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 م09/11/2021التاريخ: 

رة االنتقالية للعمل املوضوع: تعميم بشأن الفت

بالصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد 

 األخطاء املهنية الطبية.
  

 

 املحترم                                                                                                            التنفيذي الرئيس ةسعاد

 املحترم                                                                                                                            االلتزام  مسؤول
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

   

ا من اختصاصات البنك املركزي بالرقابة والتنظيم ألعمال شركات التأمين، وبناًء 
ً
انطالق

املتضمن  م27/09/2021املوافق  ه20/02/1443 ( وتاريخ 443س//1على قرار املحافظ رقم )

أن تأمين ضد األخطاء املهنية الطبية "الصيغة النموذجية" و اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة ال

 م. 01/01/2022العمل بها من تاريخ  أبدي

  

مرونة انتقال أحكام وثائق التأمين التي تغطي املسؤولية املهنية  ضمان منطلقومن 

مع حفظ حقوق كافة األطراف ذو العالقة، نفيدكم بأنه  الطبية إلى أحكام الصيغة النموذجية

 تعين االلتزام باآلتي:ي

  

:
ً
ُيحظر على أي شركة تأمين إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لتغطية األخطاء  أوال

 من تاريخ 
ً
 .م01/01/2022املهنية الطبية بشكل مغاير للصيغة النموذجية اعتبارا

  

املهنية على كافة شركات التأمين الراغبة باالستمرار ببيع منتج التأمين ضد األخطاء  ثانًيا:

البريد  من خالل الطبية التقدم للحصول على موافقة البنك املركزي على تقديم املنتج 

(IC.Prd@sama.gov.sa؛) .وذلك بما يتماش ى مع ضوابط اعتماد املنتجات التأمينية 

  

ا: 
ً
أحكام األثر الرجعي املضمنة في الصيغة النموذجية على الوثائق الصادرة تنطبق ثالث

من تاريخ بدء العمل بالصيغة النموذجية، وال تنطبق على الوثائق الصادرة قبل تاريخ 

 م.01/01/2022

  

mailto:IC.Prd@sama.gov.sa)؛


التغطية التأمينية لجميع وثائق التأمين ضد األخطاء املهنية الطبية  تستمر رابًعا:

م إلغاؤها بغرض إصدار وثائق تأمين بديلة وفق الصيغة النموذجية، على السارية، و ال يلز 

يكون إصدار أو تجديد وثائق التأمين ضد األخطاء املهنية الطبية وفق الصيغة النموذجية  أن 

 .م01/01/2022بدًءا من تاريخ
  

              :
ً
عامل وثائق التأمين ضد األخطاء بحلول خامسا

ُ
تاريخ بدء العمل بالصيغة النموذجية، ت

 املهنية الطبية الصادرة قبل تاريخ نفاذ العمل بالصيغة النموذجية على النحو اآلتي:

  

قائمة على   في حال كانت التغطية التأمينية ضد األخطاء املهنية الطبية السارية -1

مع انطباق شروط - ة للتأمين بأثر رجعي( شاملClaims Madeأساس املطالبات )

فإن شركة التأمين املصدرة للوثيقة الجديدة  -عدم االنقطاع في الوثيقة السارية

تكون ملزمة بالتغطية التأمينية بأثر رجعي وفق أحكام األثر الرجعي املضمنة في 

 .وثيقة التأمين السابقة

  

ة الطبية السارية قائمة على في حال كانت التغطية التأمينية ضد األخطاء املهني -2

فإن شركة التأمين املصدرة للوثيقة  (Occurrence basis)أساس حدوث الخطر

وفق الصيغة النموذجية غير ملزمة بالتغطية التأمينية بأثر رجعي لفترة الوثيقة 

املبنية على –السابقة، وتكون شركة التأمين املصدرة لوثيقة التأمين السابقة 

 لألحكام الواردة فيها. -أساس حدوث الخطر
ً
 مسؤولة عن التعويض وفقا

  

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين

 

 نطاق التوزيع: 

 الشركات العاملة في قطاع التأمين

 

 
 


