوجب  «

�لفقرة 16.1.7 )2( يف مثل هذه �حلالت.
مالحظة 2: �إذ� �نقلب قر�ر �مل�صرف نتيجة �إجر�ء تظلم وُمنح �ل�صخ�س  «

�لرتخي�س، لن يكون من �ل�صروري له �للتز�م بهذ� �لق�صم. 
ينطبق �لق�صم 16.3.17 )با�صتثناء �لفقرة )1(( على �خلطة.. 2
مالحظة: بالن�صبة للوثائق عمومًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2. بالن�صبة  «

للخطط مبوجب هذ� �لف�صل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.8.

الق�سم 16.3 العمليات خال مدة الرتخي�س النتقالية
• اجلزء 16.3.اأ العمليات عموماً	

16.3.1 تطبيق  الق�سم
ينطبق هذ� �جلزء على �صخ�س: 

�أعمال أ.  مبز�ولة  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�صًا  كان 
�لتاأمن قبل يوم �لنفاذ. 

كان يز�ول فعاًل �أعمال �لتاأمن مبا�صرة قبل ذلك �ليوم. ب. 
ل يز�ل يز�ول �أعمال �لتاأمن بعد ذلك �ليوم. ج. 

�صو�ء ُمنح �ل�صخ�س ترخي�صًا مبوجب قانون �مل�صرف وهذه �لتعليمات 
مبز�ولة �أعمال �لتاأمن �أم ل. 
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اإر�ساد: 
�ل�صخ�س �ملرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد  �أو  �لتاأمن  تز�ول �صركة 
و�لتجارة �أعمال �لتاأمن حتى لو كانت �أعمال �لتاأمن �خلا�س باأي منها 

باأكملها  متوقفة عن �لعمل. 

القت�ساد  وزارة  قبل  من  املرخ�سني  الأ�سخا�س  اإىل  الإ�سارات   16.3.2
والتجارة

لتف���ادي �أي �صك، تت�صمن �لإ�صارة يف هذ� �جلزء �إىل �صخ�س مرخ�س 
من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �صخ�صًا:

�أعمال أ.  مبز�ولة  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�صًا  كان 
�لتاأمن قبل يوم �لنفاذ

كان يز�ول فعاًل �أعمال �لتاأمن مبا�صرة قبل ذلك �ليوم ب. 
ُمنح ترخي�صًا مبوجب هذه �لتعليمات مبز�ولة �أعمال �لتاأمن.ج. 

16.3.3 مناذج وثائق التاأمني
قبل . 1 من  مرخ�س  �صخ�س  ي�صتمر  �أن  يجوز   ،11.5.2 �لق�صم  رغم 

وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة، ملدة �صبعة �أ�صهر بعد يوم �لنفاذ، باإ�صد�ر 
يتم  مل  ولكن  �ليوم  ذلك  قبل  باإ�صد�ره  قام  تاأمن  وثيقة  منوذج 
�ملو�فقة عليه من قبل �مل�صرف. يف هذ� �لق�صم، ُت�صمى مدة �ل�صبعة 
وثيقة  منوذج  �إ�صد�ر  ويت�صمن  �لنتقالية  �لنماذج  مدة  تلك  �أ�صهر 

تاأمن: جتديد وثيقة تاأمن موجودة بذلك �لنموذج. 
تاأمن  وثيقة  منوذج  التاأمني  وثيقة  منوذج  يعني  �لق�صم،  هذ�  يف 

ينطبق عليه �لق�صم 11.5.2. 
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اإر�ساد: 
هذه  من  و�جلزء 11.5.ب  �مل�صرف  قانون  من   103 �ملادة  ت�صتوجب 
�لتعليمات �أن يتم �عتماد بع�س مناذج وثائق تاأمن و�أي تعديالت فيها، 
من قبل �مل�صرف. ي�صمن هذ� �لق�صم �أنه ميكن �ل�صتمر�ر با�صتخد�م 
ولكن  موؤقتة  ب�صورة  �لنفاذ  يوم  يف  �مل�صتخدمة  �لتاأمن  وثائق  مناذج 
ي�صتوجب �أن يتم تقدميها �إىل �مل�صرف للح�صول على مو�فقته عليها. 

لتفادي �ل�صك، ل يبطل �لق�صم 11.5.2 �أي وثيقة تاأمن مت  �إبر�مها . 2
قبل يوم �لنفاذ بنموذج وثيقة تاأمن مل يو�فق عليه �مل�صرف.

خالل �أربعة �أ�صهر بعد يوم �لنفاذ، يجب �أن يعطي  �ل�صخ�س �ملرخ�س . 3
من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �إىل �مل�صرف: 

ن�صخة عن كل منوذج وثيقة تاأمن ينطبق عليه �لق�صم 11.5.2 )1( أ. 
يكون م�صتخدمًا يف �ليوم �لذي يقدمه فيه �ل�صخ�س �إىل �مل�صرف

 بالن�صبة لذلك �لنموذج، �إما:ب. 
• تاأكيد كتابي باأنه يلتزم بالق�صم 11.5.3 )5( 	
• �أو بيان يحدد متطلبات ذلك �لق�صم �لتي ل يلتزم بها ويبن ماذ� 	

�لزمني  �للتز�م و�جلدول  لت�صحيح عدم  �ل�صخ�س  به  �صيقوم 
للقيام بذلك. 

