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 تعميم

 

 237/202201الرقم: ت.ع.م/

  م12/01/2022التاريخ: 

 املوضوع: تسليم تقرير االحتياطيات اإلكتوارية

Subject: Actuarial Reserve Report Submission 

 

 املحترم                               التنفيذي سعادة الرئيس

 املحترم                                                مسؤول االلتزام

  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 

 

Dear CEO, 

Dear CCO, 

  

 
Greetings, 

 

إشارة إلى تقرير االحتياطيات اإلكتوارية "التقرير" 

لفترة حتى والنموذج الخاص به "النموذج" عن ا

حسب  م، والذي يتعين تسليمه31/12/2021

الجدول الزمني لتسليم التقارير اإلكتوارية الصادر 

 إلى شهادة 
ً
عن البنك املركزي لكل عام. إضافة

االحتياطيات الفنية "الشهادة" التي تحل محل 

التقرير لغرض االحتياطيات الفنية الربعية للعام 

 م.2022

 
 

د ن عند إعداعلى اإلكتواري املعي   عليه، يتعين

 :يااللتزام باآلتالتقرير أو الشهادة والنموذج، 

 
( 173التعليمات املوضحة في التعميم رقم ) -1

م، 16/01/2019"التعميم" الصادر بتاريخ 

 مع مراعاة اآلتي:

الفقرة األولى من التعميم، والتي تستبدل  (أ

( من الالئحة التنظيمية 28تشير إلى املادة )

Reference is made to the Actuarial 
Reserve Report “Report” and 
the  associated Reserve Reporting 
Template “Template” as at 
31/12/2021, due for submission as per 
the Schedule of Actuarial Submissions 
issued by SAMA for each calendar year. 
For the purpose of the Quarterly 
Reserve reporting, the Report shall be 
replaced by an Actuarial Reserve 
Certificate “Certificate” for the year 
2022. 
Accordingly, the Appointed Actuary 
shall prepare the above Report or 
Certificate and Template in adherence 
to the following: 
 
1- The instructions contained in 

Circulars (173)    “Circular” dated 
16/01/2019, with the following 
considerations: 
a) The first paragraph of the 

Circular, with reference to 
Article (28) of ‘Actuarial Work 
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لألعمال اإلكتوارية لشركات التأمين و/أو 

من ضوابط  )50(إعادة التأمين باملادة 

األعمال اإلكتوارية املتعلقة بالتأمين 

 م.01/03/2020والصادرة بتاريخ 

 إلى احتياطي األقساط غير  (ب
ً
باإلشارة

( من التعميم، 3gة في الفقرة )املكتسب

تستبدل الجملة "بالنسبة لوثائق تأمين 

الزائرين الطبي التي تتجاوز فترتها سنة 

واحدة ..." بـالجملة "بالنسبة لوثائق تأمين 

الزائرين الصحي، وتأمين األخطاء الطبية، 

وتأمين العيوب الخفية التي تتجاوز فترتها 

 سنة واحدة ...".

  

 
 

في  إليهااملصروفات املشار متطلبات تحليل  (ج

(، والتحقيقات املتعلقة 4c( و )4bالفقرة )

بمعدالت الوفيات واملرض والنفقات 

املطلوبة املنصوص عليها في الفقرات 

( 8( من الفقرة )g()vi( و)g()vالفرعية )

 "تأمين الحماية واالدخار" من التعميم 
 
عد ت

في حال سلمت الشركة تقرير  مغطاة

السنوية األخير. وفي حال  دراسات الخبرة

وجود اختالفات بين الفرضيات املوص ى بها 

في تقرير االحتياطيات اإلكتوارية وتقرير 

السنوية، يتعين إرفاق  دراسات الخبرة

ملخص لتقرير االحتياطيات اإلكتوارية 

يوضح التغييرات في الفرضيات مع 

 .املبررات

 

 

Regulation’ shall be replaced 
with Article (50) of the ‘Actuarial 
Work Rules for Insurance’ dated 
01/03/2020. 
 

