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Saudi Arabian Monetary  Authority 
Regulations for Branches and Points of Sale 

Annual Expansion for Insurance and/or 
Reinsurance, Brokerage and Agency Companies 

    مؤسسة النقد العربي السعودي   
ن لشركات السنوية البيع ونقاط الفروع توسع ضوابط  التأم

ن إعادة أو /و   والوكالة الوساطة وشركات التأم

  هـ٢٥/٠٧/١٤٣٧  02/05/2016
This regulation is been issued in both Arabic and 
English. In the event of discrepancy in the 
interpretation of the two texts, the Arabic text shall 
prevail. 

ن الضـــــــــــوابط هـــــــــــذه صـــــــــــدرت  يـــــــــــة، العربيـــــــــــة بـــــــــــاللغت  واإلنجل

مـــــــــــــا الـــــــــــــنص اخـــــــــــــتالف وعنـــــــــــــد  باللغـــــــــــــة الـــــــــــــنص فيعتمـــــــــــــد بي

  .العربية
  Part 1: Introduc on   املقدمة: األول  الجزء  
1. This regulation includes the terms and 

conditions must followed by insurance, 
reinsurance, brokerage and agency  
companies to enhance the expansion of 
branches and encourage the geographical 
distribution of points of sale so as their 
services and products to be accessed by the 
different consumer segments and regions, 
especially the low papulation regions. This 
regulation aims in raising the level of services 
provided by the branches or points of sale. 

ـــــــــــــــى الضــــــــــــــوابط هـــــــــــــــذه تشــــــــــــــمل )١   املنظمـــــــــــــــة القواعــــــــــــــد ع
 لشـــــــــــــــركات البيـــــــــــــــع ونقـــــــــــــــاط الفـــــــــــــــروع توســـــــــــــــع ةلعمليـــــــــــــــ

ن ن إعـــــــــــــــادة أو /و التـــــــــــــــأم  الوســـــــــــــــاطة وشـــــــــــــــركات التـــــــــــــــأم
 وتشـــــــــــــجيع الفـــــــــــــروع انتشـــــــــــــار  لتعزيـــــــــــــز  وذلـــــــــــــك والوكالـــــــــــــة
ـــــــي التوزيـــــــع  مبنيـــــــة تكـــــــون  بحيـــــــث البيـــــــع لنقـــــــاط الجغرا

ــــــــــى  العمــــــــــالء لشــــــــــرائح واملنتجــــــــــات الخــــــــــدمات توزيــــــــــع ع
ــــــــــــــر  لتخــــــــــــــدم املختلفــــــــــــــة  أفــــــــــــــراد مــــــــــــــن ممكــــــــــــــن عــــــــــــــدد أك
ــــــــــى الخــــــــــدمات وإيصــــــــــال املجتمــــــــــع  املختلفــــــــــة املنــــــــــاطق إ
 كمـــــــــــــا املنخفضـــــــــــــة، الســـــــــــــكانية الكثافـــــــــــــة ذات خاصـــــــــــــةً 
ــــــــــى الضــــــــــوابط هــــــــــذه ــــــــــدف  الخدمــــــــــة مســــــــــتوى  رفــــــــــع إ
  .البيع ونقاط الفروع طريق عن املقدمة واألداء

2. All insurance and/or reinsurance, brokerage 
and agency companies shall satisfy the 
following requirements upon preparation and 
submission to SAMA  the annual expansion 
plan: 

ــــــــــــى )٢  ن شــــــــــــركات جميــــــــــــع ع ن إعــــــــــــادة أو /و التــــــــــــأم  التــــــــــــأم
 باملتطلبـــــــــــــــات التقيـــــــــــــــد والوكالـــــــــــــــة الوســـــــــــــــاطة وشـــــــــــــــركات
 الســــــنوية التوســــــع خطــــــة وتقــــــديم إعــــــداد عنــــــد التاليــــــة
ى م الخاصة   :املؤسسة إ

a. All insurance and/or reinsurance, 
brokerage and agency companies that are 
planning to open new branches and/or 
points of sale starting from the  expansion 
plan of 2017, shall submit an annual 
expansion plan by September 1st  of every 
year preparing for obtaining SAMA’s 
written non-objec on by November 30TH 
in the same year. The expansion plan 
submitted to SAMA shall be for one 
coming year only. 

ــــــــى  )أ  ن شــــــــركات جميــــــــع ع ن إعــــــــادة أو /و التــــــــأم  التــــــــأم
ـــــــــــــــــــ والوكالـــــــــــــــــــة الوســـــــــــــــــــاطة وشـــــــــــــــــــركات  تخطـــــــــــــــــــط ال
 مـــــــن بـــــــدًءا جديـــــــدة بيـــــــع نقـــــــاط أو /و فـــــــروع الفتتـــــــاح
 خطــــــــــــــــة تقــــــــــــــــديم م،٢٠١٧ لعــــــــــــــــام التوســــــــــــــــع خطــــــــــــــــة
ـــــــــى ســـــــــنوية توســـــــــع  أقـصــــــــــاه مـوعــــــــــد فــــــــــي املؤسســـــــــة إ

ر  ١ ـــــــــى للحصـــــــــول  تمهيـــــــــداً  عـــــــــام كـــــــــل مـــــــــن ســـــــــبتم  ع
 موعـــــــــــــــد ـــــــــــــــي الكتابيـــــــــــــــة املؤسســـــــــــــــة ممانعـــــــــــــــة عـــــــــــــــدم

ر  ٣٠ أقصــــــــــــاه ــــــــــــى. نفســــــــــــه العــــــــــــام مــــــــــــن نــــــــــــوفم  أن ع
ــــــــــــــى املقدمــــــــــــــة التوســــــــــــــع خطــــــــــــــة تكــــــــــــــون   املؤسســــــــــــــة إ
رة   .فقط قادمة سنة لف
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b. Expansion plans of branches and/or 
points of sale shall include details on any 
plans to relocate or close during the next 
year for insurance and/or reinsurance, 
brokerage and agency companies existing 
branches and/or points of sale, and such 
relocation or closing shall not be 
commenced without obtaining a written 
non-objection form SAMA. In case of 
relocating or closing a branch and /or 
point of sale for circumstances out of 
control of the company, the company 
shall provide SAMA with such 
circumstances and jus fica ons within 5 
working days from the date of closing or 
relocating. 

 البيـــــــــــــــــــع نقـــــــــــــــــــاط أو /و الفـــــــــــــــــــروع توســـــــــــــــــــع خطـــــــــــــــــــة  )ب 
ــــــــى تحتــــــــوي  أن يجــــــــب الســــــــنوية  عــــــــن تفاصــــــــيل ع

 أو  لنقــــــــــــــل القادمــــــــــــــة الســــــــــــــنة خــــــــــــــالل خطــــــــــــــط أي
ن لشـــــــركات بيـــــــع نقـــــــاط أو /و فـــــــروع إغـــــــالق  التـــــــأم

ن إعــــــــــــــــــــــادة أو /و  الوســــــــــــــــــــــاطة وشــــــــــــــــــــــركات التــــــــــــــــــــــأم
 أو  النقـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا يـــــــــــــــتم وأال  القائمـــــــــــــــة، والوكالـــــــــــــــة
ـــــــــى الحصـــــــــول  بعـــــــــد إال  اإلغـــــــــالق  ممانعـــــــــة عـــــــــدم ع

ـــــــــي. الكتابيـــــــــة املؤسســـــــــة  نقـــــــــل أو  إغـــــــــالق حالـــــــــة و
 إرادة عـــــــــن خارجـــــــــة لظـــــــــروف بيـــــــــع نقطـــــــــة أو  فـــــــــرع

ـــــــى الشـــــــركة  بتقريـــــــر  املؤسســـــــة تزويـــــــد الشـــــــركة فع
ـــــــــــا الظـــــــــــروف تلـــــــــــك عـــــــــــن ررا  أيـــــــــــام ٥ خـــــــــــالل وم
  .النقل أو  اإلغالق تاريخ من عمل

c. When submitting the annual expansion 
plan for Branches and/or Points of Sale, 
companies shall identify the expected 
operating date of each branch and/or 
point of sale. 

 للفــــــــــروع الســـــــــنوية التوســـــــــع خطـــــــــة تقـــــــــديم عنـــــــــد  )ج 
ـــــــى البيـــــــع، نقـــــــاط أو /و  تـــــــاريخ تحديـــــــد الشـــــــركات ع

  .البيع نقطة أو /و فرع لكل املتوقع التشغيل

d. Defining the objectives and reasons for 
opening Branches and/or Points of Sale to 
verify their conformity with the 
company’s expansion plan. 

