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 Saudi Arabian Monetary 
Authority (“SAMA”) 

Regulations for Supervision and 
Inspection Costs 

 (املؤسسة (السعوديمؤسسة النقد العربي 

 والتفتيش اإلشراف تكاليف الئحة

 

 
Part 1: Introduction مقدمة :األول  الباب 

 

 
1- The terms used in These 

regulations shall have the same 
meaning as per article one (1) of 
the Implementing Regulations. 

املستخدمة في هذه الالئحة تحمل إن العبارات 

نفس املعاني الواردة في املادة األولى من الالئحة 

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين 

 التعاوني.

1- 

 

 
2- 

The following regulations provide 
instructions regarding the 
Supervision and Inspection Costs to 
be paid by insurance/ reinsurance 
companies and brokers operating 
in the Kingdom, as per Article 
Thirty Six (36) of the Implementing 
Regulations of the Law of 
Supervision of Cooperative 
Insurance Companies promulgated 
by Royal Decree M/32 dated 
2/6/1424 H. 

 بدفع الخاصةةةةةةةةةة اعدالقو  الالئحة هذه تعرض

 التأمين أعمال على والتفتيش الرقابة تكاليف

 التأمين إعادة أو /و التأمين لشةةةةةةةةةةةركات وذلك

 وذلك التأمين، إعادة أو /و التأمين ووسةةةةةةة ا 

 السةةةةةةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةةةةةةة املةةةةادة تضةةةةةةةةةةةةمنتةةةة  مةةةةا على بنةةةةا   

 لةةنةةظةةةةةةام الةةتةةنةةفةةيةةةةةةذيةةةةةةة الةةالئةةحةةةةةةة مةةن والةةثةةال ةةون 

التعةةةاوني الصةةةةةةةةةةةةةةادر  التةةةأمين شةةةةةةةةةةةةركةةةات مراقبةةةة

( وتةةةةةةةار ةةةةةةة  32املةةةةةةة ةةةةةةةكةةةةةةةي رقةةةةةةةم  م  بةةةةةةةاملةةةةةةةرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم

 ه.1424 6 2

2- 

 
These regulations shall apply to all 
insurance/ reinsurance companies 
that have maintained operations in 
the Kingdom after the end of the 
grace period granted by the royal 
decree number 3120 dated 
4/3/1426H that ended on 11 
March 2008. And to all insurance/ 
reinsurance brokers starting from 
the date of obtaining their license 
to operate in the insurance 
brokerage business in the 
Kingdom. 

 

 

ن العمل بهذه الالئحة يخص شركات التأمين إ

و أو إعادة التأمين التي تعمل في سوق التأمين 

وحة االنتقالية املمنالسعودي بعد انتها  الفترة 

وتار    3120بموجب األمر السامي الكر م رقم 

ه، والتي انتهت بتار   1426 3 4

ه، كما تخص هذه الالئحة وس ا  1429 3 3

 
 
 من التأمين و أو إعادة التأمين وذلك اعتبارا

تار   الحصول على التصر ح ل عمل في مجال 

 الوساطة في التأمين في املم كة.
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Part 2: Supervision and Inspection 
Costs 

تكاليف أعمال اإلشراف  :الثاني الباب

 والرقابة

 

 

3- Article Thirty Six (36) of the 
Implementing Regulations of the 
Law of Supervision of Cooperative 
Insurance Companies promulgated 
by Royal Decree M/32 dated 
2/6/1424 H stipulates that: 
 

The Company and the Insurance 
Brokerage shall pay the costs of 
inspection and supervision by 
paying SAMA the following: 
 

a) The Company shall pay five per 
thousand (0.5%) of total 
underwritten premiums in a 
financial year excluding local 
market share of the 
reinsurance business. 

 

b) The Insurance/Reinsurance 
Brokerage shall pay an amount 
representing one percent (1%) 
from the total commissions 
and fees earned within an  

c) accounting year. 

