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قواعد جمع وتبادل املعلومات التأمينية للمركبات

مؤسسة النقد العربي السعودي
قواعد جمع وتبادل املعلومات التأمينية للمركبات

Saudi Arabian Monetary Authority
Rules on the Collection and Exchange of
Motor Insurance Information

These instructions were issued based on the
powers vested in SAMA under Law on
Supervision
of
Cooperative
Insurance
Companies issued by royal decree No. (M/32)
dated 2/6/1424 and its Implementing
Regulations issued by Minister of Finance’s
decision No. 1/596 dated 1/3/1425.

أصـ ـ ـ ــدرت مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة النقد العربي السـ ـ ـ ــعودي هذﻩ القواعد
ً اس ـ ـ
ـتنادا إ ى الص ـ ــالحيات املس ـ ــندة إل ا بموجب نظام مراقبة
(٣٢/ش ـ ـ ـ ــركات التأم ن التعاوني الص ـ ـ ـ ــادر باملرس ـ ـ ـ ــوم امللكي )م
 ه والئحته التنفيذية الص ـ ـ ـ ــادرة بقرار وزير١٤٢٤/٦/٢ وتاريخ
. ه١٤٢٥/٣/١  وتاريخ٥٩٦/١ املالية رقم

Section One

الفصل األول

Introduction

مقدمة

1. The following terms and phrases, wherever
mentioned herein, shall have the meanings
assigned thereto unless the context
otherwise requires:

 يقصـ ـ ــد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت ي هذﻩ.١
القواعد – املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض الس ـ ـ ـ ــياق
:خالف ذلك

- SAMA: Saudi
Authority.

Monetary

. مؤسسة النقد العربي السعودي: املؤسسة-

- Law: Cooperative Insurance Companies
Control Law.

. نظام مراقبة شركات التأم ن التعاوني: النظام-

- Rules: Rules on the Collection and
Exchange
of
Motor
Insurance
Information.

 قواعــد جمع وتبــادل املعلومــات التــأمينيــة: القواعــد.للمركبات

- Insurance Information: The information
provided in the Insurance Record as
specified in Article 9 of these Rules.

 املعلومات ال ترد ي السـ ـ ـ ــجل: املعلومات التأمينية.التأمي كما بين ا املادة التاسعة من هذﻩ القواعد

- Insurance Information Owner: The
insurance applicant, insured, driver or
third party when filing an insurance
claim under an insurance policy.

 أو املؤمن، طالب التأم ن: صاحب املعلومة التأمينية أو الطرف الث ــال ــث عن ــد تق ــديم ــه، أو الس ـ ـ ـ ـ ــائق،ل ــه
.مطالبة تأمينية مغطاة بموجب وثيقة تأم ن

Arabian
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- Insurance Record: A report issued by
the Company containing the Insurance
Information
of
the
Insurance
Information Owner.

 تقرير تصــدرﻩ الشــركة يحتوي ع ى:  الســجل التأمي.املعلومات التأمينية لصاحب املعلومة التأمينية

- Company: The company approved by
SAMA to collect, maintain and
exchange Insurance Information.

 الش ــركة الحاص ــلة ع ى موافقة املؤسـ ـس ــة: الش ــركةبتق ـ ــديم خ ـ ــدم ـ ــة جمع وحفظ وتب ـ ــادل املعلوم ـ ــات
.التأمينية

- Negative Insurance Information: Any
Insurance Information that is against
the
interest
of
the
Insurance
Information Owner.

 أي معلومات تأمينية: املعلومات التأمينية الس ـ ـ ـ ــلبية.تكون ضد مصلحة صاحب املعلومة التأمينية

- Negative Decision: Any decision
against the interest of the Insurance
Information Owner taken by the
Member based on the Insurance Record.

 أي قرار يتخ ــذﻩ العض ـ ـ ـ ــو بن ـ ًـاء ع ى:  القرار الس ـ ـ ـ ــلالس ـ ـ ـ ــجل التأمي ويكون ض ـ ـ ـ ــد مص ـ ـ ـ ــلحة ص ـ ـ ـ ــاحب
.املعلومة التأمينية

- Member: The insurance company or
insurance service provider that has a
Membership Agreement with the
Company to exchange Insurance
Information.

 شركة التأم ن أو صاحب املهنة الحرة الذي: العضوتربط ـ ــه اتف ـ ــاقي ـ ــة عض ـ ـ ـ ــوي ـ ــة مع الش ـ ـ ـ ــرك ـ ــة لتب ـ ــادل
.املعلومات التأمينية

2. The objectives of these Rules are to:

:دف هذﻩ القواعد إ ى

a) Regulate the process of collecting,
maintaining and exchanging of the
Insurance Information necessary to
enhance the ability of insurance and/or
reinsurance companies in the Kingdom
to analyze insurance risks associated
with motor insurance.

أ( تـنـظـيــم عـمـلـي ـ ــة جـمــع وحـفــظ وتـب ـ ــادل املـعـلــوم ـ ــات
أو/التأمينية الالزمة لتحس ن قدرة شركات التأم ن و
إع ـ ــادة الـت ـ ــأمـ ـن ـي املـمـلـك ـ ــة عـ ـى تـحـلـي ـ ــل املـخ ـ ــاطـر
.التأمينية املرتبطة بالتأم ن ع ى املركبات

b) Maintain confidentiality of Insurance
Information.

.ب( الحفاظ ع ى سرية املعلومات التأمينية

c) Improve the quality of Insurance
Information in the insurance sector.