 أو /و الفـــــــــــــــروع فـــــــــــــــتح ودوافـــــــــــــــع أهـــــــــــــــداف تحديـــــــــــــــد  )د 
ا مـــــــــن للتحقـــــــــق البيـــــــــع نقـــــــــاط  خطـــــــــة مـــــــــع تماشـــــــــ
  .وانتشارها الشركة توسع

e. Ensuring effectiveness of the 
geographical distribution of branches and 
points of sale so as their services and 
products are accessed by the different 
consumer segments and regions. 

ــــــــي التوزيــــــــع فعاليــــــــة مــــــــن التأكــــــــد  )ه   للفــــــــروع الجغرا
ـــــــــى مبنيـــــــــة تكـــــــــون  بحيـــــــــث بيـــــــــعال ونقـــــــــاط  تـــــــــوزع ع

 العمـــــــــــــــــــــــــالء لشــــــــــــــــــــــــرائح واملنتجـــــــــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــــــــدمات
ــــــــر  لتخــــــــدم املختلفــــــــة  أفــــــــراد مــــــــن ممكــــــــن عــــــــدد أك
ـــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــدمات وإيصـــــــــــــــــال املجتمـــــــــــــــــع  املنـــــــــــــــــاطق إ
  .املختلفة

f. When obtaining SAMA’s written non- 
objection, The company shall take all the 
necessary actions to operate the branch 
and/or the point of sale within the 6 
months prior  to the expected operating 
date of branch and/or the point of sale. 

 املؤسســـــــــــــــة ممانعـــــــــــــــة عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــدور  حـــــــــــــــال ـــــــــــــــي  )و 
ـــــــــى الكتابيـــــــــة  بيـــــــــع، نقـــــــــاط أو /و فـــــــــروع افتتـــــــــاح ع

ــــــــى  فــــــــرع كــــــــل لتشــــــــغيل الــــــــالزم إعــــــــداد الشــــــــركة ع
 الســــــــابقة الســــــــتة األشــــــــهر  خــــــــالل بيــــــــع نقطــــــــة أو /و

 نقطـــــــــــــة أو /و الفـــــــــــــرع لتشـــــــــــــغيل املتوقـــــــــــــع للتـــــــــــــاريخ
 .البيع
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Regulations for Branches and Points of Sale Annual Expansion for Insurance and/or Reinsurance, Brokerage, and Agency Companies  ن و/أو ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأم

ن وشركات الوساطة والوكالة    إعادة التأم

Purpose      الغرض  
3. This regulation determines the terms and 

conditions must followed by insurance, 
reinsurance, agency and brokerage companies 
when opening new branches and/or points of 
sale. This regulation is issued In accordance 
with ar cle (9) of the Law on Supervision of 
Cooperative Insurance Companies, and 
ar cles (4) First (J), (4) second (G) and (39/1) 
of the Implementing Regulations. 

ـــــــــــــ والشـــــــــــــروط القواعـــــــــــــد الضـــــــــــــوابط هـــــــــــــذه تحـــــــــــــدد )٣   ال
ـــــــــــــى يجـــــــــــــب ن شـــــــــــــركات ع ن إعـــــــــــــادة أو /و التـــــــــــــأم  التـــــــــــــأم

ام والوكالـــــــــــــــة الوســـــــــــــــاطة وشـــــــــــــــركات ـــــــــــــــ  عنـــــــــــــــد ـــــــــــــــا االل
 بموجــــــب وذلــــــك البيــــــع نقــــــاط أو /و الفــــــروع ــــــي التوســــــع
ن شــــــــــــــــركات مراقبــــــــــــــــة نظــــــــــــــــام مــــــــــــــــن) ٩( املــــــــــــــــادة  التــــــــــــــــأم

) ز( ثانيـــــــــــــــــــــــــــــاً ) ٤(و) ي( أوالً ) ٤( واملـــــــــــــــــــــــــــــواد التعـــــــــــــــــــــــــــــاوني،
 لنظـــــــــــــام التنفيذيــــــــــــة الالئحــــــــــــة مــــــــــــن) ١( الفقــــــــــــرة) ٣٩(و

ن شركات مراقبة   .التعاوني التأم
4. This regulation must be read in conjunction 

with the Law on Supervision of Cooperative 
Insurance Companies, its Implementing 
Regulations as well as any other regulations 
issued by SAMA or any other relevant 
authorities. 

ــــــــــــرن  أن يجــــــــــــب )٤   الضــــــــــــوابط هــــــــــــذه تعليمــــــــــــات قــــــــــــراءة تق
ن شـــــــــــركات مراقبـــــــــــة بنظــــــــــام  والئحتـــــــــــه التعـــــــــــاوني التــــــــــأم

ـــــــــــــــــــى إضـــــــــــــــــــافةً  التنفيذيـــــــــــــــــــة  أو  قواعـــــــــــــــــــد أو  لـــــــــــــــــــوائح أي إ
 الجهــــــــــات أو  املؤسســــــــــة عــــــــــن صــــــــــادرة أخــــــــــرى  تعليمــــــــــات

  .العالقة ذات
    

Part 2: Studying the Annual Expansion Plan of 
Branches and Points of Sales 

 ونقاط الفروع توسع خطة دراسة عملية: الثاني الجزء 
  السنوية البيع

5. When studying the annual expansion plan of 
branches and/or points of sales, SAMA will 
take the following into consideration: 

 البيــــــــع نقــــــــاط أو /و الفــــــــروع توســـــــع خطــــــــة دراســــــــة عنـــــــد )٥ 
 االعتبــــــــــار  ــــــــــي ســــــــــيؤخذ املؤسســــــــــة قبــــــــــل مــــــــــن الســــــــــنوية

  :التالية األمور 
a. SAMA will assess the annual expansion 

plan of branches and/or points of sales 
submitted by the company to ensure the 
satisfaction of the requirements set forth 
in Ar cle (2) of these regula ons. 

 الفـــــــروع توســــــع ةخطــــــ بتقيــــــيم املؤسســــــة ســــــتقوم  )أ 
 مــــــــــــــــــن املقدمــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــنوية البيــــــــــــــــــع نقــــــــــــــــــاط أو /و

 للشـــــــروط الشـــــــركة تحقيـــــــق مـــــــن للتأكـــــــد الشـــــــركة
  .الضوابط هذه من) ٢( املادة ي املذكورة

b. Before SAMA’s non-objection / objection, 
any subsequent changes to the expansion 
plan submitted to SAMA shall be subject 
to a written request including 
justifications for the proposed changes. 

 ممانعــــــــــــــــــــــة / ممانعــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــــــدور  قبــــــــــــــــــــــل  )ب 
ــــــــــرات أي ســــــــــتتطلب املؤسســــــــــة، ــــــــــى الحقــــــــــة تغي  ع

 تقـــــــــــــــديم للمؤسســـــــــــــــة املقدمـــــــــــــــة التوســـــــــــــــع خطـــــــــــــــة
ـــــــى كتـــــــابي طلـــــــب ر  مـــــــع املؤسســـــــة إ ريـــــــرات تـــــــوف  الت

رات رحة للتغ   .املق
c. Filling out the annual expansion plan of 

branches and points of sales forms, found 
in the forms section at the insurance 
category on SAMA’s website, set out in 
forms A, B, C or D, as the activity of the 
company may be and its expansion plan. 

 ونقــــــــــــاط الفــــــــــــروع توســــــــــــع خطــــــــــــة نمــــــــــــاذج تعبئــــــــــــة  )ج 
 النمـــــــاذج صـــــــفحة ـــــــي املوجـــــــودة الســـــــنوية، البيـــــــع

ن الخاصــــــــة ــــــــى بالتــــــــأم  أو ) أ( املؤسســـــــــة، موقــــــــع ع
 الشــــــــــــــــــــــــركة نشـــــــــــــــــــــــاط حســـــــــــــــــــــــب) د( أو ) ج( أو ) ب(

  .توسعها وخطة
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Part 3: Assessment of Expansion Plan’s Forms 
and Notifying SAMA 

   الخطة نماذج تقييم عملية: الثالث الجزء 
  املؤسسة وإبالغ

6. SAMA’s decision of non-objection /objection 
shall be issued if all relevant requirements set 
forth in Ar cle (5) above are submi ed by the 
company along the forms. 

 املمانعـــــــــــــــــة/املمانعة بعـــــــــــــــــدم املؤسســـــــــــــــــة قـــــــــــــــــرار  يصـــــــــــــــــدر  )٦ 
 ــــــــــــي املطلوبــــــــــــة املعلومــــــــــــات جميــــــــــــع تكــــــــــــون  أن شــــــــــــريطة

  .النماذج مع الشركة من مقدمة أعاله) ٥( املادة

7. In the case an insurance and/or reinsurance, 
brokerage and agency companies have not 
completed the required actions for opening 
the branch and / or a point of sale during the 
expected operation date submitted to SAMA, 
the company shall submit a written request to 
SAMA for extension no later than 15 working 
days from the end of six month period given in 
Ar cle (2/f), and the extension period shall be 
up to 3 months and for one me only. 

