
 أسم الشركة:
:طلب نوع ال  

 حاصل�ن ع�� الشهادةا�غ�� ادة العامة �� أساسيات التأم�ن و قائمة بأسماء جميع املوظف�ن ا�حاصل�ن ع�� الشه    )٤( م�حق رقم

 املهن ا�حرة. ) ملوظفي شر�ات التأم�ن وشر�اتIFCEالتأم�ن (�شأن إلزامية ا�حصول ع�� الشهادة العامة �� أساسيات  )م ٠٨/٠٢/٢٠٢١(تار�خ ) و ٢١٠/٢٠٢١٠٢ت.ع.م/(رقم التعميم االل��ام بيجب ع�� الشركة  مالحظة:

�جنسية االسم م  العام / املتوقع) IFCEحاصل ع�� شهادة ( ا

            �عم   1

            �عم   2

            �عم   3

            �عم   4
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            �عم   6

            �عم   7

            �عم   8

            �عم   9

            �عم   10

            �عم   11

            �عم   12

            �عم   13

            �عم   14

            �عم   15

            �عم   16

            �عم   17

            �عم   18

            �عم   19

            �عم   20

            �عم   21

            �عم   22

            �عم   23

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Circulars.aspx


 أسم الشركة:
:طلب نوع ال  

 حاصل�ن ع�� الشهادةا�غ�� ادة العامة �� أساسيات التأم�ن و قائمة بأسماء جميع املوظف�ن ا�حاصل�ن ع�� الشه    )٤( م�حق رقم

 ا�خانات يتم إعادة �عبئة امل�حق �� حال عدم كفاية•

إقرار ب�حة املعلومات املقدمة واملستندات املرفقة 

بما ف��ا  ب�افة التعليمات والتعاميم الصــادرة عن ســاما  االل��امبتدر�ب �افة املوظفي�ن الســعودي�ن و  الشــركةأقر أنا املوقع أدناه ب�ــحة ودقة وســالمة �افة البيانات واملعلومات املذ�ورة أعاله  و�اســتمرار    

 أي مسؤوليات تجاه ذلك. واتحمل �امل املسؤولية امل��تبة ع�� ذلك، دون تحمل البنك املركزي السعوديما يتعلق بتدر�ب القوى العامة �� قطاع التأم�ن، 

 نصبامل اسم مقدم الطلب

 التوقيع تار�خ تقديم الطلب
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