.ج( رفع جودة املعلومات التأمينية ي قطاع التأم ن

.٢

.د( اإلسهام ي الحد من عمليات االحتيال ي التأم ن

d) Reduce insurance fraud.
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Section Two

الفصل الثاني

General Provisions

أحكام عامة

3. Insurance Information shall not be
collected or exchanged, and Insurance
Record shall not be established, without a
prior written consent from the Insurance
Information Owner.

 يحظر جمع أو تبــادل أي معلومــة تــأمينيــة أو إنشـ ـ ـ ـ ــاء أي.٣
س ـ ـ ـ ـج ــل ت ــأمي دون الحص ـ ـ ـ ــول ع ى املوافق ــة الخطي ــة
.املسبقة لصاحب املعلومة التأمينية

4. No natural or legal person shall provide the
services of collecting and maintaining
Insurance Information for exchange
purposes without obtaining SAMA’s prior
approval.

 يحظر ع ى أي شــخص طبي ي أو اعتباري تقديم خدمات.٤
جمع وحفظ املعلومــات التــأمينيــة لغرض تبــادلهــا إال بعــد
.الحصول ع ى موافقة املؤسسة

5. Insurance Information shall not be
maintained, transferred or exchanged
outside the Kingdom of Saudi Arabia, and
traffic accidents data shall not be stored
before obtaining the approval of the
competent authority.

 يكون حفظ املعلومــات التــأمينيــة داخــل اململكــة العربيــة.٥
السعودية فقط؛ ويحظر حفظها أو نقلها أو تبادلها خارج
 كمـ ــا يحظر تخزين بيـ ــانـ ــات الحوادث املروريـ ــة.اململك ـ ـة
)الصـ ـ ــور وكافة البيانات( إال بعد الحصـ ـ ــول ع ى موافقة
.الجهة املختصة

6. The Company and the Member shall not
use or benefit from Insurance Information
in any manner other than the objectives set
forth in these Rules.

 يحظر ع ى الش ـ ـ ـ ــركـ ــة والعض ـ ـ ـ ــو اس ـ ـ ـ ــتخـ ــدام املعلومـ ــات.٦
التأمينية أو االنتفاع ا بأي ش ـ ـ ـ ــكل من األش ـ ـ ـ ــكال ي غ ﺮ
.األهداف ال بين ا هذﻩ القواعد

7. The Company and Member shall maintain
the
confidentiality
of
Insurance
Information, and shall use and exchange
such Insurance Information in accordance
with the controls set forth in these Rules.

 يجــب ع ى الش ـ ـ ـ ــركــة واألعضـ ـ ـ ـ ــاء املحــافظــة ع ى س ـ ـ ـ ــريــة.٧
 وقص ــر اس ــتخدامها،املعلومات التأمينية ال ي حوز م
وتبــادلهــا ب ن األعض ـ ـ ـ ــاء والش ـ ـ ـ ــركــة وفق الض ـ ـ ـ ــوابط ال
.تحددها هذﻩ القواعد

8. The staff of the Company or Member may
not divulge any Insurance Information
known by reason of their job or maintain
such information after leaving the service.

 يحظر ع ى املوظف ن لدى الشــركة أو األعضــاء إفشــاء أي.٨
معلوم ـ ــات ت ـ ــأميني ـ ــة تصـ ـ ـ ـ ـ ــل إل م بحكم وظ ـ ــائفهم أو
.االحتفاظ ا بعد تركهم للخدمة
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Section Three

الفصل الثالث
محتويات السجل التأمي

Insurance Record Contents

 .٩يحتوي السـ ـ ــجل التأمي ع ى جميع أو أي من املعلومات
اآلتية املتعلقة بصاحب املعلومة التأمينية:

9. The Insurance Record shall contain all or
any of the following information of the
Insurance Information Owner:

أ( اسم صاحب املعلومة التأمينية ذي الصفة

a) Natural person’s name, ID number and
national address.

ب( اسم صاحب املعلومة التأمينية ذي الصفة

b) Legal person’s name,
register and address.

الطبيعية ،ورقم هويته ،وعنوانه الوط .

commercial

االعتبارية ،ورقم سجله التجاري ،وعنوانه.

c) Data about motor insurance policies
coverage of the Insurance Information
Owner, whether valid or expired.

ج( بيانات التغطيات التأمينية للمركبات لصاحب
ً
سواء التغطية السارية أو
املعلومة التأمينية،
التغطيات املن ية.
د( بيانات مطالبات املركبات لصاحب املعلومة

d) Data about settled and unsettled motor
claims.

ه( بيانات مطالبات املركبات املرفوضة لصاحب

e) Data about denied motor claims and
reasons of denial.

و( بيانات مركبات صاحب املعلومة التأمينية املسجلة

f) Data about motors deemed as total loss.

التأمينية ال تحت التسوية أو ال تمت تسوي ا.

املعلومة التأمينية وأسباب رفضها.

خسارة كلية.
g) Data about insurance claims recovery.

ز( بيانات مطالبات االس ﺮداد التأمينية.

h) Data about traffic violations, after
obtaining the approval of the competent
authority.

ح( بيانات املخالفات املرورية بعد الحصول ع ى موافقة
الجهة املختصة.
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ط( بيانات الحوادث املرورية بعد الحصول ع ى موافقة

i) Data about traffic accidents, after
obtaining the approval of the competent
authority.

.الجهة املختصة
ي( بيانات تقدير أضرار مركبات صاحب املعلومة

j) Data about motor damage appraisals.