�أي . 4 با�صتخد�م  �لنتقالية،  �لنماذج  مدة  خالل  �ل�صخ�س،  بد�أ  �إذ� 
منوذج وثيقة تاأمن �آخر ينطبق عليه �لق�صم 11.5.2 )1(، عليه �أن 

يقدم ذلك �لنموذج �إىل �مل�صرف للمو�فقة عليه. 
يجوز �أن يتم جتديد وثيقة تاأمن بنموذج ينتمي �إىل �لفقرة )2( �أو . 5

�إىل حن �صدور  �لق�صم،  لهذ�  وفقًا  �مل�صرف،  �إىل  )4( مت تقدميه 
قر�ر من �مل�صرف ب�صاأن �لنموذج. 

تاأمن . 6 وثيقة  منوذج  على  �ملو�فقة  على   11.5.3 �لق�صم  ينطبق 
�أن �مل�صرف �صوف يخطر �ل�صخ�س  مبوجب هذ� �لق�صم، با�صتثناء 
�ملعني بقر�ره خالل ثالثة �أ�صهر بعد ��صتالم �لنموذج للمو�فقة عليه. 
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اإر�ساد:
ثالثون   11.5.3 �لق�صم  مبوجب  �مل�صرف  لقر�ر  �لعادية  �ملدة  تكون 
يومًا. يكون �لوقت �لإ�صايف مبوجب �لق�صم 16.3.3 ل�صمان ح�صول 
مناذج  على  باملو�فقة  �ملتعلقة  �جلديدة  �ملتطلبات  �إىل  منتظم  �نتقال 

وثائق �لتاأمن. 
ينطبق �لق�صم 11.5.ب على منوذج وثيقة تاأمن و�فق عليه �مل�صرف. . 7

اإر�ساد
�مل�صرف  مو�فقة  بدون  تاأمن  وثيقة  منوذج  تعديل  يجوز  ل  بالتايل، 
�لإ�صافية. و�أي�صًا، على �صركة �لتاأمن �لتي تربم وثيقة تاأمن بنموذج 
)ُيرجى  �لوثيقة  تنفذ  �أن  عليه،  �ملو�فقة  يتم  مل  ولكن  مو�فقة  تطّلب 

مر�جعة �لق�صم 11.5.4(. 
�أن . 8 و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�س  ل�صخ�س  يجوز  ل 

يت�صمن  عليه.  �ملو�فقة  �مل�صرف  رف�س  تاأمن  وثيقة  ي�صدر منوذج 
بذلك  موجودة  تاأمن  وثيقة  جتديد  تاأمن  وثيقة  منوذج  �إ�صد�ر 
�صادرة  تاأمن  وثيقة  باأي   يفي  �أن  �ل�صخ�س  على  ولكن  �لنموذج. 
�مل�صرف  يرف�س  عندما  �ملفعول  �صارية  تز�ل  ول  �لنموذج  بذلك 

�ملو�فقة عليه. 

 16.3.4 جداول الأ�سعار 
قبل . 1 من  مرخ�س  �صخ�س  ي�صتمر  �أن  يجوز   ،11.5.7 �لق�صم  رغم 

يوم  بعد  �أ�صهر  �صبعة  ي�صتخدم، ملدة  �أن  و�لتجارة،  �لقت�صاد  وز�رة 
و  �لأجل  �لطويل  �لتاأمن  لوثائق  بالن�صبة   �لأ�صعار  جد�ول  �لنفاذ، 
وثائق  �لتاأمن �ل�صحي �مل�صتخدمة قبل ذلك �ليوم مبا�صرة. يف هذ� 

�لق�صم، ُت�صمى جد�ول �لأ�صعار تلك جد�ول �لأ�صعار ذ�ت �ل�صلة.
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اإر�ساد:
هذه  من  11.5.ج  و�جلزء  �مل�صرف  قانون  من   97 �ملادة  ت�صتوجب 
�لتعليمات �أن حت�صل �صركة �لتاأمن على مو�فقة �مل�صرف على جدول 
ولوثائق  �لأجل  �لطويلة  �لتاأمن  لوثائق  بالن�صبة   �ملقرتح  �أ�صعارها 
�لتاأمن �ل�صحي. ين�ّس هذ� �لق�صم على �ل�صتمر�ر با�صتخد�م جد�ول 

�لأ�صعار �مل�صتخدمة يف يوم �لنفاذ ب�صورة موؤقتة. 
يقدم . 2 �أن  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  �صخ�س مرخ�س من  على 

�أ�صهر  �أربعة  خالل  �مل�صرف  �إىل  �ل�صلة  ذ�ت  �أ�صعاره  جد�ول  كافة 
بعد يوم �لنفاذ. 

