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العقد النموذجي بين   املوضوع:

شركات التأمين وشركات وكالة 

 التأمين

 رماملحت                                                                                  سعادة/الرئيس التنفيذي                                         

 املحترم                      سعادة/ مسؤول االلتزام                                                                                                        

 
ا                

ً
من حرص املؤسسة على توطيد استقرار قطاع التأمين وتطويره، واستناًدا إلى الفقرة انطالق

( من املادة )الثانية( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير 3)

 من01/03/1425( وتاريخ 1/596املالية رقم )
ً
التأمين الى املؤسسة بالتنسيق مع لجان قطاع  ه. وسعيا

لعالقة التعاقدية بين شركات التأمين وشركات وكالة التأمين، من خالل ضمان ل تنظيم نموذجي وضع 

 االلتزامات العامة والحقوق الخاصة الواجب الحفاظ عليها بين طرفي العالقة التعاقدية.

  

التأمين" بالصيغة لعقد النموذجي بين شركات التأمين وشركات وكالة انفيدكم باعتماد املؤسسة "

املرافقة، على ان يبدأ تطبيق العقد النموذجي على جميع العقود القائمة واملستقبلية بين شركات التأمين 

 م.01/01/2021وشركات وكالة التأمين بتاريخ 

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين
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 عقـد وكالـة تأميـن

 :بين كل من هذا العقدإبرام بعون هللا وتوفيقه  تم

  الطرف األول:

، ةأنظمة المملكـة العربيـة السـعودينظمة حسب قائمة وم   مدرجة،ساهمة شركة م  ، ........)اسم شركة التأمين(........
 مؤسسة النقد العربي السعودي، عنصادر  هـ****/**/**( وتاريخ ...............تحمل ترخيص "شركة تأمين" رقم )

وعنوانها الوطني: ، هـ****/**/**( وتاريخ ...............رقم )سـجلة بالسـجل التجـاري م  
، 0...-.............، فاكس: 0...-.............، هاتف: .......................................................
 ...................... /األستاذهذا العقد التوقيع على في  امثلهوي  ، ................@................بريد إلكتروني: 

 ."الشركةبـ " فيما بعد اشار إليهوي  ، ................ بصفته

 و

  الطرف الثاني:

نظمة حسب أنظمة المملكـة العربيـة السـعودية، قائمة وم   ذات مسؤولية محدودةشركة ، (.......الوكالة.......)اسم شركة 
صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي،  هـ****/**/**( وتاريخ ...............تأمين" رقم ) وكالة" تصريحتحمل 

وعنوانها الوطني: ، هـ****/**/**( وتاريخ ...............رقم )سـجلة بالسـجل التجـاري م  
، 0...-.............، فاكس: 0...-.............هاتف: ، .......................................................

 ...................... /األستاذهذا العقد التوقيع على في  امثلهوي  ، ................@................بريد إلكتروني: 
 ."وكيلال"بـ  فيما بعد اشار إليهوي  ، ................ بصفته
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 ــدــــــتمهي

نتجات والخدمات التأمينية، وحيث أنها تملك ت زاول أعمال التأمين التعاوني، وتقوم بتقديم العديد من الم   أن الشركةحيث 
كافة حقوق الملكية الفكرية السمها التجاري وعالماتها التجارية، وحيث أن الوكيل باعتباره مؤهاًل ومصرحًا له نظامًا 

معايير نتجات والخدمات التي ت قدمها الشركة وفق المواصفات والالتأمين ويرغب في تسويق وبيع الم   بأعمال وكالةبالقيام 
 الخاصة بها مستفيدًا من إمكانيات الشركة وخبراتها ومكانتها في سوق التأمين السعودي.

 فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية الم عتبرة على إبرام هذا العقد وفق المواد التالية:  ،ذاـــل

 أجزاء العقد: -1

ال يتجزأ من  اً وكافة المالحق الم رفقة جزء جد()إن و   الحصول على الوكالةنموذج طلب خطاب/ي عتبر التمهيد السابق و 
 هذا العقد.

 موضوع العقد: -2

واستقبال المطالبات من جميع عمالء بالوكالة عن الشركة تأمين الالوكيل تسويق وبيع وثائق يتولى بموجب هذا العقد 
مولة وأتعاب ويتقاضى الوكيل نظير قيامه بأعمال الوكالة ع   وفقًا لشروط وأحكام هذا العقد،وذلك الشركة بال استثناء 

 علمًا بأن هذا العقد ال ينطبق على عمليات التأمين المصرفي.. وفقًا لشروط وأحكام هذا العقد

 مدة سريان العقد: -3

العقد . ي طبق على هذا م20**/**/**وتنتهي في تاريخ م، 20**/**/**مدة ســـــــــــــريان هذا العقد تبدأ من تاريخ 
 .وعلى كل الم دد والمواعيد الواردة فيه التقويم الميالدي

 العالقة بين الشركة والوكيل: -4

التقيد التام  ى الوكيلوبصفته هذه يتعين عل ،تحدةموظفًا لدى الشركة أو شريكًا أو كشركة تابعة أو م  الوكيل ال ي عتبر 
قدمة له من قبل الشركة كتابيًا وبأسعار االشتراكات بمواد وأحكام هذا العقد وبكافة مالحقه وبقواعد وقيود االكتتاب الم  

 جريها من حين آلخر.قررة من قبل الشركة وتعديالتها التي ت  الم  

 النطاق المكاني والنوعي للعقد: -5

لمملكة الشركة كتابًة للوكيل العمل فيها داخل العمل الوكيل في المواقع التي ت صرح المكاني النطاق ينحصر  5,1
 ( من هذا العقد.4، والم حددة في الملحق )العربية السعودية فقط
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فيه من قبل الشركة العمل الم صرح له تم تعيين الوكيل في النطاق المكاني تفق عليه بين الطرفين أنه من الم   5,2
 متيازاتامنح و  خرينآتأمين ين وكالء يعتو  لهافروع  افتتاحيحق للشركة وبالتالي حصري،  غيرعلى أساس 
    مع م راعاة عدم اإلضرار بالوكيل. الم حدد للوكيل المكاني النطاقحول  للنشاط نفسه

أو حق االنتفاع بها )إذا كان المبنى م ستأجرًا نقاط البيع أو /الفروع وملكية حق تفق عليه بين الطرفين أن من الم    5,3
ويحق . وبالتالي يستمر له هذا الحق حتى بعد انتهاء عقد الوكالةبموجب هذا العقد هي للوكيل، من طرٍف ثالث( 

 علىمالكها بشكل م باشر مع م راعاة حصوله  استئجار الفروع ونقاط البيع منبناًء على ذلك تملك أو  للوكيل
قبل افتتاحه ألي فرع أو نقطة بيع من أجل الشركة ومن  مؤسسة النقد العربي السعوديمن  مسبقة يةموافقة كتاب

لما تقدم أن يستخدم الهوية الخاصة به في تصميم الفروع  وعلى الوكيل تبعاً  .م مارسة األعمال الم تعلقة بهذا العقد
راعاة تعاقد معها وكذلك م  النظامية التي تتطلب توضيح هوية شركة التأمين الم   االعتباراتراعاة نقاط البيع مع م  و 
 تطلبات الشركة فيما يتعلق بطريقة إبراز وتصميم هويتها.م  

من تاريخ توقيع هذا العقد تسليم الشركة بيانًا يتضمن  عمل ( يوم15يجب على الوكيل خالل خمسة عشر )   5,4
التي سي مارس فيها األعمال الم تعلقة بهذا العقد من تسويق وبيع لوثائق ونقاط البيع تحديد كافة مواقع الفروع 

 . تسليم البيان قبل التعاقد عدم، وذلك في حال التأمين

( من هذا 2في الملحق ) الم حددةوفقًا ألنواع التأمين الخاصة بالشركة تأمين الالوكيل بتسويق وبيع وثائق  يقوم 5.5
 العقد.

 التزامات الشركة: -6

إلصدار وثائق التأمين وما يتعلق بها المطبوعات الالزمة والضرورية كافة بوعلى نفقتها الشركة الوكيل  تزود 6,1
والمالحق والشروط  التأمين كوثائق التأمين ونماذج طلباتستندات ذات عالقة تحمل شعار الشركة، من م  

للوكيل اإلمكانية الفنية لربط أنظمته اآللية بأنظمتها بالقدر الذي تيح الشركة كما ت  . وبطاقات التأمينالخاصة 
هذا العقد. ويتحمل الوكيل كافة التكاليف التشغيلية األخرى الضرورية ل إليه وفقاً  ةيستلزمه القيام باألعمال الموكل

نفردة أن تها الم  ألداء عمله من أثاث وأجهزة مكتبية وأنظمة آلية وقرطاسية وخالف ذلك. ويجوز للشركة بإراد
 .زود الوكيل بها إذا رأت ذلك مناسباً تتحمل تكلفة بعض تلك التجهيزات أو أن ت  

بشكل كتابي أو واإلدارية والتنظيمية والمالية وكذلك اإلرشادات التسويقية  ةالشركة التعليمات التشغيلي تقدم  6,2
، التعليمات واإلرشادات حسب م تطلبات العملللوكيل، وللشركة الحق في إجراء تعديالت على هذه  إلكتروني

ما لم تكن ناتجة تنفيذًا  من أحكام هذا العقدأيًا  التعليمات واإلرشاداتهذه  وي شترط في جميع األحوال أال ت خالف
من  عملأيام ( 5. وتسري هذه التعليمات واإلرشادات بعد خمسة )ألنظمة أو تعليمات من الجهات المختصة