.التأمينية
ك( بيانات مطالبات صاحب املعلومة التأمينية ال

k) Claims found by the competent court to
be fraudulent.

صدر ي شأ ا حكم من املحكمة املختصة يق
ً
.بكو ا احتياال

Section Four

الفصل الرابع

Company Obligations

ال امات الشركة

10. The Company shall take all measures and
precautions necessary to ensure the
soundness,
validity,
accuracy
and
completeness of Insurance Information
obtained in accordance with the provisions of
these Rules. The Company shall also obtain
Insurance Information only from Members,
Insurance Information Owner after obtaining
his/her written consent, or official competent
authorities after obtaining their approval and
in accordance with the Company’s approved
standards.

 يجب ع ى الشـ ـ ــركة اتخاذ التداب ﺮ واالحتياطات الالزمة.١٠
لض ـ ـ ـ ـمــان س ـ ـ ـ ــالمــة وص ـ ـ ـ ـحــة ودقــة واكتمــال املعلومــات
ً التأمينية ال تحصل عل ا
،وفقا ألحكام هذﻩ القواعد
وعل ا ي هذا الخصـ ــوص االل ام بعدم الحصـ ــول ع ى
 أو ص ـ ــاحب،أي معلومات تأمينية س ـ ــوى من األعض ـ ــاء
املعلوم ـ ــة الت ـ ــأميني ـ ــة بع ـ ــد الحص ـ ـ ـ ــول ع ى موافقت ـ ــه
 أو الجهات املختص ــة الرس ــمية بعد الحص ــول،الخطية
 وأن يكون ذلك وفق معاي ﺮ معتمدة من،ع ى موافق ا
.قبل الشركة

11. The Company shall obtain SAMA’s nonobjection before enter into a Membership
Agreement with any insurance companies or
insurance service providers it desires to
exchange Insurance Information therewith.

 يجب ع ى الشــركة توقيع اتفاقيات عضــوية مع أي من.١١
ش ـ ــركات التأم ن أو أص ـ ــحاب املهن الحرة عند رغب ا ي
 وذلك بعد الحصـ ــول،تبادل املعلومات التأمينية معهم
ع ى عــدم ممــانعــة املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة من أي اتفــاقيــة تع م
.الشركة توقيعها

12. The Company shall keep updated records of all
Members, their contracts and agreements and
durations and terms thereof.

 يجب ع ى الش ـ ـ ـ ــركة إعداد س ـ ـ ـ ــجالت منتظمة تش ـ ـ ـ ــمل.١٢
أس ـ ــماء األعض ـ ــاء املتعامل ن معها والعقود واالتفاقيات
.مع كل م م ومد ا وشروطها
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13. The Company shall take all measures
necessary to, and put in place operating
guidelines to, protect Insurance Information
from unauthorized or unlawful access, use,
modification or disclosure.
14. The Company shall ensure that any disputed
Insurance Information that is undecided upon
is stated in the Insurance Record as “Disputed
Insurance Information.”
15. The Company may issue an Insurance Record
only upon a request of:

 يج ــب ع ى الش ـ ـ ـ ــرك ــة اتخ ــاذ جميع اإلجراءات الالزم ــة.١٣
لحم ـ ــاي ـ ــة املعلوم ـ ــات الت ـ ــأميني ـ ــة من ال ـ ــدخول إل ـ ــا أو
اس ـ ـ ـ ــتخدامها أو تعديلها أو اإلفص ـ ـ ـ ــاح ع ا بش ـ ـ ـ ــكل غ ﺮ
 كما تل م الش ـ ــركة بوض ـ ــع،مص ـ ــرح به أو غ ﺮ مش ـ ــروع
.اإلرشادات التشغيلية الالزمة لضمان ذلك
 يجب ع ى الش ـ ــركة أن توض ـ ــح ي الس ـ ــجل التأمي أي.١٤
معلومة تأمينية جرى االع ﺮاض عل ا ولم يتم البت ي
.صح ا بكون هذﻩ املعلومة ي محل اع ﺮاض
 ال يجوز للش ـ ـ ــركة إص ـ ـ ــدار س ـ ـ ــجل تأمي عن ص ـ ـ ــاحب.١٥
:املعلومة التأمينية إال ي أي من الحاالت اآلتية

a) A Member after obtaining a prior written
consent from the Insurance Information
Owner.

أ( طلب العضو بعد الحصول ع ى املوافقة الخطية
.املسبقة من صاحب السجل محل االستعالم

b) An official national dispute settlement
authority.

ب( طلب من جهة رسمية محلية مختصة بالفصل ي
.املنازعات
.ج( طلب من املؤسسة

c) SAMA.

.د( طلب من صاحب السجل التأمي نفسه

d) The Insurance Information Owner.
16. The company, prior to issuing any Insurance
Record, shall:

 يجب ع ى الش ــركة قبل تزويد أي عض ــو بس ــجل تأمي.١٦
:القيام باآلتي

a) Verify the identity and eligibility of the
party requesting the Insurance Record and
the purpose of the request.

أ( التحقق من هوية وصالحية طالب السجل التأمي
.والغرض من طلبه

b) Obtain a pledge from the Member to use
the Insurance Information only for the
reasons specified in the request.

ب( الحصول ع ى تعهد العضو بعدم استعمال هذﻩ
.املعلومات إال لألسباب املحددة بالطلب
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17. The Company must keep sufficient evidence to
prove the existence of a legal purpose for each
Insurance Record request for a period not less
than 5 years from the request date.
18. The Company must have controls in place to
protect Insurance Information, including:
a) Registering,
maintaining,
matching,
collecting, processing and classifying
Insurance Information in a proper manner
for easy reference.