ينطبق �لق�صم 11.5.7 على �ملو�فقة على جدول �أ�صعار ذ�ت �ل�صلة، . 3
خالل  بقر�ره  �ملعني  �ل�صخ�س  يخطر  �صوف  �مل�صرف  �أن  با�صتثناء 

ثالثة �أ�صهر بعد ��صتالمه جدول �لأ�صعار للمو�فقة عليه. 
اإر�ساد:

يومًا.  ثالثون   11.5.7 �لق�صم  مبوجب  �مل�صرف  لقر�ر  �ملدة  تكون 
يكون �لوقت �لإ�صايف مبوجب �لق�صم 16.3.4 ل�صمان ح�صول �نتقال 
منتظم �إىل �ملتطلبات �جلديدة �ملتعلقة باملو�فقة على جد�ول �لأ�صعار. 

ينطبق �جلزء 11.5.ج على جدول �أ�صعار ذ�ت �ل�صلة و�فق عليه �مل�صرف. . 4
�أن . 5 و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�س  ل�صخ�س  يجوز  ل 

ي�صتخدم جدول �أ�صعار ذ�ت �ل�صلة رف�س �مل�صرف �ملو�فقة عليه. 

16.3.5 مواعيد تقارير التبليغ الحرتازية 
تو�ريخ . 1 حتديد  �صيتم   ،10.2.2 �لق�صم  �أحكام  من  �لرغم  على 

ل�صخ�س  بالن�صبة  �لأوىل  �لحرت�زية  �لتبليغ  تقارير  ��صتحقاق 
ي�صدر  تعميم  مبوجب  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�س 

من �مل�صرف. 
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16.3.6 كبار املالكني 
ل �ص���يء يف هذ� �لف�صل ي�صتوجب مو�فق���ة �مل�صرف على كبار �ملالكن 
ل���دى ل�صخ�س مرخ�س من قب���ل وز�رة �لقت�صاد و�لتج���ارة �أو على م�صتوى 

ملكيتهم، لغاية يوم �لنفاذ. 

اإر�ساد:
ل ينطبق �لف�صل 12 �لذي يتناول كبار �ملالكن لدى �صركات �لتاأمن، على �صركات �لتاأمن 
�لتي تز�ول �أعمال �لتاأمن مبوجب �صالحية ترخي�س �صادر عن وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة، 
على �أنها م�صتمرة يف �لعمل مبوجب �لق�صم 16.1.7 )ُيرجى مر�جعة �لق�صم 12.1.2(. 
يتم  مل  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�س  ل�صخ�س  �ل�صروري  من  لي�س  بالتايل، 
�ملحدود  �لأ�صا�س  على  �لتاأمن  �أعمال  يز�ول  ولكنه  �مل�صرف  عن  �صادرً�  ترخي�صا  منحه 
�مل�صموح مبوجب هذ� �لف�صل، �أن يتقيد باللتز�مات )على وجه �خل�صو�س، �للتز�م بالتبليغ 
عن بع�س �لتغير�ت يف ن�صبة ملكية كبار �ملالكن و�حل�صول على مو�فقة �مل�صرف عليها( 
�ملفرو�صة يف �لف�صل 12. ولكن يت�صمن �لنظر يف طلب للح�صول على ترخي�س �مل�صرف 
�لنظر يف مالءمة ومنا�صبة كبار �ملالكن لدى مقدم �لطلب – ُيرجى مر�جعة �لق�صم 4.3.3 
على وجه �خل�صو�س. �إذ� ُمنح �صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة ترخي�س 

�مل�صرف، يتم �لبدء بتطبيق �لف�صل 12 عليه عندما مُينح �لرتخي�س. 

 
• امل�سموحة 	 غري  الأعمال  لأنواع  املحدود  ال�ستمرار  16.3.ب  اجلزء 

عموماً مبوجب قانون امل�سرف
اجلزء الفرعي 16.3.ب.1 نوافذ التكافل

اإر�ساد:
مينع �لق�صم 2.1.7 �صركات �لتاأمن غر �لتكافلي من مز�ولة �أعمال 
�لتاأمن �لتكافلي )�أي ت�صغيل نافذة تكافل(. ين�س هذ� �جلزء �لفرعي 
على �لإقفال �ملنتظم لأي نو�فذ تكافل تكون مفتوحة مبا�صرة قبل يوم 

�لنفاذ.  
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16.3.7  اإقفال نوافذ التكافل
قام . 1 و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�س  ل�صخ�س  يجوز 

�لقيام  ي�صتمر يف  �أن  �لنفاذ  يوم  تكافل مبا�صرة قبل  نافذة  بت�صغيل 
ُت�صمى  �لفرعي،  �ليوم. يف هذ� �جلزء  ذلك  بعد  �صنتن  ملدة  بذلك 

مدة �ل�صنتن مدة نو�فذ �لتكافل �لنتقالية. 
يجوز �أن ي�صتمر هذ� �ل�صخ�س يف مز�ولة �أعمال �لتكافل بعد نهاية . 2

�لتي  �لتكافل  �أعمال  كامل  �إيقاف  مت  �إذ�(  )وفقط  �إذ�  �ملدة  تلك 
يز�ولها عن �لعمل ومل يقم �ل�صخ�س باإبر�م �أي عقود تاأمن جديدة 

بالن�صبة لأعمال �لتكافل. 
على هذ� �ل�صخ�س �أن ينفذ �أي  وثيقة تاأمن مت �إبر�مها مبا يخالف . 3

هذ� �لق�صم. 