شركة إشعارًا كتابيًا إلى الوكيل بواسطة البريد اإللكتروني أو البريد الم سجل، وذلك على عنوان تاريخ إرسال ال
 .باليدهذا العقد، أو مناولًة ديباجة الوكيل الموضح في 
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للواجبات النظامية المفروضة عليها أو بحكم  ترتبة عليها تجاه الوكيل وفقاً الفنية الم  ساعدة بتقديم الم   تقوم الشركة 6,3
صدار وثائق التأمين وفقاً   لهذا العقد ومالحقه. ضرورتها لقيام الوكيل بعمله في تسويق وا 

مولة النسبية ، يستحق الوكيل فقط الع  أثناء سريانها أي وثيقة تأمين صادرة بواسطة الوكيل الشركة إلغاء في حال 6,4
 بدء سريان الوثيقة حتى تاريخ إلغائها.نقضية من عن الفترة الم  

بهدف التعامل  ستمالة أٍي من عمالء الوكيلاستمالة أو م حاولة ابعدم  طيلة مدة سريان هذا العقدتلتزم الشركة  6,5
ستمالة أو م حاولة ابعدم تلتزم كما عند تجديدها،  وأفترة سريان وثيقة التأمين  خالل المباشر مع العمالء، وذلك

وال يخل ذلك بحق الشركة نتهاء فترة صالحية العرض. اتم تقديم عرض أسعار له حتى للوكيل عميل ستمالة أي ا
الممنوعة على الشركة بموجب  االستمالةفي التواصل مع عمالئها في كافة األوقات. كما أنه ال يدخل في مفهوم 

تابعة التجديد ي حال ثبت تقصير الوكيل في م  أن تتواصل الشركة مع عمالئها بغرض تجديد وثائقهم ف الفقرة ههذ
   تفق عليها بين الطرفين.لقواعد العمل الم   وفقاً 

الوكيل أو ألكثر من عميل )وي شار  ءعرض أسعار لتوفير تغطية تأمينية م حددة ألحد عمال بتقديمالشركة  تلتزم 6,6
إلى هذا الطلب بـــــــــــــــ "طلب عرض األسعار"(، على أن يتم هذا الطلب بعد إجراء الوكيل االستفسارات المعقولة 
مع كل عميل لإلفصــاح عن الحقائق الجوهرية والظروف الم تعلقة بالخطر الذي ي راد تغطيته. ويجب أن تحتوي 

عار على كافة الحقائق الجوهرية والظروف الم تعلقة باألخطار التي جميع الطلبات الخاصـــــــــــــة بعروض األســـــــــــــ
ينبغي أن يكون الوكيل م لمًا بها أو قد أحاط بها إحاطة تامة من خالل اســـــــــتفســـــــــاراته المعقولة التي أجراها مع 

ذا كان العميل، والتي ت مليه عليه مســـــــــــؤوليته المهنية. وت عتبر المعلومات مســـــــــــألة جوهرية ألغراض هذا العقد إ
وجود أو غياب هذه المعلومات قد يتســـــــــــــبب في تغيير م كتتب التأمين لعرض أســـــــــــــعاره أو رفض تقديم عرض 

، وللشـركة وحدها حق قبول هذا الطلب أو رفضـه. ويجب على الشـركة الرد عار للتغطية التأمينية المطلوبةاألسـ
 .العقد هذا من( 3) لملحقا في العمل قواعدعلى طلبات عروض األسعار خالل المدة الم حددة في 

ت عوض الشركة الوكيل وت جنبه الضرر وت عيد له ما تحمله من نفقات فيما يتعلق بأي مطالبات أو مصاريف  6,7
أو إجراء من قبل الشركة أو إهمال قانونية مقابل أي مسؤوليات للغير يتكبدها الوكيل نتيجًة ألي فعل أو خطأ 

ن مؤسسة النقد أو لألنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة م ذا العقديكون م خالفًا ألي مادة من مواد ه
. ويجب على الوكيل تبليغ الشركة فور استالمه ألي إعالن ذات عالقةأي جهة حكومية العربي السعودي أو 

للشركة بالحضور أمام أي جهة قضائية أو إشعار بالمطالبة أمام أي جهة أخرى نتيجة الفعل الم خالف، ويحق 
نازعات التي تنشأ عن تلك األفعال وتبليغ الوكيل تبعًا لذلك، ولن تكون الشركة مسؤولة عن تولي الدفاع في الم  

أي مبالغ أو مصاريف يقوم الوكيل بدفعها ألي جهة أو طرف مهما كان بعد تاريخ تبليغ الوكيل للشركة بتولي 
 .بذلك الشركةمن  على موافقة كتابية مالم يحصل الوكيل، الموضوع

الوكيل بإجراء أي تأمين خاص به أو بفروعه أو نقاط البيع التابعة  الزامحاٍل من األحوال  بأييحق للشركة  ال  6,8
 لشركات م نافسة وتغطيات وشروط أسعار عروض له ت قدملها أن  ولكنله أو بموظفيه أو بأعماله عن طريقها، 
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 الوكيل مطالبات جميع مع التعامل الشركة لىع يجبف قبول الوكيل لعرض الشركة حال وفي ،األخرى  التأمين
 .التأمين الصادرة له يقةوث وأحكام لشروط وفقاً 

يتم منحه لعمالء الوكيل، م ختلفة عما وتغطيات م نافسة الوكيل في عمليات البيع بأسعار وشروط ال يحق للشركة  6,9
البيع  بما في ذلك، األخرى  قنوات البيعسواًء كان ذلك عن طريق البيع الم باشر من قبل الشركة أو عن طريق 

  .(اإللكتروني البيععبر القنوات اإللكترونية )

كيل الم قررة في مولة الو اب ع  ــــــباب منح أي تخفيض للعمالء على حســـألي سبٍب من األس ال يحق للشركة 6,10
 . من الوكيل أو إلكتروني ، مالم يكن ذلك بناًء على طلب كتابي( من هذا العقد1الملحق )

د، وذلك ( من هذا العق3قواعد العمل في الملحق )( ضمن SLA) ستوى خدمةاتفاقية م   بإضافة ينيلتزم الطرف 6,11
 . أفضل م ستوى خدمة للشركة والوكيل والعمالءتقديم لضمان 

لبطاقات لبطاقات مدى وابتحمل جميع رسوم العمليات البنكية الم ستحقة جراء استخدام العمالء  لشركةا تلتزم 6,12
 . ئتمانيةاال

، على أن يكون ذلك خالل شهرين من انتهاء ماليةبعمل تسوية مالية مع الوكيل في نهاية كل سنة  لشركةا تلتزم 6,13
 . للوكيل ماليةالسنة ال

( أيام عمل عن أي عموالت 10تلتزم شركة التأمين بالرد بشكل رسمي على شركة الوكالة في مدة أقصاها ) 6,14
 تخصها. معامالتمعلقة أو 

( أيام عمل من إستكمال     10المخالصة المالية لشركة الوكالة في مدة أقصاها ) تلتزم شركة التأمين بإصدار 6,15
 جميع متطلبات انهاء التعاقد.

  .الءالعم من أحدقسط متأخر في حال وجود المستحقة عموالت الوكيل يحق لشركة التأمين حجز  ال 6,16

 التزامات الوكيل: -7

( وفقًا لشروط وأحكام هذا العقد، 2يجب على الوكيل القيام بتسويق وبيع وثائق التأمين الموضحة في الملحق ) 7,1
 .روفقًا لقواعد وقيود االكتتاب وأسعار االشتراكات الم قررة من قبل الشركة وتعديالتها التي تجريها من حين آلخو 

 استثناء.وكذلك استقبال المطالبات من جميع عمالء الشركة بدون 

يلتزم آلية سداد األقساط أو أي مبالغ أخرى إضافية م ستحقة للشركة، كما عن باإليضاح للعمالء  يلتزم الوكيل 7,2
كافة مبالغ اشتراكات وثائق التأمين الصادرة أو الم جددة أو تلك الم تعلقة بالمالحق ببذل الجهد الالزم لتحصيل 

 .م ستحقة للشركة باإلضافة إلى أي رسوم أو مبالغ أخرى 
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تحديد المنتجات  ن يتمأخذ موافقة مؤسسة النقد على أكثر من شركة تأمين أو تمثيلها بعد أيحق للوكيل التعاقد مع    7,3
، ويحظر عليه بيع أو تسويق منتج أو تقديم الخدمات التأمينية لشركتين في فرع واحد أو نقطة لكل فرع البيعية

 .بيع واحدة

على إلغاء أي  بم تابعة تجديد وثائق التأمين الخاصـــــــــــة بعمالئه، كما يلتزم بعدم تشـــــــــــجيع العمالء يلتزم الوكيل 7,4
 كما يلتزم الوكيل بما يلي:وثيقة تأمين سارية، ويتعهد بتحمل كافة التبعات الناتجة عن إخالله بهذا االلتزام. 

 الء نحو اإلفصـــــاح عن التغييراتالتأكد من أن إخطارات تجديد وثائق التأمين تتضـــــمن واجبات العم 7,4,1
خر تاريخ تجديد لها، والتي قد تؤثر على وثيقة اية ســـــــــريان وثيقة التأمين أو منذ آالتي حدثت منذ بد

 التأمين.

التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن شرطًا ينص على االحتفاظ بالسجالت بما في ذلك ن سخ من  7,4,2
 للشركة بغرض التجديد.الخطابات وجميع المعلومات الم قدمة 

نتهاء وثيقة التأمين حتى عند عدم رغبة الشـــــــــــــركة تجديد التغطية االتأكد من معرفة العمالء تاريخ  7,4,3
 التأمينية.