ن شــــــركات تنتــــــِه  لــــــم اإذ مــــــا حــــــال ــــــي )٧   إعــــــادة أو /و التــــــأم
ن رتيبـــــــــات مـــــــــن والوكالـــــــــة الوســـــــــاطة وشـــــــــركات التـــــــــأم  ال
 املوافـــــــــــق البيـــــــــــع نقطـــــــــــة أو /و الفـــــــــــرع الفتتـــــــــــاح الالزمـــــــــــة
ـــــــــا ـــــــــى فيجـــــــــب املتوقـــــــــع، التشـــــــــغيل تـــــــــاريخ خـــــــــالل عل  ع

ــــــــى التقــــــــدم الشــــــــركة  كتــــــــابي تمديــــــــد بطلــــــــب املؤسســــــــة إ
ـــــــاء مـــــــن عمـــــــل يـــــــوم ١٥ أقصـــــــاه موعـــــــد خـــــــالل ـــــــرة ان  ف

ـــــــا املشــــــار  الســـــــتة األشــــــهر   ،)و( الفقـــــــرة) ٢( املـــــــادة ــــــي إل
ــــــــــــى ــــــــــــرة تكــــــــــــون  أن ع  وبحــــــــــــد واحــــــــــــدة ملــــــــــــرة التمديــــــــــــد ف

  .أشهر ثالثة أق
8. The company shall notify SAMA, in writing, 

within 15 working days from the beginning of 
the operation of branches and/or points of 
sale. 

ــــــــــــــــى )٨   بافتتــــــــــــــــاح كتابيــــــــــــــــاً  املؤسســــــــــــــــة إبــــــــــــــــالغ الشــــــــــــــــركة ع
 مــــــن عمــــــل يــــــوم) ١٥( خــــــالل البيــــــع نقــــــاط أو /و الفــــــروع
  .التشغيل بداية

    

Part 4: Requirements and Condi ons  والشروط املتطلبات: الرابع الجزء  
    

Section 1: Opening Domestic Branches for 
Insurance and/or Reinsurance Companies: 

ن لشركات املحلية الفروع افتتاح: األول  القسم      التأم
ن إعادة أو /و   :التأم

9. Requirements for studying expansion plan of 
branches for insurance and/or reinsurance 
companies: 

 املحليــــــــــــــة الفــــــــــــــروع توســــــــــــــع خطــــــــــــــة دراســــــــــــــة متطلبــــــــــــــات )٩ 
ن لشركات ن إعادة أو /و التأم   التأم

a. Providing SAMA with the names, 
qualifications, and telephone numbers of 
managers and employees of the branches 
as well as the address of each branch. 

 وأرقـــــــــــــــام ومـــــــــــــــؤهالت بأســـــــــــــــماء املؤسســـــــــــــــة إفـــــــــــــــادة  )أ 
  .فرع كل وعنوان الفروع وموظفي مديري 

b. The employees shall be efficient and well 
experienced. 

رة الكفاءة توافر   )ب    .البشري  الكادر  ي والخ

c. Filling out sheet (1) of form (A) for 
opening domestic branches and points of 
sale for insurance and/or reinsurance 
companies. 

 الخـــــــــاص) أ( النمــــــــوذج مــــــــن) ١( الصــــــــفحة تعبئــــــــة  )ج 
 املحليــــــــــــــــــــة البيــــــــــــــــــــع ونقــــــــــــــــــــاط الفــــــــــــــــــــروع بافتتــــــــــــــــــــاح
ن لشركات ن إعادة أو /و التأم   .التأم
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10. After obtaining SAMA’s non-objection, the 
company shall  meet the following conditions: 

م )١٠  ـــــــــــ ـــــــــــى الحصـــــــــــول  بعـــــــــــد الشـــــــــــركة تل  ممانعـــــــــــة عـــــــــــدم ع
  :اآلتية الشروط باستيفاء املؤسسة

a. Fulfilling the licenses, registers, and legal 
certificates necessary for opening the 
branch, such as licenses of municipality, 
General Directorate of Civil Defense, 
Ministry of Commerce, and any other 
licenses. 

ـــــــــــراخيص اســـــــــــتكمال  )أ   والشـــــــــــهادات والســـــــــــجالت ال
 تــــــــــرخيص مثــــــــــل الفــــــــــرع لفــــــــــتح الالزمــــــــــة النظاميــــــــــة
 التجـــــــــــــــــــــــارة وزارة املـــــــــــــــــــــــدني، الـــــــــــــــــــــــدفاع البلديـــــــــــــــــــــــة،
  .آخر ترخيص وأي والصناعة،

b. Complying with the provisions of the 
Implementing Regulations relating to 
Saudization ratio in the branch. 

ام  )ب  ــــــــــ  لنظــــــــــام التنفيذيــــــــــة الالئحــــــــــة بمتطلبــــــــــات االل
ن شــــــــــــــركات مراقبــــــــــــــة  املتعلقــــــــــــــة التعــــــــــــــاوني التــــــــــــــأم

  .الفرع ي السعودة نسب بشأن
c. Provision of information network 

connected to the company’s system. 
ـــــــي بالنظـــــــام مرتبطـــــــة معلوماتيـــــــة شـــــــبكة تـــــــوافر   )ت   اآل

  .بالشركة الخاص
d. Provision of an internal control 

mechanism to control operations of the 
branch. 

ـــــــــــى الداخليـــــــــــة للرقابـــــــــــة آليـــــــــــة تـــــــــــوافر   )د   عمليـــــــــــات ع
  .الفرع

e. Provision of an appropriate and secure 
mechanism for keeping funds in the 
branch. 

 ـــــــي األمـــــــوال لحفـــــــظ وآمنـــــــة مناســـــــبة آليـــــــة وجـــــــود   )ه 
  .الفرع

f. Provision of a mechanism for receiving 
claims so the settlement of which shall be 
in accordance with the company’s policy 
and strategy, whether through the 
branches or headquarter. 

 تكــــــــــون  بحيــــــــــث املطالبــــــــــات الســــــــــتالم آليــــــــــة وجــــــــــود  )و 
راتيجية لسياســــــــة وفقــــــــاً  املطالبــــــــات تســــــــوية  واســــــــ
 أو  الفـــــــــرع خـــــــــالل مـــــــــن ذلـــــــــك تـــــــــم ســـــــــواء الشـــــــــركة
  .للشركة الرئيسية اإلدارة

g. Provision of a system for registering and 
keeping data of each policy sold through 
the branch, including name and address 
of its holders, date, validity and premiums 
and terms. 

 الخاصــــــــــة البيانــــــــــات وحفــــــــــظ قيــــــــــد نظــــــــــام وجــــــــــود  )ز 
ن بوثـــــائق ـــــ التـــــأم  الفـــــرع خـــــالل مـــــن بيعهـــــا تـــــم ال

 الوثـــــــائق، حملـــــــة وعنـــــــاوين أســـــــماء بيـــــــان يتضـــــــمن
ا، ومـــــــــــــــدة وثيقـــــــــــــــة، كـــــــــــــــل إبـــــــــــــــرام وتـــــــــــــــاريخ  ســـــــــــــــريا

ا تشتمل ال والشروط واألقساط   .عل
h. Ensuring that the branch’s employees 

have the efficiency required for dealing, 
combating and reporting financial crimes. 

 ملــــــــــوظفي املطلوبــــــــــة الكفــــــــــاءة تــــــــــوافر  مــــــــــن التأكــــــــــد  )ح 
 املاليـــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــرائم مـــــــــــــــــع التعامـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــرع

ا ا واإلبالغ ومكافح   .ع
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i. Ensuring that customer service 
employees are applying customer due 
diligence measures regarding 
identification of customers) Know Your 
Customer). 

 العمـــــــــــالء خدمـــــــــــة مـــــــــــوظفي تطبيـــــــــــق مـــــــــــن التأكـــــــــــد  )ط 
 العمـــــــــالء هويـــــــــة إزاء الواجبـــــــــة التحقـــــــــق إجـــــــــراءات

  ).عميلك اعرف(

j. Filling out sheet (2) of form (A) for 
opening domestic branches and points of 
sale for insurance and/or reinsurance 
companies and sending each branch's 
sitemap. 

