نموذج طلب الترخيص لفروع شركات التأمين و /أو إعادة
التأمين األجنبية
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متطلبات الترخيص
ً
يجب على مقدم الطلب تقديم طلب الترخيص إلى املؤسسة محتويا ما يلي:
 -1نسخة من عقد التأسيس للشركة األم.
 -2نسخة من النظام األساس للشركة األم وللفرع املراد افتتاحه.
 -3الهيكل التنظيمي للفرع.
 -4نسخة من السجل التجاري للشركة األم.
 -5قرار املوافقة على فتح فرع باململكة العربية السعودية صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب.
 -6خطة عمل لخمس سنوات ،ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
 أنواع أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين التي يزمع الفرع ممارسة النشاط فيها.
 التكاليف املتوقعة لبدء النشاط واملصادر املالية الالزمة للتمويل.
 معدالت النمو املتوقعة للنشاط مع مراعاة متطلبات هامش املالءة.
 التكاليف السنوية بناء على معدالت النمو املتوقعة للنشاط.
 قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
 معدل الخسائر املتوقعة ،واملخصصات الفنية حسب نوع نشاط التأمين موثقة من خبير إكتواري مؤهل.
 املالءة املالية املتوقعة.
 العدد املتوقع للموظفين وخطة توظيف املواطنين السعوديين.
 القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين فيما يخص األنشطة التي رغب الفرع إعادة التأمين عليها.
 خطة تسويق املنتجات.
 خطة توسع الفرع في اململكة.
 أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارجية لألعمال الخاصة بالفرع.
 -7ضمان بنكي من بنك سعودي مرخص غير قابل لإللغاء بمبلغ يعادل مبلغ مساهمة الشركة املشار إليها في املادة الرابعة من "
قواعد الترخيص والرقابة لفروع الشركات التأمين/أو إعادة التأمين األجنبية في اململكة العربية السعودية".
 -8تقدير الدخل اإلجمالي من أقساط التأمين حول العالم ،وكذلك الدخل الصافي بعد حسم أقساط إعادة التأمين املسندة في
كل سنة من السنوات املالية الخمس األولى بعد الترخيص ومقسمة بين اململكة العربية السعودية وأماكن أخرى.
 -9ملخص لترتيبات إعادة التأمين لألنشطة التي يمارسها مقدم الطلب خارج اململكة العربية السعودية بما يشمل الحد األعلى
لنسبة احتفاظ مقدم الطلب لكل خطر أو حدث بعد إحالة جميع أعمال إعادة التأمين.

 -10بيان يوضح هامش املالءة املالية الحالي ملقدم الطلب ،وهامش املالءة املالية املطلوبة ً
بناء على متطلبات البلد األم ،وأساس
حساب هامش املالءة املطلوب.
 -11القوائم املالية ملقدم الطلب عن كل سنة من السنوات املالية الثالث األخيرة.

 -12تصنيف مقدم الطلب للسنوات الثالث املاضية من أحد شركات التصنيف العاملية ،على سبيل املثال ال الحصر:
 ستاندرد آند بورز.
 إي إم بيست.
 موديز.
 فيتش.
 -13تقديم شيك مصدق لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي تمثل رسوم دراسة الطلب بمبلغ ( )10.000ريال سعودي.
لكل من:
 -14تعبئة نموذج املالئمة ٍ
 أعضاء لجنة اإلشراف على أعمال الفرع.
 املدير العام.
 املناصب القيادية.

قائمة املستندات
تعبأ من قبل

املستند

مقدم الطلب

خطاب الشركة متضمنا طلب فتح فرع للشركة مصادق عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة األم
نسخة من عقد التأسيس للشركة األم
نسخة من النظام األساس للشركة األم وللفرع املراد افتتاحه
الهيكل التنظيمي للفرع
نسخة من السجل التجاري للشركة األم
قرار املوافقة على فتح فرع باململكة العربية السعودية صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب
خطة عمل لخمس سنوات
ضمان بنكي من بنك سعودي مرخص غير قابل لإللغاء بمبلغ يعادل مبلغ مساهمة الشركة املشار إليها في املادة
الرابعة من " قواعد الترخيص والرقابة لفروع الشركات التأمين/أو إعادة التأمين األجنبية في اململكة العربية
السعودية"
تقدير الدخل اإلجمالي من أقساط التأمين حول العالم ،وكذلك الدخل الصافي بعد حسم أقساط إعادة التأمين
املسندة في كل سنة من السنوات املالية الخمس األولى بعد الترخيص ومقسمة بين اململكة العربية السعودية وأماكن
أخرى
ملخص لترتيبات إعادة التأمين لألنشطة التي يمارسها مقدم الطلب خارج اململكة العربية السعودية بما يشمل الحد
األعلى لنسبة احتفاظ مقدم الطلب لكل خطر أو حدث بعد إحالة جميع أعمال إعادة التأمين
بيان يوضح هامش املالءة املالية الحالي ملقدم الطلب ،وهامش املالءة املالية املطلوبة ً
بناء على متطلبات البلد األم،
وأساس حساب هامش املالءة املطلوب
القوائم املالية ملقدم الطلب عن كل سنة من السنوات املالية الثالث األخيرة
تصنيف مقدم الطلب للسنوات الثالث املاضية من أحد شركات التصنيف العاملية
تقديم شيك مصدق لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي تمثل رسوم دراسة الطلب بمبلغ ( )10.000ريال
سعودي

تعبأ من قبل
املؤسسة

إقراروتعهد
ّ
أقر بموجب هذا اإلقرار أنني قد أطلعت وقرأت نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية و قواعد الترخيص والرقابة لفروع
شركات التأمين و/أو إعادة التأمين األجنبية في اململكة العربية السعودية واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن املؤسسة ،وأعلم أن
تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة للمؤسسة أو ألي جهة أو ألي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة األعمال التجارية في
اململكةً ،
سواء كان ذلك عن علم أو لعدم املباالة أو التقصير ،يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين
ّ
التعاوني واألنظمة األخرى ذات العالقة ،وأقر بأنني سوف أقوم بإخطار املؤسسة بأية معلومات أو تغيرات هامة من شأنها أن تـؤثر علـى دقـة
واكتمال املعلومات املقدمة وذلك خالل مدة أقصاها  5أيام من حصولي على تلك املعلومـات أو مـن حدوث التغيير ،كما ّ
أقر بأنه قد تم
تسليم الطلب مكتمل املتطلبات وذلك ً
وفقا لقائمة املستندات ،وفي حالة مخالفتي لذلك سوف أكون عرضة ألي عقوبة يقررها النظام.
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