التأكد من تلقي العمالء دعوة تجديد وثائق التأمين الصــــــــــــــادرة من الشـــــــــــــركة بمدة كافية قبل تاريخ  7,4,4
. وتلتزم الشــــــركة بأن ت رســــــل للوكيل إشــــــعارات تجديد الوثائق التأمينية لعمالء الوكيل ســــــواًء نتهاءاال

 .وفقًا للم دد النظاميةتغيرت الشروط أو األسعار أم لم تتغير، وذلك 

د موالت الخاصــة بوثائق التأمين الم تعاقوعن الع   يلتزم الوكيل باإلفصــاح لعمالئه عن دوره كوكيل م عتمد للشــركة 7,5
خطار العمالء كتابًة بأي رســـــوم أو نفقات إضـــــافية م قابل أي خدمات ذات صـــــلة ،عليها مع العمالء ، ويلتزم وا 

 الشركة والوكيل معًا.بإستخدام المطبوعات التي تحمل شعار 

بعيـــدًا عن أي نوع من اإلغراء أو  ،فيـــة عن الم نتجـــات التـــأمينيـــة للعمالءبتقـــديم المعلومـــات الوايلتزم الوكيـــل  7,6
التضـــليل، والتأكد من فهم العمالء لنوع الخدمة الم قدمة وطبيعة العالقة بين الطرفين فهمًا تامًا، كما يجب على 
يضاح جميع األحكام الضرورية الخاصة بالتغطية  الوكيل فهم بنود وثائق التأمين الم قدمة للعمالء وشروطها، وا 

رها وثيقة التأمين للعمالء، وأن وثيقة التأمين الم قترحة م ناســـــــــبة الحتياجات العمالء، مع تنبيه التأمينية التي توف
 العمالء بوجود تعهدات أو قيود أو استثناءات في وثيقة التأمين.

يلتزم الوكيل بتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن أخطار التأمين الخاصـــــــــــة بعمالئه، حتى يتســـــــــــنى  7,7
 كة القيام بالتقييم الصحيح والم الئم للخطر.للشر 

تمام الترتيبات الالزمة مع عمالئه من أجل قيام الشـــــــــــــركة بعمليات الكشـــــــــــــف والم عاينة  7,8 يلتزم الوكيل بإجراء وا 
المعلومات وخاصــــــــًة جميع اإلفصــــــــاح عن ضــــــــرورة لألخطار الم راد التأمين عليها لديها، والطلب من العمالء 
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عواقب عدم اإلفصــاح عن المعلومات الجوهرية للعمالء  وأن يوضــح، وصــحيحةورة واضــحة الجوهرية منها بصــ
، ويطلب منهم الكشف عن جميع التغييرات الالحقة التي قد أو عدم تحري الدقة فيهاالم تعلقة بالتغطية التأمينية 

 .وثيقة التأمين سريان تؤثر على التغطية التأمينية خالل مدة

بإخطار الشـــــــــــــركة بأي معلومات أو م ســـــــــــــتندات م تعلقة بالعمالء قد تؤثر على القرار الذي تتخذه  يلتزم الوكيل 7,9
عند تقديم التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، كما يلتزم الوكيل بإبالغ الشركة مباشرًة عند علمه بأي الشركة 

بلها بناًء على هذا العقد، أو حادث أو تغيير يطرأ على أي خطر م غطى تحت أي وثيقة تأمين صـــــــــــــادرة من ق
ق األضـــــرار بالشـــــركة، أو أي أمر قد يؤدي عند علمه بأي بيانات تخص أي عميل من عمالء الشـــــركة قد ت لح  

من عمالئه مع الشــــركة والعمل على حل  ، كما يلتزم بم تابعة أي شــــكوى يتلقاهاإلى ن شــــوء مطالبة ق بل الشــــركة
 .هذه الشكوى 

 وفي حال القبولر العمالء فورًا بقرار الشـــركة عند قبول تقديم التغطية التأمينية أو رفضـــها، يلتزم الوكيل بإخطا 7,10
رســـــال إشـــــعار مكتوب مع وثيقة التأمين  الوكيل يلتزم بإخطار العمالء كتابًة عند بداية ســـــريان وثيقة التأمين، وا 

، كما يجب واردة في الم ستندات بعنايةيؤكد أهمية قراءة الوثيقة بعناية، والطلب من العمالء فحص المعلومات ال
وم ســـتندات التجديد تحتوي على تفاصـــيل التعامل على الوكيل التأكد من أن خطابات التعليمات ووثائق التأمين 

. كما ات الصــــــادرة منه تتوافق مع الم تطلبات النظامية واإلشــــــرافيةدمع الشــــــكاوى، والتأكد من أن جميع الم ســــــتن
بنود وشـــــروط وثيقة التأمين مع إرســـــال إشـــــعار قبل تفعيل على يلتزم الوكيل بإخطار العمالء بأي تغيير يجري 

خطار العمالء بأي حالة إنهاء م بكر للتغطية التأمينية أو أي م شـــــــــكالت م توقعة خالل كافية بمدة تغيير أي ، وا 
الم ســـتندات واإلشـــعارات الصـــادرة من الشـــركة لعمالئها أو  مدة التغطية التأمينية، كما يلتزم الوكيل بتســـليم كافة

من تاريخ اســـتالمه لها، ليتســـنى لكٍل عمل ( أيام 3) ثالثةتلك الصـــادرة من العمالء للشـــركة في مدة ال تتجاوز 
ســـتالم وتســـليم كافة الم ســـتندات ذات الصـــلة اســـتمرار، ويلتزم الوكيل بابمن الشـــركة والعميل تحديث ســـجالتهما 

مين بما يضـــــــــــــمن توافرها لدى كل األطراف في األوقات الم الئمة لهم للقيام بم تطلبات العمل بما ي قلص بالتأ
 إحتماالت حدوث م نازعات.

 ( من هذا العقد.3يجب على الوكيل التقيد التام بجميع قواعد العمل المذكورة في الملحق ) 7,11

 وقوع هذا الخطر.علمه بما بعد  حظر على الوكيل أن ي صدر وثيقة تأمين على خطرٍ ي   7.12

بتقديم جميع الخدمات وفق األصول المهنية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا و  بقواعد السلوك المهني يلتزم الوكيل 7,13
لعمالء وفقًا لما تنص لوالعمل بأمانة وشفافية ونزاهة وبتنفيذ أي التزام للشركة أو العقد وبكل حرص وعناية، 

شمل هذه ت أو تعليمات ولوائحها التنفيذية. وفي حال عدم وجود نظامكة العربية السعودية عليه أنظمة الممل
بتسويق وبيع وثائق الوكيل ما يلتزم االلتزامات بالكامل، فيجب على الوكيل االلتزام بأفضل الم مارسات الدولية. ك
الكتتاب وأسعار االشتراكات الم قررة ومالحق وشهادات التأمين حسب طلب وتعليمات الشركة ووفقاً لقواعد وقيود ا

ر، والعمل في إطار المهنية المعقولة مع الشركة والعمالء، جريها من حين آلخمن قبل الشركة وتعديالتها التي ت  
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تخاذ الحيطة اويتحقق ذلك من خالل التدريب والخبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة. كما يلتزم الوكيل ب
اظ على الموارد اإلدارية والمالية والتشغيلية والبشرية الالزمة للقيام بالعمل وخدمة العمالء. وفي المعقولة للحف

أو أي الشركة ب قد تلحقاًل عن جميع األضرار التي ؤو إخالل الوكيل بأي من هذه االلتزامات فسيكون مسحال 
كبدها الشركة نتيجة خطأ أو تقصير ، ويلتزم بتعويض الشركة أو الغير عن كافة المبالغ التي تتشخص أو جهة

ادة للتحقيق والدفاع تالوكيل، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، التعويض عن األتعاب القانونية والنفقات الم ع
 .ومصاريف التقاضي والتنقل واإلقامة

من تبلغه أيام عمل ( 3) ثالثة تتجاوز يجب على الوكيل أن ي رسل للشركة، بناًء على طلبها، وخالل مدة ال 7,14
و/أو الن سخ األصلية و/أو الن سخ ستندات الخاصة باألرشفة اإللكترونية لجميع الم  الطلب، الن سخ اإللكترونية 

ستندات المؤيدة. ويتعين على الوكيل االحتفاظ بنظام ملفات المطبوعة من جميع طلبات التأمين برفقة كافة الم  
دات ون سخ مقروءة بوضوح لجميع البيانات الم حتواة في طلبات ووثائق ستنم نظم ودقيق يحتوي على أصول الم  

التأمين الم كتتبة بموجب هذا العقد، وعلى الوكيل بعد إنهاء أو انتهاء هذا العقد وبناًء على طلب الشركة، تزويد 
نظام حفظها من ستندات م تعلقة بوثائق الشركة التي يستلزم الالشركة بن سخ مقروءة بوضوح من أي سجالت أو م  

 قبله.

تعلقة المعلومات المالية والتشغيلية التي تطلبها، والتي تكون م  و  دفاتره وسجالته يجب على الوكيل أن يقدم للشركة 7,15
الوكيل ويوافق على  ي قر وبموضوع هذا العقد، وأن يكون ذلك على نماذج م عتمدة من قبلها أو موفرة بواسطتها. 

 استخدام هذه المعلومات من قبل الشركة حسبما تراه.  

