الدليل اإلرشادي

األسئلة واإلجابات

م
 1ما األداة التنظيمية في إنشاء لجان الفصل في املنازعات واملخالفات التأمينية؟
تم إنشاء لجان الفصل في املنازعات واملخالفات التأمينية بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م)32/
وتاريخ (1424/06/02ه) املعدل باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ (1434/05/27ه) ،حيث تناولت املادة رقم ( )20بعد التعديل تشكيل اللجان
االبتدائية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها ،بينما تناولت املادة رقم ( )22بعد التعديل تشكيل اللجنة االستئنافية املختصة بالنظر في
التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان االبتدائية.

 2ما اختصاصات لجان الفصل في املنازعات واملخالفات التأمينية؟
 جميع املنازعات الناشئة عن عقود التأمين ،بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعمالئها واملستفيدين من التغطيات التأمينية ،أو بين
هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل املؤمن له.
 املنازعات التي تقع بين ش ر ر ر ررركات التأمين وش ر ر ر ررركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها ،أو املنازعات التي تقع بين تلك الش ر ر ر ررركات ومزاولي
املهن الحرة املتعلقة بنشاط التأمين.
 املخرالفرات التي تقع من ش ر ر ر ررركرات الترأمين وإعرادة الترأمين أو أي من هرذين النش ر ر ر ررا ين والنراش ر ر ر رئرة عن تطبي النظرام ،وإيقرا الغرامرات
املنصوص عليها في املادة (الحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
 مخالفات مزاولي املهن الحرة املشار إليها في املادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
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 3ما الدور الذي تقوم به األمانة العامة للجان؟
القيام باملهام اإلدارية والتنظيمية والفنية الالزمة إلدارة دعاوى املنازعات واملخالفات التأمينية:
 األعمال اإلدارية وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات املساندة.
 تسجيل الدعاوى و لبات االستئنافات وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط واملراسالت واملواعيد والبالغات.
ُ
 اقتراح إجراءات الصلح على أن تعتمد من الوزير.
 تنظيم أعمال اللجان االبتدائية واللجنة االستئنافية وتولي مهام سكرتاريتها.
 تحرير القرارات وتسليمها أل راف الدعاوى.
 تصنيف القرارات التي أصدرتها اللجان تمهيدا لنشرها.
 عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاض ي.
 إبداء املرئيات بناء على لب الجهات األخرى ذات العالقة حيال مشروعات اللوائح واألنظمة املتعلقة بتنظيم قطا التأمين.
 أي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها وف ما يحدده القرار الوزاري.

 4هل تتبع لجان الفصل في املنازعات واملخالفات التأمينية مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى؟
تتمتع اللجان باستقاللية تامة في أداء مهام الفصل في املنازعات واملخالفات التأمينية حيث:
 تشكل اللجان االبتدائية بموجب قرار من مجلس الوزراء ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 تشكل اللجنة االستئنافية بموجب أمر ملكي ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
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 يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان.
 اللجان مستثناة من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان املظالم.

 5من األطراف التي يحق لها إقامة دعاوى املنازعات واملخالفات التأمينية أمام اللجان؟
يح لكل ممن يلي تقديم دعاوى املنازعات واملخالفات التأمينية شريطة توافر الصفة أو املصلحة الالزمتين إلقامة الدعاوى:
 شركات التأمين وإعادة التأمين.
 عمالء شركات التأمين (املؤمن لهم).

