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Saudi Arabian Monetary Agency (“SAMA”) 

Outsourcing Regulation for Insurance  and 
Reinsurance Companies and Insurance 
Services Providers (“This Regulation”) 

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي )المؤسسة( 

عادة شركات التأمينب الخاصة اإلسناد الئحة  التأمين وا 
 المهن الحرة )الالئحة(  أصحابو 

Part 1: Introduction   الجزء األول: مقدمة 

Purpose  الغرض 

1.  This regulation enumerates SAMA’s 
requirements for Insurance/Reinsurance 
Companies and Insurance Services 
Providers that have entered or are 
intending to enter Outsourcing 
arrangements. This regulation is also 
applicable to any Outsourcing 
arrangements whether with a domestic or 
foreign Third Party. 

مؤسسة مف شركات ُتحدد ىذه الالئحة متطمبات ال 
الميف الحرة  وأصحاب أك إعادة التأميفالتأميف ك/

التي أبرمت أك تنكم إبراـ ترتيبات إسناد مياـ إلى 
جيات خارجية. كتسرم ىذه الالئحة عمى ترتيبات 

 ثالث محمي أك خارجي. إسناد أم مياـ مع طرؼ

1.  

2.  The objective of this regulation is to set 
controls to organize the relationship 
between Insurance/Reinsurance 
Companies and Insurance Services 
Providers and Third Parties in order to 
ensure that this relationship does not affect 
the compliance with laws and regulations 
governing the Saudi Insurance Market, 
and that Outsourcing Arrangements do 
not hinder Policyholders’ rights. 

 لتنظيـ ضكابط كضع الالئحة إلى ىذه تيدؼ 
 التأميف إعادة أك/ك التأميف شركات بيف العالقة

 األطراؼ كبيف جية مف الحرة الميف كأصحاب
لضماف  أخرل جية مف المياـ إلييـ المسندة الثالثة

 التأميف شركات التزاـ عمى العالقة ىذه عدـ تأثير
 اـبأحك الحرة الميف كأصحاب التأميف إعادة أك/ك

 في التأميف قطاع تنظـ التي كالمكائح األنظمة
 العالقة ىذه إضرار عدـ إلى إضافة المممكة،
 الكثائؽ. حاممي بحقكؽ

2.  

3.  This regulation is applicable to all 
Outsourcing Arrangements entered into by 
licensed Insurance/ Reinsurance 
Companies and Insurance Service 
Providers under the Law on Supervision of 
Cooperative Insurance Companies 
promulgated by Royal Decree M/32 dated 
2/6/1424 H including all their branches 
and subsidiaries licensed in Saudi Arabia 
(hereinafter referred exclusively as 
“Insurers and Insurance Services 
Providers”). 

تسرم ىذه الالئحة عمى جميع ترتيبات اإلسناد  
 إعادة أك شركات/التي تبرميا شركات التأميف ك

 ليا الحرة المرخص الميف كأصحاب التأميف
شركات الػتأميف التعاكني بمكجب نظاـ مراقبة 

تاريخ  32الصادر بمكجب المرسـك الممكي رقـ ـ/
 التأميف ىػ كتشمؿ جميع فركع شركات2/6/1424

لمعمؿ في  ص لياكأصحاب الميف الحرة المرخ
 ليا كالشركات التابعةالمممكة العربية السعكدية 

3.  
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)المشار إلييا في ىذه الالئحة بػ "شركات التأميف 
 رة"(. كأصحاب الميف الح

4.  This regulation should be read in 
conjunction with the Law on Supervision 
of Cooperative Insurance Companies and 
its Implementing Regulations, as well as 
SAMA’s Market Code of Conduct and any 
other regulation issued by SAMA. 

 قركنةن الالئحة التنظيمية ميجب اإلطالع عمى ىذه  
بنظاـ مراقبة شركات التأميف التعاكني كالئحتو 
التنفيذية كالالئحة التنظيمية لسمككيات سكؽ 
التأميف الصادرة عف مؤسسة النقد العربي 
السعكدم باإلضافة إلى أم لكائح تنظيمية أك 

 تعميمات أخرل صادرة عف المؤسسة. 

4.  

Definitions  تعريفات 

5. 1
2
. 

“Outsourcing” refers to an Arrangement 
under which a Third Party (Service 
Provider) undertakes to provide a service 
to Insurance Companies and Service 
Providers previously carried out by itself 
or a new service to be offered by it. Dealing 
with Reinsurance Companies and 
Insurance/ Reinsurance Brokers, Agents, 
Insurance Claims Settlement Specialists 
(i.e., Third Party Administrators), Risk 
Surveyors, Loss Assessors, Loss Adjusters, 
Actuaries, and Insurance Consultants, is 
not considered an Outsourcing 
Arrangement for the purpose of this 
regulation. In addition dealing with 
Service Providers that the company is 
compelled to work with, according to the 
applicable regulations, is outside the scope 
of this regulation.  

أم  "جهننننات خارجيننننة مهننننام إلننننى بإسننننناد"يقصػػػػد  
الخدمػػة( ترتيػػب يتعيػػد بمكجبػػو طػػرؼ ثالػػث )مقػػدـ 

شػركات التػأميف كأصػحاب الميػف  إلػىخدمة  بتقديـ
الحػػرة كانػػت تنفػػذىا بنفسػػيا فػػي السػػابؽ، أك خدمػػة 

 شػركات مػع كال يعد التعامؿ جديدة ستقـك بتقديميا.
إعػػػػػػػػادة  أك/ككسػػػػػػػػطان التػػػػػػػػأميف ك التػػػػػػػػأميف إعػػػػػػػػادة

 تسػػػػػػػػكية ييأخصػػػػػػػػائك  التػػػػػػػػأميف كككػػػػػػػػالن التػػػػػػػػأميف،
 المخػػػػػاطر كخبػػػػػران كميكمقػػػػػ التأمينيػػػػػة المطالبػػػػػات
 االكتػػػكارييف الخسػػػائر كالخبػػػران كمقػػػدرم المعاينػػػة

اإلسػػناد لضػػره ىػػذه  ميػػاـ التػػأميف مػػف كمستشػػارم
الالئحػػػػة. ككػػػػذلؾ ال يعػػػػد التعامػػػػؿ مػػػػع أم مقػػػػدمي 
خػػػػػػدمات ُتمػػػػػػـز الجيػػػػػػات الخاضػػػػػػعة ألحكػػػػػػاـ ىػػػػػػذه 

ة فػي الالئحة بالتعامؿ معيػـ بحكػـ األنظمػة المرعيػ
لضػره  اإلسػنادالمممكة العربية السعكدية مف ميػاـ 

 ىذه الالئحة.