16.3.8 تقدمي خطة للح�سول على موافقة امل�سرف عليها 
خالل �أربعة �أ�صهر بعد يوم �لنفاذ، على �ل�صخ�س �ملرخ�س من قبل . 1

وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �مل�صار �إليه يف �لق�صم 16.3.10 �أن يزود 
�مل�صرف بخطة كتابية تبن كيف �صوف يتم �إقفال نافذة �لتكافل قبل 

نهاية مدة نو�فذ �لتكافل �لنتقالية. يجب �أن تت�صمن �خلطة: 
حتلياًل لالأثر �ملايل �لناجت عن �إقفال �لنافذة.أ. 
خطة عمل و��صرت�تيجية وتقييمًا للمخاطر بالن�صبة لإقفال �لنافذة. ب. 

اإر�ساد:
يجوز �إقفال هذه �لنافذة من خالل:

• حتويل �أعمال �لتكافل �إىل �صركة تاأمن تكافلي )قد يكون �ملحول له �صخ�صًا ذ�ت �صلة 	
)مثاًل، �صركة تابعة( مرخ�صة من قبل �مل�صرف مبز�ولة �أعمال �لتاأمن �لتكافلي(. 

• توقف �أعمال �لتكافل عن �لعمل. 	
• باأعمال 	 �ملتعلقة  غر  �لأعمال  توقيف  و�إما  تكافلي  تاأمن  �صركة  �إىل  �ل�صخ�س  حتّول 

�لتاأمن �لتكافلي من �لعمل و�إما حتويلها �إىل �صخ�س �آخر. 
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مالحظة: بالن�صبة للم�صتند�ت عمومًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2. بالن�صبة للخطط مبوجب  «
هذ� �لف�صل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.8. 

�إذ� �قرتحت �خلطة حتويل �أعمال �لتكافل �إىل �صركة تاأمن تكافلي، . 2
يجب �أن تت�صمن �خلطة تقرير خمطط وفقًا للف�صل 14. 

�إذ� �قرتح �ل�صخ�س وقف �أعمال �لتكافل من �لعمل، يجب �أن تت�صمن . 3
�خلطة خطة توقف عن �لعمل وفقًا للف�صل 15. 

�إذ� �قرتح �ل�صخ�س �أن ي�صبح �صركة تاأمن تكافلي، على �خلطة �أن . 4
تعالج �لأمور �ملذكورة يف �لق�صم 4.7.2. 

اجلزء الفرعي 16.3.ب.2 �سركات التاأمني املركبة
اإر�ساد:

�لتاأمن  و�أعمال  �لعام  �لتاأمن  �أعمال  مز�ولة  عن  �لتاأمن  �صركة   2.1.10 �لق�صم  مينع 
�لفرعي  �جلزء  هذ�  ين�س  ذلك.  على  �مل�صرف  و�فق  �إذ�  �إل  �ل�صو�ء،  على  �لأجل  �لطويل 
على  كيفية �لف�صل �ملنظم بن �أعمال �لتاأمن �لعام و�أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل ل�صخ�س 
مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة حيث ل تكون هذه �ملو�فقة �صادرة عن �مل�صرف. 

16.3.9 الأ�سخا�س الذين يزاولون اأعمال التاأمني العام والتاأمني الطويل 
الأجل  معا

كان . 1 و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  مرخ�س  ل�صخ�س  يجوز 
معا  �لأجل  �لطويل  �لتاأمن  و�أعمال  �لعام  �لتاأمن  �أعمال  يز�ول 
مبا�صرة قبل يوم �لنفاذ �أن ي�صتمر يف �لقيام بذلك ملدة �أربع �صنو�ت 
بعد ذلك �ليوم. يف هذ� �جلزء �لفرعي، ُت�صمى مدة �لأربع �صنو�ت 

�ملدة �لنتقالية �ملركبة. 
اإر�ساد:

غالبًا ما ُي�صار �إىل �صركات �لتاأمن �لتي تز�ول �لتاأمن �لعام و�أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل 
على �ل�صو�ء بعبارة �صركات �لتاأمن �ملركبة. 
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يجوز �أن ي�صتمر �صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة . 2
ُم�صار �إليه يف �لفقرة )1( و�لذي مل يح�صل على مو�فقة �مل�صرف 
كما جاء مبوجب �لق�صم 2.1.10، يف مز�ولة �أعمال �لتاأمن �لعام 
و�أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل  معا بعد نهاية �ملدة �لنتقالية �ملركبة 
�إذ� )وفقط �إذ�( �أوقف كامل �إحدى هذه �لأعمال �أو غرها ومل  يقم 

باإبر�م �أي عقود تاأمن جديدة بالن�صبة لتلك �لأعمال.
على هذ� �ل�صخ�س �أن ينفذ �أي  وثيقة تاأمن �أبرمها مبا يخالف هذ� . 3

�لق�صم. 