 شركات التأمين في حالة حلولها محل َّ
املؤمن له.
 أصحاب ومزوالي املهن الحرة املرتبطة بنشاط التأمين.
 األ راف األخرى ذات العالقة كاملستفيدون من التغطيات التأمينية املختلفة.
 أ راف االدعاء أمام اللجان من املوظفون الذين يصر رردر بتسر ررميتهم قرار من محافظ مؤس ر رسر ررة النقد العر ي السر ررعودي أو من يفوضر رره
بذلك في دعاوى املخالفات التأمينية ،وفقا ملا نص ر ر ر ررت عليه قواعد وإجراءات عمل اللجان الص ر ر ر ررادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
( )۱۹۰وتاريخ (۱4۳5 / ۰5 / ۰۹هر).
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 6كيف يتم تقدديم دعداوى املندازعدات واملخدالفدات التدأمينيدة أمدام األمداندة العدامدة للجدان؟ ومدا املسد د د ددتنددات الواجدال إر داقهدا مع حة
الدعوى؟
عن ري بوابررة (الخرردمررات اإللكترونيررة) في املوقع اإللكتروني لألمررانررة العررامررة للجرران التررأمين ،مررا تختلف املس ر ر ر ررتنرردات املطلوبررة ب راختالف نو
التأمين ،إال أنه ينبغي توافر املستندات اإللزامية التالية في كافة الدعاوى بشكل عام:
 تعبئة بيانات مقدم الدعوى كاملة من ناحية (االسم كامل-املهنة-محل اإلقامة-أرقام التواصل).
 االسم الكامل للمدعى عليها ووسائل االتصال ومحل اإلقامة.
 صورة الهوية الو نية-هوية مقيم (لغير السعوديين).
 صورة من السجل التجاري (في حال كانت املدعية شخصية اعتبارية –شركات/جمعيات  ...وخالفه).
 تعبئة بيانات الو يل و/أو املحامي من ناحية (االس ر ر ر ررم كامل-املهنة-محل اإلقامة-أرقام التواص ر ر ر ررل) -وفي حال كان مقدم الدعوى و يال
شرعي (غير محامي)  ،-فيجب استيفائه للشروط الواردة في املادة ( )18من نظام املحاماة والئحته التنفيذية.
 صورة من البطاقة الخاصة لترخيص املحاماة (في حال كان الو يل محامي).
 صورة من الوكالة الشرعية (في حال كان مقدم الدعوى و يل و/أو محامي).
 صورة من الهوية الو نية للو يل و/أو املحامي.
 رد من املدعى عليها أو ما يثبت التقدم بمطالبة لديها ،عمال بالبند الرابع من املادة الثالثة من قواعد عمل لجان الفص ر ر ر ررل في املنازعات
واملخالفات التأمينية (في حال كان املدعى عليه شر ة تأمين).
 توضيح موضو الدعوى وتحديد قيمة املطالبة وأسانيدها.
 نسخة من وثيقة التأمين /أو شهادة التأمين (وفقا لنوعية املستند املتوفر لدى مقدم الدعوى).
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 التررأ ررد من رفع كررافررة املرفقررات املطلوبررة عنررد تقررديم الرردعرراوى من خالل (الخرردمررات اإللكترونيررة) في املوقع اإللكتروني لألمررانررة الع رامررة
للجان ،على أن تكون كافة املس ررتندات املقدمة باللغة العربية مع ض رررورة تقديم نس ر مترجمة في حال كان األص ررل منها ص ررادر بغير اللغة
العربية ،عمال باملادة ( )23من نظام املرافعات الشرعية.

ً
 7كيف يتم تحديد اللجنة املختصة مكانيا بنظردعاوى املنازعات واملخالفات التأمينية؟

بموجب القرار الوزاري رقم ( )۱64۸وتاريخ (۱4۳6 / ۰5 / ۲۷هر) ،يكون االختصاص املكاني للجان االبتدائية على النحو التالي:
 اللجنة االبتدائية بمدينة الرياض :تختص بنظر املنازعات واملخالفات التي تقع في املنا
حائل-الجوف).

التالية (:الرياض-القصرريم-الحدود الشررمالية-

 اللجنة االبتدائية بمحافظة جدة :تختص بنظر املنازعات واملخالفات التي تقع في املنا
عسير-الباحة-نجران-تبوك).