5. 1
2
. 

6. 6
. 

“Insurers and Insurance Service 

Providers” refers to any Insurance/ 
Reinsurance Company and Insurance 
Service Provider licensed by SAMA under 
the Law on Supervision of Cooperative 
Insurance Companies and its 
Implementing Regulations. 

 "،شركات التأمين وأصنحاب المهنن الحنرة"يقصد بػ  
ميػػف أك شػػركة  إعػػادة تػػأميف أكك/ أم شػػركة تػػأميف

مف المؤسسة بمكجب نظاـ مراقبػة  ليا مرخص حرة
 ميف التعاكني كالئحتو التنفيذية.أشركات الت

6. 6 

7. 1
4

“Third Party”, refers to any Service 
Provider to whom an activity is 

أم مقدـ خدمة تسػند الميػاـ  :"ثالث طرف" بػ يقصد  7. 1
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. outsourced. A Third Party can be a 
member of the group to which the 
institution belongs, related company, or an 
unrelated Third Party, whether located in 
Saudi Arabia or elsewhere. 

 فػػػػػػي الثالػػػػػػث عضػػػػػػكا الطػػػػػػرؼ إليػػػػػػة ، كقػػػػػػد يكػػػػػػكف
 ذات شػركة أك الشركة، إلييا تنتمي التي المجمكعة

 كػاف نه سكا لو، صمة ال مستقالن  ان ثالث ان طرف أك صمة،
 مكػػػاف فػػػي أك السػػػعكدية العربيػػػة المممكػػػة فػػػي ذلػػػؾ
 .آخر

4

. 

8. 5
. 

“Board” or “Board of Directors” refers to:  " 5 .8 " اآلتي:مجمس اإلدارة" أك "بنالمجمسيقصد

. 
 a) The Board of Directors, in the case of 

a company incorporated in Saudi 
Arabia. 

مجمس اإلدارة، بالنسبة لمشركات المؤسسة  (أ  
  في المممكة العربية السعكدية.

 b) A local board, a management 
committee or a body beyond local 
management empowered with 
oversight and supervision 
responsibilities for the company’s 
operations in Saudi Arabia, in the 
case of an institution incorporated 
outside Saudi Arabia. 

لجنة إدارية، أك جية مجمس محمي، أك  (ب  
أعمى مف اإلدارة المحمية مخكلة مسؤكليات 
الرقابة كاإلشراؼ عمى عمميات الشركة في 
المممكة العربية السعكدية، بالنسبة لمشركات 

 المؤسسة خارج المممكة.

 

9. 7
. 

“Material Functions” refer to 
underwriting, claims handling, 
investment, risk management, finance, 
internal audit, compliance, and primary 
decision-making processes such as policy 
sales and renewals (for a typical list please 
refer to the Appendix). 

االكتتاب كمعالجة  "بالمهام الجوهرية"يقصد  
دارة المخاطر كالمالية  المطالبات كاالستثمار كا 
كالمراجعة الداخمية كعمميات الرقابة النظامية 
كالعمميات الرئيسة التخاذ القرارات مثؿ مبيعات 
عادة تجديدىا )لالطالع عمى  كثائؽ الػتأميف كا 

 القائمة النمكذجية، ُيرجى الرجكع إلى الممحؽ(. 

9. 7 

10. 1
1
. 

“Material Outsourcing” refers to an 
Outsourcing Arrangement which, if 
disrupted, has the potential to significantly 
impact an institution’s business operations, 
reputation or profitability (for a typical list 
please refers to the Appendix). 

أم ترتيػػب إلسػػناد  ،"مهننام جوهريننة بإسننناد" يقصػػد 
ميػػػاـ، فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ القيػػػاـ بيػػػا،  يكػػػكف ليػػػا أثػػػر 
كبيػر عمػى عمميػات الشػركة أك سػمعتيا أك ربحيتيػا 
)لالطػػالع عمػػى القائمػػة النمكذجيػػة، ُيرجػػى الرجػػكع 

 إلى الممحؽ(. 

11. 1
1
. 

11. 8
. 

“Policyholder Data” refers to any 
information or document relating to the 
affairs or policy of a Policyholder (whether 
kept physically or electronically and 
whether held by Insurers and Insurance 
Service Providers themselves or by a Third 
Party). 

أم  ،"لتننننننامينببيانننننننات حامننننننل وثيقننننننة ا"يقصػػػػػػد  
معمكمات أك كثػائؽ تتعمػؽ بحامػؿ كثيقػة التػأميف أك 

حفظػػػت ماديػػػان أك الكتركنيػػػان  نه كثيقتػػػو التأمينيػػػة )سػػػكا
أك كانػػػت بحػػػػكزة شػػػػركات التػػػػأميف ذاتيػػػػا أك بحػػػػكزة 

 ثالث(.  طرؼ

11. 8

. 
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12. 9
. 

“Financial Data” refers to all financial data 
including books of policies, general and 
sub-ledger, financial statements and 
various financial data other than 
Policyholder Data. 

جميػػع البيانػػات الماليػػة  ،"بالبيانننات الماليننة"يقصػػد  
كتشػػمؿ دفػػاتر كثػػائؽ التػػأميف، كدفتػػر األسػػتاذ العػػاـ 
كالفرعػػػي، كالقػػػكائـ الماليػػػة كأم بيانػػػات ماليػػػة  يػػػر 

 بيانات حامؿ كثيقة التأميف.

