
 

 

 

 

 

 

إعادة  لفروع شر�ات التأم�ن و/أو  ل��خيصانموذج طلب 

 �� اململكة العر�ية السعودية األجنبيةالتأم�ن 

Application Form for Licensing of Branches of Foreign Insurance and/or 

Reinsurance Companies in Saudi Arabia
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 )General Information( معلومات عامة

: معلومات عن الشركة
ً
 First: About the company أوال

 

: معلومات ضابط االتصال
ً
       Second: Point of Contact Information ثانيا

 

 :اسم ضابط االتصال

Point of contact name: 

      

 :ا�جوالرقم 

Mobile Number: 

 :رقم آخر      

Other Number: 

      

 العنوان: 

Address : 

      

 :ال��يد اإللك��و�ي

Email Address: 

      

 

 

 

  اسم مقدم الطلب

Name of the Applicant 

      

 اسم الشركة

Company Name 

      

 

 �شاط الشركة املطلوب مزاولتھ

Activity Type 

      

 الكيان القانو�ي

Legal Type 

      

 رأس مال الشركة

Capital  

      

(اختياري)العالمة التجار�ة   

Trademark (optional) 

      

للشركة األم املركز الرئي��ي  

Headquarter of the parent 

company  

       :)Country( الدولة

 

      : )City( املدينة

 

معرف الكيانات  هل تم ا�حصو ل ع�� 

 ) LEI(  القانونية

Was the Legal Entity Identifier 

(LEI) obtained 

 )Yes( �عم ☐

      : )Number( الرقم

 )No( ال  ☐

      : )Reason( السبب
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  ثالثا: كبار مساه�ي الشركة األم
Third: Significant Shareholders of the parent 

company 
 

 

 .اعتبار�ة) (�خصيةاملستفيد ال��ائي �� حال �ان املالك شركة ب ) ا�خاص(1رقم  �عبئة امل�حقيتم  •

Fill out Appendix (1) if any of the significant shareholder is an entity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 
 Name – االسم

 – ا�جنسية

Nationality  

 -  النسبة

Percentage 

١                   
٢                   
٣                   
٤                   
٥                   
٦                   
٧                   
٨                   



 أسم الشركة: 

 )Application Form for Licensing of Foreign Branches -(طلب ترخيص لفرع أجن�ي  

 

4 

 

 

 Instructions �عليمات

يجب أن يتم �عبئة هذا النموذج �ش�ل �امل من قبل ال�خص  .١

 ا�خول بتقديمھ لساما.

1. This form must be completely filled out by the person 

authorized to submit it to SAMA 

فروع شر�ات التأم�ن  خيصتر لطلب  هذا النموذج مخصص .٢

 .السعوديةو/أو إعادة التأم�ن األجنبية �� اململكة العر�ية 

2. This form is for applying for Licensing of Branches of 

Foreign Insurance and/or Reinsurance Companies in 

Saudi Arabia. 

يجب أن تق��ن قراءة هذا النموذج مع املعلومات الواردة ��  .٣

 خطة العمل املقدمة �ش�ل موجز وأن ت�ون �حيحة ودقيقة.

3. The information provided in this form must be 

matching with the information contained in the 

business plan and must be accurate. 

 .word-pdf(. 4. Submit this form in (word-pdf) formatيتم ارسال هذا النموذج بصيغ�ي ( .٤

�� حال عدم كفاية املساحة ا�خصصة لإلجابة ع�� أحد  .٥

فينب�� ارفاق اإلجابة �� ورقة خارجية ع�� مطبوعات األسئلة 

 الشركة مع تحديد السؤال ونصة.

5. Attach an external paper specifying the question and its 

reference, if the space allocated to answer one of the 

questions is not enough. 

 .Fill out and complete the form’s appendices .6 يتم �عبئة م�حقات النموذج �ش�ل �امل. .٦

 .It is not allowed to amend this form in any way .7 .يحظر �عديل هذا النموذج بأي ش�ل من األش�ال .٧

يجب االطالع ع�� �افة األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة  .٨

 من ساما ذات العالقة قبل تقديم الطلب.

8. Review all relevant rules, regulations and instructions 

issued by SAMA before submitting the application. 

البوابة من خالل التقديم �� هذا النموذج  رفاقإيتم  .٩

  ع�� موقع ساما. اإللك��ونية

9. Upload this form is to the online application portal on 

the SAMA website. 

