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 معلومات عامة

 أوال: معلومات عن الشركة

 اسم الشركة:

 :ساماتار�خ تصر�ح  :سامارقم 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:

 املدير العام:الرئيس التنفيذي / 

 :
ً
 معلومات ضابط االتصالثانيا

 مدير االل��ام اسم 

 :ال��يد اإللك��و�ي :رقم الهاتف

(ال ينطبق ع�� شر�ات التأم�ن) هي�ل ملكية الشركةثالثا: 

 .اعتبار�ة) (�خصيةاملستفيد ال��ائي �� حال �ان املالك شركة ب ا�خاص )١( رقم �عبئة امل�حقيتم  •

 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 ☐



  أسم الشركة:
 افتتاح/ نقل/ إغالق فروع و نقاط البيع طلب 

 �عبئة النموذج �عليمات

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

ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنو�ة لشر�ات التأم�ن و إعادة التأم�ن وشر�ات يجب أن تق��ن قراءة هذا النموذج مع  -٣

 .الوساطة والو�الة

ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنو�ة لشر�ات تطلبات الواردة �� املهذا النموذج ال �غ�ي عن تقديم الشركة �جميع  -٤

 .التأم�ن و/أو إعادة التأم�ن وشر�ات الوساطة والو�الة

 يتم �عبئة م�حقات النموذج �ش�ل �امل. -٥

 .موذج بأي ش�ل من األش�اليحظر �عديل هذا الن -٦

ا  )pdf( ةبصيغيتم إرسال هذا النموذج  -٧
ً

 ic.lic@sama.gov.saع�� ال��يد اإللك��و�ي  الداعمةباملستندات مرفق

mailto:ic.lic@sama.gov.sa
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: معلومات
ً
 الطلب را�عا

 نوع الطلباختيار  )أ(

 نوع الطلب العدد اإلجراء الالزم

 افتتاح فرع              ☐  )١�عبئة النموذج (

 افتتاح نقطة بيع              ☐  )١�عبئة النموذج (

 نقل فرع              ☐  )٢�عبئة النموذج (

 نقطة بيعنقل               ☐  )٢�عبئة النموذج (

 أغالق فرع              ☐  )٣�عبئة النموذج (

 أغالق نقطة بيع              ☐  )٣�عبئة النموذج (
 

 �� الشركةبيانات القوى العاملة 

  للموظف�نالعدد ا�حا��  )ب(

 ا�جموع غ�� السعودي�ن السعودي�ن البيان

    عدد املوظف�ن

  �سبة التوط�ن �� الشركة �ش�ل عام

  الشركةب�سبة التوط�ن �� املناصب العليا 

رفاق شهادة مكتب العمل والتأمينات إ

 االجتماعية �عدد العامل�ن وأسماؤهم

 �عم                                               ☐

 هل يوجد موظف�ن تحت التجر�ة ولم يتم ��جيلهم �� التأمينات االجتماعية؟

 ال ☐                                                                                  (توضيح الفروقات واألسباب) �عم  ☐

 
ً
 البيع ا�حالية: نقاط معلومات الفروع و : خامسا

 �عبئة جميع ا�حقول الواردة ادناه:

 :مواقع الفروع ونقاط البيع ا�حاليةمعلومات  )ج(

 ال�� / الشارع / رقم املب�ى املدينة املنطقة  النوع  م ال�� / الشارع / رقم املب�ى املدينة املنطقة  النوع  م

١١     ١     

١٢     ٢     

١٣     ٣     

١٤     ٤     

١٥     ٥     

١٦     ٦     

١٧     ٧     

١٨     ٨     

١٩     ٩     

٢٠     ١٠     

 �عم                                               ☐تم ا�حصول ع�� موافقة ساما ع�� الفروع وارفاق ما يثبت ذلك                             

 ) �� حال وجود فروع او نقاط بيع إضافية٦امل�حق رقم (*يتم �عبئة 
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 ) طلب افتتاح فرع جديد أو نقطة بيع١نموذج (