12. 9

. 

13. 1
3
. 

“Overseas” refers to locations outside of 
Saudi Arabia in which entities are subject 
to other jurisdictions’ laws and regulations. 

أم مكػػػاف خػػػارج المممكػػػة  "فننني الخنننارج"،يقصػػػد بػػػػ  
العربيػػة السػػعكدية تخضػػع فيػػو الجيػػات إلػػى قػػكانيف 

 كأنظمة سمطات قضائية ُأخرل. 

13. 1

3

. 

Compliance Requirement   متطمبات االلتزام 

14.  Insurers and Insurance Service Providers 
should establish appropriate internal 
controls and procedures to ensure and 
monitor compliance with this regulation. 

 شركات التأميف كأصحاب الميف الحرة يجب عمى 
كضع الضكابط كاإلجرانات الداخمية المالئمة 

  .لضماف تحقيؽ االلتزاـ بيذه الالئحة

14.  

15.  Insurers and Insurance Service Providers 
should maintain adequate records to 
demonstrate compliance with this 
regulation, including Outsourcing 
contracts and an Outsourcing policy. 

 شركات التأميف كأصحاب الميف الحرةيجب عمى  
االحتفاظ بسجالت كافية تكضح االلتزاـ بيذه 

بعقكد اإلسناد  االحتفاظ في ذلؾالالئحة بما 
 .كسياسة اإلسناد

15.  

16.  Non-Compliance with the requirements set 
forth in this regulation will be deemed a 
breach of the Law on Supervision of 
Cooperative Insurance Companies and its 
Implementing Regulations and licensing 
conditions and subject violating Insurers 
and Insurance Services Providers in case of 
non-compliance to enforcement action. 

الكاردة في ىذه  المتطمباتبيعد عدـ االلتزاـ  
الالئحة مخالفةن لنظاـ مراقبة شركات التأميف 
التعاكني كالئحتو التنفيذية كشركط الترخيص 

 عند الحرةشركات التأميف كأصحاب الميف كيجعؿ 
  .عدـ التزاميا عرضةن التخاذ إجران نظامي ضدىا

16.  

Part 2: Overarching Rules   أحكام عامة الثانيالجزء : 

17.  Insurers and Insurance Services Providers 
should ensure that Outsourcing does not 
reduce the protection available to 
policyholders and is not used as a way of 
avoiding compliance with regulatory 
requirements. 

يقمؿ إسناد المياـ إلى جيات خارجية مف  الا أيجب  
يستخدـ  كالالتأميف  كثائؽالحماية المتكفرة لحاممي 

 طريقةن لتجنب االلتزاـ بالمتطمبات النظامية. 

17.  

18.  Insurers and Services Providers have to 
comply with the following: 

يجب أف تمتـز شركات التأميف كأصحاب الميف  
 الحرة باالتي:

18.  
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 a) Develop and put in place an 
Outsourcing policy duly approved by 
their Board of Directors within 180 
days from the date of issuance of this 
regulation. If such a policy already 
exists, Insurers and Insurance Services 
Providers should ensure that it is in 
compliance with this regulation and 
provide a copy of the policy to SAMA 
within 021 days from the date of 
issuance of this regulation for licensed 
companies. For unlicensed companies, 
the Outsourcing policy should be part 
of the licensing requirements.  

جيات  تطكير ككضع سياسة إسناد مياـ إلى (أ  
خارجية معتمدة مف مجالس إداراتيا خالؿ 

يكمان مف تاريخ إصدار ىذه الالئحة.  181
ذا كانت ىذه السياسة مكجكدة مسبقان، فيجب  كا 
التأكد مف تكافقيا مع ىذه الالئحة كتزكيد 
المؤسسة بنسخة مف تمؾ السياسة خالؿ 

ك  يكمان مف تاريخ إصدار ىذه الالئحة. 121
 متطمبات اد ضمفاإلسن أف تككف سياسة

 .ليا  ير المرخص لمشركات الترخيص

 

 b) All new Outsourcing Arrangements as 
well as renewal of existing 
arrangements must be made in 
accordance with this regulation. 

أف تككف جميع الترتيبات الجديدة إلسناد  (ب  
كفقان المياـ ككذلؾ تجديد الترتيبات القائمة 

 .لمتطمبات ىذه الالئحة

 

 c) Review their existing Outsourcing 
contracts against this regulation and 
seek post facto no objection for 
contracts assessed as Material 
Outsourcing within 120 days from the 
date of issuance of this regulation. 

لضمان  القائمة إلسناد المياـمراجعة العقكد  (ج  

الالئحة كطمب عدـ الممانعة مف  اتفاقها مع
ـالمؤسسة عمى العقكد القائمة التي تُ  عمى  قكُّ

أنيا عقكد إسناد مياـ جكىرية في  ضكف 
 يكمان مف تاريخ إصدار ىذه الالئحة. 121

 

 d) Submit details of all existing Material 
Outsourcing Arrangements to SAMA 
within 120 days from the date of 
issuance of this regulation. 

جميع الترتيبات  تزكد المؤسسة بتفاصيؿ (د  
في  ضكف جكىرية إلسناد مياـ القائمة 

 يكمان مف تاريخ إصدار ىذه الالئحة. 121

 

 e) Notify SAMA in the event of any legal 
or regulatory violation in their 
Outsourcing Arrangements. 

إبالغ المؤسسة عند حدكث أم مخالفة  (ق  
 نظامية  في ترتيبات إسناد المياـ.قانكنية أك 

 

 f) Rectify and remove any deficiencies 
from the existing contracts within 365 
days from the date of issuance of this 
regulation or on renewal date of the 
contracts, whichever comes first, 
provided that the renewal is no sooner 
than 120 days from the date of issuance 
of this regulation. 

زالة أم قصكر في العقكد القائمة  (ك   تصحيح كا 
يكمان مف تاريخ إصدار ىذه  365في  ضكف 

الالئحة أك عند تاريخ تجديد العقكد، أييما 
أف التجديد لف باالعتبار في مع األخذ أقرب، 
 .يـك مف تاريخ صدكر الالئحة 121يتـ قبؿ 
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Accountability المساءلة 

19.  The Board of Directors and management of 
Insurers and Insurance Service Providers 
retain the ultimate responsibility for all 
their Outsourcing Arrangements, 
including compliance with all relevant 
laws, regulations and instructions. 