 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Services/Insurance/Pages/NewLicenseFollowUP.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Services/Insurance/Pages/NewLicenseFollowUP.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Services/Insurance/Pages/NewLicenseFollowUP.aspx
https://www.sama.gov.sa/en-us/services/insurance/pages/newlicensefollowup.aspx
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: معلومات خطة العمل املقدمة
ً
 Fourth: Business Plan Information را�عا

 

 

 

 

يتم �عبئة جميع ا�حقول الواردة أدناه حسب ما ورد ضمن 

 خطة العمل:

All fields listed below are to be filled out as mentioned 

in the business plan: 

 �� خطة العمل رقم الصفحة

Page number in the 

business plan 

 ف��ا النشاط الفرع ممارسةنواع أ�شطة التأم�ن و/أو إعادة التأم�ن ال�ي يزمع أ )أ(

Classes of insurance and/or reinsurance that will be undertaken by the Branch 

                        

                  

                  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاديةدراسة ا�جدوى 

Feasibility Study 

 No - ال  ☐                                                                       Yes -�عم  ☐                                    ؟       االقتصاديةدراسة ا�جدوى رفاق إهل تم 

Have you attached the feasibility study؟ 

 العملخطة 

Business Plan 

 No - ال  ☐                                                                       Yes -�عم  ☐                                                                ؟       خطة العملرفاق إهل تم 

Have you attached the five-year business plan؟ 

 الصفحة

Page 

 نقاط ا�خطة التسو�قية الواردة �� الدراسة املقدمة أبرز  )ب(

                                                   The main points of the marketing plan 

      •       

•       
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 الصفحة

Page 

 .املالءة هامش مع مراعاة متطلبات معدالت النمو املتوقعة) ج(

Projected underwriting growth taking into consideration solvency margin requirements. 

 العام                                    

Year 

 معدالت النمو                              

Growth Rate 

نخفاض اال أسباب                               

 رتفاع اال أو 

Reasons for the 

increase or the 

decrease 

 الصفحة

Page 

 السنو�ة بناًء ع�� الت�اليف املتوقعة للنشاط واملصادر الالزمة للتمو�لالت�اليف ) د(

Annual cost based on projected growth rate 

 

 العام                                    

year 

  % الت�اليف نمو                               

Costs growth %  

أو نخفاض اال أسباب                               

  االرتفاع

Reasons for increase 

or decrease 

 الت�اليف املتوقعة لبدء النشاط واملصادر املالية الالزمة للتمو�ل

Projected costs and financing to start the Branch’s operations 

 إجما�� الت�اليف            

Costs total 

 مصدر التمو�ل       

Financing source 

 الصفحة

Page 

 .مؤهل خب�� اكتواري تأم�ن موثقة من الفنية حسب نوع �شاط ال صصاتخ�املتوقعة واا�خسارة  معدل) ه(

Projected loss ratios and technical provisions by classes of insurance certified by a qualified Actuary 

 نوع �شاط التأم�ن                                    

Class of insurance 

 معدل ا�خسارة                              

Loss ratio 
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 والتدر�ب خطة التوظيف ) و(

Employment and training plan 

 
 الصفحة

Page العام/Year 

 data/البيان
 السنة األو��

eary  st1 

 السنة الثانية

year nd2 

 السنة الثالثة

year rd3 

 الرا�عةالسنة 

year th4 

السنة 

 ا�خامسة 

year th5 

  توظيفهم عدد املوظف�ن السعودي�ن املتوقعمجموع 

The total number of Saudis expected to be 

employed 

                                    

 توظيفهم عدد املوظف�ن غ�� السعودي�ن املتوقعمجموع 

The total number of non-Saudis expected to be 

employed 

                              

 إجما�� عدد املوظف�ن املتوقع 

The total number of employees expected 

                              

املتوقعة (ال تقل �سبة االرتفاع السنو�ة �سبة السعودة 

 )%٥عن 

Projected Saudization percentage (the annual 

percentage increase must not be less than 5%) 

                              

 �سبة السعودة املتوقعة �� املناصب العليا

Saudization percentage expected in senior 

positions 

                              

 م��انية التدر�ب

Training budget 

                              

 عدد املوظف�ن املزمع تدر���م 

The number of employees to be trained 

                              

 ) ٣رقم ( امل�حقيتم �عبئة 

Fill out Appendix (3)  

 �� الشركة؟ السعودي�ن ) املتضمن خطة تدر�ب املوظف�ن٣هل تم �عبئة امل�حق رقم (

Has Appendix (3) been filled out that includes the training plan for Saudi 

employees in the company? 