 تنص املادة السادسة والثال ون من الالئحة

يذية لنظام مراقبة شركات التأمين التنف

 (32الصادر باملرسوم امل كي رقم  م  التعاوني 

 ه على أن :1424 6 2وتار   

 

على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف 

السنو ة ل مؤسسة على اإلشراف والتفتيش 

 النحو اآلتي:

 

( خمسة % 0.٥تدفع الشركة نسبة   (أ

ي فمجموع األقساط املكتتب بها  من باأللف

املالية، بعد استبعاد نصيب السوق  السنة

 من إعادة التأمين. املحلي
 

 التأمين إعادة أو/و التأمين وسيط يدفع (ب

 مجموع من باملئة واحد (%1نسبة  

 في ع يها حصل التي واألتعاب العموالت

 املالية. السنة

 

3- 

 
Part 3: Payment Timing الباب الثالث: مواعيد الدفع 

 

 

4- Insurance/ reinsurance companies 
should pay the supervision and 
inspection costs to SAMA on a 
quarterly basis: 
 
a) The payment for the first quarter 

should be made at the latest by 
the end of the 4th month of the 
financial year. 

b) The payment for the second 
quarter should be made at the 
latest by the end of the 7th 
month of the financial year. 

يجب أن تدفع شركات التأمين و أو إعادة 

التأمين تكاليف الرقابة والتفتيش ل مؤسسة 

 ملا يلي:
 
 على أساس ربع سنوي، وفقا

 

دفع املستحق عن الربع األول في موعد ي   (أ

أقصاه نهاية الشهر الرابع من السنة 

 ية ل شركة.املال

دفع املستحق عن الربع الثاني في موعد  (ب ي 

أقصاه نهاية الشهر السابع من السنة 

 املالية ل شركة.

 

4- 
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c) The payment for the third 
quarter should be made at the 
latest by the end of the 10th  
month of the financial year. 

d) The payment for the fourth 
quarter should be made at the 
latest by the end of the 1st month 
of the next financial year. 

دفع املستحق عن الربع الثالث في موعد  (ج ي 

أقصاه نهاية الشهر العاشر من السنة 

 املالية ل شركة.

دفع املستحق عن الربع الرابع في موعد ي   (د

السنة أقصاه نهاية الشهر األول من 

 املالية الالحقة ل شركة.

 
5- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brokers should pay the supervision 
and inspection costs to SAMA on a 
semi-annual basis: 
 
 

a) The payment for the first 
semester should be made at 
the latest by the end of the 7th 
month of the financial year. 
 

b) The payment for the second 
semester should be made at 
the latest by the end of the 
1st month of the next 
financial year. 

يجب أن يدفع وسيط التأمين و أو إعادة 

التأمين تكاليف الرقابة والتفتيش ل مؤسسة 

 سنوي، وفقا ملا يلي: فعلى أساس نص
 

دفع املستحق عن النصف  (أ  األول فيي 

موعد أقصاه نهاية الشهر السابع من 

 السنة املالية ل شركة.
 

دفع املستحق عن النصف الثاني في  (ب ي 

موعد أقصاه نهاية الشهر األول من 

 السنة املالية الالحقة ل شركة.

 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

6- 

Any delay in the payment of the 
supervision costs will subject the 
company to a sanction of 0.25%  of 
the amount due to SAMA for every 
late day. If the delay period 
exceeded six months, the delaying 
company’s license might be subject 
to withdrawal or cancelation. 

تتعرض الشركة املتأخرة في السداد عن 

بع ر   % 0.2٥املواعيد أعاله لغرامة قدرها 

من إجمالي املب غ املستحق ل مؤسسة  (باملئة

وإذا استمر التأخير ملدة  .عن كل يوم تأخير

تز د عن ستة أشهر قد يتم سحب أو إلغا  

 .تصر ح الشركة املتأخرة عن السداد

 

6- 

 

 
Part 4: Cost Payment Method: الباب الرابع: طريقة دفع التكاليف 

 

7- Payments of the Supervision and 
Inspection costs to SAMA shall be 
paid by a wire transfer to the Saudi 
Arabian Monetary Authority – 
Headquarter. Account number, 
IBAN SA8101100001-
(250109000003). 