التأميف كأصحاب تككف مجالس إدارة شركات  
داراتيا مسئكلة عف جميع ترتيبات  الميف الحرة كا 
إسناد المياـ، كيشمؿ ذلؾ االلتزاـ بجميع األنظمة 

 كالمكائح كالتعميمات ذات العالقة.

19.  

Obligations  االلتزامات 

20.  The Board of Directors and management of 
Insurers and Insurance Service Providers 
should ensure that appropriate policies are 
developed and implemented within the 
proper risk management framework for 
Outsourcing arrangements. 

عمى مجمس إدارة شركات التأميف كمجمس مديرم  
الميف الحرة إعداد كتنفيذ سياسات  أصحاب

لممخاطر مالئمة ضمف إطار اإلدارة المالئمة 
 لترتيبات إسناد المياـ.

21.  

21.  Insurers and Insurance Service Providers 
should make sure that the process of 
entering into Outsourcing contracts is free 
from any conflict of interest. 

يجب أف تتأكد شركات التأميف كأصحاب الميف  
الحرة عند منح عقكد إسناد المياـ مف عدـ كجكد 

 أم تضارب في المصالح. 

21.  

22.  The Outsourcing policy should provide for 
the development, implementation and 
update of detailed procedures for 
managing Outsourcing Arrangements. 

As a minimum the procedures should 
include the following: 

يجب أف تنص سياسة إسناد المياـ عمى تطكير  
كتنفيذ كتحديث إجرانات تفصيمية إلدارة ترتيبات 

اآلتي  إسناد المياـ. ك أف تشمؿ ىذه اإلجرانات
 أدنى: كحد

22.  

 a) Roles and responsibilities of the Board 
of Directors and management. 

  دكر كمسئكلية مجمس اإلدارة كاإلدارة. (أ  

 b) Risk identification criteria and risk 
mitigation measures. 

جرانات تخفيفيا. (ب     معايير تحديد المخاطر كا 

 c) Systems for monitoring and controlling 
Outsourcing activities. 

  المياـ.أنظمة متابعة كمراقبة أنشطة إسناد  (ج  

 d) Eligibility and qualification criteria for 
selection of the Third Party. 

 كاألىمية الختيار الطرؼ معايير الكفانة (د  
 الثالث.

 

 e) All requirements set forth in this 
regulation. 

  المتطمبات الكاردة في ىذه الالئحة جميعيا. (ق  

23.  Insurers’ and Insurance Service Providers’ 
management and Board of Directors 
should ensure that all existing and 

عمى مجمس إدارة شركة التأميف كأصحاب الميف  
داراتيا ضماف أف جميع ترتيبات إسناد  الحرة كا 

23.  
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proposed Outsourcing Arrangements have 
been subject to a comprehensive risk 
review process at inception and renewal. 
This process should evaluate key risk 
factors namely operational, legal, 
reputation and regulatory risks and risk 
mitigation strategies for each Outsourcing 
proposal. 

 

ضعت لعممية المياـ القائمة كالمقترحة قد خ
مراجعة شاممة لممخاطر عند التعاقد كعند التجديد. 

ىذه العممية عكامؿ المخاطر  تُقِّكـ  كيجب أف 
الرئيسة كالسيما المخاطر التشضيمية كالقانكنية 
كالمخاطر المتعمقة بالسمعة كالمخاطر التنظيمية، 
ككذلؾ استراتيجيات تخفيؼ المخاطر لكؿ عره 

 يات خارجية.تقديـ ميمة اإلسناد إلى ج

24.  Before entering into an Outsourcing 
Arrangement, Insurers and Insurance 
Service Providers are required to analyze 
the business case and suitability of the 
Third Party by conducting due diligence 
on the following: 

قبؿ إبراـ ترتيب إسناد مياـ، عمى شركات التأميف  
كأصحاب الميف الحرة تحميؿ النشاط كمدل 

كبذؿ العناية الالزمة  ثالثالطرؼ ال مةنمال
 :اآلتيكالسيما بشأف 

24.  

 a) The Third Party’s financial, technical 
and professional background and 
capabilities. 

 مينيةالالمالية كالفنية ك الخمفية كاإلمكانيات  (أ  
 . ثالثالطرؼ لم

 

 b) Impact of the Outsourcing on the 
overall risk profile of Insurers and 
Insurance Service Providers. 

أثر إسناد المياـ عمى حجـ المخاطر الذم  (ب  
شركات التأميف  يمكف أف تتعره ليا

 .كأصحاب الميف الحرة

 

 c) Impact of the Outsourcing on systems 
and controls within Insurers and 
Insurance Service Providers. 

أثر إسناد المياـ عمى األنظمة كالضكابط  (ج  
 .داخؿ شركات التأميف كأصحاب الميف الحرة

 

25.  The level and extent of due diligence will 
depend on the nature of the Outsourcing 
Arrangement, i.e., Material Outsourcing 
will entail a more comprehensive exercise. 

Insurers and Insurance Service Providers 
must establish a method for assessing the 
Third Party on a yearly basis and retain the 
necessary expertise to supervise their 
outsourced functions effectively. 

يعتمد مستكل كمدل العناية الالزمة عمى طبيعة  
ف إسناد مياـ جكىرية إترتيب إسناد المياـ، بحيث 

يتطمب عناية أكثر شمكالن. كيجب عمى شركات 
يـ ك الميف الحرة كضع أسس لتقالتأميف كأصحاب 

الطرؼ الثالث عمى أساس سنكم كاالحتفاظ 
بالخبرات الضركرية لإلشراؼ بشكؿ فعاؿ عمى 

 المياـ المسندة.

25.  

26.  Insurers and Insurance Service Providers 
are required to provide the Third Party 
with a copy of this regulation, and a copy 
of their Outsourcing policy. 

