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التأمينالتنظيمية لسلوكيات سوق الالئحة 

SAMA Insurance Market Code of Conduct
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مقـــدمــة

اتشركفيبهاالمعمولوالنظاميةالرقابيةالجهاتأنظمةمنيتجزأالجزءهيالعرضهذامحتوياتإن

.بهاملوالعاإللتزامالتأمينقطاعموظفيجميععلىلذلكالسعودية،العربيةبالمملكةالعاملةالتأمين

كةالشرإلدارةيحقخاللهامنوالتيالشركةألنظمةمخالفعملتعتبرالمحتوياتتلكمخالفةأنكما

.مناسبا  تراهمااتخاذ
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شركات التأمين•

شركات إعادة التأمين•

فروع شركات التأمين•

فروع شركات إعادة التأمين•

:تنطبق أحكام هذه الالئحة على كل من

الوكالء•

الوسطاء•

أخصائيي تسوية المطالبات التأمينية •

خبراء المعاينة ومقدري الخسائر•

مستشاري التأمين•

ال تنطبق هذه الالئحة على أنشطة إعادة التأمين
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اإللتزامإجراءات 

تزام تتم إجراءات المراقبة الداخلية لضمان متابعة االلتزام بهذه الالئحة من قبل إدارة اإلل1.

وإدارة المراجعة الداخلية، كما أن كل موظف مسؤول عن اإللتزام بجميع اللوائح واالنظمة 

.المعمول بها

سنوات 10احتفاظ الشركة بسجالت مالئمة إلثبات التزامها بهذه الالئحة وذلك لمدة عشرة 2.
.كحد ادنى
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عدم االلتزام

التأميناتشركمراقبةلنظاممخالفا  الالئحةهذهفيعليهاالمنصوصبالمتطلباتاإللتزاميعتبرعدم

.النظاميةللعقوباتالشركةيعرضأنويمكنالتصريحولشروطالتنفيذيةوالئحته

العقوباتتلكمن

.الماليةالغرامات1.

.الشركةمنتجاتمنأكثرأولمنتجإيقاف2.

.لسمعتهايسيءقدوالذيالشركةإنذار3.
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العـــــامةالمتطلبات 
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:النزاهة

ألنظمة يجب أن تعمل الشركة بأمانة وشفافية وعدل، وأن تفي بكافة اإللتزامات التي عليها للعمالء بموجب ا

.البنك المركزيالصادرة من والتعليمات 

:المهارة والحرص والعناية

الل من خالكفاءه لمنسوبيها وجوب العمل ضمن مجال إختصاصها في التعامل مع العمالء باقصى عناية ورفع 

.التدريب وتطوير المهارات وتحديث معرفتهم في مجال نشاط التامين
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عدم التمييز والفصل

تقديملشركةاعلىويجبالجنس،اوالعرقعلىبناءعادلغيربشكلالشركةعمالءبينالتمييزعدميجب

ملففيبةمكتواألسباببهذهتحتفظأنعلىالتامينوثائقتجديدعدمأوإلغاءوألرفضمقنعةأسباب

.العميل

موارد كافية 

.مالءالعلخدمةكافيةوبشريةوتشغيليةوماليةداريةإمواردعلىللمحافظةمعقولةعنايةبذليجب
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:إفصاح المعلومات للعمالء

هذهوجعلللعمالءالمقدمةالمعلوماتفيوالوضوحالدقةتحريويجبالمعلومات،بكافةالعمالءإبالغيجب
.كتابيامتوفرةالمعلومات

: حماية البيانات

.حماية بيانات العمالء واستخدامها فقط الغراض محددة ونظامية1.

.تحفظ في المملكة من قبل الشركةان2.

.ان تحفظ في مكان آمن ولمدة عشرة سنوات 3.

.ان تقدم للعميل عند تقديمه طلب خطي بذلك4.