 يجب ع ى الش ــركة االحتفاظ بدليل كاف إلثبات وجود.١٧
غرض مس ـ ــموح به عن كل طلب س ـ ــجل تأمي وملدة ال
. تقل عن خمس سنوات من تاريخ الطلب املع
 يجب ع ى الش ـ ـ ــركة وض ـ ـ ــع ض ـ ـ ـوابط لحماية املعلومات.١٨
:التأمينية تشتمل ع ى اآلتي
أ( تسجيل املعلومات التأمينية وحفظها ومطابق ا
وجمعها ومعالج ا وتصنيفها بشكل صحيح
.ومناسب ويسهل الرجوع إليه

b) Protecting Insurance Information from
loss, including through backup systems, a
crisis recovery plan and a business
continuity plan.

ب( حماية املعلومات التأمينية من الفقدان بما ي
ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية ووضع
خطة الس ﺮجاع املعلومات التأمينية ي حاالت
. وخطة استمرارية العمل،الطوارئ

c) Protecting Insurance Information from
access, use, modification or disclosure for
purposes other than those permitted by
these Rules or other laws, regulations and
relevant instructions.

ج( حماية املعلومات التأمينية من الدخول إل ا أو
استخدامها أو تعديلها أو اإلفصاح ع ا بشكل
مخالف ألحكام هذﻩ القواعد أو أحكام األنظمة
.واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة

d) Regularly reviewing the Company’s staff
confidentiality controls.

د( القيام بشكل منتظم بمراجعة ضوابط السرية
.الخاصة بموظفي الشركة

e) Regularly reviewing patterns of use of
information systems in order to detect and
investigate any unusual patterns of use.

f) Keeping, for a period not less than 5 years,
records of cases of logging in, modification
and validation of the Insurance
Information database, including previous
query records and incident records that
involve confirmed or suspected violations.

ه( القيام بشكل منتظم بمراجعة أنماط استخدام
نظم املعلومات دف الكشف والتحري عن أي
.أنماط استخدام غ ﺮ اعتيادية
و( حفظ سجالت حاالت الدخول والتعديل والتدقيق
لقاعدة البيانات الخاصة باملعلومات التأمينية
كافة بما ي ذلك سجالت االستعالم السابقة
وسجالت الوقائع ال تنطوي ع ى مخالفات
مؤكدة أو مشكوك ف ا وملدة ال تقل عن خمس
.سنوات

9
Rules on the Collection and Exchange
of Motor Insurance Information

قواعد جمع وتبادل املعلومات التأمينية للمركبات

g) Providing the necessary information
protection knowledge to the Member’s
employees authorized to transfer and
transmit Insurance Information.
19. The Company shall, at least annually, report to
SAMA on the efficiency and effectiveness of
computer and information security systems
used in the Company. SAMA may also request
any other data or information it deems
necessary.
20. The Company must have the technologies
necessary to collect Insurance Information
from Members and receive Insurance Record
requests therefrom.
21. The Company must obtain an adequate
insurance coverage from an insurer licensed
to operate in the Kingdom to cover any
professional liability resulting from collecting,
maintaining or exchanging Insurance
Information.
22. The Company may not sell, rent or assign its
databases without a prior written consent
from SAMA. If the Company ceased to exist for
any reason, the ownership of its databases
shall be transferred to SAMA or any other
entity determined by SAMA.
23. The Company shall establish a department to
handle complaints and set procedural
guidelines to handle complaints from
Insurance Information Owners. The guidelines
must
contain
complaint
settlement
procedures, including:
a) Full understanding of the complaint
settlement procedures by the employee
responsible of contacting the Insurance
Information Owner.
b) Full and immediate investigation of any
complaint.

ز( توف ﺮ املعرفة الكافية حول حماية املعلومات
ملوظفي األعضاء املصرح لهم بالعمل ع ى نقل
.املعلومات وإرسالها
 يجــب ع ى الش ـ ـ ـ ــركــة تزويــد املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة بتقرير كفــاءة.١٩
وفع ـ ــالي ـ ــة أنظم ـ ــة الح ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــب اآل ي وأمن املعلوم ـ ــات
ً  ويكون التقرير س ـ ـ ـ ـ،املس ـ ـ ـ ــتخدمة ي الش ـ ـ ـ ــركة
ـنويا ع ى
 وللمؤس ـس ــة طلب أي بيانات أو معلومات أخرى،األقل
.بالشكل الذي تحددﻩ
 يجب ع ى الشركة توف ﺮ الوسائل التقنية الالزمة لجمع.٢٠
املعلوم ـ ــات الت ـ ــأميني ـ ــة من األعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء وتلقي طلب ـ ــات
.السجالت التأمينية
 يجب ع ى الشــركة الحصــول ع ى تغطية تأمينية كافية.٢١
من شركة تأم ن مرخص لها بالعمل ي اململكة لتغطية
أي مسـ ــؤولية مهنية تلحق ا بسـ ــبب عملها ي جمع أو
.حفظ أو تبادل املعلومات التأمينية
 يحظر ع ى الش ـ ـ ـ ــركة بيع أو تأج ﺮ أو التنازل عن قواعد.٢٢
بيانا ا املوجودة لد ا إال بعد الحص ـ ـ ـ ــول ع ى موافقة
 وإذا انقضـ ــت الشـ ــركة،خطية مسـ ــبقة من املؤس ـ ـسـ ــة
ألي سبب فتؤول قواعد البيانات لد ا إ ى املؤسسة أو
.أي جهة أخرى تحددها املؤسسة
 تقوم الش ـ ــركة بتكوين إدارة خاص ـ ــة ملعالجة الش ـ ــكاوى.٢٣
ووضع دليل إجرائي ملعالجة شكاوى أصحاب املعلومات
 ع ى أن يتض ـ ـ ـ ــمن دلي ــل إجراءات تس ـ ـ ـ ــوي ــة،الت ـأميني ــة
:الشكاوى ما ي ي
أ( الفهم الكامل لهذﻩ اإلجراءات من املوظف املع
.باالتصال بصاحب املعلومة التأمينية
.ب( التحقيق الكامل والفوري ي أي شكوى
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c) Keeping a record for written complaints
and documenting the actions taken
thereupon.