يجب عمى شركات التأميف كأصحاب الميف الحرة  
الثالث بنسخة مف ىذه الالئحة  تزكيد الطرؼ
 .إسناد المياـ الخاصة بيـ سياسةكبنسخة مف 

26.  
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Part 3: Specific Rules  خاصة: أحكام الثالثالجزء 

Section A: Contract Wording  قسم أ: صيغة العقد 

27.  Insurers and Insurance Service Providers 
should document their Outsourcing 
Arrangements through a written, legally 
binding contractual agreement compliant 
with all applicable regulatory 
requirements. As a minimum, the contract 
should incorporate the following: 

يجب أف تكثؽ شركات التأميف كأصحاب الميف  
الحرة ترتيباتيا إلسناد المياـ بمكجب اتفاقية 

 جميع ممزمة نظامان كمتفقة مع مكتكبةتعاقدية 
أف يتضمف ك  ذات العالقة.ظامية الن المتطمبات

 أدنى اآلتي: حدان العقد 

27.  

 a) Contracted parties.   العقد أطراؼ (أ.  

 b) Scope of the contract.   نطاؽ العقد.  (ب  

 c) Service levels and performance 
requirements. 

  مستكيات الخدمة كمتطمبات األدان. (ج  

 d) Audit and monitoring procedures.   إجرانات المراجعة كالمراقبة. (د  

 e) Business continuity plans.   خطط استمرارية العمؿ. (ق  

 f) Default arrangements.   معالجة التقصير في األدانترتيبات  (ك.  

 g) Pricing and fee structure.   ز) .   التسعير كىيكؿ الرسـك

 h) Dispute resolution mechanisms.   آليات تسكية المنازعات. (ح  

 i) Liability and indemnity.   المسؤكلية كالتعكيه. (ط  

 j) Contract Period.   العقد مدة (م.  

 k) Confidentiality, privacy and 
security of information. 

  سرية كخصكصية كأمف المعمكمات. (ؾ  

 l) Any contractual obligations of the 
Third Party in case of 
subcontracting all or part of the 
Outsourcing Arrangement. 

أم التزامات تعاقدية عمى الطرؼ الثالث في   (ؿ  
حاؿ التعاقد مف الباطف لكامؿ ترتيب إسناد 

 المياـ أك جزن منو.

 

 m) Reporting and escalation 
mechanisms. 

  .آليات رفع التقارير كالتصعيد (ـ  

 n) Commitment from the Third Party 
to report to Insurers and Insurance 
Service Providers any control 
weaknesses or adverse 
developments in its financial 

التأميف شركات تبميغ بالتزاـ الطرؼ الثالث  (ف  
الميف الحرة عف أم ضعؼ في أصحاب ك 

ات سمبية في أدائو المراقبة أك أم تطكر 
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performance. .المالي 
 o) Commitment from the Third Party 

that there are no regulatory 
impediments for accessing their 
data and record. 

الثالث بعدـ كجكد عكائؽ  طرؼالالتزاـ  (س  
 تنظيمية لمكصكؿ إلى البيانات كالسجالت.
 

 p) Commitment from the Third Party 
to return or destroy all Data upon 
the termination of the Outsourcing 
arrangement or contract. As long as 
there are no regulatory 
requirements to keep such records. 

 جميع إتالؼ إعادة أكب الثالث التزاـ الطرؼ (ع  
 أك عقد اإلسناد ترتيب انتيان عند البيانات
، مالـ يكف ىناؾ متطمبات نظامية اإلسناد

 .لالحتفاظ بمثؿ ىذه المستندات

 

28.  The contract should allow for renewal, 
renegotiation, default termination and 
early exit so as to enable Insurers and 
Insurance Service Providers to retain 
control over the outsourced activity. In 
addition, SAMA has the right to ask the 
Insurers and Insurance Service Providers 
to review, modify, or terminate the 
Outsourcing contract, in case of non-
compliance with This Regulation and other 
related regulations.  

عادة التفاكه   يجب أف يسمح العقد بالتجديد كا 
شركات كاإلنيان كالخركج المبكر بحيث يمكِّف 

الميف الحرة مف السيطرة عمى  أصحابالتأميف ك 
 تطمب أفممؤسسة لكما يحؽ  .إلييـ النشاط المسند

مراجعة  الحرة الميف كأصحاب التأميف شركات مف
اإلسناد في حاؿ مخالفة عقد  إلضان أك تضيير أك

الالئحة أك المكائح األخرل ذات  أحكاـ ىذه
  .العالقة

28.  

29.  Furthermore, the contract should 
incorporate a clause for providing SAMA 
access to documentation and accounting 
records in relation to the Outsourcing. The 
contract should ensure that SAMA, the 
Insurers’ and the Insurance Service 
Providers’ internal and external auditors or 
any other duly authorized representatives 
from the Insurance Company or Insurance 
Service Provider have access to the 
premises, data, documents, process, etc. of 
the Third Party.  

 يجب أف يتضمف العقد بندان يخكؿ المؤسسة   
عمى الكثائؽ كالسجالت المحاسبية  الحصكؿ  

المتعمقة بإسناد المياـ. كما يجب أف يضمف العقد 
تمكيف المؤسسة كالمراجعيف الداخمييف كالخارجييف 
التابعيف لشركات التأميف كأصحاب الميف الحرة أك 
أم شخص مفكه مف قبؿ الشركات كأصحاب 

المقر كالحصكؿ عمى  إلىالدخكؿ  مف الميف الحرة
طرؼ الخاصة بال كاإلجرانات كالمستندات البيانات
 الثالث.

29.  

30.  The contract should indicate that the Saudi 
Arabian judicial authorities are the 
relevant authorities for the settlement of 
disputes arising from the enactment or the 
explanation of the Outsourcing contract. 
Any exception to the requirements of this 
article is subject to SAMA’s prior approval. 