مراقبي الحسابات والخبراء ال تفصح الي طرف ثالث دون تصريح مسبق من البنك المركزي، بإستثناء5.
.التأميناإلكتواريين وشركات إعادة 

.عند التعامل مع طرف ثالث، يجب على الشركات وضع إتفاقية سرية قبل البدء بالعمل6.
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(:االقساط) ضمان أموال العميل

قساط تأمين حصلها الوسيط أو الوكيل في حساب مصرفيأيجب حماية أموال العمالء التي تحتفظ بها الشركة وذلك بوضع أية 

.مستقل او يرحل مباشرة لشركة التامين 

:اما بالنسبة للمدفوعات التي يمكن حسمها من حساب أقساط التأمين فهي

مبالغ العمولة للوسيط أو الوكيل  -2مبالغ األقساط لشركة التأمين                                       -1

مان قساط التأمين على أنه من أمالك الوسيط او الوكيل في أي حال من االحوال، واليستخدم كضأيجب أن اليعامل حساب 

.  قرض ويكون بعيدا  عن متناول دائني الوسيط أو دائني الوكيل 
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:تضارب المصالح

المصالح ومعالجتها لضمان التعامل العادل مع كافة تخاذ إجراءات معقولة لتحديد أي تضارب فيإيجب على الشركة •

.العمالء

.  فصاح عن أي تضارب للعميليجب على الشركة اإل•

:التعاقد مع الشركات االخرى 

مسؤوليات خرى يجب أن ترتبط بعقد سار يحدد أحكام وشروط تقديم الخدمات وحقوق وآعندما تتعاقد الشركة مع شركات 
.كل طرف
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معايير سلوكيات السوق



1313

نص وثيقة التأمين وما تتضمنه

:يجب أن يستوفي نص طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق المتطلبات التالية كحد أدنى

.أن تكون باللغة العربية مع إمكانية توفيرها باللغة اإلنجليزية بناء  على طلب العميل1.

.أن تكون لغتها وصياغة جملها بسيطة قدر اإلمكان2.

.جدا  أن تكون مطبوعة بشكل واضح ومقروءة وأال تكون طباعتها بأحرف صغيرة 3.

:ويجب أن يشمل على

.بيان إفصاح يوضح أن وثيقة التأمين هو كامل العقد المعتمد به بين الطرفين1.

.وصف لواجبات الشخص المؤمن له بعد تكبد أية خسارة2.

.وصف إلجراءات التعامل مع المطالبات، المنازعات والمستندات المطلوبة لكل منهم3.

.أي مرفقات أو مستندات آخرى4.
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التأمينوثيقة تعديل 

.ال تعدل الوثيقة إال بعد طلب خطي وبتوقيع من قبل المؤمن له1.

لب من الى الطالحاجة دون فيمكن تغييرها ،األنظمةأما بالنسبة لألخطاء اإلمالئية أو التعديالت التي تطرأ على 2.

.يكفي إبالغة كتابيا  بل له المؤمن 
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وثيقة التأمين شروط إلغاء 

واضح على شركة التأمين أن تنص على شروط إلغاء الوثيقة لتكون عادلة وواضحة ومعقولة للعمالء، ومبينة بشكل
:  وتتضمن مايلي

.شروط السماح لشركة التأمين بإلغاء وثيقة التأمين1.

.شروط السماح للمؤمن له بإلغاء وثيقة التأمين2.

.  يوما كحد أدنى30شعار العميل وهي إمتطلبات االلغاء وفترة 3.

.الغاء الوثيقة ومتى يكون مستحق الدفعدطريقة إسترداد قسط التأمين المستحق للمؤمن له عن4.

ة أو لتأمين الحماية واإلدخار فيجب توضيح قيمة االسترداد النقدي، واذا كان ذلك ساري، لكل سنه من الخط5.

.  البرنامج التأميني
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شروط المدة المتاحة للنظر في وثيقة تأمين الحماية واإلدخار

يوم عمل على 21يجب أن تنص وثيقة تأمين الحماية واإلدخار على مدة زمنية للنظر في الوثيقة وقدرها •
.األقل من تاريخ تسليم الوثيقة للمؤمن له لمراجعة الوثيقة وتقييم مدى مالئمتها

مؤمن له إذا لم و تعتبر وثيقة التأمين سارية المفعول بشكل كامل ويعتبر هذا الشرط متنازال عنه من قبل ال•

.يقم بتبليغ الشركة خالل الفترة المحددة بأنه سيتم إرجاع وثيقة التأمين

فترة المتاحة ير مناسبة، فيجب إشعار الشركة خطيا  خالل الغإذا اعتبر العميل المؤمن له أن وثيقة التأمين •