16.3.10 تقدمي خطة للح�سول على موافقة امل�سرف عليها 
و�لتجارة . 1 �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  �ملرخ�س  �ل�صخ�س  على  يجب 

كتابية  بخطة  �مل�صرف  يزود  �أن   16.3.9 �لق�صم  يف  �إليه  و�مل�صار 
)�خلطة �لنتقالية �ملركبة( تبن كيف �صوف يلتزم بالق�صم 2.1.10 
قبل نهاية �ملدة �لنتقالية �ملركبة، وذلك خالل �أربعة �أ�صهر من دخول 

هذه �لتعليمات حيز �لتنفيذ. يجب �أن تت�صمن �خلطة: 
حتلياًل لالأثر �ملايل �لناجت عن �لتوقف عن مز�ولة �إما �أعمال �لتاأمن أ. 

�لعام و�إما �أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل 
خطة عمل و��صرتتيجية وتقييم خماطر بالن�صبة للتوقف عن مز�ولة ب. 

�إما �أعمال �لتاأمن �لعام و�إما �أعمال �لتاأمن �لطويل �لأجل، ح�صب 
�حلالة. 

اإر�ساد:
�إىل �صركة  �أي منها  �أو حتويل  �أو غرها عن �لعمل  �أحد �لأعمال  تت�صمن �خليار�ت توقيف 
ذلك  كان  �إذ�  تابعة(  �صركة  )مثاًل،  �صلة  ذ�ت  �صخ�صًا  له  �ملحول  يكون  قد  �أخرى.  تاأمن 

�ل�صخ�س مرخ�صًا من قبل �مل�صرف ملز�ولة ذلك �لنوع من �أعمال �لتاأمن. 
مالحظة: بالن�صبة للم�صتند�ت عمومًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2. بالن�صبة للخطط مبوجب  «

هذ� �لف�صل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.8.
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�إذ� �قرتحت �خلطة حتويل �أعمال �لتاأمن �إىل �صركة تاأمن �أخرى، . 2
يجب �أن تت�صمن �خلطة تقرير خمطط وفقًا للف�صل 14. 

�إذ� �قرتحت �خلطة وقف �أعمال تاأمن عن  �لعمل، يجب �أن تت�صمن . 3
�خلطة خطة  توقف عن �لعمل وفقًا للف�صل 15. 

اجلزء الفرعي 16.3.ب.3 الأعمال غري املتعلقة بالتاأمني 
اإر�ساد:

مينع �لق�صم 2.1.8 �صركة �لتاأمن )مبا يف ذلك �صركة �لتاأمن �ملقيد( 
�لفرعي  �جلزء  هذ�  مينح  �لتاأمن.  �أعمال  غر  �أعمال  مز�ولة  عن 
لإعد�ة  �لوقت  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  �ملرخ�س من  �ل�صخ�س 

تنظيم عملياته لكي ي�صبح ملتزمًا بذلك �لق�صم. 

16.3.11 الأ�سخا�س الذين يزاولون اأعماًل غري متعلقة بالتاأمني 
يجوز ل�صخ�س مرخ�س م���ن قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة كان يز�ول 
�أعم���اًل مبا�صرة قب���ل يوم �لنفاذ �أن ي�صتمر يف �لقيام بذلك ملدة �صنة و�حدة 
بع���د ذلك �ليوم. يف هذ� �جلزء �لفرعي، ُت�صمى م���دة �ل�صنة �لو�حدة  �ملدة 

�لنتقالية لالأعمال غر �ملتعلقة بالتاأمن.

16.3.12 تقدمي خطة للح�سول على موافقة امل�سرف عليها 
خ���الل �أربعة �أ�صه���ر بعد يوم �لنفاذ، على �ل�صخ����س �ملرخ�س من قبل 
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �مل�صار �إليه يف �لق�صم 16.3.11 �أن يزود �مل�صرف 
بخط���ة كتابية تبن كيف �ص���وف ي�صبح ملتزمًا بالق�ص���م 2.1.8 قبل نهاية 

�ملدة �لنتقالية لالأعمال غر �ملتعلقة بالتاأمن. يجب �أن تت�صمن �خلطة: 

حتلياًل لالأثر �ملايل �لناجت عنهاأ. 
خطة عمل و��صرت�تيجية وتقييمًا للمخاطر بالن�صبة لها.ب. 
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مالحظة: بالن�صبة للم�صتند�ت عمومًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2. بالن�صبة للخطط مبوجب  «
هذ� �لف�صل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.8. 

اإر�ساد:
ل مينع �لق�صم 2.1.8 �أي �صخ�س �عتباري �آخر يف نف�س �ملجموعة ك�صركة �لتاأمن )ل يكون 
بذ�ته مرخ�صًا ملز�ولة �أعمال �لتاأمن( عن مز�ولة �أعمال غر مرتبطة بالتاأمن، بحيث قد 

ت�صمل �خلطة حتويل �لأعمال �إىل �صخ�س ذ�ت �صلة. 
اجلزء الفرعي 16.3.ب.4 الأعمال غري املتعلقة ب�سركات التاأمني املقيد

مين���ع �لق�صم 2.1.9 �صرك���ة �لتاأمن �ملقيد عن مز�ول���ة �أعمال تاأمن 
غ���ر �أعمال �لتاأمن �ملقي���د. مينح هذ� �جلزء �لفرع���ي �ل�صخ�س �ملرخ�س 
من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �لوقت لإعد�ة تنظيم عملياته لكي ي�صبح 

ملتزمًا بذلك �لق�صم. 