ج( حفظ سجل بالشكاوى املكتوبة وتوثيق اإلجراءات
.املتخذة

d) Clarifying complaint submission methods
and available communication channels.

د( بيان آلية تقديم الشكاوى وقنوات االتصال
.املتاحة

e) Settling complaints within a maximum
period of 10 working days of the receipt
thereof.

ه( تسوية الشكاوى خالل مدة أقصاها عشرة أيام
.عمل من تاريخ استالمها

24. The Company shall set procedural guidelines
to educate customers about Insurance
Information and shall publish the same upon
approval of SAMA.

 يجب ع ى الش ـ ــركة القيام بإعداد دليل إجرائي لتوعية.٢٤
العمالء بش ـ ـ ـ ــأن املعلومات التأمينية بعد عرض ـ ـ ـ ــه ع ى
.املؤسسة للحصول ع ى موافق ا

Section Five

الفصل الخامس

Membership Agreement

اتفاقية العضوية

25. The Membership Agreement shall define the
technological and technical requirements to
exchange Insurance Information and the
standards and regulatory requirements to be
followed by the parties.

 تحــدد االتفــاقيــة ب ن الش ـ ـ ـ ــركــة واألعضـ ـ ـ ـ ــاء املتطلبــات.٢٥

26. The Member shall designate a certain number
of employees, according to the Membership
Agreement, authorized to transmit Insurance
Information to the Company or request
Insurance Record therefrom. The Member
shall notify the Company with the employees’
names and shall immediately notify it with any
change or update to their authorizations.
27. Without prejudice to other provisions of these
Rules, the Members may not withhold or delay
the requested Insurance Information behind
the period agreed upon in the Membership
Agreement.

التقنيــة والفنيــة لتبــادل املعلومــات التــأمينيــة واملعــاي ﺮ
واملتطلبــات النظــاميــة الواجــب اتبــاعهــا والتقيــد ــا ب ن
.أطراف االتفاقية
ً محددا من موظفيه
ً عددا
ً  يع ن العض ـ ـ ــو.٢٦
وفقا التفاقية
العضــوية ويمنحهم تصــريح إرســال املعلومات التأمينية
،إ ى الش ـ ـ ـ ــركة أو طلب الس ـ ـ ـ ــجل التأمي من الش ـ ـ ـ ــركة
وع ى العض ــو إخطار الش ــركة بأس ــماء املوظف ن وإخطار
الشـ ــركة بشـ ــكل فوري ي حال أي تغ ﺮ أو تحديث يطرأ
.ع ى تصاريحهم
 مــع ع ـ ــدم اإلخــالل ب ـ ــاألحـك ـ ــام األخــرى الــواردة ــي ه ـ ــذﻩ.٢٧
القواع ـ ــد؛ ال يجوز لألعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء االمتن ـ ــاع عن تق ـ ــديم
املعلومــات التــأمينيــة املطلوبــة م م أو التــأخر ي تزويــد
الشـ ــركة ا حسـ ــب جدول املدد واملواعيد املتفق عل ا
.ي اتفاقية العضوية
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 .٢٨يـحـظــر عـ ــى الــعض ـ ـ ـ ــو تـفــويــض أي مــن الص ـ ـ ـ ــالحـي ـ ــات
املمنوحة له بموجب اتفاقية العض ـ ــوية إ ى طرف ثالث
ب ــدون الحص ـ ـ ـ ــول ع ى موافق ــة كت ــابي ــة مس ـ ـ ـ ــبق ــة من

28. The Member may not assign the powers
granted thereto under the Membership
Agreement without a prior written consent
from SAMA.

املؤسسة.
Section six

الفصل السادس

Member Obligations

ال امات األعضاء

 .٢٩يجــب ع ى العض ـ ـ ـ ــو الحص ـ ـ ـ ــول ع ى موافقــة ص ـ ـ ـ ــاحــب
املعلوم ـ ــة الت ـ ــأميني ـ ــة الخطي ـ ــة قب ـ ــل تزوي ـ ــد الش ـ ـ ـ ــرك ـ ــة
بمعلومــات تــأمينيــة عنــه أو طلــب س ـ ـ ـ ــجلــه التــأمي من
الشركة.

29. The Member shall obtain a written consent
from the Insurance Information Owner before
providing the Company with his/her
Insurance Information or requesting his/her
Insurance Record from the Company.

 .٣٠يحظر ع ى العضو تزويد الشركة بأي معلومات تأمينية
يعلم أ ا تحتوي ع ى أخ طاء أو لم يتمكن من التحقق
ً
بشـ ــكل كامل من صـ ــح ا ،ويكون العضـ ــو مسـ ــؤوال عن
أي أخطاء تتخلل املعلومات التأمينية املرسلة من قبله
إ ى الشركة.