:وتخضع األقساط التي يتم إستردادها ودفعها للعميل لما يلي فقط

.خصم النفقات التي تكبدتها الشركة على الفحص الطبي للعميل-1

.خصم يتناسب مع المخاطرة لفترة التغطية-2

.  سعر الوحدةالبرنامج المرتبط بوحدة، يحق للشركة أن تقوم بتعديل مناسب بناء  على التغيرات في-3
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التسعيرة

لب الموافقة والتي سبق الموافقة على العمل بها كجزء من طالتسعير المقدمة  للبنك المركزي يجب أن تطبق الشركة طريقة •

.على المنتج
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اإلعالن والتسويق
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المصداقية في العرض

:يجب عند االعالن والتسويق تحري الدقة والوضوح وعدم المبالغة وعدم ممارسة الخداع في المعلومات المقدمة ومنها

.اسم الشركة1.

.الوضع المالي للشركة2.

.تغطية وثيقة التأمين3.

.    التأمينالمزايا والفوائد في وثيقة 4.

.إذا كان شامال  لكافة الرسوم أم ال سعر الوثيقة ما5.

بيانات مضللة

.األخرىالتأمينيجب أال تشمل إعالنات الشركات على أية بيانات خاطئة أو مضللة أو سلبية عن شركات 



2020

اإلتصال مع العميل
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عن عروض منتجات الشركةمعلومات 

.يجب أن تفصح الشركة بأنها شركة تأمين1.

طبيعة ونطاق المنتجات والخدمات التي يمكن تقديمها للعميل2.

بيل إبالغ العميل عن واجبه باإلفصاح عن معلومات دقيقة وذات صلة عنه في كل مراحل التعامل مع الشركة، على س3.

الخ...المثال ال الحصر عند تعبئة نموذج طلب التأمين وأعرف عميلك والتجديد وتقديم المطالبة

العميل إحتياجات تقدير 

تامين من منتجات وخدمات الالعمالء يجب أن تسعى الشركة للحصول على حد معقول من المعلومات لتقدير إحتياجات •
.  التي يرغبون الحصول عليها

.الخ.. ..المطلوبة عند طلب التأمين او التجديد او تقديم المطالبة المعلومات عنإبالغ العمالء عن واجبهم باالفصاح •
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المشورة والتوصية للعمالء تقديم 

تجاتالمنعنكافيهمعلوماتتوفيريجبكماالعمالء،إحتياجاتتلبيوالتوصيةالمشورةأنمنالتاكد

لتاميناوخدماتمنتجاتشراءعندكافيةمعلوماتعلىومبنيواعيقرارإتخاذمنالعميللتمكينوالخدمات

.والتكاليفوالتغطياتالفروقاتحولمعلوماتإعطاءيتوجبالمزايااختالفحالوفي
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تجنب تضخم المصاريف 

غيرمنجديدة،بأخرىواالدخارالحمايةتأمينوثيقةبإستبدالالعميلتوصيأالالشركةعلىيجب
المنتجعلىأوليةعمولةسيتقاضىالوسيطواألولية،المصاريفمنأخرىمبالغسيتكبدانهإيضاح
.الجديد

عروض األسعار التي يتم الحصول عليها من أكثر من شركة تأمين 

يحوتوضتأمينشركاتعدةمنأسعارعروضعلىللحصولمقبولةجهودبذلالتأمينوسطاءعلىيجب
:حيثمنللعميلتأمينشركةأليالتوصيةأسباب

.األرخصالسعر1.

.المقدمةحكامواألالشروطمقارنة2.

.والتعويضالتغطيةحدودفيالفرق3.

.واخرىشركةبينالتحملنسبة4.

.بهاالموصىالوثيقةعلىأكبرعمولةيتقاضىاللذيالوسيط5.
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بيع منتجات وخدمات التأمين
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اليمكن أن تؤرخ تغطية التأمين اإللزامي بتاريخ سابق على أي منتج تأميني.

الوثيقةلدنيا المحددة لتلك واليمكن تقديم دليل تغطية المنتج مالم يكن العميل قد تعهد بالحصول على وثيقة تأمين سنوية كاملة تلتزم بالمعايير ا.