 الخـــــــــاص) أ( النمــــــــوذج مــــــــن) ٢( الصــــــــفحة تعبئــــــــة  )ي 
 املحليــــــــــــــــــــة البيــــــــــــــــــــع ونقــــــــــــــــــــاط الفــــــــــــــــــــروع بافتتــــــــــــــــــــاح
ن لشــــــــــــــــركات ن إعــــــــــــــــادة أو /و التــــــــــــــــأم  مــــــــــــــــع التــــــــــــــــأم

  .فرع كل موقع مخطط إرسال
k. Provision of a plan for obtaining IFCE 

certification by the employees of each 
branch. 

ـــــــى فـــــــرع كـــــــل مـــــــوظفي حصـــــــول  خطـــــــة  )ك   الشـــــــهادة ع
ن أساسيات ي العامة   ).IFCE( التأم

l. The employee should be of the staff of the 
insurance company, subscribed in the 
General Organization for Social Insurance, 
and, if foreigner, sponsored by the 
insurance company. 

ن لشـــــــــــــــــركة تابعـــــــــــــــــاً  املوظـــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــون  أن  )ل   التـــــــــــــــــأم
ــــــــى االجتماعيــــــــة، بالتأمينــــــــات ومســــــــجالً   كفالــــــــة وع
ن شـــــــــركة  املوظـــــــــف كـــــــــان إذا مـــــــــا حـــــــــال ـــــــــي التـــــــــأم
  .ياً أجنب

m. Complying with working hours specified 
by SAMA. 

ام  )م  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ العمـــــــــــــــــــل بســـــــــــــــــــاعات االل  تحـــــــــــــــــــددها ال
  .النقد مؤسسة

      

Sec on 2: Opening Points of Sale for Insurance 
Companies: 

ن لشركات البيع نقاط افتتاح: الثاني القسم   :التأم

 Points of Sale for Insurance Companies:   ن لشركات البيع نقاط   :التأم
11. Requirements for studying expansion plan 

points of sale for insurance companies: 
 لشــــــركات البيــــــع نقــــــاط توســــــع خطــــــة دراســــــة متطلبــــــات )١١ 

ن   :التأم
a. Defining insurance products to be sold 

through the point of sale, provided that 
they are restricted to the products with 
predetermined underwriting standards 
and, thus, there is no need for reviewing 
each customer. 

 مــــــــــن بيعهــــــــــا املــــــــــراد التأمينيــــــــــة املنتجــــــــــات تحديــــــــــد  )أ 
ـــــــى قصـــــــرها مـــــــع البيـــــــع نقطـــــــة خـــــــالل  املنتجـــــــات ع
ــــــــــــــ ر  تكــــــــــــــون  ال ــــــــــــــا االكتتــــــــــــــاب معــــــــــــــاي  محــــــــــــــددة ف
ــــــــى تحتــــــــاج وال  قاً مســــــــب ــــــــى عميــــــــل كــــــــل دراســــــــة إ  ع
  .حدة

b. Filling out sheet (1) of form (A) for 
opening domestic branches and points of 
sale for Insurance and/or reinsurance 
companies. 

 الخـــــــــاص) أ( النمــــــــوذج مــــــــن) ١( الصــــــــفحة تعبئــــــــة  )ب 
 املحليــــــــــــــــــــة البيــــــــــــــــــــع ونقــــــــــــــــــــاط الفــــــــــــــــــــروع بافتتــــــــــــــــــــاح
ن لشركات ن إعادة أو /و التأم   .التأم

12. After obtaining SAMA’s non-objection, the 
company shall  meet the following conditions: 

م )١٢  ـــــــــــ ـــــــــــى الحصـــــــــــول  بعـــــــــــد الشـــــــــــركة تل  ممانعـــــــــــة عـــــــــــدم ع
  :اآلتية الشروط باستيفاء املؤسسة
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ن وشركات الوساطة والوكالة    إعادة التأم

a. Provision of hardware necessary to 
perform business efficiently, including 
issuance of policies in accordance with 
the company’s underwriting policy. 

رونيـــــــــــــــــــــة األجهـــــــــــــــــــــزة تـــــــــــــــــــــوافر   )أ   ألداء الالزمـــــــــــــــــــــة اإللك
 الوثـــــــــائق إصـــــــــدار  ذلـــــــــك ـــــــــي بمـــــــــا بفعاليـــــــــة العمـــــــــل

  .الشركة لدى االكتتاب لسياسة وفقاً 

b. Ensuring that points of sale are connected 
to the company’s system. 

ـــــــــي بالنظـــــــــام مرتبطـــــــــة البيـــــــــع نقـــــــــاط تكـــــــــون  أن  )ب   اآل
  .للشركة

c. Providing SAMA with the names, 
qualifications, and telephone numbers of 
managers and employees of the point of 
sale as well as the address of each point of 
sale. 

 وأرقـــــــــــــــام ومـــــــــــــــؤهالت بأســـــــــــــــماء املؤسســـــــــــــــة إفـــــــــــــــادة  )ج 
 كــــــــــــل وعنــــــــــــوان البيــــــــــــع نقــــــــــــاط ومــــــــــــوظفي مــــــــــــديري 
  .بيع نقطة

d. Ensuring that there is an internal control 
mechanism in place to control operations 
of the points of sale. 

ـــــــى الداخليـــــــة الرقابـــــــة آليــــــة كفـــــــاءة مـــــــن التأكــــــد  )د   ع
  .البيع نقاط عمليات

e. Ensuring that there is an appropriate and 
secure mechanism in place for keeping 
funds in the points of sale. 

 ـــــــي األمـــــــوال لحفـــــــظ وآمنـــــــة مناســـــــبة آليـــــــة وجـــــــود  )ه 
 .البيع نقاط

f. Keeping records and policies issued 
through the points of sale, including name 
and address of policyholders and date, 
validity and premiums and terms of each 
policy. 

ن ووثــــــــــــــــــــائق الســــــــــــــــــــجالت حفــــــــــــــــــــظ  )و  ــــــــــــــــــــ التــــــــــــــــــــأم  ال
 بأســــــــــــــــماء بيــــــــــــــــان مــــــــــــــــع البيــــــــــــــــع نقــــــــــــــــاط تصــــــــــــــــدرها
 كــــــــــــــل إبــــــــــــــرام وتــــــــــــــاريخ الوثــــــــــــــائق حملــــــــــــــة وعنــــــــــــــاوين
ا وثيقــــــــــــــــة ــــــــــــــــ والشــــــــــــــــروط واألســــــــــــــــعار  وســــــــــــــــريا  ال
ا تشتمل  .عل

g. Ensuring that the points of sale’ 
employees have the efficiency required 
for dealing, combating and reporting 
financial crimes. 

 ـــــــــــي البيـــــــــــع نقـــــــــــاط مـــــــــــوظفي كفـــــــــــاءة مـــــــــــن التأكـــــــــــد  )ز 
ــــــــــــــــــا املاليــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــرائم مــــــــــــــــــع التعامــــــــــــــــــل  ومكافح

ا واإلبالغ  .ع
h. Ensuring that customer service 

employees are applying customer due 
diligence measures regarding 
identification of customers (know Your 
Customer). 

 العمـــــــــــالء خدمـــــــــــة مـــــــــــوظفي تطبيـــــــــــق مـــــــــــن التأكـــــــــــد  )ح 
 مــــــــــــــــــن للتحقــــــــــــــــــق الواجبــــــــــــــــــة العنايــــــــــــــــــة إجــــــــــــــــــراءات

 ).عميلك اعرف( العمالء

i. The employee should be of the staff of the 
insurance company, subscribed in the 
General Organization for Social Insurance, 
and, if foreigner, sponsored by the 
insurance company. 

ن لشـــــــــــــــــركة تابعـــــــــــــــــاً  املوظـــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــون  أن  )ط   التـــــــــــــــــأم
ــــــــى االجتماعيــــــــة، بالتأمينــــــــات ومســــــــجالً   كفالــــــــة وع
ن شـــــــــركة  املوظـــــــــف كـــــــــان إذا مـــــــــا حـــــــــال ـــــــــي التـــــــــأم
 .أجنبياً 
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ن وشركات الوساطة والوكالة    إعادة التأم

j. The purpose of the points of sale shall 
include receiving claims filed by 
customers and not be restricted to 
marketing insurance products. 

ــــــــــــــى البيــــــــــــــع نقــــــــــــــاط مــــــــــــــن الغــــــــــــــرض يقتصــــــــــــــر  أال   )ي   ع
 يجــــــــب وإنمـــــــا فقــــــــط التأمينيـــــــة املنتجــــــــات تســـــــويق

 مـــــــن املطالبـــــــات باســـــــتالم النقطـــــــة تلـــــــك تقـــــــوم أن
 .العمالء

k. Filling out sheet (2) of form (A) for 
opening domestic branches and points of 
sale for insurance and/or reinsurance 
companies  and sending each point of sale 
sitemap.   

