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 ترمحامل                                                                                                                                                                             سعادة الرئيس التنفيذي

 املحترم                                                                                                                                                                                              االلتزام مسؤول

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

       

 إلى تعميم البنك املركزي أدناه رقم 
ً
إشارة

م الذي تضّمن 29/10/2020( وتاريخ 201/202010)ت.ع.م/

لة الثالثة من خطة التحول لتطبيق املعيار البدء بتنفيذ املرح

( "عقود التأمين" وهي "خطة 17الدولي للتقارير املالية رقم )

 التطبيق".

 

ُيتابع البنك املركزي السعودي عن كثب التقدم الذي تحرزه 

شركات التأمين و/أو إعادة التأمين خالل هذه املرحلة، وتجري 

فردي ومن مناقشات مع مختلف أصحاب املصلحة، بشكل 

 خالل مجموعة عمل املعيار في اململكة.

م أن 15/03/2021ونظًرا إلى إفادة غالبية الشركات بتاريخ 

( أو أعلى؛ مع تبيان 90تقرير املرحلة الثالثة اسُتكمل بنسبة )%

With reference to the below-reproduced Circular # 

202010/201 regarding Phase 3 of SAMA IFRS17 road 

map, SAMA has been closely monitoring the progress 

being made by insurance companies during this Phase 

and has been in discussion with various stakeholders, 

individually and through Saudi Arabian IFRS17 

Working Group. 

 

While the majority of insurance companies have 

reported that their completion of Phase 3 Report is 90% 

or above at 15 March 2021, we have been informed 

that there have been some delays in getting the external 

auditors’ review started. 



حدوث بعض التأخير في بدء مراجعة مراجعي الحسابات 

 الخارجيين.

 

لضمان جودة خطة وامتداًدا لجهود البنك املركزي السعودي 

 للشركات في تقديم تقرير املرحلة 
ً

مة وتسهيال
ّ
التحول املسل

الثالثة مع ضمان كفاية املعلومات من جميع أصحاب املصلحة، 

 بما في ذلك مراجعي الحسابات الخارجيين، يرجى مالحظة اآلتي:

تم تمديد املوعد النهائي لتسليم متطلبات املرحلة الثالثة  -

وجميع املالحق( للبنك املركزي من تاريخ )التقرير والنموذج 

 م.2021أبريل  15م إلى 2021مارس  31

يجب على الرئيس التنفيذي إبالغ البنك املركزي السعودي   -

 م باآلتي:2021مارس  31قبل أو بنهاية يوم  كتابًيا

  التأكيد على أنه تم تقديم تقرير ونموذج املرحلة

سابات الثالثة وجميع املالحق، إلى مراجعي الح

 الخارجيين للشركة للمراجعة وإبداء املرئيات.

  االنتهاء من تسمية النظام املستخدم لتطبيق املعيار

( "النظام" من 7وشرائه، مع التأكيد أيًضا أن القسم )

تقرير املرحلة الثالثة بشكل خاص واألقسام األخرى 

 بشكل عام تتماش ى مع النظام الجديد.

 

الواردة في التعميم تظل جميع املتطلبات األخرى 

د البنك املركزي السعودي 201/202010)ت.ع.م/
ّ
( سارية. ويؤك

على جميع الشركات ضرورة االلتزام بجميع متطلبات املرحلة 

 الثالثة.

 

In order to facilitate the insurance sector in submitting a 

high quality Phase 3 report with adequate input from all 

stakeholders, including the external auditors, please 

note the following: 

- The deadline for submission of Phase 3 Report, 

including all Appendices, and SAMA Template 

has been extended from 31st Mar 2021 to 15th 

April 2021. 

- On or before 31st March 2021, the CEO must 

inform SAMA in writing,  

 confirming that Final Phase 3 Report, 

including all Appendices, and SAMA 

Template have been provided to the 

Company’s external auditors for their 

review and feedback 

 name of the IFRS17 System finalized and 

purchased, also confirming that Section 

7 “Systems” of Phase 3 Report in 

particular and other sections in general 

are aligned with the new System. 

All other requirements of Circular # 201/202010  remain 

applicable. SAMA reminds all insurance companies to 

ensure strict compliance with all requirement of Phase 3 

 

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين



 

 