( سنوات من تاريخ انتهاء وثيقة 10باالحتفاظ بالدفاتر الم حاسبية والسجالت لمدة ال تقل عن عشرة )الوكيل  يلتزم 7,16
 .  التأمين أو إلغائها

لكل فرع أو نقطة بيع  ن ومشرفي التسويق التابعين لهمن الموظفين والمندوبي عدد كافٍ يلتزم الوكيل بتخصيص  7,17
ويلتزمون بالزي  ، على أن يكونوا على دراية وخبرة بأعمال التأمين الم تعلقة بتنفيذ أحكام هذا العقد،تابعة له

 حقوق الكافة الوكيل ويتحمل  الرسمي والمظهر الالئق وفق ما تنص عليه لوائح الشركة بالنسبة لمنسوبيها،
كما يلتزم الوكيل بالتحديث الم ستمر للمهارات . ومكافأة نهاية الخدمة جورامات تجاههم بما في ذلك األوااللتز 

والمعرفة التي يتمتع بها الموظفون العاملون لديه في مجال التأمين، واالطالع الم ستمر على الم نتجات والخدمات 
   التأمينية الم تاحة في السوق.

ة مدة سريان هذا العقد وبعد إنهائه أو انتهائه عدم تبليغ أو إفشاء أو استخدام أي يجب على الوكيل، طيل 7,18
معلومات أو معرفة تتعلق بطرق الخدمات أو الترويج أو البيع أو التوزيع الم ستخدمة أو الم وظفة من قبل الشركة 

كام هذا العقد، لمصلحة أي فيما يتعلق بأعمالها، والتي قد ت بلغ للوكيل أو التي قد يحصل عليها بمقتضى أح
خل أو ضار بأعمال أو سمعة شخص طبيعي أو اعتباري، كما يجب على الوكيل عدم القيام بأي تصرف م  

 الشركة.
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عرف أ وبيانات وأرقام االتصال ونموذج )كأسمائهم وعناوينهم  يجب على الوكيل إدخال البيانات الم تعلقة بعمالئه 7,19
الم تعلقة بهم وكافة البيانات الخاصة بالعمالء في أنظمة اإلصدار الخاصة بالشركة عميلك( والتفاصيل التأمينية 

بشكل كامل ودقيق، كما يجب على الوكيل االلتزام بالحفاظ على سريتها والتأكد من أن بيانات العمالء وم ستنداتهم 
تأكد من حصول األطراف السرية محفوظة في مكاٍن أمن مع حصر إمكانية استخدامها على مجموعة م حددة، وال

المعنية فقط على بيانات العمالء، وفي حال إخالل الوكيل بهذه الشروط فإنه يتحمل كافة التبعات النظامية بهذا 
  اإلخالل.

بأنه قائم وم نظم وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وأن لديه كافة الصالحيات المطلوبة إلبرام الوكيل ي قر  7,20
نظامي وساري المفعول لم زاولة أعمال ترخيص ماته بموجب هذا العقد. كما ي قر الوكيل بأنه يحمل وتنفيذ التزا

أن يظل هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة يتعهد بالتأمين وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، و  ةوكال
 .سريان هذا العقد

نظام المالئمة لضـــــــــمان المراقبة والتقيد بما ورد في  يجب على الوكيل وضـــــــــع الضـــــــــوابط واإلجراءات الداخلية 7,21
ونظام مكافحة  الالئحة التنظيمية لوســـــــــطاء ووكالء التأمينمراقبة شـــــــــركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية و 

ودليل مكافحة غســــــل األموال وتمويل اإلرهاب الصــــــادر عن مؤســــــســــــة النقد  غســــــل األموال والئحته التنفيذية،
 .والتزامهم بما ورد فيها عليها ، والتأكد من إطالع موظفيهالسعوديالعربي 

الصـــــــــــادرة من مؤســـــــــــســـــــــــة النقد العربي والقرارات والتعاميم بجميع األنظمة واللوائح التقيد  يجب على الوكيل 7,22
 .الُمتعلقة بأعماله التعاوني مجلس الضمان الصحيو السعودي

التي و  "المسئولية المهنية للوكيل ضد األخطار"يجب على الوكيل أن يحتفظ على نفقته وحسابه بوثيقة تأمين  7,23
، على أن تكون سارية النفاذ وغيرها التخلي عن أداء الواجباتالتقصير، ت غطي األخطاء، اإلغفال، اإلهمال، 

وأن ت كتتب هذه الوثيقة عن طريق شركة تأمين ، وذلك بحسب المتطلبات النظامية ،مدة هذا العقد طوالوالمفعول 
. ويجب على أن ال تكون هذه الوثيقة مغطاة من قبل الشركة المتعاقد معها العربية السعودية م رخصة في المملكة

على الوكيل تزويد الشركة بنسخة من هذه الوثيقة وشهادة من شركة التأمين التي أصدرتها تؤكد سريان هذه 
 تاريخمن ( أيام عمل 5خالل مدة أقصاها خمسة )بتبليغ الشركة كتابيًا بأي إلغاء للوثيقة الوكيل يتعهد و الوثيقة، 

 ء.لغااإل

المصاريف التي تنشأ نتيجًة لهذا العقد أو و مالم ي نص صراحًة على خالف ذلك، يتحمل الوكيل كافة النفقات  7,24
 له ةالتابعبالفرع أو نقطة البيع المصاريف التشغيلية الخاصة ثاث والديكورات والتجهيزات و يجار واألاإلك ،بسببه

كأجهزة الحاسب اآللي ونظام التشغيل ويندوز وأنظمة حماية الفيروسات والطابعات وأحبارها ورسوم الهاتف 
وبطاقات عمل موظفي  ت )في حال عدم رغبة الشركة باستخدام شبكة اتصال م ستأجرة(،اإلنترنوالكهرباء وشبكة 

، وغير ذلك من نفقات الوكيل جور وحقوق موظفيأكافة و ، التي ال تحمل شعار الشركة ةيل والقرطاسيالوك
 تشغيلية.  ومصاريف
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أجهزة الحاسب اآللي الالزمة لربط الوكيل الطابعات و يلتزم الوكيل وعلى نفقته الخاصة بتوفير العدد الكافي من  7,25
  .وفقًا للمواصفات التي تطلبها الشركة بشبكة معلومات الشركة

 فترة خالل وذلك الشركة، عمالء من أيٍ  استمالة م حاولة أو استمالة بعدم العقد هذا سريان مدة طيلة الوكيليلتزم  7,26
 تقديم تم للشركة عميل أي استمالة م حاولة أو استمالة بعدم يلتزم كما تجديدها، عند أو التأمين وثيقة سريان
 .العرض صالحية فترة انتهاء حتى له أسعار عرض

( أيام عمل من تاريخ 10بعد انتهاء الفترة المحددة ) ى يحق لشركة الوكالة طلب التعاقد مع شركة تأمين أخر  7,27
إنهاء العقد مع شركة متطلبات تأكيد استالم شركة التأمين طلب إنهاء التعاقد مع التزام شركة الوكالة بإستكمال 

 .تطلبات إنهاء التعاقد في الالئحةالتأمين وم

  موالت:الع   -8

 مطروحًا منهاموالت عن صافي االشتراكات )األقساط( الم كتتبة فقط )إجمالي االشتراكات تدفع الشركة للوكيل ع   8,1
 (1موالت المذكور في الملحق )جدول الع  ل وذلك وفقاً جميع التسويات الخاصة باإللغاءات واالشتراكات الم عادة( 

تفق عليه بين الطرفين أن مبلغ الرسوم اإلدارية الم ضاف لقيمة اشتراك )قسط( وثيقة من هذا العقد، ومن الم  
 مولة. ال يدخل في عملية احتساب الع  )إن و جد( التأمين 

جددة م  أما فيما يتعلق بالوثائق ال .جددة لعمالئه من خاللهصــــــدرة والم  مولة للوثائق الم  يســــــتحق الوكيل نســــــبة الع   8,2
الوثائق التي يقوم بتجديدها وأي مالحق أو إجراءات  وأ، لشــــــركة أو وكيل آخر لدى الشــــــركةالعمالئه بواســــــطة 

تفق عليها خضـــع لقواعد العمل الم  ت الوكيل يســـتحق عمولةلعمالء الشـــركة من غير عمالئه، فإن  يقوم بها خدمةً 
 بين الطرفين.

 يستحق الوكيل مشاركة الرسوم اإلدارية ألي تأمين مكتتب من خالله مع شركة التأمين.   8,3

الذي ي عاد عليه التأمين كليًا أو جزئيًا، خارج أو الخاص بالنســـبة لوثائق التأمين التي تتضـــمن مخاطر من النوع    8,4
موالت التأمين، فإنه ال ينطبق عليها جدول الع  ضـــمن اتفاقيات إعادة التأمين القائمة بين الشـــركة وشـــركات إعادة 

مولة الوكيل باتفاق كتابي بين الوكيل والشركة في ( من هذا العقد، ولكن ت حسب نسبة ع  1المذكور في الملحق )
 .كل حالة )خطر( على حده

وز النســـب مولة تتجايجب على الوكيل الحصـــول على موافقة مؤســـســـة النقد العربي الســـعودي على أي نســـبة ع    8,5
 ( من هذا العقد.1موالت في الملحق )المذكورة في جدول الع  

موالت الم حصلة عن وثائق التأمين الم لغاة وتخفيضات القيمة التأمينية يجب على الوكيل أن ي عيد للشركة كافة الع    8,6
فعت بها تلك الع   تأمين الم لغاة تمامًا بدون ، بما في ذلك وثائق المن قبلموالت إلى الوكيل بنفس األسعار التي د 
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، ويحق للشركة خصم تلك منح تغطية أو إذا قامت الشركة بإلغاءات تستلزم إعادة االشتراك أو رسوم التأمين
 .موالت الوكيل الم ستحقة للشهر الذي يلي تاريخ اإللغاءموالت من ع  الع  