 الخـــــــــاص) أ( النمــــــــوذج مــــــــن) ٢( الصــــــــفحة تعبئــــــــة  )ك 
 املحليــــــــــــــــــــة البيــــــــــــــــــــع ونقــــــــــــــــــــاط الفــــــــــــــــــــروع بافتتــــــــــــــــــــاح
ن إعــــــــــــــــادة أو /و نالتــــــــــــــــأم لشــــــــــــــــركات  مــــــــــــــــع التــــــــــــــــأم

 .بيع نقطة كل موقع مخطط إرسال
 Points of Sale at Travel Agencies and Car 

Showrooms for Insurance Companies: 
  معـــــــــــارض أو  الســـــــــــفر  مكاتـــــــــــب داخـــــــــــل البيـــــــــــع نقـــــــــــاط 

ن لشركات السيارات  :التأم

13. Requirements for studying expansion plan of 
points of sale at travel agencies and car 
showrooms for Insurance companies: 

 داخـــــــــل البيـــــــــع نقـــــــــاط توســـــــــع خطـــــــــة دراســـــــــة متطلبـــــــــات )١٣ 
 لشـــــــــــــــــركات الســـــــــــــــــيارات معـــــــــــــــــارض أو  الســـــــــــــــــفر  مكاتـــــــــــــــــب
ن  :التأم

a. Providing SAMA with a copy of the 
acceptance of the entities through the 
offices of which the company will sell its 
products to obtain SAMA’s non-
objection/objection. 

 الجهــــــــــة موافقـــــــــة مـــــــــن بنســـــــــخة املؤسســـــــــة تزويـــــــــد  )أ 
ـــــــــ ـــــــــا بيـــــــــع الشـــــــــركة تنـــــــــوي  ال  خـــــــــالل مـــــــــن منتجا

ـــــــــــا ـــــــــــى للحصـــــــــــول  مكات  ممانعـــــــــــة/ممانعة عـــــــــــدم ع
 .املؤسسة

b. Filling out sheet (1) of form (A) for 
opening domestic branches and points of 
sale for insurance and/or reinsurance 
companies. 

 الخـــــــــاص) أ( النمــــــــوذج مــــــــن) ١( الصــــــــفحة تعبئــــــــة  )ب 
 املحليــــــــــــــــــــة البيــــــــــــــــــــع ونقــــــــــــــــــــاط الفــــــــــــــــــــروع بافتتــــــــــــــــــــاح
ن لشركات ن إعادة أو /و التأم  .التأم

14. After obtaining SAMA’s non-objection, the 
company shall  meet the following conditions: 

م )١٤  ـــــــــــ ـــــــــــى الحصـــــــــــول  بعـــــــــــد الشـــــــــــركة تل  ممانعـــــــــــة عـــــــــــدم ع
 :اآلتية الشروط باستيفاء املؤسسة

a. Ensuring that there is a place allocated for 
the employee at the point of sale in a way 
that is obvious that the employee is an 
employee of the insurance company, not 
of renter’s company. 

 للموظــــــــــــــــف مخصــــــــــــــــص مكــــــــــــــــان تــــــــــــــــوافر  ضــــــــــــــــرورة  )أ 
 معــــــــــــه يتضــــــــــــح بشــــــــــــكل النقــــــــــــاط ــــــــــــذه املتواجــــــــــــد

ن لشركة تبعيته  .املؤجر لشركة وليس التأم

b. The employee should be of the staff of the 
insurance company, subscribed in the 
General Organization for Social Insurance, 
and, in if foreigner, sponsored by the 
insurance company. 

ن لشـــــــــــــــــركة تابعـــــــــــــــــاً  املوظـــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــون  أن  )ب   التـــــــــــــــــأم
ــــــــى االجتماعيــــــــة، بالتأمينــــــــات ومســــــــجالً   كفالــــــــة وع
ن شـــــــــركة  املوظـــــــــف كـــــــــان إذا مـــــــــا حـــــــــال ـــــــــي التـــــــــأم
 .أجنبياً 
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ن وشركات الوساطة والوكالة    إعادة التأم

c. The employee should carry a company ID 
card clarifying the company's name and 
his photo and employee number. 

 بطاقــــــــــــــة الشــــــــــــــركة موظــــــــــــــف يحمــــــــــــــل أن ضــــــــــــــرورة  )ج 
ن شــــــــــــركة اســــــــــــم توضــــــــــــح عمــــــــــــل  وصــــــــــــورة التــــــــــــأم
 .الوظيفي ورقمه املوظف

d. Ensuring that there are advertising boards 
inside showrooms clarifying that the point 
of sale is affiliated to the insurance 
company. 

 توضــــــــــح املعــــــــــرض داخــــــــــل إعالنيــــــــــة لوحــــــــــة تــــــــــوافر   )د 
ن لشركة تابعة البيع نقطة أن  .التأم

e. Providing SAMA with the rental contract 
entered with entities through the offices 
of which the company will sell its 
products. 

 مـــــــع اإليجـــــــار  عقـــــــد مـــــــن بنســـــــخة املؤسســـــــة تزويـــــــد  )ه 
ا البيع نقطة فتح املزمع الجهة  .ف

f. Provision of hardware necessary to 
perform business efficiently, including 
issuance of policies in accordance with 
the insurance company’s underwriting 
policy. 

رونيـــــــــــــــــــــة األجهـــــــــــــــــــــزة تـــــــــــــــــــــوافر   )و   ألداء الالزمـــــــــــــــــــــة اإللك
 الوثـــــــــائق إصـــــــــدار  ذلـــــــــك ـــــــــي بمـــــــــا بفعاليـــــــــة العمـــــــــل

ن شركة لدى االكتتاب لسياسة وفقاً   .التأم

g. Ensuring that points of sale are connected 
to the insurance company’s system. 

ـــــــــي بالنظـــــــــام مرتبطـــــــــة البيـــــــــع نقـــــــــاط تكـــــــــون  أن  )ز   اآل
ن لشركة  .التأم

h. Filling out sheet (2) of form (A) for 
opening domestic branches and points of 
sale for insurance and/or reinsurance 
companies and sending each point of sale 
sitemap.   

 الخـــــــــاص) أ( النمــــــــوذج مــــــــن) ٢( الصــــــــفحة تعبئــــــــة  )ح 
 املحليــــــــــــــــــــة البيــــــــــــــــــــع ونقــــــــــــــــــــاط الفــــــــــــــــــــروع بافتتــــــــــــــــــــاح
ن لشــــــــــــــــركات ن إعــــــــــــــــادة أو /و التــــــــــــــــأم  مــــــــــــــــع التــــــــــــــــأم

 .بيع نقطة كل موقع مخطط إرسال
i. Providing SAMA with the names, 

qualifications, telephone numbers and 
experience profiles of the employees at 
the point of sale. 

ــــــــــــرات بمــــــــــــؤهالت املؤسســــــــــــة تزويــــــــــــد  )ط   وأســــــــــــماء وخ
 .البيع نقاط بموظفي االتصال وأرقام

    

Sec on 3: Opening Branches Abroad for 
Reinsurance Companies: 

 إعادة لشركات الخارجية الفروع افتتاح: الثالث القسم 
ن   :التأم

15. Requirements for studying expansion plan of 
branches abroad for reinsurance companies: 

 الخارجيـــــــــــة الفـــــــــــروع توســـــــــــع خطـــــــــــة دراســـــــــــة متطلبـــــــــــات )١٥ 
ن إعادة لشركات   :التأم

a. Submitting a feasibility study and a three-
year business plan. 

 ملدة عمل وخطة اقتصادية جدوى  دراسة تقديم  )أ 
  .قادمة سنوات ثالث

b. Defining risks the company may 
encounter when opening a branch abroad 
and the plan proposed to manage such 
risks. 

 لها تتعرض قد ال باملخاطر  شاملة دراسة تقديم  )ب 
 وآلية اململكة خارج فرع افتتاح جّراء الشركة
رحة الشركة   .املخاطر هذه إلدارة املق
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ن وشركات الوساطة والوكالة    إعادة التأم

c. Determining the abroad expansion impact 
on the company’s solvency. 

ي التوسع أثر  تحديد  )ج  ى الخار  لدى املالءة هامش ع
  .الشركة

d. Ensuring that there is an internal control 
mechanism in place to control operations 
of the branches abroad. 

ى الداخلية الرقابة آلية كفاءة ضمان  )د   عمليات ع
  .اململكة خارج الشركة فروع

e. Filling out sheet (1) of form (B) for 
opening abroad branches for reinsurance 
companies. 

