
 

 

 

 

 

 

إ��اء النشاط نموذج طلب 



 :
ً
 معلومات عن الشركةأوال

 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 االتصال
ً
 ثانيا

 مدير االل��ام / ضابط االتصالاسم 

 :ال��يد اإللك��و�ي رقم الهاتف:

 ملكية الشركةثالثا: هي�ل 

 اعتبار�ة). (�خصية) ا�خاص باملستفيد ال��ائي �� حال �ان املالك شركة (1يتم �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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  را�ًعا: نوع الطلب

 اختيار االجراء املطلوب

 ☐ إ��اء �شاط الشركة ١
 تحديد  النوع:                     ☐  إ��اء نوع / فرع تأم�ن ٢

 

 : شر�ات التأم�ن ال�ي تم التعامل معهاخامًسا

 تار�خ آخر �عامل اسم الشركة  م

١   

٢   

٣   

٤   

٥   

٦   

 

 : األسباب الداعية إل��اء النشاطسادًسا

 األسباب م

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

 

وضع يثبت  أو ما، بواسط��ااثبات إبراء ذمة الشركة تماًما من ال��اما��ا الناجمة عن وثائق التأم�ن الصادرة م��م أو : سا�ًعا

 .تلك الوثائق إ�� �خص مماثل لهم ما يثبت تحو�ل ، أو ال��اما��امخصصات �افية لسداد 

 إبراء الذمةاملستندات ال�ي �عكس  م

١  

٢  

٣  

  �عم      ☐                      :تم ارفاق القوائم املالية للشركة

            ال              ☐                                        �عم      ☐    هل تم ارفاق ا�خالصة مع شركة التأم�ن:  
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ً
  �شاطها إ��اء أن الشركة �ع��م يو�ح الذي محليت�ن �حيفت�ن �� �شره املزمع اإلعالن صيغة: ثامنا

ً
 فروع من أك�� أو فرع �� �ليا

للبنك املركزي السعودي  النشاط إ��اء ع�� اع��اضهم يقدموا أن الشأن وأ�حاب واملستفيدين الوثائق حملة وأنھ ع�� التأم�ن،

 .اإلعالن �شر تار�خ من أشهر ثالثة أقصاها مدة �� ic.lic@sama.gov.saال��يد اإللك��و�ي ع�� 

 صيغة اإلعالن

ال      ☐                                        �عم      ☐           هل تم اإلعالن؟

يتم إرفاق ��خة من اإلعالن �� حال �انت اإلجابة �عم.  

 املرفقة بالطلب ت: املستنداتاسًعا

 املرفقات

☐�عمفاق عقد تأسيس الشركة     ار تم 
☐�عمارفاق ال�جل التجاري   تم 
☐�عم ساما  ارفاق تصر�ح تم 
☐�عم قرار الشر�اءارفاق تم 
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 باملستندات املرفقة بالطل

 املعلومات العامة   تقديمةتم 

 أنھ تم �عبئة بيانات الشركة والشر�اء أقر ☐

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

 املستندات 

 ارفاق عقد تأسيس الشركة تم  أنھأقر ☐

 ارفاق ال�جل التجاري أنھ تم أقر ☐

 ارفاق تصر�ح ساماأقر أنھ تم ☐

 القوائم املاليةارفاق أقر أنھ تم ☐

 ارفاق تصر�ح ساماأقر أنھ تم ☐

 الشر�اء بإ��اء �شاط الشركةأقر أنھ تم إرفاق قرار ☐

 إ��اء النشاطبيانات 

 شر�ات التأم�ن ال�ي تم التعامل معها ذكر جميعأنھ تم أقر ☐

 األسباب الداعية إل��اء النشاط ذكر أنھ تمأقر ☐

ما  ، أوال��اما��اوضع مخصصات �افية لسداد أو ما يثبت ، بواسط��ااثبات إبراء ذمة الشركة تماًما من ال��اما��ا الناجمة عن وثائق التأم�ن الصادرة م��م أو أنھ تم أقر ☐

 تلك الوثائق إ�� �خص مماثل لهم يثبت تحو�ل

  �شاطها إ��اء أن الشركة �ع��م يو�ح الذي محليت�ناإلعالن �� �حيفت�ن أنھ تم أقر ☐
ً
 وأ�حاب واملستفيدين الوثائق حملة وأنھ ع�� التأم�ن، فروع من أك�� أو فرع �� �ليا

 .اإلعالن �شر تار�خ من أشهر ثالثة أقصاها مدة �� لساما النشاط إ��اء ع�� اع��اضهم يقدموا أن الشأن

 إقرار ب�حة املعلومات املقدمة واملستندات املرفقة بالطلب

ب�افة الشركة و�ال��ام أدناه ب�حة ودقة وسالمة واكتمال �افة البيانات واملعلومات املذ�ورة أعاله و��حة املستندات املرفقة بالطلب  �ناملوقع نحن نقر 

 .اه ذلكتج أد�ى مسؤولية املسؤولية امل��تبة ع�� ذلك، دون تحمل البنك املركزي السعودي �املونتحمل التعليمات والتعاميم الصادرة عن ساما 

 وتوقيعھ اسم الشر�ك        

إرفاق الو�االت عن الشر�اء �� حال (

 �ان مقدم الطلب وكيل عن الشر�اء)

 املنصب اسم مقدم الطلب

 التوقيع تار�خ تقديم الطلب
التقدمالثالث التقدم الثا�ي التقدم األول
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 لالستخدام الرس�ي

  املالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ال ☐�عم                                                                          ☐     الطلب مكتمل

  التوصية

 

 

 

 

 

  صاحب الصالحية
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