عن وأي مبالغ قد تكون م ستحقه عليه الم ستحقة له والمبالغ موالت لع  ي وضح ابكشف  الوكيلبتزويد  الشركةقوم ت  8,7
ويقوم الوكيل خالل ، نقضاء كل شهر ميالدياتاريخ أيام عمل من ( 5)خمسة وذلك خالل  كل شهر ميالدي

أيام عمل من تاريخ استالمه للكشف بمراجعته والتوقيع عليه بما ي فيد صحته أو إبداء أي مالحظات ( 5)خمسة 
ذا عليه وا عادة إرساله  نقضت هذه المدة دون إبداء أي مالحظات على الكشف من قبل الوكيل ع د اللشركة، وا 

الم ستحقة للوكيل بعد خصم كافة المبالغ والمبالغ موالت وتقوم الشركة بدفع الع  الكشف صحيحًا في مواجهته. 
حال عدم وفي . عد انتهاء المدة المحددة للوكيلبأيام عمل ( 3ثالثة ))إن وجدت( وذلك خالل يه الم ستحقة عل
، يجب أن تقوم الشركة بتحويل المبلغ المستحق للوكيل حسب ماتراه الم ستحقةوالمبالغ موالت لع  اى االتفاق عل

 الحقًا.  لتعامالت الماليةاأن شبن تتم مناقشة أية اختالفات أحددة أعاله على خالل المدة الم

من الجهة الم ختصة  أو تعميم قرارالئحة أو من الم تفق عليه بين الطرفين أنه في حال صدور أي نظام أو    8.8
( من هذا العقد، فإنه يحق للشركة 1ملحق )أي نوع من أنواع التأمين المذكورة في ال مولةيقضي بتغيير نسبة ع  

. ويكون ذلك ذلك النظام أو الالئحة أو القرار أو التعميم لم قتضياتوفقًا مولة الم ستحقة للوكيل الع  نسبة تعديل 
بإرسال الشركة إشعاراً كتابياً إلى الوكيل بواسطة البريد اإللكتروني أو البريد الم سجل على عنوان الوكيل الموضح 

 هذا العقد، أو مناولًة باليد. وي ضاف هذا التعديل إلى العقد كملحق.  ديباجة في 

 ان:ـــــالضم -9

مولة الوكيل لكل شــــــهر ميالدي، وذلك من صــــــافي ع  ( 3)%مائة يحق للشــــــركة االحتفاظ بما نســــــبته ثالثة بال 9,1
على أن تتم التصــفية خالل شــهرين كحد  ضــمانًا لتنفيذ الوكيل اللتزاماته الم ترتبة عليه بموجب أحكام هذا العقد

 .مالية أقصى بعد نهاية كل سنة

بالتزاماته جسيم من قبل الوكيل خالل إثبوت وجود صادرة الضمان كله أو جزًء منه في حال يحق للشركة م   9,2
هذا وقوع ، ويتوجب على الشركة إثبات في حال وجود حكم صادر من جهة قضائية في هذا العقد الواردة

ومقدار الضرر الذي لحق بالشركة بسببه. كما يجب أن ال يتعدى المبلغ  اإلخالل الجسيم من قبل الوكيل
 .شركة نتيجة هذا اإلخاللالم صادر من الضمان مبلغ الضرر الذي يلحق بال

من األحوال إعفاء  أن م صادرة الضمان من قبل الشركة وفقًا لما ورد أعاله ال يعني بأي حالٍ يقر الطرفان  9,3
الوكيل من أي مسؤولية قد تترتب عليه بموجب هذا العقد أو بموجب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية 

 السعودية.
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 :الخسارة م عدل -10 

 عنالمئوية لمجموع مبالغ التعويضات المدفوعة والقابلة للدفع  النسبة"الخسارة هو  م عدلالمعلوم لدى الطرفين أن  من
قيمة اشتراكات )أقساط( التأمين الم سددة لنفس الفترة، وال يشمل م عدل  صافيمقسومًا على  التأمين وثيقةكامل مدة 

 النسب سورك   أن كما. الشركة وتقديرات لسجالت ويخضع ،اإلداريةالخسارة مصاريف تسوية الخسارة أو المصاريف 
  صحيح". عددٍ  ألقرب ت قرب الخسارة لم عدل المئوية

 :الم ستهدف البيعي السنوي  -11

، كما يجب لكل نوع من أنواع التأمين للمبيعاتتحقيق الحد األدنى السنوي أن يبذل الجهد الالزم ليجب على الوكيل 
هو  وفقًا لما ، وذلكالموضوع لكل نوع من أنواع التأمين )إن وجد(السنوي عليه أن ال يتجاوز في مبيعاته الحد األعلى 

 ( من هذا العقد. 2موضح في الملحق )

 :التعامل مع المطالبات -12

 ما يلي:  اتخاذ يهعلو  و، الموافقة على المطالبات أو تسويتهاال يحق للوكيل  12,1

وتوضــيح مدى اكتمال  من حيث اســتيفاء المتطلبات اإلجابة على المطالبات الم قدمة بصــورة فورية  12,1,1
 وتقديم إقرار يفيد باستالم المطالبة.  المعلومات والمستندات المطلوبة

مع إيضــــــــــــــاح المعلومات أو الخطوات الالزمة من جانب العمالء  للعمالء تقديم نماذج المطالبة 12,1,2
 لتقديم المطالبة.

تقديم اإلرشــــــــــــاد الكافي للعمالء بشــــــــــــأن تقديم المطالبة وتقديم المعلومات الخاصــــــــــــة بالتعامل مع  12,1,3
 المطالبات.

إال  عمل على األقل مايأ( 10) ةعشـــــر كل إخطار العمالء بأي تطور بشـــــأن المطالبة الم قدمة مرًة  12,1,4
 .في حال وجود مدة أقل حسب أنظمة ولوائح وتعاميم مؤسسة النقد

 كتابًة بقبول المطالبة أو رفضها. بقرار الشركة إخطار العمالء 12,1,5

جراءات الف 12,1,6 صـــــــــل في منازعات العمالء عند عدم قبول العميل توضـــــــــيح طريقة تقديم الشـــــــــكاوى وا 
 التسوية التي جرى التوصل إليها.

من عمالء الشـــــــــركة، ســـــــــواًء كان من عميل ي أل الوكيل الخدمات الم وضـــــــــحة في هذه المادة تقديم في حال 12,2
أو من عمالء الشركة  أو عمياًل لوكيل تأمين آخر للشركة أو عمياًل لوسيط تأمين للشركةعمالء الوكيل نفسه 

ســــتقوم بدفع مبلغ للوكيل م قابل كل مطالبة يســــتلمها ويتعامل معها وفقًا ألحكام هذه ، فإن الشــــركة الم باشــــرين
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قواعد ، ويتم االتفاق على مقدار هذا المبلغ في ملحق شـــــــريطة أن تكون المطالبة م كتملة الم ســـــــتنداتالمادة، 

         ( من هذا العقد.8,7وفقًا ألحكام المادة )لغ للوكيل دفع هذه المباوت   .دالعمل من هذا العق

 :تقديم التغطية التأمينية -13

وأحكام هذا العقد ووفقًا لتوجيهات الشـــــــركة ولقواعد  لشـــــــروطكتتابها وفقًا االمخاطر التي يتم تغطية تلتزم الشـــــــركة فقط ب
قررة من قبل الشــــركة والســــارية المفعول بالنســــبة لتلك التغطيات التأمينية التي يجوز للوكيل اكتتابها وقيود االكتتاب الم  

راعى فيه ي  خطر ال تغطية تأمينية على أي  أيتقديم نيابًة عن الشــــركة بموجب أحكام هذا العقد. ويحق للشــــركة رفض 
 .ها واألنظمة واللوائح ذات العالقةقررة من قبلب الم  قواعد وقيود االكتتاو توجيهات الشــــــــركة و وأحكام هذا العقد  شــــــــروط

خاصة بعمالء الوكيل في حال تحقق أحد شروط اإللغاء الواردة  إلغاء أو عدم تجديد أي وثيقة تأمين للشركةكما يحق 
 في وثيقة التأمين وبما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.

 قواعد وقيود االكتتاب: -14

تزويد بســــتقوم  الشــــركة فإن، ( من هذا العقد2الم حددة في الملحق ) تأمينالبإصــــدار وتجديد الوكيل لوثائق  قفيما يتعل
أو ت فرض من قبل  آلخر حســـــــب ما يســـــــتجد من تعديالت يتطلبها العمل الوكيل بقواعد وقيود االكتتاب كتابيًا من حينٍ 

 تأمين. يقةوثأي تباعها عند قيامه بإصدار أو تجديد إ، ويجب على الوكيل الجهات الرقابية

  :التدريب -15

الضروري لموظفي الوكيل بالشكل الذي يكفل تحقيق الفهم الالزم تدريب البتقديم وعلى نفقتها تقوم الشركة  15,1
 تعلقة بذلك.نتجات الشركة وأنظمتها. وتوضح قواعد العمل التفاصيل الم  لم  

 الشركة بتقديم التدريب المناسب لموظفي الوكيل فيما يتعلق بمواضيع غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  تقوم  15,2

عين الحقًا من قبل الوكيل ألي عمل يستلزم في رأي الشركة مهارة أو في حال أداء أي موظف حالي أو م   15,3
 ة، وعلى الوكيل بذل العناية الالزممعرفة خاصة، فالبد من تدريب ذلك الموظف تدريبًا خاصًا من قبل الشركة

 لضمان م شاركة الموظف في التدريب الذي ت حدده الشركة.