 القضائية الجيات يجب أف ينص العقد عمى أف 
في المممكة العربية السعكدية ىي السمطة 

 نزاع أم القضائية ذات االختصاص لمفصؿ في
أم استثنان  العقد. ىذا تفسير أك تنفيذ عف ينشأ قد
متطمبات ىذه المادة يخضع لممكافقة المسبقة  مف

31.  
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 .مف المؤسسة

Section B: Policyholders’ rights   حقوق حاممي الوثائق : بقسم 

31.  Insurers and Insurance Service Providers 
should institute a defined internal 
mechanism for receipt and resolution of 
any policyholder complaints regarding 
their outsourced services while the 
Outsourcing contract should include 
appropriate clauses to ensure that the 
Third Party will facilitate the resolution 
mechanism. 

يجب أف تضع شركات التأميف آلية داخمية محددة  
لتمقي كتسكية أم شكاكل مف أصحاب كثائؽ 

كيجب أف  إلييـ. التأميف بشأف خدماتيـ المسندة
يشمؿ عقد إسناد المياـ بنكدان مناسبة لضماف 

 تسييؿ الطرؼ الثالث آللية التسكية.

31.  

32.  Insurers and Insurance Service Providers 
should establish proper safeguards to 
protect the integrity and confidentiality of 
Policyholder Data and Financial Data 
including but not limited to: 

يجب عمى شركات التأميف كأصحاب الميف الحرة  
أف تضع إجرانات كقائية مناسبة لحماية نزاىة 

كالبيانات  كسرية بيانات حاممي كثائؽ التأميف
 الالمالية، عمى أف تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ 

 الحصر اآلتي:

32.  

 a) Obtaining non-disclosure 
agreements. 

  الحصكؿ عمى اتفاقيات عدـ اإلفصاح. (أ  

 b) Providing Policyholder Data and 
Financial Data to a Third Party on a 
need-to-know basis only. 

االمتناع عف تقديـ بيانات حامؿ الكثيقة  (ب  
 كالبيانات المالية إلى الطرؼ الثالث إال في

 حالة الحاجة لمعرفة ذلؾ.

 

 c) Requiring the Third Party to 
segregate their data from other data 
pools. 

بعزؿ بياناتيـ عف  الثالث طرؼالمطالبة  (ج  
 أكعية البيانات األخرل.

 

33.  
Upon termination of the Outsourcing 
Arrangement and contract for whatever 
reason, Insurers and Insurance Service 
Providers should ensure that all Data of 
the outsourced activity is either retrieved 
from the Third Party or destroyed, As long 
as there are no regulatory requirements to 
keep such records. Any exceptions should 
be reported to SAMA. 

اإلسناد كعقد اإلسناد ألم سبب  عند إنيان ترتيب 
يجب عمى شركات التأميف  ؛مف األسباب

كأصحاب الميف الحرة ضماف استرجاع كافة 
إلييـ مف الطرؼ  البيانات الخاصة بالنشاط المسند

، ما لـ يكف ىناؾ متطمبات أك إتالفيالثالث ا
يجب كما . نظامية لالحتفاظ بمثؿ ىذه المستندات
 إخطار المؤسسة بأم استثنان مف ذلؾ.

33.  

34.  
In addition to This Regulations, Insurers 
and Insurance Service Providers should 
refer to SAMA’s Market Code of Conduct 
Regulation for data confidentiality and 

باإلضافة إلى ىذه الالئحة، ينبضي عمى شركات  
التأميف كأصحاب الميف الحرة الرجكع إلى الالئحة 

34.  
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security.  التنظيمية لسمككيات سكؽ التأميف الصادرة عف
 المؤسسة، في شأف سرية كأمف البيانات.

Section C: Requirements for Material 
Outsourcing Arrangements 

 جوهريةالمهام المتطمبات إسناد   :جقسم  

35.  Insurers and Insurance Service Provides 
should seek SAMA's written no objection 
prior to undertaking any Material 
Outsourcing. 

شركات التأميف كأصحاب الميف الحراة طمب  عمى 
القياـ بأم إسناد  قبؿ كتابةن  عدـ ممانعة المؤسسة

 لمياـ جكىرية.

35.  

36.  Material Functions should be assessed on a 
case-by-case basis and approved by SAMA 
before being outsourced. 

ـ  يجب أف   رية كؿ حالة عمى حدة الجكى ُـّ الميا تُق كَّ
القياـ  مكافقة المؤسسة قبؿكالحصكؿ عمى 

 بإسنادىا.

36.  

م .37
ق
د
 م

Proposals for all Material Outsourcing 
should be submitted to SAMA in writing, 
at least 30 working days for a domestic 
Third Party and 60 working days for a 
foreign Third Party prior to the proposed 
date of commencement of the Outsourcing 
Arrangement. 

 

 يجب أف تسمـ المقترحات الخاصة بإسناد مياـ  

يـك عمؿ  31قبؿ  ،كتابةن  جكىرية إلى المؤسسة
يـك  61محمي ك ثالث عمى األقؿ بالنسبة لطرؼ

أجنبي، مف التاريخ المقترح لبدن  ثالث عمؿ لطرؼ
 ترتيب اإلسناد.

37.  

38.  The Board of Directors should ensure that 
senior management has assessed each 
proposed Outsourcing function 
qualitatively and quantitatively and 
classified it as material or non-material 
prior to submitting to SAMA.  

يجب عمى مجمس اإلدارة التأكد مف أف اإلدارة  
م ت  العميا  ميمة إسناد مقترحة مف الناحية  كؿَّ  ق كَّ

النكعية كالكمية، كصنفتيا ميمة جكىرية أك  ير 
 .جكىرية، قبؿ الرفع إلى المؤسسة

38.  

39.  Insurers and Insurance Service Providers 
may seek SAMA's guidance if uncertain 
whether or not an existing or new 
arrangement is considered material or non-
material. 

يمكف لشركات التأميف كأصحاب الميف الحراة  
االسترشاد برأم المؤسسة في حاؿ عدـ تأكدىا مف 
ككف االتفاقية أك الترتيب القائـ أك الجديد جكىريان 

  ير جكىرم. أك

39.  