التالية (:مكة املكرمة-املدينة املنورة-جازان-

 اللجنة االبتدائية بمدينة الدمام :تختص بنظر املنازعات واملخالفات التي تقع في(:املنطقة الشرقية).
 ويجوز لألمانة العامة للجان بناء على لب املدعي إذا كان شخصا ذا صفة بيعية إحالة دعواه إلى إحدى اللجان االبتدائية األخرى غيراملختصة مكانيا بنظر الدعوى شريطة عدم نظرها من قبل اللجنة االبتدائية املختصة في األساس مكانيا بنظرها.
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 8كيف يتم إشد د د ددعار وتبليغ أطراف الدعاوى بلوا ح ا دعاء وبمذكرات الد اع املتبادلة وبمواعيد حضد د د ددور الجلسد د د ددات أمام اللجان
وغيرها من اإلجراءات؟
بموجب القرار الوزاري رقم ( )۱64۸وتاريخ (۱4۳6 / ۰5 / ۲۷ه ر ر ر ر ر ر) ،يكون التبليغ للمدعى عليهم صر ررحيحا إذا تم بواسر ررطة موظفي األمانة العامة
للجان عبر أحد الطرق التالية:
 العنوان البريدي املوضح على مطبوعات املدعى عليهم.
 البريد اإللكتروني املوضح على مطبوعات املدعى عليهم أو املقدم من أ راف الدعوى.
 الرسائل النصية ( )SMSعلى الهاتف النقال املوضح على مطبوعات املدعى عليهم أو املقدم من أ راف الدعوى.

 9كيف يتم إدارة دعاوى املنازعات واملخالفات التأمينية املقامة أمام األمانة العامة للجان؟
سر ر ررعت األمانة العامة للجان إلدارة دعاوى املنازعات واملخالفات التأمينية و لبات االسر ر ررتئناف بشر ر رركل كامل عن ري (البوابة اإللكترونية) من
خالل الرابط (.)http://www.idc.gov.sa/ar-sa/Pages/eService.aspx
وتنظم البوابة كافة إجراءات الدعاوى و لبات االستئناف من خالل تقديمها لخدمات تفاعلية أل راف الدعاوى على النحو التالي:
 تقديم الدعاوى من قبل أ رافها أو من ينيبهم بموجب النظام من خالل البوابة االلكترونية.
 إرفاق املستندات الالزمة لرفع الدعاوى وأي مستند إضافي ُيطلب من قبل األمانة العامة للجان.
 اال ال على الدعوى املقامة من قبل أ رافها أو من ينيبهم بموجب النظام واملستندات املرفقة بها.
 تقديم الردود والدفو على الدعاوى من قبل أ رافها أو من ينيبهم بموجب النظام.
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 لب أحد أ راف الدعوى تمديد املهلة املحددة للرد على ادعاء أو دفو األ راف األخرى في الدعوى.
 اال ال على مواعيد جلسات نظر الدعاوى من قبل أ رافها أو من ينيبهم بموجب النظام.
 متابعة حالة سير الدعاوى من قبل أ رافها أو من ينيبهم بموجب النظام.
 إشعار أ راف الدعوى عند حدوث أي تغيير على حالة الدعوى ،ويراف هذا اإلشعار رسالة نصية ( )SMSو/أو بريد إلكتروني لإلخطار
بالتغيير.
 تقديم لبات االستئناف ومتابعة حاالتها.
 إش ررعار املس ررتأنف على قرار اللجنة االبتدائية بقيد اس ررتئنافه ،وعند قبول لب االس ررتئناف ،يتم إش ررعار املس ررتأنف ض ررده بتقديم لب
اس ر ر ررتئناف ،مرفقا به الئحة االس ر ر ررتئناف للرد عليها خالل مهلة محددة ،مع األخذ في االعتبار إمكانية قبول لبات االس ر ر ررتئناف عبر كافة
رق التواص ر ر ر ررل األخرى الرتبرا ره بمردد نظراميرة بس ر ر ر ررتوجرب معهرا تقرديمره في وقرت محردد ،فيمكن تقرديم لرب االس ر ر ر ررتئنراف عبر البريرد
ُ
اإللكتروني و/أو تقديمه بشكل مباشر عبر قدوم املستأنف أو من ينيبه نظاميا ألحد فرو األمانة العامة للجان حسب املوقع الجغرافي.
 اإلشعار بصدور قرار اللجنة (االبتدائية أو االستئنافية) وموعد استالم القرار ،مع إتاحة باعة القرار عبر البوابة اإللكترونية.