اإلفصاح للعمالء

.يجب تزويد العمالء بناء  على طلبهم باألحكام والشروط األساسية للمنتج والخدمة التي سيتم شراؤها

.اسم الشركة1.

.المزايا واإلستثناءات واالقتطاع2.

.فترة التغطية3.

.التكاليف واالقساط وأية رسوم آخرى وشروط الدفع والسداد 4.

.إجراءات تسوية المطالبات5.

.إجراءات التعامل مع الشكاوي6.

.واجبات كل طرف بموجب وثيقة التأمين7.

.الحقوق والشروط المتعلقة باإللغاء. 8

.تاريخ التجديد. 9

.متطلبات إجراء التعديل على الوثيقة. 10

.  يةيحق لشركة التأمين تغيير أي بند بعد سريان مفعول التغط. 11

.أي شرط أو قيد غير عادي. 12

.كة التأمينالعنوان البريدي والهاتف والفاكس والبريد االلكتروني لشر. 13
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منتجات تأمين الحماية واالدخار

اري أوبرنامج استثمعلى خيار المشاركة من عدمها في األرباح، واالدخارعلى أنه يقوم الحماية يوضح برنامج 1.
.  مرتبط بوحدة

إلخ ..ند المشاركة في األرباح يوضح أساس المشاركة سواء أكان عالوة نقدية أو مؤجلة ع2.

.  خالل فترة البرنامجيبين المبلغ المؤمن عليه وقيمة االسترداد والمبلغ المدفوع3.

.فيجب تزويد العميل بثالثة إيضاحاتفي حال عدم ضمان المزايا والفوائد بشكل كامل،4.

ذا تم ضمان ضمان أي استثمار أو مصروفات محملة، يجب أن تبين للعميل على أنه القيم هي لغرض التوضيح إال إ5.
.  االستثمار والمصروفات المحملة بشكل كامل

يسية، والتغطية تطبيق البرامج الغير مرتبطة بوحدة ، يجب توزيع أقساط التأمين والرسوم حسب التغطية الرئعند 6.
.  المكملة وأية تغطية أو خدمات أخرى مقدمة

داء ان األللعميل معلومات للعميل متعلقة باألداء الماضي، بناء  على حساب األداء، ويجب التوضيح تقدم 7.
.  ليس داال  على األداء المستقبلي وال يضمن تحقيق العوائد المستقبليةالماضي 



2727

منتجات تأمين الحماية واالدخار

مل وصفها ستثمار أموال أصحاب وثائق التأمين في مجموعة من صناديق االستثمار المرتبطة بوحدة، فيجب أن يشإعند 
:  كحد أدنى على

.وصف لفئات األصول التي يمكن األستثمار في صندوقها. 1

.  تصنيف الصندوق من ناحية المخاطر واألسعار. 2

.  إيضاح المعيار اللذي يقاس الصندوق بناء  عليه. 3

.  األنتشار الجغرافي لالستثمارات. 4

بيان أي تركيز لالستثمارات في أنواع معينة من األوعية . 5

.  االستثمارية

.  العملة التي يسعر بها الصندوق. 6

.  عدد مرات تسعير الصندوق. 7

. اسم مدير الصندوق، اذا كان من خارج الشركة. 8

.  األداء الماضي للصندوق. 9
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:   عند بيع وثائق تأمين الحماية واإلدخار، يجب اآلتي

.  استكمال نموذج تقصي حقائق العميل-
.  توقيع نموذج تقصي الحقائق من قبل العميل، واالحتفاظ به في ملف العمالء-

حال عدم وجود في حال االختالف حول مالئمة الوثيقة المباعة، يتم اخذ محتويات نموذج تقصي الحقائق في الحسبان، وفي
.    صلحة العميلالنموذج في الملف أو تمت تعبئته بشكل ضعيف أو غير مكتمل فمن الممكن أن يؤدي إلى تسوية الخالف لم

لشركة مقابل يجب عند ترتيب عقد التأمين اإلفصاح للعميل عند البيع عن كافة العموالت والرسوم التي تتقاضاها ا-
.  الخدمات المقدمة للعميل من جميع المصادر

