سلطنة عمان

Sultanate of Oman

الهيئة العامة لسوق المال

Capital Market Authority

Required to obtain pre approval to carry on business of
insurance

طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة أعمال التأمين
اإلجراءات المطلوبة لتقديم الطلب

Required Procedures to submit the Application Form
1.

2.

3.

Determine the required insurance and provide primary
information about the proposed company to obtain the
primary approval from Capital Market Authority.
Fill the Authorization Form for the person who will
submit the application with attachments on behalf of the
company to Capital Market Authority in sultanate of
Oman
Pay study fees R.O. (2000)

توضيح نوع التأأمين المطلأوب ومعلومأات أوليأة عأن الاأرقة المقترحأة للحصأول

.1

تعبئة نموذج تفويض الاأرقة للاأ ا الأذي سأيقدم الطلأب مأف المرفقأات نيابأة

.2

على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة لسوق المال
عنها إلى الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان

) ألفي لاير عماني2222( دفف رسوم دراسة الطلب وقدرها
 نوع التأمين المطلوب

Required insurance 
 General Insurance

 التأمين على الحياة

 Life assurance

 التأمين العام

بيانات أولية عن الارقة المقترحة

Primary details for the proposed company

اسم الارقة المقترح

Company's proposed name
(copy of reserved the name from
ministry of commerce to be
attached)

Company's legal format 

(يجأأأب إرفأأأاق نسأأأ ة مأأأن حجأأأز ا سأأأم لأأأد

)وزارة التجارة والصناعة

 Public joint stock company (SAOG)
 Closed joint stock company (SAOC)

)ع.ع.م. مساهمة عامة (ش

المقر الرئيسي للارقة
إذا قانت الارقة تابعأة لاأرقة أ أر
يرجى ذقرها
أموال الارقة المقترحة

The proposed company's fund

رأس مال الارقة المصرح به

Company's authorized capital

رأس مال الارقة المدفوع

Company's paid up capital
Company's founders details and\or shareholders

%

عدد األسهم
No. of shares

العنوان
Address

 الاقل القانوني للارقة

)م.ع.م. مساهمة مقفلة (ش

Company's head office
If the company subsidiary
to another company (please
mentioned)

الحصا
Ownership

.3

الجنسية
nationality

أو المساهمين/بيانات مؤسسي الارقة المقترحة و
/رقم البطاقة الا صية

 سجل تجاري/جواز السفر
ID\Passport\commercial
registration no.

 اعتباري/طبيعي
Individual/
institution

 المساهم/اسم المؤسس
Founder\ shareholder name