 No -  ال  ☐                                                                       Yes  - �عم ☐   
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 الشهادة العامة �� أساسيات التأم�ن ) ز(

Insurance Foundation Certificate Examination (IFCE) 

  Year العام/                                                 

 Dataالبيان/

 السنة األو��

year  st1 

 السنة الثانية

year nd2 

 السنة الثالثة

year rd3 

املوظف�ن ع�� الشهادة العامة  خطة حصول 

 املوظف�ن)(عدد التأم�ن �� أساسيات 

Plan for employees to obtain the 

(IFCE) (number of employees) 

                  

وظف�ن املتوقع حصولهم ع�� شهادة عدد امل

)IFCE( 

Number of employees expected to 

obtain IFCE  

 السعودي�ن

Saudis 

 السعودي�ن      

Saudis 

 السعودي�ن      

Saudis 

      

 غ�� السعودي�ن

Non-Saudis 

 غ�� السعودي�ن      

Non-Saudis 

 غ�� السعودي�ن      

Non-Saudis 

      

 

 

 الهي�ل التنظي�ي للشركة) ح(

Organization Structure of the company 

 No - ال  ☐                                  : page -صفحة     ، Yes -  �عم ☐رفاق الهي�ل التنظي�ي للشركة؟                                                  إهل تم 

Is the company organizational structure attached؟ 

 توسع الفرع �� اململكةخطة ) ط(

Branch expansion plan in Saudi Arabia 

  Year العام/                                          

 Dataالبيان/

 السنة األو��

eary  st1 
 السنة الثانية

year nd2 
 السنة الثالثة

year rd3 
 السنة الرا�عة

year th4 

 السنة ا�خامسة 

year th5 

 الصفحة

Page 

  افتتاحهاعدد فروع الشركة املتوقع 

The number of branches 

expected to open  

                                    

املتوقع  بيع الشركةعدد نقاط 

  افتتاحها

The number of sales points that 

is expected to open  

                              

 :ا�جموع

Total 

                              

عدد املوظف�ن �عد افتتاح الفروع 

 أو/ نقاط البيع

Number of employees after 

opening branches or / points of 

sale 
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 املرتبطة بتوقعات النمو القوائم املالية التقدير�ة ) ي(

 )No( ال  ☐             :Page - ، صفحة)Yes( �عم ☐                                                              ؟مرتبطة بتوقعات النمورفاق قوائم مالية تقدير�ة إ تم هل

Have you attached the Projected financial statements related to the growth rate? 

 املرتبطة بتوقعات النمو القوائم املالية التقدير�ة) ك(

Projected financial statements related to the growth rate 

 العام

 البيان

 السنة األو��

eary  st1 
 السنة الثانية

year nd2 
 السنة الثالثة

year rd3 
 السنة الرا�عة

year th4 
 السنة ا�خامسة

year th5 

 الصفحة

Page 

 صا�� األقساط املكتتبة املتوقعة 

Projected gross written premium 

                                    

 اإليرادات املتوقعة 

Projected revenue  

                              

 خصم الز�اة املتوقعة �عد ر�احصا�� األ 

The expected net profit after 

deducting zakat 

                              

 املالءة املالية املتوقعة 

Solvency projection 

                              

 طلب ال دراسة ومراجعة ) رسومل( 

 Review and Processing Fees 

 حسب البيانات التالية: البنك املركزي السعودي حساب��  لدراسة ومراجعة الطلب عشرة آالف ر�ال )١٠٬٠٠٠(إيداع مبلغ يتم 

Deposit an amount of (10,000) ten thousand riyals to process the application to SAMA’s bank account: 

 آيبان رقم ا�حساب

14/250109000001 SA3801100001250109000001 

 )The company name has to be mentioned on the transfer form (  يتم ذكر اسم الشركة �� نموذج التحو�ل •

 ال ☐                                  �عم                                     ☐                                                                     ؟الرسومتحو�ل هل تم 

Have the fees been transferred ؟ 
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 :معلومات جوهر�ة تضمن��ا خطة العمل