دفع تكاليف الرقابة والتفتيش ل مؤسسة 
 
ت

 إلى حساب مؤسسة النقد 
 
بالتحو ل مباشرة

 رقم-كز الرئيس ياملر –دي العربي السعو 

 2٥0109000003) 8101100001SA  

 آيبان

7- 
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 Part 5: Cost Calculation 
Methodology 

 طريقة احتساب التكاليف :الباب الخامس
 

 

8- Insurance/ reinsurance companies 
should perform payments on the 
basis of the total underwritten 
premium (after deduction of the 
local market share of reinsurance) 
in the first three quarters with no 
other exclusions, then on the last 
quarter all other exclusions will be 
made for the entire financial year. 
 

يجب على شةةةةةةةةةركات التأمين و أو إعادة التأمين 

تحق على أسةةةةةةاس إجمالي احتسةةةةةةاب املب غ املسةةةةةة

أقسةةةةةةاط التأمين املكتتبة  بعد خصةةةةةةم نصةةةةةةيب 

السةةةةةةةةةةةةوق املحلي من إعةةةةةادة التةةةةةأمين( دون أيةةةةةة 

خالل كل من الربع األول  اسةةةةةةةةةةةةتق اعات أخر  

تم يفأمةةةةةةا في الربع األخير،  ،والثةةةةةةالةةةةةةث والثةةةةةةاني

احتسةةةةةةةةةةةةةاب إجمةةالي االسةةةةةةةةةةةةتق ةةاعةةات عن كةةامةةل 

 السنة املالية.

 

 
 

8- 

 

 

 
9- 
 
 

Reconciliations for the supervision 
costs paid to SAMA during a 
financial year will be made at the 
end of the year. 14 days at the 
latest after of the payment of 
supervision costs and submission 
of the calculations, SAMA would 
have sent a letter to the companies 
if there are any reconciliations to 
be made. If the reconciliation is to 
SAMA’s benefit then the company 
should pay the difference to SAMA 
within a period not exceeding 1 
week from receiving the letter. If 
the reconciliation is to the 
company’s benefit then the 
amount will be deducted from the 
subsequent payment. 

يتم بنهاية السنة إجرا  التسو ات على تكاليف 

الرقابة والتفتيش املسةةةةةةددة ل مؤسةةةةةةسةةةةةةة خالل 

كحد أقص ى  يوما 14السنة املالية وذلك خالل 

من سةةةةداد التكاليف تقوم بعد ذلك املؤسةةةةسةةةةة 

حاجة  بإرسةةةةةةةةال خ اب ل شةةةةةةةةركة في حال وجود

تسو ات، وإذا كانت التسو ة لصالح  أي إلجرا 

املؤسةةةسةةةة، تدفع الشةةةركة الفرق ل مؤسةةةسةةةة في 

 أسةةةةةةةةةةةةبوعةةة تتجةةةاو  غضةةةةةةةةةةةةون فترة ال 
 
 واحةةةد ا

 
من  ا

اسةةةةتالم الشةةةةركة لخ اب املؤسةةةةسةةةةة بذلك. أما 

م يخصةةةةةفإذا كانت التسةةةةةو ة لصةةةةةالح الشةةةةةركة، 

املدفوعات املسةةةةةةةةتحقة ل مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة  منالفرق 

 من قبل الشةةةةةةةةةةةةركة
 
وذلك عن الربع األول  الحقا

  ل سنة الالحقة.

9- 

 

 

 

 

10- 
 
 
 
 
 
 

Any Gross Written Premium 
refunds made to the policyholders 
on account of cancellations or 
surrenders, during the financial 
year for which the supervision 
costs payment is made, should not 
be included in the calculation of 
the Supervision and Inspection 
costs. 

ال يدرج في حسةةةةةةةةةةةةاب تكاليف الرقابة والتفتيش 

أي أقسةةةةةةةةةةةةةةةةاط تةةةةةأمين تم إعةةةةةاد هةةةةةا ل مؤمن لهم 

بغرض اإللغةةةةةا  أو التنةةةةةا ل عن الو يقةةةةةة خالل 

السةةةةةةنة املالية التي سةةةةةةوف يتم سةةةةةةداد الرسةةةةةةوم 

 عنها.