 يتم �عبئة جميع ا�حقول الواردة ادناه:

 (د) بيانات افتتاح املوقع / املواقع ا�جديدة

 �عم     ☐
  ل�افة املواقع ا�جديدة: رفاق موافقة شركة التأم�نإ

 الو�الة)خاص �شر�ات (

 األول املوقع  بيانات ا�خامساملوقع  بيانات

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 الثا�يبيانات املوقع  السادساملوقع  بيانات

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 الثالثبيانات املوقع  السا�عاملوقع  بيانات

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 الرا�عبيانات املوقع  الثامناملوقع  بيانات

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 أو نقاط بيع  فروع )٨�� حال افتتاح أك�� من ( أخر  نموذج�عبئة يتم *   
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 طلب انتقال فرع أو نقطة بيع) ٢نموذج (

 ا�حقول الواردة ادناه:يتم �عبئة جميع 

 (ه) بيانات نقل املوقع / املواقع

 �عم     ☐
  ل�افة املواقع ا�جديدة: رفاق موافقة شركة التأم�نإ

 خاص �شر�ات الو�الة)(

 -ا�حا��–األول املوقع  بيانات -ا�جديد– األول  بيانات املوقع

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 -ا�حا�� –الثا�ي بيانات املوقع  -ا�جديد–الثا�ي بيانات املوقع 

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  املب�ى واملكتب:الشارع / رقم  

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 -ا�حا��–الثالث بيانات املوقع  -ا�جديد–بيانات املوقع الثالث 

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 -ا�حا��–الرا�ع بيانات املوقع  -ا�جديد–بيانات املوقع الرا�ع 

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 واملكتب: الشارع / رقم املب�ى  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 

 أو نقاط بيع  فروع )٤أخر �� حال انتقال أك�� من ( نموذج�عبئة يتم *  
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 طلب إغالق فرع أو نقطة بيع) ٣نموذج (

 يتم �عبئة جميع ا�حقول الواردة ادناه:

 (و) بيانات إغالق املوقع / املواقع

 �عم     ☐
  ل�افة املواقع ا�جديدة: رفاق موافقة شركة التأم�نإ

 خاص �شر�ات الو�الة)(

 �عم     ☐

وقف وآلية  مو�ح ف��ا أسباب اإلغالق،إرفاق خطة اإلغالق مو�ح ف��ا 

التعامل مع املوظف�ن ا�حالي�ن، وا�حقوق آلية ، و املوقع / املواقععمليات 

 التأم�ن الصادرةواالل��امات الناشئة عن وثائق 

 الشركة ب�سبة التوط�ن ا�حالية   �سبة التوط�ن �عد اإلغالق 

 األول املوقع  بيانات ا�خامساملوقع  بيانات

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 الثا�يبيانات املوقع  السادساملوقع  بيانات

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 املوظف�ن:عدد   عدد املوظف�ن: 

 الثالثبيانات املوقع  السا�عاملوقع  بيانات

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 الرا�عبيانات املوقع  الثامناملوقع  بيانات

 املنطقة:  املنطقة: 

 املدينة:  املدينة: 

 ال��:  ال��: 

 الشارع / رقم املب�ى واملكتب:  الشارع / رقم املب�ى واملكتب: 

 االحداثيات:  االحداثيات: 

 عدد املوظف�ن:  عدد املوظف�ن: 

 أو نقاط بيع فروع )٨أك�� من ( إغالقأخر �� حال  نموذج�عبئة يتم *
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 ببالطل املتعلقةاملستندات اإلقرارات و 
 املعلومات العامة                                                                                                                             تم تقديمة

