
 تعميم

 

املرحلة – 17 امِلعيار الدولي للتقرير املالي رقم مشروع املوضوع:

 التشغيل التجريبي األول. -الرابعة "التطبيق"

Subject: IFRS 17 – SAMA Instructions for Phase 4 
“Implementation and Dry Runs”- 1st Dry run. 

 230/202111ت.ع.م/ :الرقم

 م24/11/2021التاريخ: 

 

Dear CEO, 

Dear CCO, 

Greetings, 

  

Reference is made to the requirements stated in 
SAMA’s Circular number (220) dated 27/07/2021 
“Circular”, wherein SAMA issued instructions for 
Phase (4) “Implementation and Dry Runs” of the 
transition of the Saudi Insurance Sector from IFRS4 
to IFRS17. 

 

It is to be noted that, for the purpose of the 1st Dry 
Run only, following amendments are made to the 
requirements: 

1. Replace sub-para (3) of para (B) ‘Results of Dry 

Run Exercises’ under section “Format of 

Reporting to SAMA”, with the following:   

 

- The Internal Audit function of the Company 

shall prepare a report, signed by the Head of 

Internal Audit, on the design and operating 

effectiveness of controls in the following 

areas as applied during the 1st Dry Run: 

o Data governance. 

o Assumptions and methodology 

governance. 

o Model governance (both actuarial and 

financial reporting models). 

o Process governance. 

 سلمه هللا                                                 يس التنفيذيسعادة الرئ

 سلمه هللا                                                                 مسؤول االلتزام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 إلى املتطلبات الواردة في تعميم البنك املركزي السعودي 
ً
رقم إشارة

م "التعميم"، املتضمن تعليمات املرحلة 27/07/2021( وتاريخ 220)

الرابعة املتعلقة بالتطبيق والتشغيل التجريبي من خطة انتقال قطاع 

( 4التأمين السعودي من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )

 (. 17إلى املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية )

األول فقط، فقد أجريت  رض التشغيل التجريبينفيدكم أنه لغ

 :التعديالت اآلتية

 

)ب( من  ( من القسم3استبدلت املتطلبات الواردة في الفقرة ) .1

"نتائج التشغيل التجريبي" املضمنة في "آلية تقديم املتطلبات إلى 

 البنك املركزي"، باملتطلبات التالية:
 

عداد تقرير يجب على فريق املراجعة الداخلية في الشركة إ -

التصميم وفعالية  موقًعا من مدير املراجعة الداخلية عن

تشغيل الرقابة في املجاالت التالية من التشغيل التجريبي 

 األول:
 

o حوكمة البيانات. 

o حوكمة الفرضيات واملنهجيات املتبعة. 

o )حوكمة النموذج )النماذج االكتوارية واملالية. 

o حوكمة العمليات. 

o .إدارة التغيير 
  



o Change management 

- The report along with Company 

management’s response to each 

observation, including, where required, an 

action plan for remediation, shall be 

submitted to SAMA via RMS by 31/01/2022. 

2. Replace sub-para (4) of para (B) ‘Results of Dry 

Run Exercises’ under section ‘Format of 

Reporting to SAMA”, with the following:   

- The results of 1st Dry Run shall be presented 

to the Audit Committee before submission to 

SAMA according to the submission deadline 

mentioned in the Circular. The Audit 

Committee presentation shall be submitted 

to SAMA together with the results of 1st Dry 

Run. 

For the 2nd and 3rd Dry Runs, each company shall 

engage with its external auditors and Audit 

Committee early on and agree on an appropriate 

plan to meet the requirements of sub-para (3) and 

sub-para (4) of para (B) ‘Results of Dry Run Exercises’ 

of the Circular by the submission deadlines 

mentioned in the Circular.  
 

 

 

 

مع مرئيات اإلدارة املعنية في الشركة  يجب تقديم التقرير -

الزمة إلى  وأي خطة تصحيحية  حيال املالحظات املذكورة 

( RMSالبنك املركزي عبر نظام البيانات اإلشرافية )

 م.31/01/2022  بتاريخ
 

)ب( من  ( من القسم4استبدلت املتطلبات الواردة في الفقرة )  .2

" املضمنة في "آلية تقديم املتطلبات إلى "نتائج التشغيل التجريبي

 البنك املركزي"، باملتطلب التالي:

 

-  
 
 عرض نتائج التشغيل التجريبي األول على لجنة املراجعةت

قبل عرضها على البنك املركزي. كما يجب تقديم عرض 

لجنة املراجعة مع نتائج التشغيل التجريبي األول وفق موعد 

 التسليم املحدد في التعميم. 

  

 
 

ركة في التشغيل التجريبي الثاني والثالث التعاون مع الش يجب على

املراجعين الخارجيين ولجنة املراجعة في وقت مبكر واالتفاق على 

( من القسم 4( والفقرة )3خطة مناسبة لتنفيذ متطلبات الفقرة )

)ب(" نتائج التشغيل التجريبي" من التعميم بحلول مواعيد التسليم 

 ملذكورة في التعميم.ا

  

  

 

Kind regards, 

General Department of Insurance Control, 

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين

Distribution: 

- Insurance and reinsurance companies 

 نطاق التوزيع:

 شركات التأمين وإعادة التأمين -

 