املقيد  وغري  املقيد  التاأمني  اأعمال  ميار�سون  الذين  الأ�سخا�س   16.3.13
معا

يجوز ل�صخ�س مرخ�س م���ن قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة كان يز�ول 
�أعمال تاأمن مقيد و�أعمال تاأمن غر مقيد معا مبا�صرة قبل يوم �لنفاذ �أن 
ي�صتم���ر يف �لقي���ام بذلك ملدة ثالث �صنو�ت بعد ذل���ك �ليوم. يف هذ� �جلزء 
�لفرعي، ُت�صمى �لثالث �صنو�ت  �ملدة �لنتقالية لأعمال �لتاأمن غر �ملقيد. 

16.3.14 تقدمي خطة للح�سول على موافقة امل�سرف عليها
خالل �أربعة �أ�صهر بعد يوم �لنفاذ، على �ل�صخ�س �ملرخ�س من قبل . 1

وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �مل�صار �إليه يف �لق�صم 16.3.13 �أن يزود 
�مل�صرف بخطة كتابية  تبن كيف �صوف يلتزم بالق�صم 2.1.9 قبل 
�أن تت�صمن  �لتاأمن غر �ملقيد. يجب  نهاية �ملدة �لنتقالية لأعمال 

�خلطة: 
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حتلياًل لالأثر �ملايل للخطة. أ. 
خطة عمل و��صرتتيجية وتقييم خماطر بالن�صبة لها.ب. 

اإر�ساد:
تت�صمن �خليار�ت توقيف �أعمال �لتاأمن غر �ملقيد �أو حتوليها �إىل �صركة تاأمن �أخرى. قد 
يكون �ملحول له �صخ�صًا ذ�ت �صلة )مثاًل، �صركة تابعة( �إذ� كان ذلك �ل�صخ�س مرخ�صًا من 

قبل �مل�صرف ملز�ولة نوع معن من �أعمال �لتاأمن. 
مالحظة: بالن�صبة للم�صتند�ت عمومًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2. بالن�صبة للخطط مبوجب  «

هذ� �لف�صل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.8.

�إذ� �قرتحت �خلطة حتويل �أعمال �لتاأمن �إىل �صركة تاأمن �أخرى، . 2
يجب �أن تت�صمن �خلطة تقرير خمطط وفقًا للف�صل 14. 

�إذ� �قرتحت �خلطة وقف �أعمال تاأمن عن  �لعمل، يجب �أن تت�صمن . 3
�خلطة خطة  توقف عن �لعمل وفقًا للف�صل 15. 

 
• اجلزء 16.3.ج. عقود التاأمني غري املن�سو�س عليها يف املادة 93 من 	

قانون امل�سرف
اإر�ساد:

تقدم �ملادة 93 من قانون �مل�صرف و�لأق�صام من 1.2.6 �إىل 1.2.8 من هذه �لتعليمات 
تعريفًا لأنو�ع عقود �لتاأمن. ميلك �مل�صرف �ل�صلطة لإدخال �أنو�ع  �أخرى من عقود �لتاأمن 
�صاري  تاأمن،  يكون عقد  �أن  �ملقرر  �أن يظل عقد من  ي�صمن هذ� �جلزء  بذلك.  �إذ� رغب 
هذه  �أو  �مل�صرف  قانون  يف  تاأمن  عقد  تعريف  يف  م�صمول  وغر  �لنفاذ  يوم  يف  �ملفعول 
�لتعليمات، �صاري �ملفعول ومينح �لوقت للم�صرف لكي يقرر �إذ� يجب معاملة �لعقد كعقد 

تاأمن.
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16.3.15 عقد مبوجب املادة 93 
يف هذ� �لق�صم، �إن �لعقد �لذي ينتمي �إىل �أحد �لأحكام �لآتية من هذه 

�لتعليمات: 
�لق�صم 1.2.6، �لفقر�ت من )�أ( �إىل )د( أ. 
�لق�صم 1.2.7، �لفقر�ت من )�أ( �إىل )ه(ب. 
�لق�صم 1.2.8، �لفقرتن )�أ( و)ج( ج. 

ُي�صم���ى عقد� مبوجب �ملادة 93 من قان���ون �مل�صرف: مو�فقة �مل�صرف 
على نوع �آخر من �لعقود كعقد تاأمن.