 الخاص) ب( النموذج من) ١( الصفحة تعبئة  )ه 
ن إعادة لشركات الخارجية الفروع بافتتاح   .التأم

16. After obtaining SAMA’s non-objection, the 
company shall  meet the following conditions: 

ـــــــــــ )١٦  ـــــــــــى الحصـــــــــــول  بعـــــــــــد الشـــــــــــركة متل  ممانعـــــــــــة عـــــــــــدم ع
 :اآلتية الشروط باستيفاء املؤسسة

a. Obtaining approval of the host-country 
insurance supervisor to exchange 
information with SAMA. 

ى الحصول   )أ  ى املشرفة الجهة موافقة ع  قطاع ع
ن ا فروع افتتاح املزمع الدولة ي التأم  لتبادل ف

  .املؤسسة مع العالقة ذات املعلومات
b. The company shall meet the regulatory 

requirements for obtaining a license to 
conduct reinsurance activity in the 
jurisdiction in which the company will 
open branches. 

 للحصول  النظامية للمتطلبات الشركة استيفاء  )ب 
ى ن إعادة نشاط مزاولة ترخيص ع  ي التأم

ا فروع افتتاح ي الشركة ترغب ال الدولة   .ف

c. Providing SAMA with all supervisory   
and regulatory decisions that may be 
issued in the future by the host-country 
insurance supervisor. 

ن إعادة شركة تزود  )ج   بالتقارير  املؤسسة التأم
 من مستقبالً  تصدر  قد ال واإلشرافية الرقابية
ى تشرف ال الجهة   .الخارج ي الشركة فرع ع

d. Filling out sheet (2) of form (B) for 
opening abroad branches for reinsurance 
companies and sending each branch's 
sitemap.   

 الخاص) ب( النموذج من) ٢( الصفحة تعبئة  )د 
ن إعادة لشركات الخارجية الفروع بافتتاح  التأم

  .فرع كل موقع مخطط إرسال مع الخارجية
    

Sec on 4: Opening Domes c Branches for 
Insurance Agencies and Brokerages’ companies: 

 الوساطة لشركات املحلية الفروع افتتاح: الرابع القسم 
  :والوكالة

17. Insurance Brokerage companies shall not 
open more than one branch in each 
administrative region of the Kingdom, 
provided that the total number of branches 
shall not exceed five. 

ن وســـــــــطاء لشـــــــــركات يكـــــــــون  أال  يجــــــــب )١٧  ـــــــــر  التـــــــــأم  مـــــــــن أك
 منــــــــــــاطق مــــــــــــن إداريــــــــــــة منطقــــــــــــة كــــــــــــل ــــــــــــي واحــــــــــــد فــــــــــــرع

ي يتجـــــــــــــــاوز  وأال  اململكـــــــــــــــة،  ـــــــــــــــي الفـــــــــــــــروع عـــــــــــــــدد إجمـــــــــــــــا
  .فروع خمسة السعودية العربية اململكة

18. Insurance Agency Companies shall be allowed 
to open five branches when its capital 
amounts to SAR 500,000, and it shall increase 
its capital by SAR 100,000 at least for every 
additional branch it requests to open. 

ن وكـــــــــالء لشـــــــــركات يســـــــــمح )١٨   عنـــــــــد فـــــــــروع بخمســـــــــة التـــــــــأم
 شــــــــركة طلــــــــب وعنــــــــد ريــــــــال، ٥٠٠٫٠٠٠ املــــــــال رأس بلــــــــوغ
ن وكالـــــــــة ـــــــــى يزيـــــــــد الفـــــــــروع مـــــــــن عـــــــــدداً  الــــــــــتأم  ذلـــــــــك، ع
ــــــا  ألــــــف مائــــــة عــــــن يقــــــل ال  بمبلــــــغ املــــــال رأس زيــــــادة فعل
ي فرع كل عن ريال   .إضا
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ن وشركات الوساطة والوكالة    إعادة التأم

19. Requirements for studying expansion plan of 
branches for Insurance agency and brokerage 
companies: 

 لشــــــــــــركات الفــــــــــــروع توســــــــــــع خطــــــــــــة دراســــــــــــة متطلبــــــــــــات )١٩ 
  :والوكالة الوساطة

a. Providing SAMA with the names, 
qualifications, and telephone numbers of 
managers and employees of the branches 
as well as the address of each branch. 

 وموظفي مديري  وأرقام بأسماء املؤسسة إفادة  )أ 
  .فرع كل وعنوان الفروع

b. The employees shall be efficient and well 
experienced. 

رة.كوادر بشرية ذات توافر   )ب    كفاءة وخ

c. Filling out sheet (1) of form (C) for opening 
domestic branches for insurance agency 
and brokerage companies. 

) من النموذج (ج) الخاص ١تعبئة الصفحة (  )ج 
بافتتاح الفروع املحلية لشركات الوساطة 

  والوكالة.
20. After obtaining SAMA’s non-objection, the 

company shall  meet the following conditions: 
ـــــــــــى  )٢٠  م الشـــــــــــركة بعـــــــــــد الحصـــــــــــول ع ـــــــــــ  عـــــــــــدم ممانعـــــــــــةتل

  املؤسسة باستيفاء الشروط اآلتية:
a. Finalizing the licenses, registers and legal 

certificates necessary for opening the 
branch, such as licenses of municipality, 
General Directorate of Civil Defense, 
Ministry of Commerce and any other 
licenses. 

راخيص استكمال  )أ   والشهادات والسجالت ال
 ترخيص مثل الفرع لفتح الالزمة النظامية
 والصناعة، التجارة وزارة املدني، الدفاع البلدية،

  .آخر ترخيص وأي

b. Complying with the provisions of the 
Implementing Regulations relating to 
Saudization ratio in the branch. 

ام  )ب   لنظام التنفيذية الالئحة بمتطلبات االل
ن شركات مراقبة  بشأن املتعلقة التعاوني التأم
  .الفرع ي السعودة نسب

c. Provision of information network 
connected to the company’s system. 

ي بالنظام مرتبطة معلوماتية شبكة توافر   )ج   اآل
  .بالشركة الخاص

d. Ensuring that there is an internal control 
mechanism in place to control operations 
of the branch. 

ى الداخلية للرقابة آلية توافر   )د    .الفرع عمليات ع

e. Ensuring that there is an appropriate and 
secure mechanism in place for keeping 
funds in the branch. 

ي الفرع. ةآلية مناسبة وآمن وجود  )ه    لحفظ األموال 

f. Provision of a mechanism for receiving 
claims so the settlement of which shall be 
in accordance with the company’s policy 
and strategy, whether through the 
branches or headquarter. 

ث تكون تسوية وجود آلية الستالم املطالبات بحي  )و 
راتيجية الشركةاملطالبات وفقًا لسياسة   واس

سواء تم ذلك من خالل الفرع أو اإلدارة الرئيسية 
  للشركة.

g. Provision of a system for registering and 
keeping data of each policy sold through 
the branch, including name and address 
of its holders, date, validity and premiums 
and terms. 

وجود نظام قيد وحفظ البيانات الخاصة بوثائق   )ز 
ن ال تم بيعها من خالل الفرع يتضمن بيان  التأم
أسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة، 
ا. ا، واألقساط والشروط ال تشتمل عل   ومدة سريا
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h. Ensuring that the branch’s employees 
have the efficiency required for dealing, 
combating and reporting financial crimes. 

ي من التأكد   )ح  توافر الكفاءة املطلوبة ملوظفي الفرع 
ا. ا واإلبالغ ع   التعامل مع الجرائم املالية ومكافح

i. Ensuring that customer service 
employees are applying customer due 
diligence measures regarding 
identification of customers (Know Your 
Customer). 

جراءات إالتأكد من تطبيق موظفي خدمة العمالء   )ط 
(اعرف  التحقق الواجبة إزاء هوية العمالء

  عميلك).

j. Filling out sheet (2) of form (C) for opening 
domestic branches for insurance agency 
and brokerage companies and sending 
each branch's sitemap. 

) من النموذج (ج) الخاص ٢تعبئة الصفحة (  )ي 
بافتتاح الفروع املحلية لشركات الوساطة والوكالة 

  .فرع كل إرسال مخطط موقعمع 
k. Provision of a plan for obtaining IFCE 

certification by the employees of each 
branch. 

ى الشهادة العامة  كل خطة حصول موظفي  )ك  فرع ع
ن   ).IFCE( ي أساسيات التأم

l. Written approval by the insurance and/or 
reinsurance company for opening the 
branch (only for agency companies). 

ن و/أو إعادة   )ل  املوافقة الخطية من شركات التأم
ى افتتاح  ن ع (خاص بشركات الفرع التأم

  الوكالة).
m. Complying with working hours specified 

by SAMA. 
ام بساعات العمل ال تحددها مؤسسة   )م  االل

  النقد.
n. The employee should be of the staff of the 

agency or brokerage company, subscribed 
in the General Organization for Social 
Insurance, and, if foreigner, sponsored by 
the agency or brokerage company. 