للتدريب أو تركه برنامج التدريب ألي سبب غير مقبول للشركة، يلتزم  موظف الوكيلفي حال عدم إكمال  15,4
 الوكيل بتعويض الشركة عن أي مصاريف تكبدتها للتدريب.

الشركة تدريب موظفين إضافيين، أو إذا طلب إجراء تدريب تنشيطي لموظفيه في تاريخ  إذا طلب الوكيل من 15,5
الحق، ووافقت الشركة على ذلك، يجب على الوكيل في أي من هذه الحاالت أن يدفع للشركة رسوم التدريب 

 اص بالشركة.في حال كان التدريب خارج النظام البيعي للشركة أو التدريب على منتج خ حسبما ت حدده الشركة
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بترشيح الحد األدنى من موظفيه للتسجيل بالدورات التدريبية التي تعقدها الشركة لموظفي الوكالء، الوكيل يلتزم  15,6
 .واألنظمة الم تعلقة بالتأمين وأنظمتهاالموظفين بم نتجات الشركة إلمام  والتأكيد علىستوى الخدمة وذلك لرفع م  

 م ستمر. يه بشكل دوري والعمل على تطوير مهاراتهم اإلدارية والتسويقية بشكلٍ يلتزم الوكيل بتدريب موظف 15,7

مؤسسة  بتعليمات( بالنسبة للموظفين المشمولين IFCE) جتياز شهادة أساسيات التأمينا شتراطايلتزم الوكيل ب 15,8
 .، ويتم ذكر ذلك في عقودهم الوظيفيةالنقد العربي السعودي

 :الملكية الفكرية حقـوق  -16

هــــــذا العقــــــد الوكيـــــل أي حقــــــوق لملكيــــــة أي عالمـــــة مــــــن عالمــــــات الشـــــركة التجاريــــــة أو أي اســــــم يمـــــنح ال  16,1
أو أيـــــًا مـــــن الحقـــــوق األصـــــلية أو التبعيـــــة الم رتبطـــــة  اختـــــراعمـــــن أســـــمائها التجاريـــــة أو حـــــق نشـــــر أو بـــــراءة 

والحــــق الممنــــوح هنــــا للوكيــــل بموجــــب هــــذا العقــــد هــــو فقــــط حــــق  .بهــــا والمملوكــــة للشــــركة والم ســــجلة باســــمها
 استعمال اسمها وعالماتها التجارية خالل المدة الم حددة لسريان هذا العقد ووفقًا لشروطه وأحكامه. 

يلتزم الوكيل بعدم استعمال أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد ألي غرض آخر غير األغراض  16,2
نازعة هذا العقد، وأن يكون ذلك خالل المدة الم حددة لسريان هذا العقد، كما يتعهد الوكيل بعدم الم   الم حددة في

 أو الطعن في أي حق من حقوق الشركة أو في صحتها أثناء مدة سريان هذا العقد أو بعد إنهائه أو انتهائه.

 حق الم عاينة والم راجعة: -17

للشركة الحق في أن تقوم من وقت آلخر لتزام والرقابة الداخلية عند طلبها منه، و يلتزم الوكيل بتزويد الشركة بأدلة اال
وم راجعة طرق العمل والخدمات  واالطالع، وذلك بغرض الم عاينة الوكيلقاط بيع لزيارة فروع ونبإرسال م مثلين عنها 

على  الوكيلبشروط وأحكام هذا العقد، ويوافق  الوكيلواإلدارة وفحص الدفاتر والسجالت وغيرها للتأكد من مدى تقيد 
لوكيل في أي وقت خالل ساعات العمل الرسمية ل التابعة له بيعالنقاط الفروع و السماح لم مثلي الشركة بالدخول إلى 

في  ، ويلتزم بأن يحتفظالزيارات هذه خالل بالتعاون التام مع م مثلي الشركة الوكيل، ويتعهد طيلة مدة سريان هذا العقد
دارته وفقًا لم تطلبات النظام وتعليمات و  فروعه نقاط بيعه بسجالت ودفاتر م نتظمة وم ستندات م كتملة وشاملة للنشاط وا 

الشركة، وأن يسمح لم مثلي الشركة بالفحص واالطالع والنسخ والتدقيق وغيرها من األمور التي تتطلبها الم عاينة 
الشركة من القيام بالمهام المذكورة أعاله، يقوم الم مثل بكتابة تقرير بتفاصيل والم راجعة. وفي حال عدم تمكين م مثلي 

 بأحكام هذه المادة. الوكيلالحالة. وي عد هذا التقرير كافيًا إلثبات إخالل 

 ملكية التجهيزات والمعلومات: -18

وثائق و الم ستندات،  –على سبيل المثال ال الحصر  -ي قر الوكيل بأن كافة المواد الموفرة له من قبل الشركة، بما فيها 
تيبات األسعار، و بطاقات التأمين، و نماذج طلبات التأمين، و ، المالحقو  ،الشروط الخاصةو  ،التأمين النشرات الدعائية و ك 

سندات دفاتر و التقاويم التي تحمل شعار الشركة، و األوراق والمظاريف الرسمية للشركة، و والترويجية والبروشورات، 
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هي مملوكة للشركة طيلة مدة سريان  ، واألختام التي تحمل األسماء و/أو العالمات التجارية الخاصة بالشركة،القبض
 ويكون الوكيل مسؤواًل عن أي تبعات لالستخدام الخاطئ لهذه التجهيزات والمعلومات. هذا العقد وبعد انتهائه.

 مواصفات فروع ونقاط بيع الوكيل: -19

اللوحات الخارجية لكافة فروعه ونقاط بيعه، وذلك وفق مواصفات وتصاميم  اعتمادبأن للشركة الحق في يل الوكي قر 
ويلتزم  على أن يكون ذلك م تماشياً مع ما تفرضه األجهزة الحكومية ذات العالقة.المواصفات والمعايير الخاصة بالشركة 

، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم الوكيل بالمحافظة على نظافة وصيانة كل ما يتعلق بفروعه ونقاط بيعه بشكل م ستمر
 الحكومية الم تعلقة بنشاطه.

 :للغيـر التنازل -20

لطرف ثالث )للغير(، دون  أو أي جزء منه حصــــــــــته في الوكالةال يحق للوكيل بيع أو تحويل أو التنازل عن  20,1
وفي حال الموافقة يلتزم الوكيل بالتقيد  ،الشــــركة مؤســــســــة النقد ومن الحصــــول على موافقة كتابية م ســــبقة من

 الوكيل عن ذلك في مواجهة الشركة. تستمر مسئوليةبالشروط التي ت حددها الشركة، وفي كل األحوال 

نقطــة ألٍي من فروعــه أو التنــازل عن أو التــأجير من البــاطن  يقوم ببيع أو تحويــل أو اليجــب على الوكيــل أ 20,2
أو للتجهيزات أو لألعمال الموجودة به أو أي جزًء منه لطرف ثالث )للغير(، دون الحصـــــــــول  له ةالتابع البيع

من الشركة، وفي حال الموافقة يلتزم الوكيل بالتقيد بالشروط التي من مؤسسة النقد و على موافقة كتابية م سبقة 
 ت حددها الشركة، وفي كل األحوال سيكون الوكيل مسؤواًل عن ذلك في مواجهة الشركة.

 األخطاء المهنية والتقصير في االلتزامات: -21

على التقيد  ابموجب هذا العقد أو عدم إصراره االمكفولة له األي حق من حقوقه الشركةال ي عتبر عدم استعمال  21,1
في مطالبته بالتقيد الصارم وااللتزام  اعن حقه ابشروط وأحكام هذا العقد، تنازاًل منه الوكيلالصارم من قبل 

 بشروط وأحكام هذا العقد في أي وقت.

 هاأو ي ضعفالشركة عن أي تقصير في التزاماته لن يؤثر على حقوق الشركة للوكيل أو مطالبة حاسبة إن عدم م   21,2
الشركة مارسة غايرة، كما أن أي تأخير أو إغفال عن م  أو بصفة م  تعلقة بأي تقصير الحق بنفس الصفة الم  

تعلقة بذلك التقصير أو أي الم   األي حقوق ناشئة عن ذلك التقصير سوف لن يؤثر على أو ي ضعف حقوقه
 .بشرط تقديم ما يفيد عن هذا التقصير لشركة الوكالة ولمؤسسة النقد تقصير الحق

ذا تجاوز  يجب على الوكيل بذل العناية 21,3 والمهارة المطلوبتين في أداء واجباته الم حددة له في هذا العقد. وا 
لطاته الم حددة له في هذا العقد، أو صدر منه أو من أي من منسوبيه أي فعل أو خطأ أو إجراء الوكيل س  

المملكة العربية يكون م خالفًا ألي مادة من مواد هذا العقد أو مخالفًا ألي نظام من األنظمة المعمول بها في 
خولة له أو أي إهمال أو تقصير من جانبه أو من جانب أي من السعودية، أو أدى إخالله بالصالحيات الم  
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منسوبيه إلى حدوث أي خسارة أو ضرر للشركة أو تحم لها ألي نفقات أو مصاريف مهما كان نوعها، فإن 
القيام بأي  للشركة ويحققات أو المصاريف، لة عن تلك الخسائر أو األضرار أو النفؤو الشركة لن تكون مس

قد تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، مع احتفاظها بكامل حقها في الرجوع على الوكيل ومطالبته نظامي إجراء 
  .بالتعويض عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات أو مصاريف قد تنشأ بسبب تلك المخالفات أو التجاوزات

مع  ،ألي سبٍب من األسباب أي م خالفات مالية بحق الوكيل أو أٍي من موظفيه ال يحق للشركة إطالقًا تطبيق  21,4
 بخصوص مبلغ الضمان.( 2.9المادة ) ما ورد في نصراعاة م  

 التقيد باألنظمة والرسوم التي تفرضها الدولة: -22

الصادرة من  والتعليماتواللوائح والقرارات يلتزم الوكيل في إدارته للنشاط موضوع هذا العقد بالتقيد التام بجميع األنظمة 
 ويلتزم العالقة.وبالتعاميم الصادرة من الجهات الحكومية ذات  المملكة العربية السعوديةفي  الجهات التشريعية والرقابية

الوكيل ويلتزم بموجب األنظمة.  كما يتحمل أي رسوم مفروضةالم كلف بها،  والضريبة بسداد جميع تقديرات الزكاة الوكيل
 بالتقيد بإجراءات األمن والسالمة وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها.

