الخبير (المحاسب) اإلكتواري

Actuary
)(For companies which carry on business of life assurance

(للشركات المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين على الحياة)
أوال -متطلبات وظيفة الخبير (المحاسب) اإلكتواري

First – Requirements for position of the Actuary

يشترط في الخبير (المحاسب) اإلكتواري المعين منن ببنل الشنركة أن يكنون حالن علنى

درجنننة زمينننل أو درجنننة رفينننخ منننن معهننند الخبنننراك الرياخنننيين بل ننندن أو كلينننة الخبنننراك
الرياخننيين باسننكتل دا أو جمعيننة الخب نراك الرياخننيين بالواليننات المتحنندة ا مريكيننة أو

علننى دبلننوه معهنند الخبننراك الرياخننيين الفر سنني ببنناري

أو معهنند الخب نراك الرياخننيين

االيطالي بروما أو على أي دبلوه م اظر في العلوه الرياخية تعتمده الهيئة.

وفي جميع ا حوال يجب تقديه سن د المهلنل المشنار هلينل بنالفقرة السنابقة ملندبا علينل
هلى الهيئة العتماده .وال يشترط أن يكون اإلكتواري مقيما أو متخذا مقر عملنل الرئيسني
في السلط ة.

The actuary employed by the company shall be having one of
the qualifications namely: a Fellow or Associate of London
Institute of Actuaries, Scotland Institute of Actuaries, United
States Society of Actuaries, Diploma of Italian Institute of
Mathematics Experts in Rome, Institute of Mathematics
Experts in Paris, or equivalent diploma approved by the
Authority.
In all cases an attested certificate of the qualification referred
to herein shall be presented to the Authority for approval. The
actuary may not be resident or having his head office in the
Sultanate.

ثا يا -بيا ات الخبير اإلكتواري

Second - Particulars of the Actuary
ِName of Actuary Expert

اسه الخبير اإلكتواري

ِ

ص.ب

P.O.Box

الرمز البريدي

الع وان

Postal code

الم طقة/المدي ة

Are/City

الدولة

Country

ربه الهاتف

Address

Telephone no.

ربه الفاك

Fax no.

البريد اإللكترو ي

E-mail

الموبع اإللكترو ي

Website

ثالثا -المهل ت والخبرات للخبير اإلكتواري

Third – Qualifications & Experiences of the Actuary

المهل ت ا كاديمية والتخللية للخبير اإلكتواري
المهلل
Qualification

تاريخ الحلول عليل
Date of issue

Academic& Professional Qualifications of Actuary Expert
باالمتحان /بالخبرة
By examination/
by experience

الخبرات العلمية للخبير اإلكتواري
جهة العمل
Place of work

طبيعة العمل
Nature of business

الجهة الملدرة
Place of issue

البلد
Country

Working experience of Actuary Expert
الوظيفة
Designation

المهاه
Duties

الفترة
Period

مال

Company's founders details and\or shareholders who own 5%
or more of the shares
الحلص
Ownership
%

الع وان
Address

الج سية
nationality

عدد ا سهه

الشركة

/ربه البطابة الشخلية

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

No. of shares

%

الع وان
Address

الج سية
nationality

 اعتباري/طبيعي
Individual/
institution

هدارة الشركة

Company's board of directors
الحلص
Ownership

 فأكثر من أر%5 أو المسالمين ممن يملكون/بيا ات مهسسي الشركة و

الخبرات
Experiences

عدد ا سهه

/ربه البطابة الشخلية

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

No. of shares

 المساله/ اسه المهس
Founder\ shareholder
name

بيا ات أعخاك مجل
 اعتباري/طبيعي
Individual/
institution

اسه عخو مجل اإلدارة
Director name

Certification

هبرار

We………………………………………...………………………
the undersigned, solemnly declare the facts given in the
application form and documents enclosed with it are complete,
true and updation. We also undertake to inform Oman Capital
Market Authority (CMA) in writing of any material or
information change relevant to this application. We also
authorized CMA to obtain any information from any persons or
relevant within submission period or any time in the future.

.......................................................... /بهننننننننننننذا قننننننننننننر حننننننننننننن

Name of authorized person to signed on
behalf of the company
Signature & Company's stamp

والموبعون أد ناه أن المعلومنات النواردة فني لنذه االسنتمارة بمنا فيهنا الملحقنات المرفقنة
 و تكفل بإب غ الهيئنة العامنة لسنوخ المنال بسنلط ة عمنان.حقيقية ولحيحة و محدثة

 كمنا فنوا الهيئنة للحلنول علنى أي معلومنات.كتابة بأينة تعندي ت لهنذه المعلومنات
بشنأ ها منن أي شنخص أو جهننة تعتبرلنا الهيئنة ذات لنلة فنني ينوه تقنديه الطلنب وفنني

.أي وبت في المستقبل

اسه الشخص المفوا بالتوبيع يابة عن الشركة
التوبيع وخته الشركة