 الوساطة أو الوكالة لشركة اً أن يكون املوظف تابع  )ن 
ى كفالة  االجتماعية، ومسجاًل بالتأمينات وع

كان  ما إذا ي حال الوساطة أو الوكالةشركة 
  .اً املوظف أجنبي

    

Sec on 5: Opening Points of Sale for Insurance 
Agency Companies: 

  :القسم الخامس: افتتاح نقاط البيع لشركات الوكالة 

 Points of Sale for Insurance Agency 
Companies: 

  الوكالة لشركات البيع نقاط:  

21. Requirements for studying expansion plan 
points of sale for Insurance Agency 
Companies: 

لشــــــركات  دراســــــة خطــــــة توســــــع نقــــــاط البيــــــعمتطلبــــــات  )٢١ 
  الوكالة:

a. Defining insurance products to be sold 
through the point of sale, provided that 
they are restricted to the products with 
predetermined underwriting standards 
and, thus, there is no need for reviewing 
each customer. 

تحديد املنتجات التأمينية املراد بيعها من خالل   )أ 
ى املنتجات ال تكون  نقطة البيع مع قصرها ع

ر االكتتاب  ا محددة مسبقًا وال تحتاج فمعاي
ى حدة.لدراسة   كل عميل ع

b. Filling out sheet (1) of form (D) for 
opening points of sale for insurance 
agency companies. 

) من النموذج (د) الخاص ١تعبئة الصفحة (  )ب 
  بافتتاح نقاط البيع لشركات الوكالة.
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ن وشركات الوساطة والوكالة    إعادة التأم

22. After obtaining SAMA’s non-objection, the 
company shall  meet the following conditions: 

ـــــــــــى  )٢٢  م الشـــــــــــركة بعـــــــــــد الحصـــــــــــول ع ـــــــــــ  عـــــــــــدم ممانعـــــــــــةتل
  املؤسسة باستيفاء الشروط اآلتية:

a. Provision of hardware necessary to 
perform business efficiently, including 
issuance of policies in accordance with 
the insurance company’s underwriting 
policy. 

رونية الالزمة ألداء العمل توافر األجهزة اإل  )أ  لك
ي ذلك إصدار الوثائق وفقًا لسياسة  بفعالية بما 

ن االكتتاب لدى شركة   .التأم

b. Ensuring that points of sale are connected 
to the insurance company’s system. 

ي لشركة أن تكون نقاط البيع مرتبطة  )ب   بالنظام اآل
ن   .التأم

c. Ensuring that there is an internal control 
mechanism in place to control operations 
of the points of sale. 

ى اآلية  كفاءة التأكد من  )ج  لرقابة الداخلية ع
  عمليات نقاط البيع.

d. Ensuring that there is an appropriate and 
secure mechanism in place for keeping 
funds in points of sale. 

ي نقاط  ةوجود آلية مناسبة وآمن  )د  لحفظ األموال 
  البيع.

e. Keeping records and policies issued 
through the point of sale, including name 
and address of policyholders and date, 
validity and premiums and terms of each 
policy. 

ن ال تصدرها   )ه  حفظ السجالت ووثائق التأم
نقاط البيع مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق 
ا واألسعار والشروط  وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريا

ا.شال ت   تمل عل
f. Ensuring that the points of sale’ 

employees have the efficiency required 
for dealing, combating and reporting 
financial crimes. 

ي التعامل   )و  التأكد من كفاءة موظفي نقاط البيع 
ا.ممع الجرائم املالية و  ا واإلبالغ ع   كافح

g. Ensuring that customer service 
employees are applying customer due 
diligence measures regarding 
identification of customers (Know Your 
Customer). 

التأكد من تطبيق موظفي خدمة العمالء إجراءات   )ز 
 اعرفالعناية الواجبة للتحقق من العمالء (

  عميلك).

h. The employee should be of the staff of the 
insurance agency company, subscribed in 
the General Organization for Social 
Insurance, and, in case of a foreigner, 
sponsored by the insurance agency 
company. 

لشركة الوكالة ومسجاًل  اً أن يكون املوظف تابع  )ح 
ى كفالة  االجتماعية، بالتأمينات يوع  الوكيل 

  .اً كان املوظف أجنبيما إذا حال 

i. The purpose of the points of sale shall 
include receiving claims filed by 
customers and not be restricted to 
marketing insurance products. 

ى تسويق  أال   )ط  يقتصر الغرض من نقاط البيع ع
املنتجات التأمينية فقط وإنما يجب أن تقوم تلك 

  النقطة باستالم املطالبات من العمالء.
j. Filling out sheet (2) of form (D) for 

opening points of sale for insurance 
agency companies and sending each point 
of sale sitemap.   

) من النموذج (د) الخاص ٢تعبئة الصفحة (  )ي 
إرسال بافتتاح نقاط البيع لشركات الوكالة مع 

  كل نقطة بيع.مخطط موقع 
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k. Providing SAMA with the names, 
qualifications, telephone numbers and 
experience profiles of the employees of 
the point of sale. 

رات بمؤهالت املؤسسة تزويد  )ك   وأرقام وأسماء وخ
  .البيع نقاط بموظفي االتصال

 Points of Sale at Travel Agencies and Car 
Showrooms for Insurance Agency 
Companies: 

   نقـــــــــــاط البيـــــــــــع داخـــــــــــل مكاتـــــــــــب الســـــــــــفر أو معـــــــــــارض
  :لشركات الوكالة السيارات

23. Requirements for studying expansion plan of 
points of sale at travel agencies and car 
showrooms for insurance agency companies: 

داخـــــــــل  دراســـــــــة خطـــــــــة توســـــــــع نقـــــــــاط البيـــــــــعمتطلبـــــــــات  )٢٣ 
مكاتـــــــب الســـــــفر أو معـــــــارض الســـــــيارات لشـــــــركات وكـــــــالء 

ن:   التأم
a. Providing SAMA with a copy of the 

acceptance of the entities through the 
offices of which the company will sell its 
products to obtain SAMA’s non-
objection/objection. 

ال  الجهة موافقةتزويد املؤسسة بنسخة من   )أ 
ا ا من خالل مكات  تنوي الشركة بيع منتجا

ى عدم ممانعة/ممانعة املؤسسة.   للحصول ع

b. Filling out sheet (1) of form (D) for 
opening points of sale for insurance 
agency companies. 

) النموذج (د) الخاص بافتتاح ١تعبئة الصفحة (  )ب 
ن.نقاط البيع لشركات وكالء التأ   م

24. After obtaining SAMA’s non-objection, the 
company shall  meet the following conditions: 

م )٢٤  ـــــــــــ ـــــــــــى الحصـــــــــــول  بعـــــــــــد الشـــــــــــركة تل  ممانعـــــــــــة عـــــــــــدم ع
  :اآلتية الشروط باستيفاء املؤسسة

a. Ensuring that there is a place allocated for 
the employee at the point of sale in a way 
that is obvious that the employee is an 
employee of the insurance agency 
company, not of renter’s company. 

ضرورة توافر مكان مخصص للموظف املتواجد   )أ 
ذه النقاط بشكل يتضح معه تبعيته لشركة 

ن وليس لشركة املؤجر.   وكالة التأم

b. The employee should be of the staff of the 
insurance agency company, subscribed in 
the General Organization for Social 
Insurance, and, in case of a foreigner, 
sponsored by the insurance agency 
company. 

ن   )ب  أن يكون املوظف تابعًا لشركة وكالة التأم
ى كفالة  ومسجاًل بالتأمينات االجتماعية، وع

  ي حال ما إذا كان املوظف أجنبيًا. الشركة

c. The employee should carry a company ID 
card clarifying the company's name and 
his photo and employee number. 

ضرورة أن يحمل موظف الشركة بطاقة عمل   )ج 
ن وصورة املوظف  توضح اسم شركة وكالة التأم

  ورقمه الوظيفي.
d. Ensuring that there are advertising boards 

inside showrooms clarifying that the point 
of sale is affiliated to the agency insurance 
agency company. 

توافر لوحة إعالنية داخل املعرض توضح أن   )د 
ن.   نقطة البيع تابعة لشركة وكالة التأم

e. Ensuring that there is an appropriate and 
secure mechanism in place for keeping 
funds in points of sale. 

ي   )ه  ضمان وجود آلية مناسبة وآمنة لحفظ األموال 
  نقطة البيع.
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f. Providing SAMA with the rental contract 
entered with entities through the offices 
of which the company will sell its 
products. 

املؤسسة بنسخة من عقد اإليجار مع الجهة تزويد   )و 
ا.   املزمع فتح نقطة البيع ف

g. Filling out sheet (2) of form (D) for 
opening points of sale for insurance 
agency companies and sending each point 
of sale sitemap.   