16.3.16 ا�ستمرار �ساحية بع�س العقود 
عقدً� . 1 لي�س  ولكن  تاأمن  عقد  يكون  �أن  �ملقرر  من  عقد  ي�صبح  ل 

قبل  من  مرخ�س  �صخ�س  قبل  من  �إبر�مه  يتم   ،93 �ملادة  مبوجب 
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة قبل يوم �لنفاذ، غر �صاري �ملفعول فقط 

ملجّرد عدم كونه عقدً� مبوجب �ملادة 93. 
اإر�ساد:

قد يكون هناك �صبب �آخر لكي يكون �لعقد غر �صاري �ملفعول. 
على �صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �أن يخطر . 2

�مل�صرف، خالل ثالثة �أ�صهر بعد يوم �لنفاذ، باأي عقد من �ملقرر �أن 
يكون عقد تاأمن ولكن قد ل يكون عقدً� مبوجب �ملادة 93، قد �أبرمه 

�أو يتوّقع �إبر�مه. 
مالحظة: بالن�صبة لالإخطار�ت عمومًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.  «

يجب �أن يت�صمن �لإخطار �ملعلومات و�لوثائق �لآتية: . 3
ما �إذ� كان �ل�صخ�س يعترب �لعقد �أنه عقد تاأمن عام �أو عقد تاأمن أ. 

طويل �لأجل �أو عقد تاأمن �صحي 
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و�صف عن �ملخاطر �مل�صمولة يف �لعقد ب. 
موجز عن بنود و�صروط �لعقد ج. 
ن�صخة عن منوذج  �لوثيقة د. 
�أو عقد ه.  �أنه عقد تاأمن طويل �لأجل  �إذ� كان �ل�صخ�س يعترب �لعقد 

تاأمن �صحي، ن�صخة عن جدول �لأ�صعار �ملرتبطة. 
قد يطلب �مل�صرف معلومات �إ�صافية من �ل�صخ�س.. 4
يقرر �مل�صرف:. 5

ما �إذ� كان �لعقد عقدً� مبوجب �ملادة 93 و�إذ� كان �لأمر كذلك، ما أ. 
تاأمن  �أو عقد  �لأجل  تاأمن طويل  �أو عقد  تاأمن عام  �إذ� كان عقد 

�صحي 
�أن �لعقد لي�س عقدً� مبوجب �ملادة 93. ب. 

ينطبق . 6  ،93 �ملادة  مبوجب  عقد  هو  �لعقد  �أن  �مل�صرف  قرر  �إذ� 
�لتاأمن  وثيقة  منوذج  على  تباعًا  و16.3.4   .16.3.3 �لق�صمان 
�ل�صخ�س قد تقيد  �أن  �أ�صعار مرتبط.  وذلك بافرت��س  و�أي جدول 

بالق�صمن 16.3.3 )�أ( و16.3.4 )2(. 
اإر�ساد: 

�مل�صرف  �إىل  تقدميها  مت  �أنه  �لأ�صعار  وجدول  �لنموذج  ُيعترب  �أي، 
�لق�صمن  مبوجب  مطلوب  هو  كما  عليهما،  مو�فقته  على  للح�صول 
يلتزم  �أن  �ل�صخ�س  على  يز�ل  ول   .)2( و16.3.4  )�أ(   16.3.3
�أن  على  �لتاأكيد  عليه  يز�ل  ل  – �أي،  )ب(   )3(  .16.3.3 بالق�صم 
�أن يحدد كيف  �أو  منوذج وثيقة �لتاأمن يتقيد بالق�صم 11.5.3 )5( 

�أنه ل يتقيد به. 
�صوف . 7  ،93 �ملادة  مبوجب  عقدً�  لي�س  �لعقد  �أن  �مل�صرف  قرر  �إذ� 

ي�صدر تعميمًا بذلك. 
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�إذ� قرر �مل�صرف �أن �لعقد لي�س عقدً� مبوجب �ملادة 93، ل يجوز �أن . 8
يجدد �ل�صخ�س �لعقد �أو �أن يربم �أي عقود جديدة من ذلك �لنوع، 
ولكن يجب �أن ينفذ �لتز�ماته مبوجب �لعقد �لقائم وفقًا ل�صروطه، 
على  يجب  ما  �لقر�ر  هذ�  يبّن  ذلك.  �مل�صرف خالف  ياأمر  ما مل 

�ل�صخ�س �لقيام به و�لتاريخ �لذي يجب �أن يقوم بذلك فيه. 
اإر�ساد: 

قد ي�صدر �مل�صرف �أمرً� مبوجب �لق�صم 16.3.19 )8(، �إذ� �قتنع، 
مثاًل، باأن ��صتمر�ر �لعقد لن يكون مفيدً� للم�صلحة �لعامة.

• اجلزء 16.3.د. توقيف العمل خال مدة الرتخي�س النتقالية 	
اإر�ساد: 

مينح هذ� �جلزء �لوقت لل�صماح بخروج منتظم ل�صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد 
و�لتجارة من �ل�صوق لن يقدم طلبًا للح�صول على ترخي�س مبز�ولة �أعمال �لتاأمن �أو يقرر 

�لتوقف عن مز�ولة �أعمال �لتاأمن قبل �أن مُينح هذ� �لرتخي�س. 

غري  والتجارة  القت�ساد  وزارة  قبل  من  املرخ�سون  الأ�سخا�س   16.3.17
الراغبني بتقدمي طلب للح�سول على ترخي�س امل�سرف

�لذي . 1 و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل  من  �ملرخ�س  �ل�صخ�س  على 
�أعطى �إخطارً� مو�صوفًا يف �لق�صم 16.1.6 )ب( �أن يزود �مل�صرف 
بخطة كتابية )خطة توقيف �لعمل( بالن�صبة لتوقيف مز�ولة �أعمال 
بعد  �أ�صهر  �أربعة  �مل�صرف خالل  �إىل  تقدمي �خلطة  يجب  �لتاأمن. 