 اإلعـالن: -23

عدم استخدام اسم الشركة أو شعارها التجاري في أي إعالن، شفهيًا كان أم كتابيًا، وعدم وضع أو اإليعاز بالوكيل  يلتزم
توزيع أي نشرة إعالنية أو  وعدم إصدار أو بوضع أي إعالن م تعلق بالشركة في أي مطبوعات أو لوحات عرض،

. ولن تدفع الشركة الشركة أو ورقة ت شير للشركة دون الحصول على الموافقة الكتابية الم سبقة منأو إلكترونية إعالمية 
الوكيل في عرض وتقديم خدمات التأمين للعمالء الم حتملين مالم يحصل الوكيل على موافقة  أي نفقات تسويق يتكبدها

وفي جميع األحوال يجب على الوكيل التأكد من أن اإلعالنات غير م ضللة أو م بالغ  كتابية م سبقة من الشركة بذلك.
وعدم إغفالها أو التعليمات ي خالف األنظمة  وأال تكون م ضرة بأحد، والتأكد من أن اإلعالنات ال تحتوي على ما ،فيها

 والتأكد من أن اإلعالنات ال ت سيء إلى ثقة العمالء أو تستغل عدم وجود الخبرة أو المعرفة لديهم. ،أي م تطلب نظامي

 التوظيف: -24

 .للوكيللكل فرع ونقطة بيع تابعة  م شرفتعيين و يلتزم الوكيل بتوظيف عدد كاٍف من الموظفين األكفاء  24,1

في كافة الفروع ونقاط البيع في المكاتب األمامية يلتزم الوكيل بتوظيف السعوديين في وظائف خدمة العمالء  24,2
 التابعة له.

 .االجتماعيةميع موظفيه بالتأمينات جيلتزم الوكيل بتسجيل  24,3

متيازات أو الحقوق الخاصة اال ال ي عد موظفي الوكيل من موظفي الشركة، وال يحق لهم الحصول على أٍي من 24,4
 .بموظفي الشركة
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 على الوكيل أن ي عيد م باشرًة إلى الشركة بطاقات التعريف الخاصة بأي موظف م ستقيل أو م قال. 24,5

 ام العمل وما تصدره وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية من تعليمات فيما يتعلق بالتوظيفظااللتزام بن 24,6
 .وااللتزام بتعليمات المؤسسة في هذا الشأن

 سرية المعلومات: -25

الخاصة بالعمالء وجميع البيانات ن التأمين وكافة المعلومات ؤو بأن كل ما يتعلق بهذا العقد ومحتوياته وش الوكيلي قر 
ويجب على الوكيل سرية، بأقصى درجات الوالمعلومات التي يتم الحصول عليها جراء تنفيذ هذا العقد يجب أن ت عامل 

مع ضرورة القيام بالحصول على البيانات واستخدامها ألغراض  ،الئمة للحفاظ على أي م ستند بحوزتهتدابير م   اتخاذ
م حددة ونظامية فقط، والحفاظ على أمن المعلومات وتحديثها، وااللتزام بتقديم بيانات التغطية التأمينية إلى العمالء بعد 

بخالف ما يتصل عدم اإلفصاح عن أي بيانات أو استخدامها على الوكيل للحصول عليها، ويجب  تقديم طلب مكتوب
المراجعون  باستثناءإال بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، ها ألي طرف أو أطراف أخرى، ئ  بهذا العقد وعدم إفشا
 هائه. وذلك طيلة مدة سريان هذا العقد وبعد إنهائه أو انتالخارجيون للوكيل، 

 تعديل العقد: -26

يجوز للطرفين االتفاق على و مؤسسة النقد العربي السعودي، باتفاق الطرفين وبعد موافقة إال ال يجوز تعديل هذا العقد 
 تعديل مالحق هذا العقد شريطة عدم م خالفة التعديل ألي مادة من مواد هذا العقد أو األنظمة واللوائح ذات العالقة.

 العقد:تجديد  -27

( يومًا على األقل 60)ستين بمدته  انتهاءيتجدد هذا العقد تلقائيًا مالم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف األخر كتابًة قبل 
 العقد. هذا بنفس الشروط واألحكام الواردة فيلمدة م ماثلة و برغبته في عدم التجديد. ويكون التجديد 

 إنهاء العقد: -28

في حال وجود من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت  آخر في هذا العقد، يجوز أليٍ بالرغم من أي شرط  28,1
على عنوان البريد اإللكتروني أو البريد الم سجل بواسطة ، ويكون ذلك بإرسال إشعار كتابي م سبق سبب جوهري 

( يومًا من 60) ستينهذا العقد، أو مناولًة باليد، ويكون اإلنهاء نافذًا بعـد ديباجة وضح في الطـرف اآلخـر الم  
الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فيما  كال الطرفينويجب على  تاريخ إرسال اإلشعار.

 .يتعلق بعملية إنهاء العقد

، ويكون ذلك أن ت نهي هذا العقداألمر إذا استدعى ومع وجود حكم قضائي  المؤسسة إشعاربعد  يحق للشركة 28,2
البريد اإللكتروني أو البريد الم سجل على عنوان الوكيل شركة إشعارًا كتابيًا إلى الوكيل بواسطة بإرسال ال
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، علمًا بأنه يقع على الشركة عبء هذا العقد، أو مناولًة باليد، وذلك في الحاالت التاليةديباجة الموضح في 
ال كانت م لزمة بالتعويضإثبات م خالفة   :الوكيل وا 

( 90) تسعينخالل التابعة له وبدء العمل  نقطة البيعالفرع أو  من تشغيلالوكيل  لم يتمكنإذا  28,2,1
ذلك  بافتتاحالشركة والجهات الم ختصة  ات الالزمة من قبلموافقالحصوله على يومًا من تاريخ 

، مالم تب هذا الفسخ أي حقوق أو تعويضات للوكيل، وفي هذه الحالة ال ي ر الفرع أو نقطة البيع
 .يكن سبب التأخير عائدًا للشركة

في حالة ترك الوكيل للعمل أو في حالة االحتيال أو الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم أو أي  28,2,2
 الوكيل.أو تصفية من الوكيل، أو في حالة إفالس عمدًا يحصل  أو عمالئها فعل ضار بالشركة

إذا قام الوكيل ببيع أو تحويل أو التنازل عن كل أو جزء من هذا العقد لطرف ثالث )للغير(، دون  28,2,3
 الشركة.  مؤسسة النقد ومن الحصول على موافقة كتابية م سبقة من

 علقةالم ت هفي حال رفض الوكيل تمكين الشركة أو م مثلها الم فوض من فحص وتدقيق أياً من سجالت 28,2,4
 .( من هذا العقد17وفقًا ألحكام المادة )العقد  محلال التأمين بأعم

إذا أدى إخالل الوكيل بالصالحيات الم خولة له أو أي إهمال أو تقصير من جانبه إلى حدوث  28,2,5
 .جسيمةمصاريف  للشركة أو أدى إلى تحملها لنفقات أوجسيم خسارة أو ضرر 

قررة من قبل الشركة، أو إذا قام الوكيل بإصدار وثيقة االكتتاب الم   إذا لم يلتزم الوكيل بقواعد وقيود 28,2,6
 وقوع هذا الخطر.علمه بما بعد  تأمين على خطرٍ 

 أو إشرافيةحكومية  جهةفي حال وقف أو إلغاء أو عدم منح أو تجديد ترخيص الوكيل من قبل أي  28,2,7
 .أو رقابية

 التنظيميةالجهات قبل إذا لم يقم الوكيل بالتقيد باألنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من     28,2,8
 والرقابية في المملكة العربية السعودية.

الم تعمدة من م خالفة الفي حال  يحق للشركة أن ت نهي هذا العقد، أعالهة بخالف الحاالت المذكور     28,2,9
( يومًا 15خمسة عشر )مدة خالل  وضعه، وعدم تصحيح مواد هذا العقدالوكيل ألي مادة من 

 .تلك الم خالفة بارتكابمن قبل الشركة كتابيًا إنذاره  من تاريخ

 التزامات األطراف بعد إنهاء أو انتهاء العقد: -29

هذا العقد، فإنه لن يكون للوكيل  من( 28) أو( 3) المادتينفي حالة إنهاء أو انتهاء هذا العقد بموجب أحكام  29,1
لطة  تسويق أو بيع أي وثيقة تأمين جديدة أو تجديد أي وثيقة تأمين أو ت خوله عند اإلنهاء أو االنتهاء أي س 

نشر و/أو إعالن إنهاء أو  -إذا رأت ذلك مالئمًا  -إضافة أي ملحق ألي وثيقة تأمين سارية. ويجوز للشركة 



 
 30/22 

، شريطة عدم لوكيل بأي وسيلة من وسائل اإلعالم المقروءة أو المرئية أو المسموعةبرم مع اانتهاء العقد الم  
، كما يجوز للشركة كذلك توزيع إشعار أو إشعارات إنهاء أو انتهاء تعيين إلحاق أي ضرر بسمعة الوكيل

لوكيل على له اكتتب عن طريق امؤم ن مارسة أعمال التأمين مع أي ن له، ويحق للشركة م  الوكيل ألي مؤم  
 الرغم من إنهاء أو انتهاء هذا العقد.

