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               210/202102ت.ع.م/  :الرقم

 م 08/02/2021 التاريخ: 

( بشأن إلزامية 1051إلحاقا للتعميم رقم )املوضوع: 

الحصول على الشهادة العامة في أساسيات 

( ملوظفي شركات التأمين وشركات IFCE) التأمين 

 .املهن الحرة

  

 املحترم                                                                                                                                                                                                                         سعادة الرئيس التنفيذي

 املحترم                                                                                                                                                                                                                                         مسؤول االلتزام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  

 لجهود البنك املركزي السعودي في اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومن منطلق حث شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب                
ً
املهن استمرارا

سس علمية ومنهجية؛ بما يتفق مع األنظمة واللو 
ُ
ائح والتعليمات الصادرة الحرة املتعلقة بالتأمين وموظفيها على االلتزام باملهنية وممارسة نشاط التأمين على أ

ين في اململكة وتأهيل وتدريب موظفي من البنك املركزي، وتحقيًقا ألحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية بتطوير قطاع التأم

( وتاريخ 1/596ملالية رقم )شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب املهن الحرة املتعلقة بالتأمين، واستناًدا على أحكام الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير ا



 للتعميم رقم )01/03/1425
ً
م بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في 25/7/2009افق هـ املو 3/8/1430( وتاريخ 1051ت//38639ه، وإلحاقا

 نفيدكم باآلتي: ،( ملوظفي شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات املهن الحرةIFCEأساسيات التأمين )

            

 تي: ( ، وفًقا لآلIFCEزام بالحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين )تكون االلي               

 :الفئات املتطلب عليها الحصول على الشهادة :
ً
 أوال

على النحو  العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين؛ سواًء بعقد مباشر أو من خالل طرف ثالث، وذلك 

 االتي:

الحصر: إعادة التأمين، األعمال االكتوارية، املطالبات، االكتتاب، املبيعات؛ لجميع كافة العاملين في اإلدارات الفنية: و تشمل على سبيل املثال ال  -

 املستويات الوظيفية.

ملخاطر؛ لجميع كافة العاملين في اإلدارات الرقابية: و تشمل على سبيل املثال ال الحصر: املراجعة الداخلية، مكافحة غسل األموال، االلتزام، إدارة ا -

 الوظيفية. املستويات

 كافة العاملين في اإلدارات املساندة اآلتية: املالية، التسويق، خدمة العمالء؛ لجميع املستويات الوظيفية. -

 كافة العاملين ممن لديهم تواصل مباشر أو غير مباشر مع العمالء لجميع املستويات الوظيفية.  -

 التأمين وإعادة التأمين وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين. أعضاء مجلس اإلدارة/مجلس املديرين ممن يشغلون وظائف في شركات -

 :الفئات املستثناة من الحصول على الشهادة :
ً
 ثانيا

فيما عدا اإلدارات املساندة املحددة ضمن الفئات -كافة العاملين في اإلدارات املساندة: على سبيل املثال ال الحصر: املوارد البشرية، تقنية املعلومات  -

 ، والذين ليس لديهم تواصل سواًء مباشر أو غير مباشر مع العمالء.-طلب عليها الحصول على الشهادةاملت

 :موعد الحصول على الشهادة :
ً
 ثالثا

 يجب أن يحصل املوظف على الشهادة خالل عام من تاريخ التحاقه في شركة التأمين وإعادة التأمين وشركة املهن الحرة املتعلقة بالتأمين. -1



شركة التأمين وإعادة التأمين وشركة املهن الحرة املتعلقة بالتأمين االلتزام بإتاحة الفرصة للموظف امللتحق بالشركة بحضور  يجب على -2

  -االختبار للمرة األولى 
ً
 تاريخ مباشرته بالشركة. خالل فترة الثالثة أشهر األولى من  -لغير الحاصلين على الشهادة سابقا

 نطاق تطبيق املت :
ً
 طلب:رابعا

(، وال يمكن معادلة الشهادة بأي اختبار IFCEيجب على جميع الفئات املشار لها في هذا التعميم الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين )

 آخر سواًء من الشهادات العاملية أو الشهادات الجامعية املحلية في مجاالت التأمين.

  

ت التأمين وإعادة التأمين وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين االلتزام بما ورد في هذا التعميم خالل مدة ال تتجاوز بأن على شركا كما يؤكد البنك املركزي 

   عام من تاريخه. 

  

 للعمل بموجبه،،                 

  

  
 نطاق التوزيع:

 شركات التأمين وإعادة التأمين. -

  شركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين. -

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين
 



 

 

 
 