 البيانات العامة للشركة تم �عبئة أنھ أقر  ☐

 معلومات ضابط االتصالتم �عبئة أنھ أقر  ☐

 معلومات هي�ل ملكية الشركةتم �عبئة أنھ أقر  ☐

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

 معلومات الطلب

 تم تحديد نوع الطلبأنھ أقر  ☐

 تم تحديد عدد املواقعأنھ أقر  ☐

 ب�ل طلب  �عبئة وإرفاق النموذج ا�خاصأقر أنھ تم  ☐

 بيانات القوى العاملة

 الشركة  �� تم �عبئة بيانات املوظف�ن و�سب التوط�ن ا�حاليةأنھ أقر  ☐

 الشركة  �� تم �عبئة بيانات املوظف�ن و�سب التوط�ن املتوقعةأنھ أقر  ☐

 مع التوضيحات الالزمة التأمينات االجتماعيةأسماء من كشف ، و شهادة من مكتب العمل إرفاقتم أنھ أقر  ☐

 طلب افتتاح فرع جديد أو نقطة بيعبيانات 

 ، واالحداثياتتم �عبئة بيانات عناو�ن املواقع ا�حالية متضمنة تفاصيل املنطقة، واملدينة، وال��، والشارعأنھ أقر  ☐

 تم ا�حصول وإرفاق موافقة ساما للفروع ال�ي تم املوافقة لها أنھ أقر  ☐

 �� حال وجود فروع او نقاط بيع إضافية ) ٦تم �عبئة امل�حق رقم (أنھ أقر  ☐

 طلب نقل فرع أو نقطة بيعبيانات 

 والشارعتم �عبئة بيانات عناو�ن املواقع ا�حالية متضمنة تفاصيل املنطقة، واملدينة، وال��، أنھ أقر  ☐

 تم �عبئة بيانات عناو�ن املواقع ا�جديدة متضمنة تفاصيل املنطقة، واملدينة، وال��، والشارعأنھ أقر  ☐

 )(خاص �شر�ات الو�الة موافقة شركة التأم�ن للمواقع ا�جديدة تم ا�حصول وإرفاقأنھ أقر  ☐

 بيانات طلب إغالق فرع أو نقطة بيع

 بيانات عناو�ن املواقع املراد إغالقها متضمنة تفاصيل املنطقة، واملدينة، وال��، والشارعتم �عبئة أنھ أقر  ☐

لناشئة عن التعامل مع املوظف�ن ا�حالي�ن، وا�حقوق واالل��امات اآلية ، و وقف عمليات الفرع / نقطة البيعوآلية  ،أقر أنھ تم إرفاق خطة اإلغالق مو�ح ف��ا أسباب اإلغالق ☐

 .التأم�ن الصادرةوثائق 

 .)(خاص �شر�ات الو�الةلإلغالق موافقة شركة التأم�ن  تم ا�حصول وإرفاقأنھ أقر  ☐

 إقرار ب�حة املعلومات املقدمة واملستندات املرفقة بالطلب
 

وتوافقها مع  املذ�ورة أعاله و��ــــــــــحة املســــــــــتندات املرفقة بالطلبأقر أنا املوقع أدناه ب�ــــــــــحة ودقة وســــــــــالمة واكتمال �افة البيانات واملعلومات                        

و�ال��ام "، توســــــع الفروع ونقاط البيع الســــــنو�ة لشــــــر�ات التأم�ن و/أو إعادة التأم�ن وشــــــر�ات الوســــــاطة والو�الةاملتطلبات النظامية وع�� األخص "ضــــــوابط 

 تقديم أي معلومات جوهر�ة للشــــــــركة خالل ف��ة ســــــــر�ان ال��خيص لســــــــاما، واتحمل �امل، وكذلك ليمات والتعاميم الصــــــــادرة عن ســــــــاماب�افة التعالشــــــــركة 

 تجاه ذلك. أد�ى مسؤولية املسؤولية امل��تبة ع�� ذلك، دون تحمل البنك املركزي السعودي

 اسم مقدم الطلب
 

 

 

 

 

 نصبامل
 

 تار�خ تقديم الطلب
 

 

 

 

 

 التوقيع
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 لالستخدام الرس�ي

  املالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ال ☐�عم                                                                          ☐     الطلب مكتمل

  التوصية

 

 

 

 

 

  صاحب الصالحية
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