لشركة جميع ا ي سلممن تاريخ إنهاء أو انتهاء هذا العقد بأن يوم عمل ( 15يلتزم الوكيل خالل خمسة عشر ) 29,2
متلكات ، سواًء كانت هذه الم  أو أٍي من مالحقه هذا العقد تحديدًا فيتعلقات الشركة الم شار إليها متلكات وم  م  

تعلقات لدى الوكيل أو م مثليه أو من يتنازل لهم. وعلى الوكيل، بعد إنهاء أو انتهاء هذا العقد وبناًء على والم  
 تعلقة بموضوع هذا العقد.ستندات م  طلب الشركة، تزويد الشركة بن سخ مقروءة بوضوح من أي سجالت أو م  

 أو إنهاء تاريخ حتىجددها  أووثائق التي أصدرها الم ستحقة له عن ال موالتالع   جميع استالم للوكيل يحق 29,3
 موالتمن األحوال أي تعويض م تعلق باإلنهاء أو االنتهاء أو ع   حالٍ  بأي له يحق ال ولكن العقد، هذا انتهاء

بعد تاريخ اإلنهاء أو االنتهاء. وال يترتب على إنهاء أو انتهاء هذا  له مؤم نعن االشتراكات الم ستحقة من أي 
 حتى تاريخ اإلنهاء أو االنتهاء. ماله الم ستحقة المبالغغير  للوكيلأو  للشركةالعقد أي تعويضات أو حقوق 

 إنهاء أو انتهاء هذا العقد: عنديجب على الوكيل  29,4

المبالغ الم ستحقة عليه وفقًا لشروط وأحكام هذا العقد حتى تاريخ إنهائه بيانًا بجميع  أن ي قدم للشركة   29,4,1
 .أو انتهائه

 .لشركة فوراً ا بتسوية األمور المالية معأن يقوم    29,4,2

 إعادة كافة بطاقات التعريف والعمل الخاصة بالشركة.   29,4,3

من أجل تعاقده مع  على إنهاء هذا العقدعودي يلتزم الوكيل حال حصوله على موافقة مؤسسة النقد العربي الس 29,5
 شركة تأمين أخرى بما يلي:

التي  تاالتوقف الفوري عن تسويق وبيع م نتجات التأمين الخاصة بالشركة، والقيام بكل اإلجراء   29,5,1
عقد الوكالة الذي يربطه مع الشركة، كإزالة اللوحات الخارجية التي تحمل اسم  توضح انتهاء

وشعار الشركة عن كافة واجهات فروعه ونقاط البيع التابعة له، وتسليم أسماء الم ستخدمين وكلمات 
        المرور لألنظمة اإللكترونية الخاصة بالشركة، وتسوية ما تبقى من أمور مالية بين الطرفين.

، عن انتهاء عقد الوكالة الذي يربطه مع الشركة االنتشاراإلعالن عبر صحيفة محلية واسعة    29,5,2
 .شريطة عدم إلحاق أي ضرر بسمعة الشركة
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 العقد: ملحقات  -30

م فهو يفسخ أي عقود أو اتفاقات أو ي مثل هذا العقد ومالحقه الم رفقة كامل ما تم االتفاق عليه بين الطرفين، ومن ث  
وكل . شفهيةتصريحات أو تعهدات أو إعالنات سابقة بين الطرفين وم تعلقة بموضوع هذا العقد سواًء كانت مكتوبة أو 

 يتم م عالجته في هذا العقد يخضع لألنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات العالقة.مالم 

 :شروط العقدب طالن أحد  -31

انت أي تعهدات أو شروط بهذا العقد غير صحيحة أو غير قانونية أو ال ي مكن تنفيذها بسبب أي قاعدة قانونية إذا ك
أمر إداري أو حكم قضائي أو سياسة عامة، فإن جميع الشروط واألحكام األخرى الواردة بهذا أو  تعليمات إشرافية أو

 العقد سوف تبقى برغم ذلك سارية النفاذ والمفعول.

 ألطراف العقد:والمراسالت الموطن القانوني  -32

عتبر جميع موطنًا قانونيًا لهما. وت   هذا العقدديباجة صراحًة باتخاذهما العنوان الموضح في هذا العقد قر كل من طرفي ي  
في  ةالموضح أي من العناوين من الطرفين على رسل إلى أيٍ والمراسالت واإلشعارات واإلعالنات التي ت   خطاراتاإل

الوصول والعلم و  التبليغ الوسائل المذكورة داللة علىأي من جرد إرسالها بعتبر م  صحيحة وقانونية، وي   هذا العقدديباجة 
 بها.

 القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية الم ختصة: -33

المملكة العربية  لسارية فيوالتعليمات ا نظمةلألبه  قيخضع هذا العقد في تفسيره وفي أي خالف أو نزاع ينشأ أو يتعل
السعودية، وفي حال نشوب أي خالف أو نزاع بخصوص هذا العقد أو بسببه، فيتم حله بالطرق الودية، فإذا لم يتم حله 

مدينة الوديًا فيجب إحالته إلى الجهة القضائية الم ختصة نظامًا. وت رفع وت نظر جميع الدعاوى الناشئة عن هذا العقد في 
 .ا المقر الرئيس للشركةالتي يقع فيه
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 ن سخ العقد: -34

أدناه عليه، وقع  االتفاقلما تم  وتوثيقاً  ح رر هذا العقد من ن سختين أصليتين، تسلم كل طرف ن سخًة منه للعمل بموجبه.
 .رسمية على هذا العقد فوضون بصفةٍ مثلون الم  الم  
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 (1ملحق )

 والمؤسسات والشركاتاألفراد  لوثائق تأمينموالت جدول الع     

وأي  التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين للالئحةموالت الحد األقصى المسموح به وفقًا نسب الع   تتجاوز)يجب أن ال 
 (قرارات أو تعاميم ذات عالقة

 

 فروع التأمين
 الع مولـــــــــة*

 تجديـد التأميـن تأمين جديـد
 %15 %15  التأمين من الحوادث والمسؤولية 
 %15 %15 التأمين من الحوادث الشخصية

 %15 %15 التأمين من إصابات العمل
 %15 %15 مسؤولية رب العملالتأمين من 

 %15 %15 التأمين من المسؤولية تجاه الغير
 %15 %15 التأمين من المسؤولية العامة

 %15 %15 التأمين من المسؤولية الناتجة عن الم نتجات
 %15 %15 التأمين من المسؤولية الطبية
 %15 %15 التأمين من المسؤولية المهنية
 %15 %15 التأمين من السرقة والسطو
 %15 %15 التأمين من خيانة األمانة

 %15 %15 التأمين على األموال التي في الخزينة وأثناء النقل 
 %15 %15 تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات

 %2 %2 إلزامي -التأمين على المركبات 
 %15 %15 إلزامي + أخرى  –التأمين على المركبات 

 %15 %15 الممتلكاتالتأمين على 
 %15 %15 التأمين من الحريق

 %15 %15 هياكل السفن –التأمين البحري 
 %15 %15 التأمين على البضائع –التأمين البحري 
 %15 %15 تأمين الطيران
 %15 %15 تأمين الطاقة
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 %15 %15 التأمين الهندسي
 %15 %15 فروع التأمين العام األخرى 

 %8 %8 إلزامي -التأمين الصحي 
 %10 %10 إلزامي + أخرى  –التأمين الصحي 
 %15 %15 تأمين الحماية

 %15 %15 تأمين الحماية مع االدخار
 %15 %15 فروع تأمين الحماية واالدخار األخرى 

 موالت وفقًا للقرارات التي تصدر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الخصوص.* يتم تعديل نسبب الع  
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 (2ملحق )

 والمؤسسات والشركاتلوثائق تأمين األفراد الم ستهدف البيعي السنوي 

 على هيئة جدول(بشكل واضح  درجي  )
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 (3ملحق )

 قواعد العمل

 (ذات العالقةوالقرارات والتعاميم أيًا من مواد هذا العقد أو األنظمة واللوائح  ت خالف يجب أن ال)قواعد العمل 
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 (4ملحق )

 فروع ونقاط بيع الوكيل
 

، شريطة حصوله على كافة بموافقتها للوكيل بالعمل في الفروع ونقاط البيع التاليةبموجب هذا العقد ت صرح الشركة 
، وشريطة تقيده التام ذات عالقةحكومية  أو التصاريح الالزمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وأي جهة إشرافية

واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس وباألنظمة  أحكام هذا العقدشروط و ب
 عاوني وكافة الجهات التشريعية والرقابية األخرى:الضمان الصحي الت

 

 العنوان المدينة نقطة البيع /اسم الفرع التسلسل
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 

 

 

 الطرف األول )الشركة(  الطرف الثاني )الوكيل(

 م20**/**/** التاريخ:  م20**/**/** التاريخ:

 التوقيع:  التوقيع:

 الختم  الختم


	تعميم(193) العقد النموذجي بين شركات التأمين وشركات وكالة التأمين.pdf
	عقد وكالة تأمين (002).pdf

