
 

 

 

 

 

 

 شر�ات و�الة التأم�ن نموذج طلب

(إ��اء التعاقد/ والتعاقد مع شر�ات التأم�ن) 
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 معلومات عامة

 أوال: معلومات عن الشركة

  اسم الشركة:

  :سامارقم تصر�ح   :ساماتار�خ تصر�ح 

  :ساماتار�خ ان��اء تصر�ح   نوع النشاط:

  رقم ال�جل التجاري:   تار�خ أخر تجديد:

الرقم املوحد للمنشآت غ��   ):LEIمعرف الكيانات القانونية ( 

 ا�حكومية

 

  رأس املال:  شركة التأم�ن التا�ع لها (الوكالء فقط):

  :الشركة نقاط بيعو فروع العدد 

  عنوان الشركة املركز الرئي��ي:

  :رئيس مجلس املدير�ن /املدير العام
 

 :
ً
 معلومات ضابط االتصالثانيا

  مدير االل��ام اسم 

  :ال��يد اإللك��و�ي  رقم الهاتف:

 

 ثالثا: هي�ل ملكية الشركة

 

 اعتبار�ة). (�خصيةا�خاص باملستفيد ال��ائي �� حال �ان املالك شركة  )١( يتم �عبئة امل�حق رقم •

 

 

 

 النسبة ا�جموع عدد ا�حصص قيمة ا�حصة ا�جنسية �شغل إدارة الشركة االسم #

١  ☐      

٢  ☐      

٣  ☐      

٤  ☐      

٥  ☐      

٦  ☐      

٧  ☐      

٨  ☐      

٩  ☐      

١٠  ☐      
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 �عليمات �عبئة النموذج

 

 .لسامايجب أن يتم �عبئة هذا النموذج �ش�ل �امل من قبل ال�خص ا�خول بتقديمھ  -١

 �� قطاع التأم�ن فقط. الو�الة العاملةهذا النموذج مخصص لشر�ات  -٢

 .األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقةيجب أن تق��ن قراءة هذا النموذج مع  -٣

 يجب أن تق��ن اتفاقية الو�الة مع شر�ات التأم�ن مع الوثيقة املوحدة �� هذا الشأن وضمان تطابقها.  -٤

 قات النموذج �ش�ل �امل.�عبئة م�حيجب   -٥

 يجب إرفاق العموالت ال�ي سيتحصل الوكيل عل��ا وفق جدول العموالت الصادر عن ساما.  -٦

 األخرى  املرفقات) مع pdf( ةيتم ارسال هذا النموذج بصيغ  -٧

 .موذج بأي ش�ل من األش�اليحظر �عديل هذا الن -٨

ا بطلب التجديد ع�� ال��يد اإللك��و�ي  -٩
ً

 ic.lic@sama.gov.saيتم إرسال هذا النموذج مرفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ic.lic@sama.gov.sa
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 :
ً
 را�عا

ً
 :معلومات الشركة املتعاقد معها حاليا

 شركة التأم�ن ا�حالية

  شر�ات(أ) أسم  
ً
 التأم�ن املتعاقد معها حاليا

 (ب) أسم شركة التأم�ن املراد إلغاء التعاقد معها 

 

 

 

 أسباب إلغاء االتفاقية مع شركة التأم�ن ا�حالية) ج(

 

 

 :معلومات الشركة املراد التعاقد معهاخامًسا: 

 شركة التأم�ن املراد التعاقد معها

 أسم شركة التأم�ن املراد التعاقد معها 

 ☐ �عم 
وتطابقها مع مسودة إرفاق مسودة اتفاقية الو�الة 

 االتفاقية املوحدة الصادرة عن ساما 

 إرفاق العموالت ال�ي سيتم ا�حصول عل��ا ☐ �عم 

 ☐  ال                                                                              ☐ �عم 

 ذكر السبب �� حال �انت اإلجابة ال :  شركة التأم�ن ا�حاليةإجراء ا�خالصة ال��ائية مع تم 
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 باملستندات املرفقة بالطل

 املعلومات العامة                                                                                                                                 تم تقديمة

 بيانات الشركةتم �عبئة أنھ أقر  ☐

 بيانات ضابط االتصالتم �عبئة أنھ أقر  ☐

  -�خصية اعتبار�ة إن وجد-للشر�ك  )١(امل�حقة بيانات هي�ل امللكية وإرفاق تم �عبئأنھ أقر  ☐

 
ً
 معلومات الشركة املتعاقد معها حاليا

  شر�ات بيانات جميع أقر أنھ تم �عبئة  ☐
ً
 التأم�ن املتعاقد معها حاليا

 شركة التأم�ن املراد إلغاء التعاقد معهاأقر أنھ تم �عبئة أسم  ☐

 تم �عبئة أسباب إلغاء االتفاقية مع شركة التأم�ن ا�حاليةأقر أنھ  ☐

 ومات الشركة املراد التعاقد معهامعل

 اسم شركة التأم�ن املراد التعاقد معهاتم �عبئة أنھ أقر  ☐

 تم إرفاق بيان بالعموالت ال�ي سيتم ا�حصول عل��ا من شركة التأم�نأنھ أقر  ☐

 ��ائية مع شركة التأم�ن ا�حاليةأقر أنھ تم إجراء مخالصة  ☐

 قر بأن مسودة التعاقد مع شركة التأم�ن متطابقة مع مسودة االتفاقية املوحدة الصادرة عن ساماأ ☐

 املسبقة بذلك.با�حصول ع�� موافقة البنك املركزي ع�� جميع البنود الواردة ضمن االتفاقية مع شركة التأم�ن ال�ي تتطلب موافق��ا الشركة  بال��امقر أ ☐
 

 إقرار ب�حة املعلومات املقدمة واملستندات املرفقة بالطلب
 

الشـــــــركة  قر أنا املوقع أدناه ب�ـــــــحة ودقة وســـــــالمة واكتمال �افة البيانات واملعلومات املذ�ورة أعاله و��ـــــــحة املســـــــتندات املرفقة بالطلب و�اســـــــتمرارأ                     

، وكذلك تقديم أي معلومات جوهر�ة للشــركة خالل ف��ة ســر�ان ال��خيص لســاما، واتحمل �امل املســؤولية ليمات والتعاميم الصــادرة عن ســاماب�افة التع باالل��ام

 أي مسؤوليات تجاه ذلك. امل��تبة ع�� ذلك، دون تحمل البنك املركزي السعودي

  نصبامل  اسم مقدم الطلب

  التوقيع التقدم الثالث التقدم الثا�ي التقدم األول  تار�خ تقديم الطلب
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