.  ال يمكن أن تؤرخ تغطية التأمين اإللزامي بتاريخ سابق على أي منتج تأميني-

أمين سنوية كاملة ال يمكن للشركة أوالموظف تقديم دليل على تغطية المنتج، مالم يكن العميل تعهد بالحصول على وثيقة ت
.    تلتزم بالمعايير المحددة للوثيقة
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التزامات العميل

ة كدفع األقساط في ن تبلغ العميل بجميع اإللتزامات الرئيسيأيجب على الشركة قبل إبرام وثيقة التأمين 
.وقتها وتوفير المعلومات الصحيحة

تأكيد التغطية

التغطية،لىعرسميخطيبتأكيدالعميلتزويدفورا  الشركاتعلىيجبالتأمينوثيقةإبرامعند
.مؤقتهشهادةإصدارالشركةعلىفيجبالوثائقكاملتوفرعدمحالوفي

التغطيةبدءتاريخهفييبينللعميلوصلتقديميجب.

دفعتاريخبينيللعميلإيصالتقديميجبفإنهمقدما  تأمينقسطدفعبدونتأمينطلبإستالمعند
.القسطبدفعخطيا  طلبا  يقدمأنفيجبالقسطاستالمعدمحالةوفيالتغطية،وتاريخاألولالقسط
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:مستندات الوثائق

.الوثيقةإبرام تلك يجب تسليم جميع المستندات الى العميل فورا  بعد 

:الصلةذاتاألطراف

اركبأوإدارتهامجلسأعضاءأومالكهامنأليتأمينوثيقةأيتجديدأوإصدارعدمالشركةعلىيجب
.(التنفيذيةئحةالالمن49مادة)القسطكاملدفعبعدإالبهمالصلةذوياألطرافأوالتنفيديينمدرائها

أيفيهايملكالتيالمؤسساتمنوايواألخوات،واألخوانواالمهاتواالباءواألطفالواألزواجالزوجاتمنالعائلةأفرادهمالصلةذوياألطراف

.%5منأكثراإلدارةمجلسأعضاءمنعضو

:االقساطتحصيل

لخدماتاأوالشركةالتقدمهاالتيالخدماتعلىالرسوموأاألقساطبتحصيلالشركةتقومالأنيجب•
.بعدتقدملمالتيالمستقبلية

.العمالءمنلألقساطالوكيلإستالمفورالتامينأقساطمبلغستلمتاالشركةتعتبر•
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خدمة العميل بعد البيع
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البيعمابعد خدمة 

ية، وبشكل للعمالء، بما في ذلك الرد على جميع إستفساراتهم وطلباتهم اإلدارخدمات ما بعد البيع يجب تقديم 
:خاص يجب إتباع التالي

.الطلبعندالتأمينشهادةتقديم•

.مستحقةإضافيةمبالغأيوأالوثيقةعلىتعديالتأليةخطيخطابتقديم•

.اإللكترونيحويلالتأواالئتمانيةالبطاقةطريقعنالدفعيتممالمأُستلم،مبلغأيبإستالمإيصالإصدار•

.للعميلمستحقةاخرىرسومأيوأاإلسترادواجبةالمبالغدفع•

إبرام وثيقة يجب على الشركة إشعار العمالء فورا  بأية تغييرات في اإلفصاح أو الشروط المعدة للعمالء عند
.التامين
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المطـــــالبات
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:تسوية المطالبات

:  الشركة إتباع التاليعلى يجب 

.السريع على المطالبة المستلمةالرد •

.تقديم نماذج المطالبات التي تبين كافة المعلومات واالجراءات المطلوبة•

.موذجأيام بالمستندات الناقصة عند تلقي نموذج المطالبة مع ذكرها في الن( 7)خالل إشعار العميل•

.تقديم إرشادات وتوجيهات للمؤمن له عند تقديم المطالبة•

.تبليغ المؤمن له بالمستجدات على األقل كل خمسة عشر يوما  •

.تسوية المطالبات بكل نزاهة وعدل دون تمييز•
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:تسوية المطالبات

.خالل ثالثة أيامفي حالة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر فإنه يجب إشعار العميل •

.ثالثين يوم عمل للشركاتلألفراد وعشرة أيام عملإجراء تحقيق مقبول في المطالبات خالل مدة زمنية ال تتجاوز •