30. The Member may not provide the Company
with any flawed on unfully verified Insurance
Information, and shall be responsible for any
mistakes in the Insurance Information
provided to the Company.

 .٣١يجب ع ى العض ـ ـ ـ ــو أن يقوم من تلقاء نفس ـ ـ ـ ــه بتقديم
املعلومــات التــأمينيــة إ ى الش ـ ـ ـ ــركــة وتحــدي ــا ،وال يجوز
للعض ـ ـ ـ ــو االمتنــاع عن تزويــد الش ـ ـ ـ ــركــة بمــا تطلبــه من
معلومات تأمينية.
 .٣٢يحظر ع ى العض ـ ـ ـ ــو تعــديــل أي معلومــة تــأمينيــة قــد تم
إرسـ ــالها إ ى الشـ ــركة إال عن طريق الطلب من الشـ ــركة
بتعــديلهــا ،مع وض ـ ـ ـ ــع امل ﺮرات الالزمــة لطلــب التعــديــل
واملستندات املثبتة لضرورة تعديل تلك املعلومة.
 .٣٣يحظر ع ى العضـ ـ ـ ــو القيام ب ويد الشـ ـ ـ ــركة بمعلومات
تأمينية إذا كانت محل نزاع قائم أو ش ــكوى قائمة دون
إش ـ ـ ـ ـعــارهــا أن تلــك املعلومــات التــأمينيــة محــل نزاع أو
شكوى.

31. The Member shall proactively provide and
update Insurance Information to the
Company, and may not withhold requested
Insurance Information from the Company.
32. The Member may modify any Insurance
Information previously sent to the Company
only by requesting the Company to do so with
the justifications and documents supporting
the request.
33. The Member may not provide the Company
with any Disputed Insurance Information
without indicating its status as disputed.
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 .٣٤يحظر ع ى العض ـ ـ ـ ــو األخــذ بمعلومــة تــأمينيــة إذا كــانــت
محل نزاع أو شــكوى ولم يتم البت ي صــح ا طاملا كان
ً
موضـحا ي السـجل التأمي أن هذﻩ املعلومة التأمينية
محل نزاع أو شكوى.
 .٣٥يجـ ــب ع ى العض ـ ـ ـ ــو توف ﺮ التـ ــدريـ ــب والتـ ــأهيـ ــل الالزم
واملسـ ـ ـ ــتمر لألشـ ـ ـ ــخاص املصـ ـ ـ ــرح لهم ب ويد الشـ ـ ـ ــركة
ب ــاملعلوم ــات الت ــأميني ــة أو االس ـ ـ ـ ــتعالم عن الس ـ ـ ـ ــجالت
التأمينية.

34. The Member may not take a decision based on
any Disputed Insurance Information as long as
the Insurance Record indicates that it is
disputed.
35. The Member shall provide the necessary
ongoing training and qualification to the
persons authorized to provide the Company
with Insurance Information or enquire about
Insurance Records.

 .٣٦يجـ ــب ع ى العض ـ ـ ـ ــو اس ـ ـ ـ ــتخـ ــدام الوسـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل التقنيـ ــة
والحــاس ـ ـ ـ ــوبيــة املتوافقــة مع مــا تمتلكــه الش ـ ـ ـ ــركــة وأي
تحــديثــات تطرأ عل ــا للحــد من أي فقــدان للمعلومــات
ً
أو ض ـ ـ ـ ــرر يلحق ــا وذلــك وفقــا للمعــاي ﺮ ال تحــددهــا
االتفاقية.

36. The Member shall, in accordance with the
standards defined in the Membership
Agreement, use technologies compatible with
the ones operated by the Company and any
updates therefor to minimize information loss.

الفصل السابع

Section Seven

حقوق صاحب املعلومة التأمينية

Rights of Insurance Information Owner

 .٣٧يحق لصـ ـ ـ ـ ــاحــب املعلومــة التــأمينيــة معرفــة املعلومــات
التأمينية ال يحتوي عل ا س ـ ــجله التأمي  ،ويمكن له
طلب نس ـ ـ ـ ــخه من س ـ ـ ـ ــجله التأمي من الش ـ ـ ـ ــركة دون
مقابل ما ي.

37. The Insurance Information Owner has the
right to know the Insurance Information
contained in his/her Insurance Record, and
may request a copy of his/her Insurance
Record from the Company without any fee.

 .٣٨يحق لصـ ــاحب املعلومة التأمينية معرفة اسـ ــم وعنوان
األعض ـ ـ ـ ـ ــاء والجهـ ــات الرس ـ ـ ـ ــميـ ــة املخولـ ــة ال قـ ــامـ ــت
باالستعالم عن سجله التأمي .

38. The Insurance Information Owner has the
right to know the name and address of the
authorized Members and official entities that
enquired about his/her Insurance Record.

 .٣٩يحق لص ـ ـ ـ ــاحب املعلومة التأمينية تقديم اع ﺮاض إذا
حوى س ـ ـ ـ ــجل ـ ــه الت ـ ــأمي معلوم ـ ــات خ ـ ــاطئ ـ ــة وطل ـ ــب
تصحيحها.