يوم �لنفاذ. 
يجب �أن تبن خطة توقيف �لعمل ما �إذ� كان �ل�صخ�س:. 2

�صوف يحول �أعمال �لتاأمن �إىل �صخ�س �آخر. أ. 
�صوف يوقف �أعمال �لتاأمن  عن �لعمل. ب. 
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�صوف يندمج، وفقًا للف�صل 7 من قانون �مل�صرف، مع موؤ�ص�صة مالية ج. 
مرخ�صة ك�صركة تاأمن. 

مالحظة: بالن�صبة للوثائق عمومًا، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2. بالن�صبة  «
للخطط مبوجب هذ� �لف�صل، ُيرجى مر�جعة �لق�صم 16.1.8.

يجب �أن تت�صمن �خلطة:. 3
بالن�صبة لتحويل مقرتح لالأعمال، تقرير خطة وفقًا للف�صل 14.أ. 
بالن�صبة  للتوقف عن �لعمل مقرتح، خطة �ن�صحاب من �لعمل وفقًا ب. 

للف�صل 15.
بالن�صبة لدمج مقرتح، �ملعلومات �ملطلوبة مبوجب �ملادتن 162 و163 ج. 

من قانون �مل�صرف. 

16.3.18 الأ�سخا�س املرخ�سون من قبل وزارة القت�ساد والتجارة املتوقفون 
عن مزاولة اأعمال التاأمني خال مدة الرتخي�س النتقالية

�إذ� قرر �صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �لتوقف . 1
عن مز�ولة �أعمال �لتاأمن خالل مدة �لرتخي�س �لنتقالية، يجوز �أن 
يقدم طلبًا �إىل �مل�صرف لإلغاء ترخي�س وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة 

�لذي يحمله. ينطبق �جلزء 4.8.�أ على هذ� �لطلب. 
ترخي�س  « على  للح�صول  طلبًا  �ل�صخ�س  قدم  �أن  �صبق  �إذ�  مالحظة: 

 – وقت  �أي  يف  �لطلب  ذلك  ي�صحب  �أن  يجوز  �لتعليمات،  هذه  مبوجب 
ُيرجى مر�جعة �لق�صم 3.2.8. 

ينق�صي ترخي�س وز�رة �لقت�صاد . 2 �لطلب،  و�فق �مل�صرف على  �إذ� 
و�لتجارة يف �ليوم �ملحدد من قبل �مل�صرف. 
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16.3.19 الأ�سخا�س املرخ�سون من قبل وزارة القت�ساد والتجارة املتوقفون 
عن اأعمال التاأمني خال مدة الرتخي�س النتقالية

�إذ� قرر �صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �إيقاف . 1
�لتي يز�ولها عن �لعمل خالل مدة �لرتخي�س  �لتاأمن  �أعمال  كافة 
�لنتقالية، يجوز �أن يقدم طلبًا �إىل �مل�صرف للقيام بذلك. ينطبق 

�لف�صل 15 على هذ� �لطلب. 
�إذ� توقف �ل�صخ�س عن �لعمل خالل مدة �لرتخي�س �لنتقالية، يجوز . 2

�أن مينحه �مل�صرف ترخي�صًا كافيًا لأغر��س  �لتوقف عن �لعمل. 

16.3.20 تطبيق الف�سلني 14 و15 بالن�سبة لاأ�سخا�س املرخ�سني من قبل 
وزارة القت�ساد والتجارة

من . 1 �صخ�س مرخ�س  تاأمن  �أعمال  على حتويل   14 �لف�صل  ينطبق 
�لأعمال  مز�ولة  يتم  كان  لو  كما  و�لتجارة  �لقت�صاد  وز�رة  قبل 
�ل�صخ�س ميلك  كان  �صو�ء  �لتعليمات،  لهذه  وفقًا  ترخي�س  مبوجب 

هذ� �لرتخي�س بالفعل �أم ل. 
تاأمن . 2 �أعمال  من  جزء  �أي  عن  �لتوقف   على   15 �لف�صل  ينطبق 

�صخ�س مرخ�س من قبل وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة كما لو كان يتم 
�صو�ء كان  �لتعليمات،  لهذه  وفقًا  �لأعمال مبوجب ترخي�س  مز�ولة 

�ل�صخ�س ميلك هذ� �لرتخي�س بالفعل �أم ل. 
لأغر��س تطبيق �لف�صل 14 �أو 15 مبوجب هذ� �لق�صم، ُيعترب عقد . 3

من �ملقرر �أن يكون عقد تاأمن، ولكنه لي�س عقدً� مبوجب �ملادة 93، 
كما ورد تعريف يف �لق�صم 16.3.15، �أنه عقد تاأمن. يجوز �أن ينفذ 
�لق�صم  رغم  كهذ�  عقد  مبوجب  تاأمن  �صركة  �لتز�مات  له  �ملحول 

 .2.1.8
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