(لاير سعودي أو أقل، فإن مدة التسوية يجب أن ال تتجاوز الخمسة أيام عمل2000فيما يتعلق بمطالبات المركبات والتي قيمتها )

.أخيرمن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وعند تعذر ذلك تقدم شرحا  مع بيان أسباب هذا الت44يجب تسوية المطالبات خالل الفترة المبينة في المادة 

.إشعار العميل كتابيا  بقبول أو رفض المطالبة مع توضيح خطي لألسباب•

.شرح إجراءات تقديم الشكاوي إذا لم تقبل التسوية من قبل العميل•

.ةفي حال صحة المطالبة يتم دفع المطالبات بدون تأخير غير مبرر عند تلقي كافة المعلومات والوثائق المطلوب•
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:اإلئتمانمراقبة 

الوثيقة على تلك يجب اإلتفاق على آلية دفع األقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين، ويجب أن تنص•

.اآللية، ويحق للشركة إلغاء وثيقة التأمين فورا  إذا لم يتم سداد األقساط في وقتها

.يوما  30في جميع األحوال، يجب على الشركة إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة •

ن تكون عوضا  يجب دفع أقساط التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات واليمكن أ•

.عنها
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:التعامل مع الشكاوي

.لشكاويإعتماد آلية عادلة وشفافة للتعامل مع االداخلية والرقابةيجب على شركات التأمين إعداد إجراءات 

:عند تلقي الشكوى يجب أن تقوم الشركة بما يلي•

.اإلقرار بتلقي الشكوى1.

.تقديم تقرير زمني للتعامل مع الشكوى2.

.تزويد العميل بمرجع االتصال لمتابعة الشكوى3.

.بالتقدم الحاصل في الشكوىالعميل تبليغ4.

.من تلقي الشكوىخالل عشرة أيام عمل تسوية الشكوى بطريقة سريعة وعادلة 5.

.اإلشعار الخطي للعميل في حال قبول أو رفض الشكوى6.

.شرح آلية رفع وتقديم الشكوى أو المطالبة إلى اللجان الُمشّكلة7.
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:اإللغاء

لعمالءلبالنسبةوواضحةعادلةتكونبحيثاإللغاءشروطعلىالتأمينوثيقةتنصأنيجب•

فيواضحكلبشمبينةالوثيقةإلغاءشروطتكونأنويجببالمنتج،يتعلقفيماومناسبةومعقولة

.التأمينوثيقة

.رمبرغيرتأخيربدونالتأمينوثيقةالغاءنتيجةللعمالءالمستحقةالمبالغدفعيجب•
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واإلنتهاءالتجديد

ثالثون يوما  )نتهاء وثيقة التأمين قبل اإلنتهاء بوقت كاف  إيجب إشعار العميل بتاريخ التجديد أو 
(تقويمي على األقل

تجديد وثائق تأمين الحماية واإلدخار

:يجب أن تقدم الشركة بيانا  سنويا  للعمالء يتضمن المعلومات التالية

(85)القيمة المستحقة المقدرة، أو قيمة وثيقة التأمين في عمر الخامسة والثمانين 1.

.المبلغ الحالي المؤمن على المزايا األساسية والمكملة2.

.إجمالي األقساط المدفوعة في العام السابق3.

.كل صندوقوثائق التأمين المرتبطة بصناديق اإلستثمار قيمة الوحدات فيتبين يجب أن 4.
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توزيع الفائض

المركزيبنكللالوثيقةهذهتقدموأنالفائضلتوزيعالوثيقةفيتتبعهاسوفالتياآلليةتحددأنالشركةعلىيجب

.الناسوعمومللعمالءمتوفرةالوثيقةهذهتكونأنعلىللموافقة،السعودي
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Thank You!
حال وجود أي سؤال يتعلق بما سبق يرجى التواصل مع إدارة اإللتزامفي 

401 ,403 ,404 ,405: العمل على التحويالت التاليةفريق 

 ComplianceDept@walaa.com: عبر البريد اإللكترونيأو 

الفرع الرئيسي–عمارة خاشقجي –14أو زيارة مكتبنا في الدور 