39. The Insurance Information Owner has the
right to object, and request correction to, any
false information contained in his/her
Insurance Record.
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40. If the Member took a Negative Decision
against the Insurance Information Owner due,
in whole or in part, to the Insurance
Information contained in his/her Insurance
Record, the Member shall, within three
working days from the date of the Negative
Decision, notify the Insurance Information
Owner upon his/her request with the
following information:

 ي حال قيام العض ـ ــو باتخاذ قرار س ـ ــل بحق ص ـ ــاحب.٤٠
املعلومـ ــة التـ ــأمينيـ ــة بس ـ ـ ـ ـبـ ــب يعود كل ًي ـ ـا أو جزئ ًي ـ ـا إ ى
 فع ى، املعلومات التأمينية الواردة ي السـ ـ ــجل التأمي
العض ــو أن يقوم خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ القرار
السل بإشعار صاحب املعلومة التأمينية – عند طلبه
:– بما يتضمن املعلومات اآلتية
. أ( أسباب اتخاذ القرار السل

a) Reasons for the Negative Decision.
b) Company’s contact information and a copy
of his/her Insurance Record.

ب( وسائل التواصل مع الشركة وصورة من سجله
. التأمي

Section Eight

الفصل الثامن

Disputing Insurance Information

االع ﺮاضات ع ى املعلومات التأمينية

41. The Insurance Information Owner may, at any
time, dispute any Insurance Information
contained in the Insurance Record for being
incorrect, unupdated or incomplete, and the
Company should investigate the dispute
without any fees and within a period not
exceeding 15 working days of the dispute
filing date.

 لص ـ ــاحب املعلومة التأمينية حق االع ﺮاض ي أي وقت.٤١

42. Investigating objections shall be in
accordance with the following procedures and
timeframes:
a) The Company shall, within two working
days from the receipt of the objection,
notify the Member which issued the
disputed Insurance Information and
provide the Member with all insurance
information related to the dispute,
including the information and documents
provided by the Owner. The Member shall

ع ى أي من املعلوم ــات الت ــأميني ــة الواردة ي س ـ ـ ـ ــجل ــه
 أو عدم، أو عدم تحدي ا،التأمي بســبب عدم صــح ا
 وع ى الشــركة التحقيق ي موضــوع االع ﺮاض،اكتمالها
دون مقابل ما ي وخالل مدة ال تتجاوز خمس ـ ـ ـ ــة عش ـ ـ ـ ــر
.يوم عمل من تاريخ تقديم االع ﺮاض
ً
 يكون التحقيق ي االع ﺮاضـ ـ ـ ـ ـ ــات وفحص ـ ـ ـ ـه ـ ــا طبق ـ ــا.٤٢
:لإلجراءات واملواعيد اآلتية
أ( تل م الشركة خالل مدة أقصاها يومي عمل من
تاريخ إبالغها باالع ﺮاض بإشعار العضو الذي أصدر
 مع ذكر جميع،املعلومات التأمينية محل االع ﺮاض
املعلومات التأمينية املتعلقة باالع ﺮاض بما ي ذلك
 ويل م.ما قدمه املع ﺮض من معلومات ومستندات
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respond within three working days. If the
Member fails to respond within the
specified period, this shall be deemed as
evidence proving the dispute is valid.

العضو بالرد خالل مدة ال تزيد ع ى ثالثة أيام
 و ي حال عدم الرد خالل املدة املحددة يعد،عمل
ذلك قرينة ع ى صحة ما قدمه املع ﺮض من
.معلومات

b) The Company shall make a decision within
seven working days from the receipt of the
Member’s response or the expiry of the
period specified above.

ب( تل م الشركة بأن تقوم باتخاذ قرار خالل ف ﺮة ال
تزيد عن سبعة أيام عمل من استالمها رد العضو
.أو ان اء الف ﺮة املشار إل ا ي الفقرة أعالﻩ

c) If the investigation concluded that the
objection was, in whole or in part, valid or
that the information cannot be verified, the
Company shall, within two working days of
the decision date, delete, or modify, as the
case may be, the Disputed Insurance
Information contained in the Insurance
Record.

43. The Company shall, within 10 working days
from the objection filing date, notify the
Insurance Information Owner of the
procedures followed to investigate the Dispute
Insurance Information.
44. The Company shall, within five working days
from the decision date, notify the Insurance
Information Owner of the investigation
results, and the notification shall include:

ً
ج( إذا ثبت من التحقيق صحة االع ﺮاض كليا أو
ً
، أو تب ن أن املعلومة ال يمكن التأكد م ا،جزئيا
فتل م الشركة بأن تقوم خالل يومي عمل من
تاريخ اتخاذ القرار بحذف املعلومات التأمينية
محل االع ﺮاض من السجل التأمي أو تعديلها
.حسب األحوال
 تل م الش ـ ـ ـ ــرك ـ ــة ب ـ ــإبالغ املع ﺮض ب ـ ــاإلجراءات املتخ ـ ــذة.٤٣
للتحقيق ي اع ﺮاض ــه خالل مدة ال تتجاوز عش ــرة أيام
.عمل من تاريخ تقديم االع ﺮاض
 تل م الش ـ ـ ـ ــركــة بــإبالغ املع ﺮض بنتــائج التحقيق خالل.٤٤
م ــدة ال تتج ــاوز خمس ـ ـ ـ ـ ــة أي ــام عم ــل من ت ــاريخ اتخ ــاذ
: وع ى أن يتضمن اإلبالغ املعلومات اآلتية،القرار

a) A copy of the Insurance Record after
modification, if the objection found to be
valid.

لصاحب املعلومة

أ( نسخة من السجل التأمي

b) A summary of the Rights of Insurance
Information Owner set forth in these Rules,
in case the dispute found to be invalid.