40.  For Material Outsourcing, the contract 
should include provisions that prohibit 
subcontracting without the prior approval 
of Insurers, Insurance Service Providers 
and SAMA. 

يجب أف يشمؿ  ؛بالنسبة إلسناد مياـ جكىرية 
العقد أحكامان تمنع التعاقد مف الباطف دكف مكافقة 
مسبقة مف شركات التأميف كأصحاب الميف الحرة 

 مف المؤسسة . ك

41.  

41.  Insurers and Insurance Service Providers 
should immediately report to SAMA any 
breach of legal and/ or regulatory 

يجب عمى شركات التأميف كأصحاب الميف الحرة  
 المؤسسة فكران بأم مخالفة لممتطمبات إبالغ

41.  
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requirements or any developments relating 
to a Material Outsourcing Arrangement. 
They should also report measures 
proposed and taken to ensure continuity of 
service. 

عالقة  مأك أم شأف ذ النظامية، القانكنية ك/أك
بترتيب اإلسناد لمياـ جكىرية. كما يجب عمييا 
أيضان أف ترفع اإلجرانات المقترحة كالمتخذة 

 الستمرار الخدمة.
Section D: Requirements for Overseas 
Outsourcing Arrangements 

إلى طرف ثالث في المهام متطمبات إسناد  :قسم د 
 الخارج

42.  For any proposed Outsourcing 
Arrangements involving transmission, 
processing and retention of Policyholder 
Data and/ or Financial Data and/ or 
Material Outsourcing to a Third Party 
located overseas (including head offices 
and/ or regional offices and/ or affiliated 
entities of insurers), Insurers and Insurance 
Service Providers should provide the 
following information to SAMA 
accompanying their request: 

بالنسبة ألم ترتيبات إسناد مقترحة تتضمف نقؿ،  
بيانات حاممي الكثائؽ ك/أك  حفظكمعالجة، ك 

البيانات المالية ك/أك إسناد مياـ جكىرية إلى 
في الخارج )بما في ذلؾ المراكز  طرؼ ثالث

الرئيسية ك/أك المكاتب اإلقميمية ك/أك المؤسسات 
يجب عمى شركات  ؛شركات التأميف(ب المرتبطة

التأميف كأصحاب الميف الحرة عند إرساؿ طمب 
 :لممؤسسة اآلتيةبذلؾ، تقديـ المعمكمات 

42.  

 a) Details of the function to be 
outsourced. 

  تفاصيؿ الميمة المراد إسنادىا. (أ  

 b) Categorization of the function 
(material or non-material 
Outsourcing). 

الميمة )إسناد جكىرم أك  ير تصنيؼ  (ب  
 جكىرم(.

 

 c) Reason for Outsourcing.   اإلسناد. سبب (ج  

 d) Details on the Third Party located 
overseas, e.g., name, country, 
address, license, activity, etc. 

عف الطرؼ الثالث المكجكد في  تفاصيؿ (د  
 كالدكلة المثاؿ االسـ سبيؿ عمى (الخارج

 .)الخ النشاط نكعك  كالعنكاف كالترخيص

 

 e) Details on the nature and disposal 
of the data to be transferred. 

عف طبيعة البيانات كالتصرؼ بيا،  تفاصيؿ (ق  
 كالتي يراد نقميا.

 

 f) Details on the confidentiality 
agreement between Insurers or 
Insurance Service Providers and the 
Third Party. 

شركات  السرية بيف اتفاقية عف تفاصيؿ  (ك  
 الطرؼالتأميف أك أصحاب الميف الحرة ك 

 .الثالث

 

 g) Confirmation in writing by Insurers 
or Insurance Service Providers 
supported by a legal opinion 
affirming SAMA’s right of access to 

 مف شركات التأميف أك أصحاب مكتكبتأكيد  (ز  
 الميف الحرة، مدعكمان برأم نظامي يؤكد حؽ
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the Outsourcing activity at the 
Third Party. Alternatively, Insurers 
and Insurance Service Providers 
could use a standard clause 
approved by SAMA in its 
Outsourcing contract, instead of the 
legal opinion. The Third Party must 
guarantee to abide by the legal 
clause. 

المؤسسة في الكصكؿ إلى نشاط اإلسناد لدل 
 أك التأميف لشركات كيمكف الثالث. الطرؼ

 عقد في تستخدـ بندان  أف الحرة أصحاب الميف
مسبقان  المؤسسة عميو تككف كافقت اإلسناد
تأكيد  كذلؾ بعد النظامي الرأم عف عكضان 
 .بو االلتزاـ الثالث الطرؼ

Section E: Control and Monitoring  قسم ح: المراقبة والمتابعة 

43.  Insurers and Insurance Service Providers 
should ensure that their business 
continuity is not compromised by any 
Outsourcing Arrangements. For all 
material Outsourcing Arrangements, 
Insurers and Insurance Service Providers 
should have a contingency plan which 
outlines the procedures to be followed in 
the event of sudden termination of an 
arrangement or the inability of a Third 
Party to fulfill its obligations under the 
Outsourcing agreement for any reason.  

In addition, Insurers and Insurance Service 
Providers should document within their 
business continuity plans the availability 
of an alternative Third Party or the 
procedures for bringing the outsourced 
material function in-house. 

يجب أف تضمف شركات التأميف كأصحاب الميف  
الحرة عدـ تضرر استمرار عمميا بسبب أم 

جميع ترتيبات إلى ترتيبات إسناد مياـ. كبالنسبة 
يجب أف يككف لدل ف ؛إسناد المياـ الجكىرية

شركات التأميف كأصحاب الميف الحرة خطة 
طكارئ تكضح اإلجرانات التي يتعيف إتباعيا في 
حالة حدكث إنيان مفاجئ ألم ترتيب أك عدـ قدرة 

عمى الكفان بالتزاماتو ألم سبب  الثالث الطرؼ
 بمكجب اتفاقية إسناد المياـ. 

كما يجب أف تكثؽ شركات التأميف كأصحاب 
الميف الحرة خطط استمرار العمؿ لدييا كالسيما 

 ديؿ أك إجرانات إعادة الميمةب ثالث تكافر طرؼ
 . المسندة إلى الشركة

43.  