) من النموذج (د) الخاص ٢تعبئة الصفحة (  )ز 
البيع لشركات الوكالة مع إرسال بافتتاح نقاط 

  مخطط موقع كل نقطة بيع.
h. Provision of hardware necessary to 

perform business efficiently, including 
issuance of policies in accordance with 
the insurance company’s underwriting 
policy. 

رونية الالزمة ألداء   )ح  العمل توافر األجهزة اإللك
ي ذلك إصدار الوثائق وفقًا لسياسة  بفعالية بما 

ن.   االكتتاب لدى شركة التأم

i. Ensuring that points of sale are connected 
to the insurance company’s system. 

ي لشركة   )ط  أن تكون نقاط البيع مرتبطة بالنظام اآل
ن.   التأم

j. Providing SAMA with the qualifications, 
names, and telephone numbers and 
experience profiles of the employees of 
the point of sale. 

رات وأسماء وأرقام   )ي  تزويد املؤسسة بمؤهالت وخ
  االتصال بموظفي نقاط البيع.

25. The Brokerage and agency company shall 
inform SAMA 30 days in advance of any 
relocation of its headquarters within the city. 

ـــــــي نقـــــــل املركـــــــز  )٢٥  عنـــــــد رغبـــــــة شـــــــركة الوســـــــاطة والوكالـــــــة 
ــــــــــــــــا إبــــــــــــــــالغ  الرئيســــــــــــــــ للشــــــــــــــــركة داخــــــــــــــــل املدينــــــــــــــــة فعل

ن يومًا.   املؤسسة بمدة ال تقل عن ثالث

26. The relocation of any branches by the 
company, non-objected by SAMA, to another 
city shall be subject to the requirements and 
conditions for opening new branches. 

ن  )٢٦  ن و/أو إعــــــــــــــادة التــــــــــــــأم عنــــــــــــــد رغبــــــــــــــة شــــــــــــــركة التــــــــــــــأم
ـــــــــي نقـــــــــل أحـــــــــد فروعهـــــــــا  وشـــــــــركات الوســـــــــاطة والوكالـــــــــة 
ــــــــــا مــــــــــن قبــــــــــل  ــــــــــى عــــــــــدم ممانعــــــــــة عل ــــــــــ حصــــــــــلت ع ال
ـــــــــــــى مدينـــــــــــــة أخـــــــــــــرى فإنـــــــــــــه تطبـــــــــــــق عليـــــــــــــه  املؤسســـــــــــــة إ

  الجديدة. متطلبات وشروط افتتاح الفروع
    

Part 5: Closing Domes c Branches and/or Points 
of Sale for Insurance and/or Reinsurance, 

Brokerage, and Agency Companies 

الجزء الخامس: عمليات إغالق الفروع و/أو نقاط البيع  
ن وشركات  ن و/أو إعادة التأم املحلية لشركات التأم

  الوساطة والوكالة
27. The company shall first obtain a written non-

objection from SAMA for closing branches 
and/or points of sale and provide SAMA with 
its plan for ceasing operations through such 
branches and/or points of sale and rights and 
obligations under policies issued therefrom. 

ــــــــــى الشــــــــــركة أخــــــــــذ عــــــــــدم ممانعــــــــــة املؤسســــــــــة  )٢٧  يجــــــــــب ع
الكتابيـــــــــــــة قبــــــــــــــل إغــــــــــــــالق الفــــــــــــــروع و/أو نقــــــــــــــاط البيــــــــــــــع 
وتزويـــــــــــــــد املؤسســـــــــــــــة بخطـــــــــــــــة الشـــــــــــــــركة حـــــــــــــــول وقـــــــــــــــف 
عمليـــــــــــــــــــــات الفـــــــــــــــــــــرع و/أو نقـــــــــــــــــــــاط البيـــــــــــــــــــــع والحقـــــــــــــــــــــوق 
ن الصــــــــــادرة  امــــــــــات الناشــــــــــئة عــــــــــن وثــــــــــائق التــــــــــأم واالل

ا.   م
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Regulations for Branches and Points of Sale Annual Expansion for Insurance and/or Reinsurance, Brokerage, and Agency Companies  ن و/أو ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأم

ن وشركات الوساطة والوكالة    إعادة التأم

 

28. SAMA may request the company to close a 
branch and/or point of sale if the company: 

يحـــــــــــــق للمؤسســـــــــــــة أن تطلـــــــــــــب مـــــــــــــن الشـــــــــــــركة إغـــــــــــــالق  )٢٨ 
ي الحاالت التالية:   الفروع و/أو نقاط البيع 

a. Has provided incorrect information to 
obtain a non-objection from SAMA or 
other relevant authorities. 

ر   )أ  صحيحة ألخذ عدم تقديم الشركة معلومات غ
  ممانعة املؤسسة أو الجهات األخرى املعنية.

b. Ceased to fulfill any key requirement for 
the issuance of approval. 

ى الشركة   )ب  امات الواجبة ع فقدان أّيِ من االل
 بعد موافقة املؤسسة.

  
    

Part 6: Closing or transfer Branches Abroad for 
Reinsurance Companies 

الجزء السادس: عمليات إغالق أو نقل الفروع الخارجية  
ن   لشركات إعادة التأم

29. The reinsurance company shall notify SAMA 
about its willingness to close or relocate the 
branches in accordance with the host-country 
applicable law and provide SAMA with the 
host-country insurance supervision's 
approval. 

ن إبــــــــــالغ املؤسســــــــــة  )٢٩  ــــــــــى شــــــــــركة إعــــــــــادة التــــــــــأم ن ع يتعــــــــــ
ي  ـــــــي إغـــــــالق أو نقـــــــل مكـــــــان الفـــــــرع الخـــــــار ـــــــا  عنـــــــد رغب
ــــــــ يتواجــــــــد  مــــــــع تزويــــــــد املؤسســــــــة بموافقــــــــة الدولــــــــة ال
ــــــــــى  ـــــــــى وقــــــــــف عمليـــــــــات الفــــــــــرع أو نقلـــــــــه إ ـــــــــا الفــــــــــرع ع

 الدولة.مكان آخر وفقًا لتشريعات تلك 
  
  

Part 7: Condi ons Lead to SAMA’s Non-Objection 
Cancellation 

ي عدم ممانعة املؤسسة   الجزء السابع: حاالت تل

30. SAMA non-objection shall be deemed 
cancelled if the approved branch and/or point 
of sale (domestic or abroad) does not 
commence business after the expiration of the 
(6) months period given in ar cle (2/f) and the 
expira on of the periods given in ar cle (7), 
without approaching SAMA to obtain an 
extension period or comply with extension’s 
period given. 

ــــــــر  )٣٠  ــــــــي عــــــــدم ممانعــــــــة تعت عــــــــدم  حــــــــالاملؤسســــــــة الغيــــــــة 
خارجيــــــــــة) و/أو نقــــــــــاط الأو املحليــــــــــة الفــــــــــروع ( مباشــــــــــرة

بعـــــــــــد انقضـــــــــــاء مهلـــــــــــة األشـــــــــــهر الســـــــــــتة  االبيـــــــــــع أعمالهـــــــــــ
ـــــــــــي املـــــــــــادة ( ) الفقـــــــــــرة (و) وانقضـــــــــــاء املـــــــــــدد ٢املعطـــــــــــاة 

ــــــــــي املـــــــــــادة ( ـــــــــــا   املؤسســـــــــــة مخاطبــــــــــة ) دون ٧املشــــــــــار إل
ـــــــــــــــى الحصـــــــــــــــول  بشـــــــــــــــأن  باملـــــــــــــــدة والتقيـــــــــــــــد التمديـــــــــــــــد ع
 .املعطاة الجديدة

  
31. Insurance and/or Reinsurance, Brokerage and 

Agency companies shall comply with the 
requirements and conditions set forth herein. 
SAMA, through supervisory and regulatory 
measures, will monitor the compliance with 
these regulations by companies. 

ن  )٣١  ـــــــــى شـــــــــركات التـــــــــأم ن وشـــــــــركات ع و/أو إعـــــــــادة التـــــــــأم
ام ــــــــــــ  والشــــــــــــروط باملتطلبــــــــــــات الوســــــــــــاطة والوكالــــــــــــة االل

ـــــــــــــي هـــــــــــــذه  وســـــــــــــتقوم املؤسســـــــــــــة  الضـــــــــــــوابط،الـــــــــــــواردة 
ــــــــذه  ام الشــــــــركات  ــــــــ مــــــــن خــــــــالل  الضــــــــوابطبرصــــــــد ال

ا        .والرقابية اإلشرافيةإجراءا