ً
ب( ملخص عن حقوق املع ﺮض طبقا ألحكام هذﻩ

.التأمينية بعد تعديلها عند ثبوت صحة االع ﺮاض

.القواعد ي حالة ثبوت عدم صحة االع ﺮاض
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45. The Company shall state the dispute in each
Insurance Record issued during the
investigation. If the investigation did not lead
to the settlement of the dispute, the Company,
upon the Owner’s request, shall:

 ع ى الشركة أن تش ﺮ ي كل سجل تأمي تصدرﻩ أثناء.٤٥
التحقيق إ ى االع ﺮاض املقدم ع ى أي معلومة يتضم ا
 وإذا لم يؤد التحقيق إ ى تس ـ ـ ـ ــويــة االع ﺮاض.الس ـ ـ ـ ـجــل
بن ـ ـ ًـاء ع ى طل ـ ــب املع ﺮض – القي ـ ــام- فع ى الش ـ ـ ـ ــرك ـ ــة
:باإلجراءات اآلتية

a) Sate the dispute in any subsequent
Insurance Record that contains that
particular
Disputed
Insurance
Information.

b) Include in the Insurance Record a clear
summary of the Disputed Insurance
Information from the Owner’s point of
view.

c) Send a written notice of the objection to
any entity, identified by the Owner, that
has obtained his/her Insurance Record
during the year preceding the filing of the
dispute, if the Insurance Record included
that particular Disputed Insurance
Information.

46. Upon modification or deletion of any disputed
Insurance Information in the Insurance
Record, the Company shall notify in writing
any entity, identified by the Owner, that has
obtained his/her insurance record during the
year preceding the filing of the dispute.
47. The Insurance Information Owner may, if the
objection was rejected, file to the competent
judicial authority to consider and settle
his/her dispute against the Insurance
Information issuer.

أ( اإلشارة إ ى االع ﺮاض ي أي سجل تأمي الحق
يتعلق باملع ﺮض ويتضمن املعلومات التأمينية
.املع ﺮض عل ا
ً
ً
ب( تضم ن السجل ملخصا واضحا عن حقيقة
املعلومات التأمينية املع ﺮض عل ا كما يراها
.املع ﺮض
ج( إشعار خطي ألي جهة يحددها املع ﺮض حصلت
خالل السنة السابقة ع ى

ع ى سجله التأمي

 بوجود االع ﺮاض إذا شمل،تقديم االع ﺮاض
ً
السجل أيا من املعلومات التأمينية محل
.االع ﺮاض
 عند إلغاء أي معلومة واردة ي سجل املع ﺮض التأمي.٤٦
ً
 تل م الش ـ ـ ـ ــركة بأن تش ـ ـ ـ ــعر خطيا أي جهة،أو تعديلها
يحددها املع ﺮض حص ـ ـ ــلت ع ى س ـ ـ ــجله التأمي خالل
الس ـ ـ ـ ـن ــة الس ـ ـ ـ ـ ــابق ــة ع ى تق ــديم االع ﺮاض ب ــاإللغ ــاء أو
.التعديل
-  ي حال رفض اع ﺮاض ــه-  لص ــاحب املعلومة التأمينية.٤٧
التقدم إ ى الجهة القضـ ــائية املختصـ ــة للنظر والفصـ ــل
ي اع ﺮاض ـ ـ ــه ض ـ ـ ــد مص ـ ـ ــدر املعلومة التأمينية حس ـ ـ ــب
.االختصاص
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Section Nine

الفصل التاسع

Control and Supervision

الرقابة واإلشراف

48. For the purposes of the implementation of the
provisions of these Rules, SAMA may require
the Company to provide it with any data or
information and may as well conduct
inspection.
49. Without prejudice to the responsibility of the
authorized staff of the Company or the
Member, the Company and the Member shall
be responsible for their employees’ violations
of the provisions of these Rules.
50. Upon discovery of any violations of the
provisions of these Rules, SAMA may take one
or more of the following actions:
a) Notifying the Company or Member, as the
case may be, in writing and request it to
mend its irregularities within a specified
period from the notice date.
b) If the Company or Member, as the case may
be, fails to mend its irregularities within
the period specified in SAMA’s notice,
SAMA may suspend the Company or
Member from exchanging Insurance
Information or revoke its approval.

 فيما يخص تطبيق أحكام هذﻩ القواعد؛ للمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة.٤٨
أن تطلب من الشـركة تزويدها بأي بيانات أو معلومات
. كما يكون لها القيام بالتفتيش،بالشكل الذي تحددﻩ
 مع عدم اإلخالل بمســئولية املوظف ن املصــرح لهم لدى.٤٩
الشــركة واألعضــاء عن أي تجاوز ي هذا الشــأن؛ تكون
الش ــركة والعض ــو مس ــؤول ن عما يقع من موظف م من
.مخالفات ألحكام هذﻩ القواعد
 للمؤسسة عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذﻩ القواعد.٥٠
:أن تقوم باتخاذ إجراء أو أك ﺮ من اإلجراءات اآلتية
ً أ( إشعار الشركة أو العضو
 ومطالبة الشركة،خطيا
أو العضو بتصحيح أوضاعها خالل مدة محددة
.من تاريخ اإلشعار
ب( ي حال عدم ال ام الشركة أو العضو بتصحيح
أوضاعه خالل املدة املحددة ي إشعار املؤسسة؛
فيكون للمؤسسة أن تقوم بإيقاف الشركة أو
العضو من تبادل املعلومات التأمينية أو إلغاء
.موافق ا بشكل ائي

c) Taking any other legal action that is
commensurate with the severity of the
violation.

ج( اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات النظامية األخرى
.بحسب ما تقتضيه طبيعة املخالفة
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