Essential information in the business plan: 

 

 Data /البيان #
 الصفحة

Page 

١        

٢        

٣        

٤        

٥        

٦        

 

 List of other requirementsقائمة املتطلبات األخرى /  #

١ 

مصادق عليھ من  خطاب الشركة متضمنا طلب فتح فرع للشركة

 مأل ا بلد الشركة �� السفارة السعودية

A cover letter to request SAMA’s license to open a branch of 

the company, authenticated by the Saudi embassy in the 

country of the parent company 

☐ 

 ☐ Memorandum of Association  of the parent company عقد التأسيس للشركة األم  ٢

 ☐ Articles of Association of the parent company للشركة األم  النظام األساس ٣

 ☐ Commercial Registration of the parent company للشركة األم ال�جل التجاري  ٤

٥ 
قرار املوافقة ع�� فتح فرع باململكة صادر من مجلس إدارة مقدم 

 الطلب 

The Applicant’s board of directors’ decision for opining a 

Branch in Saudi Arabia. 
☐ 

٦ 
إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأم�ن فيما يخص القدرة ع�� 

 التأم�ن عل��ا �شطة ال�ي يرغب الفرع إعادةألا

Ability to cede or accept reinsurance treaties for the classes 

the Branch intends to reinsure. 
☐ 

٧ 
 Any agreements with external parties for the business of the عمال ا�خاصة بالفرعأل ل ةأي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارجي

Branch 
☐ 

٨ 

غاء بمبلغ �عادل مبلغ مساهمة الشركة لإلضمان بن�ي غ�� قابل ل

البنك من هذه القواعد، صادر لصا�ح  )١٤( املادةشار إل��ا �� ملا

 و�جدد تلقائي مرخصمن بنك سعودي  املركزي السعودي
ً
ح�ى سداد  ا

 مساهمة الشركة

An irrevocable bank guarantee issued by a licensed Saudi 

bank, that covers the Company’s Contribution referred to in 

Article )14( of these Rules for the order of SAMA, and which 

is automatically renewed until the Company’s Contribution 

is paid 

☐ 

٩ 

جما�� من أقساط التأم�ن حول العالم، وكذلك إل تقدير الدخل ا

سندة �� �ل سنة ملالدخل الصا�� �عد حسم أقساط إعادة التأم�ن ا

 اململكة�عد ال��خيص ومقسمة ب�ن  األو��ا�خمس  املاليةمن السنوات 

 العر�ية السعودية وأماكن أخرى 

A projection of world-wide premium income both gross and 

net of reinsurance ceded in each of the first five financial 

years following licensing and broken down between Saudi 

Arabia and elsewhere 

☐ 
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١٠ 

ال�ي يمارسها مقدم الطلب  لأل�شطةل��تيبات إعادة التأم�ن  م�خص

لنسبة احتفاظ  األع��العر�ية السعودية بما �شمل ا�حد  اململكةخارج 

 مقدم الطلب ل�ل خطر أو حدث �عد إحالة جميع أعمال إعادة تأم�ن

A summary of the reinsurance arrangements for the business 

of the Applicant written outside Saudi Arabia, including the 

Applicant's maximum retention per risk or event after all 

reinsurance ceded 

☐ 

١١ 

املالءة الطلب، وهامش  ملقدما�حا�� املالية   املالءةيان يو�ح هامش ب

هامش احتساب ، و أساس األمبناء ع�� متطلبات البلد  املالية املطلو�ة

 املالءة املطلوب

5A statement showing the current margin of solvency of the 

Applicant, the required margin of solvency as per the 

regulations of the home supervisory authority, and the basis 

for the calculation of the required margin of solvency. 