44.  Insurers and Insurance Service Providers 
should put in place an internal structure to 
monitor, manage and control all of their 
Outsourcing activities and to provide 
timely reports to senior management. The 
nature and scope of this structure will vary 
within Insurers and Insurance Service 
Providers depending on the level, 
complexity and materiality of the activities. 

يجب أف تضع شركات التأميف كأصحاب الميف  
دارة كمراقبة جميع  الحرة ىيكالن داخميان لمتابعة كا 
أنشطتيا إلسناد المياـ كتقديـ تقارير لإلدارة العميا 
في الكقت المناسب. كتعتمد طبيعة كنطاؽ ىذا 
الييكؿ داخؿ شركات التأميف كأصحاب الميف 
الحرة عمى مستكل ىذه األنشطة كتعقيدىا 

 أىميتيا. ك 

44.  
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Appendix: Examples of Material and Non-
Material Outsourcing Arrangements 

أمثمة لترتيبات إسناد مهام جوهرية وغير  :ممحق
  جوهرية

45.  The following are typical examples (non-
exhaustive list) of Material Outsourcing 
arrangements: 

نمكذجية )قائمة  ير حصرية( فيما يمي أمثمة  
 لترتيبات إسناد مياـ جكىرية:

45.  

 a) Arrangements involving financial 
data (e.g., Outsourcing an 
accounting function). 

ترتيبات تتضمف بيانات مالية )مثاؿ: إسناد  (أ  
 ميمة محاسبية(.

 

 b) Applications processing (e.g., 
purchasing a new policy). 

معالجة الطمبات )مثاؿ: شران كثيقة تأميف  (ب  
 جديدة، الخ(.

 

 c) Back office management (e.g., funds 
transfer and payroll processing). 

إدارة مكتب المساندة )مثاؿ: تحكيؿ األمكاؿ،  (ج  
 كمعالجة الركاتب(.

 

 d) Underwriting services.   االكتتاب خدمات (د.  

 e) Complaints handling.   معالجة الشكاكل. (ق  

 f) Investment management (e.g., 
signed contracts with asset 
managers).  

العقكد المكقعة مع  :، )مثاؿإدارة االستثمار (ك  
 .(مديرم األصكؿ

 

 g) Information system management 
and maintenance (e.g., data entry 
and processing, data centers, IT 
hosting, end-user support, and local 
area networks, production support 
for technology applications). 

 إدارة أنظمة المعمكمات كالصيانة )مثاؿ: (ز  

لجتيا، كمراكز البيانات، إدخاؿ البيانات كمعا
كاستضافة تقنية المعمكمات، كدعـ 
 المستخدميف النيائييف، كالشبكات المحمية

 لبرامج التكنكلكجيا(. اإلنتاج دعـ

 

 h) Manpower management (e.g., 
benefits and compensation 
administration, staff appointment, 
and training and development). 

القكل العاممة )مثاؿ: إدارة المزايا إدارة  (ح  
كالتعكيضات، كتعييف المكظفيف، كالتدريب 

 كالتطكير(.

 

 i) Marketing and Research (e.g., 
product development, data 
warehousing and mining, call 
centers, and marketing and 
telemarketing of insurance products 
and services). 

التسكيؽ كاألبحاث )مثاؿ: تطكير المنتجات،  (ط  
كتخزيف كاستخراج البيانات، كمراكز 
االتصاؿ الياتفي، كالتسكيؽ عف بعد 

 لمنتجات كخدمات التأميف(.

 

 j) Business continuity and disaster 
recovery capacity and capabilities. 

مكانيات التعامؿ  (م   استمرارية العمؿ كالقدرة كا 
 الككارث.مع 
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46.  The following are typical examples (non-
exhaustive list) of non-material 
Outsourcing Arrangements: 

فيما يمي أمثمة نمكذجية )قائمة  ير حصرية(  
 لترتيبات إسناد مياـ  ير جكىرية:

46.  

 a) Utilities such as telephone and 
electricity. 

  كالياتؼ كالكيربان.المرافؽ األساسية  (أ  

 b) Market information services.   خدمات معمكمات السكؽ. (ب  

 c) Advisory services (e.g., legal 
opinions). 

)مثاؿ: اآلران  الخدمات االستشارية (ج  
 القانكنية(.

 

 d) Independent consulting.   االستشارة المستقمة. (د  

 e) Mail and courier services.   النقؿ. البريد كخدمات (ق  

 f) Printing services (e.g., policy 
wording, forms, and business cards). 

)مثاؿ: صيا ة الكثائؽ،  خدمات الطباعة (ك  
 كالنماذج، كبطاقات العمؿ، الخ(.

 

 g) Purchase of goods including their 
after sales or other support services, 
commercially available software, 
and other commodities. 

شران السمع كيشمؿ ذلؾ خدمات ما بعد  (ز  
البيع كخدمات الدعـ األخرل، كالبرمجيات 

 فرة تجاريان.اكالسمع األخرل المتك 

 

 h) Credit and background check and 
information services. 

خدمات المعمكمات االئتمانية كالتقصي عف  (ح  
 الخمفيات كخدمات المعمكمات.

 

 i) Employment of contract or 
temporary personnel, head hunting 
services, employee assessment, and 
consulting on staff development. 

يف، التكظيػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػالعقكد أك األفػػػػػػػػػراد المػػػػػػػػػؤقت (ط  
 كخػػػػػػػػػدمات اسػػػػػػػػػتقطاب المػػػػػػػػػكظفيف، كتقػػػػػػػػػكيـ
المػػػػػػػػػػكظفيف، كاالستشػػػػػػػػػػارة لتطػػػػػػػػػػكير طػػػػػػػػػػاقـ 

 المكظفيف.

 

 j) Security services.   خدمات األمف. (م  

 k) Programming work.   البرمجة أعماؿ (ؾ.  

 l) Building maintenance and cleaning 
services etc. 

  صيانة المباني، كخدمات التنظيؼ الخ. (ؿ  

 