b) With regards to the Unearned 
Premium Reserve, in paragraph 
(3g) of the Circular, the phrase 
“For Visitor-visa Medical 
Expense insurance policies with 
policy term in excess of one year 
. . .” shall be read as “For Visitor-
visa Medical Expense insurance 
policies, Medical Malpractice 
insurance policies, and Inherent 
Defects insurance policies with 
policy term in excess of one year 
. . .”. 

c) With regards to the Expense 
Analysis mentioned in 
paragraph (4b) and (4c), and 
investigations regarding 
mortality, disability and 
expenses mentioned in sub-
paragraph (g)(v) and (g)(vi) of 
paragraph (8) “Protection and 
Savings (P&S) Insurance” in the 
Circular, these requirements 
shall be deemed to have been 
met through the submission of 
the last  annual Experience 
Studies Report. In case of any 
differences between the 
assumptions recommended in 
the above Experience Study 
Report and those used in the 
Actuarial Reserve Report, a 
summary of the changes in 
assumptions and their 
justification shall be attached as 
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من التعميم من خالل  (5eااللتزام بالفقرة ) (د

تقدير التالف وحق الرجوع بشكل 

مستقل، وتقدير حق الرجوع على حملة 

الوثائق بشكل مستقل عن حق الرجوع على 

 شركات التأمين. 

 
 
 
 

االستمرار في اإلبـالغ عـن املطــــالبات املتعلقة  -2

 بشكل مستقل.19-بكوفيـد

 ،مين الصحيأبتأمين املركبات والت فيما يتعلق -3

تقدير معدل تكرار املطالبات اإلجمالي ومتوسط 

حجم املطالبات اإلجمالي ومتوسط تكلفة وحدة 

بشكل إجمالي وصافي  التغطية التأمينية اإلجمالي

 .من إعادة التأمين
 

غير املبلغة  اإلبالغ عن احتياطيات املطالبات -4

(IBNR) األقساط  كفاية واحتياطيات عدم

(PDRللتغيي ) رات التنظيمية والبيئية، بما في

 ذلك كحد أدنى:

 

 

( من الالئحة التنفيذية 11أثر تفعيل املادة ) (أ

 .التعاوني الضمان الصحي لنظام
  

على 19-أثر املطالبات املتعلقة بكوفيد (ب

 االحتياطيات الفنية.

 
 

 تسليم املتطلبات:

an appendix to the Actuarial 
Reserve Report.  

d) With regards to the Salvage and 
Subrogation (S&S) reserves, 
comply with paragraph (5e) of 
the Circular by projecting 
salvage and subrogation 
separately, and projecting 
subrogation separately for 
policyholders and insurance 
companies.  

 

2- Continue to report separately on 
the claims related to COVID19. 
 

3- For Motor and Medical lines of 
business, estimate the ultimate 
frequency, ultimate severity and 
ultimate burning cost of claims, 
both gross and net of reinsurance. 
 

 

 
4- Report on the claims provisions 

made, separately in  Incurred but 
not reported (IBNR) and Premium 
Deficiency Reserve (PDR), for 
regulatory and environmental 
changes, covering at least the 
following: 
a) Impact of Article (11) of 

Implementing Regulation the 
Cooperative Health Insurance 
Law. 

b) Impact of COVID 19 on Health 
insurance claims provision. 

 
 

Submission: 
The Report or Certificate, along with a 
duly filled Template (attached) shall be 
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يكون تسليم النموذج )مرفق( معبأ بشكل كامل 

ودقيق باإلضافة إلى التقرير أو الشهادة وفق تواريخ 

 التسليم واآللية املحددة من قبل البنك املركزي.

  لالطالع والعمل بموجبه،

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين

  

 نطاق التوزيع:             

 شركات التأمين وإعادة التأمين          -

 

submitted to SAMA as per the 
submission deadlines set by SAMA.  
To be informed and complied with. 
  

Kind regards, 
General Department of Insurance Control 

  

  
 
  

Distribution to: 

  -Insurance and reinsurance Companies. 

 

 

 

 

 