☐ 

١٢ 
ث القوائم املالية ملقدم الطلب عن �ل سنة من السنوات املالية الثال 

 األخ��ة

Financial statements of the Applicant for each of the last 

three financial years 
☐ 

١٣ 

من أحد شر�ات  املاضية الثالثتصنيف مقدم الطلب للسنوات 

 ر:ا�حص املثال ال، ع�� سبيل العامليةالتصنيف 

 آند بورز ستاندرد 

 إي إم بيست 

 موديز 

 فيتش  

The rating of the Applicant’s for the previous three years, 

from any international rating agencies, for example but not 

limited to:  

 Standard & Poor’s; 

 A.M. Best; 

 Moody’s; 

 Fitch 

☐ 
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 Acknowledgement إقرار و�عهد

قّر بموجـــب هـــذا أن�ي 
ُ
طلعـــت وقرأت نظـــام مراقبـــة شــــــــــــر�ـــات التـــأم�ن اأ

التعــــــاو�ي واللوائح التنفيــــــذيــــــة املرفقــــــة بــــــھ وجميع األنظمــــــة واللوائح 

ذات العالقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات والتعليمات والســــــــياســــــــات 

أو وثائق غ�� �ـــحيحة أو مضـــللة أو زائفة للبنك املركزي أو ألي جهة أو 

رســـــــــــــــة األعمــــال املــــاليــــة أو ألي �ــــــــــــخص طبي�� أو اعتبــــاري حول ممــــا

عــدم مبــاالة أو عن التجــار�ــة �� اململكــة، ســــــــــــواًء أ�ــان ذلــك عن علم أو 

تقص��، �عت�� مخالفة �ستوجب العقو�ة بموجب نظام مراقبة شر�ات 

التــــأم�ن التعــــاو�ي ولوائحــــھ التنفيــــذيــــة وأح�ــــام األنظمــــة واللوائح ذات 

 العالقة.
 أن إجابا�ي ع�� هذا 

ً
قّر أيضــــــــــا

ُ
�� إجابات �املة و�ــــــــــحيحة  جالنموذوأ

ودقيقة وتتفق مع أح�ام األنظمة واللوائح والســــــــــــياســــــــــــات والتعليمات 

وذات  جوهر�ــــةاملعمول ��ــــا �� اململكــــة، وال توجــــد أي معلومــــات أخرى 

عالقــــة لم يتم اإلفصــــــــــــــــاح ع��ــــا من خالل اإلجــــابــــة ع�� أســــــــــــئلــــة هــــذا 

ك املركزي االســــــــتبيان ومرفقاتھ. كما أقّر أن�ي ســــــــوف أقوم بإخطار البن

بأي معلومات أو مســتندات أو �غ��ات هامة من شــأ��ا أن تؤثر ع�� دقة 

) يوًما ٢١وذلك خالل مدة أقصاها ( النموذجواكتمال إجابا�ي ع�� هذا 

من حصــــــــــــو�� ع�� تلــــــك املعلومــــــات أو من حــــــدوث التغ��، و�� حــــــال 

مخالف�ي لذلك ســــــوف أ�ون عرضــــــة ألي عقو�ة يقررها النظام والئحتھ 

 ذية.التنفي

قّر وأوافق أن للبنك املركزي طلب أي معلومات أو مستندات إضافية 
ُ
وأ

 لتقييم �ــــحة املعلومات املقدمة 
ً
من أطراف أخرى وفق ما تراه مناســــبا

 .الطلبوتقييم  النموذج�� هذا 

I hereby acknowledge that I have read the Cooperative 
Insurance Companies Control Law and its Implementing 
Regulations, and all of the Applicable Laws, Regulations, 
policies, and Instructions. I am aware that providing any 
false or misleading information or documents on the 
conduct of business or financial activities in the 
Kingdom to SAMA, any other entity, or any natural or 
legal person, whether on purpose, inadvertently or by 
negligence, is a punishable violation under the 
provisions of the relevant laws and regulations. 
I also acknowledge that the information given in the 
answers to this form are complete, right and accurate 
and in accordance with the laws, regulations, policies, 
and instructions applicable in the Kingdom, and there is 
no other relevant material information not disclosed in 
this Questionnaire or its attachments. I undertake that I 
will notify SAMA about any critical information, 
documents, or changes SAMA deems necessary to 
assess the validity of the information provided in this 
form within (21) days from the date of having such 
information or documents, and if case I violate this, I 
would be subject to any punishment determined by the 
law and its implementing regulations. 

I also acknowledge and agree that SAMA has the right 
to request additional information or documents from 
any third party, as it deems appropriate to assess the 
validity of the information provided in this form. 

 االسم

Name 

املنصب 

Position 

 التار�خ

 Date

 التوقيع

Signature 
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 لالستخدام الرس�ي

  املالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ال ☐�عم                                                                          ☐     الطلب مكتمل

  التوصية

 

 

 

 

 

  صاحب الصالحية
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