 

 

10- 
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11- For General and Health Insurance 
policies, and single premium 
Protection and Savings Insurance 
policies that extend for more than 
one year, the company should 
divide the premiums on a pro-rata 
basis between the applicable 
financial years. Underwritten 
premiums that are not related to 
the current year should be 
excluded from the pool on which 
the supervision costs percentage is 
imposed. 

قساط التأمين لو ائق التأمين العام بالنسبة أل

والتةةةةةةأمين الصةةةةةةةةةةةةلي، وو ةةةةةةائق تةةةةةةأمين الحمةةةةةةايةةةةةةة 

واالدخةةةةةار التي تةةةةةدفع مرة واحةةةةةدة، والتي تمتةةةةةد 

م الشةةةركة ألكثر من سةةةنة مالية، يجب  قسةةةا
 
أن ت

األقسةةةةةةةاط بالنسةةةةةةةبة والتناسةةةةةةةب بين السةةةةةةةنوات 

املةةاليةةة لفترة التغ يةةة، حيةةث ينباي اسةةةةةةةةةةةةتبعةةاد 

أقسةةةةةةةةةةاط التأمين التي ليس لها عالقة بالسةةةةةةةةةةنة 

الحالية من إجمالي األقساط الذي ت بق ع ي  

 نسبة التكاليف الواجبة الدفع.

11- 

 In case of a transfer of business or 
acquisition of books, where a 
Company (A) acquires part or all of 
the business of another Company 
(B) during the financial year, the 
following two scenarios should be 
considered: 
a) If Company B has already paid 

the supervision fee for the 
transferred business, 
Company A does not become 
liable for any additional 
supervision fee for that period 
on the business acquired. 

b) If Company B has not paid the 
supervision fee for the 
transferred business, 
Company A is liable to pay the 
supervision fee for that period 
on the business acquired. 

 

 

 

 

 

 

 

 

في حال نقل املحفظة التأمينية أو االستحواذ، 

بحيث تستحوذ الشركة "أ" على بعض أو كل 

خالل السنة املالية، “أعمال شركة أخر  "ب 

ؤخذ في االعتبار كٌل من الحالتين  فإن  يجب أن ي 

 التاليتين:

  قد“ بإذا كانت الشركة " (أ
 
دفعت فعال

تكاليف الرقابة والتفتيش عن املحفظة 

 شركةال م كيتها ل شركة "أ" فإنة املنقول

أ" ال تدفع أي تكاليف رقابة أو تفتيش "

إضافية عن هذه الفترة بالنسبة 

 ل محفظة التي جر  االستحواذ ع يها.

بسةةةةةةةةداد تكاليف “إذا لم تقم الشةةةةةةةةركة "ب  (ب

 ةقولةةةاملنالرقةةةابةةةة والتفتيش على املحفظةةةة 

عت ر مسةةةةةةةةةةئولة 
 
م كيتها، فإن الشةةةةةةةةةةركة "أ" ت

عن سةةةداد ت ك التكاليف عن الفترة وذلك 

 بالنسةةةةةةةبة ل محفظة التي جر  االسةةةةةةةتحواذ

 .ع يها

 

 

 

 

12- 
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Part 6: Effective Date for 
Implementation of these 
regulations. 

 بهذه العمل سريان تاريخ :السادس الباب

 الالئحة.
 

 
13- 

These regulations are effective as 
of 1st of October 2009 (12– 10 – 
1430 H), whereby all companies 
have to pay starting from the 
period mentioned in the second 
article (2) in the first part of These 
Instructions, including the 
supervision costs for the first and 
second quarter of 2009, as per the 
payment timing detailed in part 3 
of these regulations. 

 من 
 
يسري العمل بموجب هذه الالئحة اعتبارا

م املوافق 2009أكتوبر  1تار   

هة، حيث يجب على الشركات 1430 10 12

دفع املستحق ع يها دفع  من بداية الفترة 

املشار إليها في الفقرة الثانية من الباب األول. 

باإلضافة إلى املستحق عن الربع األول والربع 

سب مواعيد م ح2009الثاني من العام 

من هذه  3السداد املوضحة في الفقرة رقم 

 الالئحة.

13- 

 

 