 10ما املطلوب من أطراف الدعاوى عند حضور الجلسات أمام إحدى اللجان؟
 بطاقة الهوية الو نية أو هوية مقيم إلثبات الشخصية.
 أصل الوكالة الشرعية للو يل (إن وجد).
 أصل البطاقة الخاصة بترخيص املحاماة للمحامي (إن وجد).
 الحضور في الوقت املحدد في (إشعار التبليغ ،أو العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية ( )SMSعلى الهاتف النقال).
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 أن يكون األ راف على دراية تامة بموضر ررو الدعوى وأن يدلي كل منهم بطلباته ودفاعه مع تجنب كل ما من شر ررأنه أن يطيل أمد الفصر ررل
في الدعوى.
 توفير كافة املستندات الالزمة في الدعوى ،مع التعهد بتوفير أصل تلك املستندات عند لب اللجنة املختصة لها.
 وضر ر ر رروح البيانات التي تتضر ر ر ررمنها مسر ر ر ررتندات الدعوى ،وأن تكون خالية من الشر ر ر ررطب والتعديل ،ومصر ر ر ررادق عليها من مرجعها وفقا لنو
املستند وصفة وصالحية ُمصدره.
 تقديم املستندات املطلوبة باللغة العربية مع ضرورة تقديم نس مترجمة في حال كان األصل منها صادر بغير اللغة العربية ،عمال باملادة
( )23من نظام املرافعات الشرعية.

 11ما هي القواعد واألنظمة التي تطبقها اللجان على الدعاوى التأمينية؟
تطب اللجان أحكام نظام املرافعات الش ر ر ر رررعية ونظام اإلجراءات الجزائية-بحس ر ر ر ررب األحوال -على كل ما لم يرد بش ر ر ر ررأنه نص خاص في قواعد
وإجراءات عمل لجان الفصر ررل في املنازعات واملخالفات التأمينية ،وبالقدر الذي يتف و بيعة الدعاوى املعروضر ررة ،ما تحتكم إلى نظام مراقبة
شررركات التأمين التعاوني الصررادر بتاريخ (۱4۲4 / ۰6 / ۰۲ه ر ر ر ر رر) واملعدل بموجب املرسرروم امللكي بتاريخ (۱4۳4 / ۰5 / ۲۷ه ر ر ر ر رر) والئحته التنفيذية
واللوائح التنظيمية والتعليمات الص ر ر ررادرة ،وتلتزم اللجان باملعايير والض ر ر رروابط النظامية املقررة للتقاضر ر ر ر ي ولقبول القض ر ر ررايا من حيث الش ر ر رركل
واملوضر ررو فضر ررال عن التأ د من أن العزا املعروض عليها يدخل في نطاق اختصر رراصر ررها الواليي املحدد نظاما ،وتفصر ررل في الدعاوى وفقا لطبيعة
العزا والقواعد املعمول بها وبما أستقر عليه القضاء والفقه املقارن واملمارسات الدولية املتبعة في التأمين.
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ُ
 12هل يجوز الطعن على القرارات التي تصدرها اللجان؟ ومتى تعد تلك القرارات نها ية وقابلة للتنفيذ؟
 القرارات التي تصدر عن اللجان االبتدائية تكون قابلة للتظلم منها أمام اللجنة االستئنافية املنصوص عليها في املادة ( )۲۲من نظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م  )۳۲ /وتاريخ (۱4۲4 / ۰6 / ۰۲هر) واملعدل بموجب املرسوم امللكي
رقم (م  )۳۰ /وتاريخ (۱4۳4 / ۰5 / ۲۷هر).
ُ
 تعد قرارات اللجان نهائية وقابلة للتنفيذ في كل من الحاالت التالية:
 إنهاء الدعوى عن ري الصلح املبدئ من أ رافها أمام اللجنة االبتدائية ،وتصدي اللجنة على هذا الصلح. انقضاء املهلة املحددة للتظلم من قرار اللجنة االبتدائية ( ۳۰يوم من التاريخ املحدد الستالم القرار) دون تقديم لب االستئناف. صدور قرار نهايي من قبل اللجنة االستئنافية ،وال ُيقبل التظلم ضده أمام أي جهة أخرى. عند نهائية القرار وا تسابه للصفة القطعية بتحق أحد الحاالت أعالهُ ،يختم على نسخة القرار للمحكوم له بختم التنفيذ.

 13كيف يتم التواصل مع األمانة العامة للجان؟
الرقم املجاني.)۸۰۰۱۲4۰۰4۲( :
املوقع اإللكتروني.( www.idc.gov.sa):
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