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01نبذة عن الشركة

تفتخر اإلدارة العليا لشركة التحالف السعودي لوساطة التأم� بامتالكها خمس� عاًما من 
الخبرة ا�جمعة والعمل ا�تواصل في مجال التأم� في ا�ملكة العربية السعودية. بعد أن 

أمضى مؤسسو شركة التحالف السعودي لوساطة التأم� سنوات عدة من العمل لدى
 مختلف اإلدارات في أكبر ثال شركات تأم� في ا�ملكة العربية السعودية  ومع

شركات وساطة مشهورة عا�ًيا، قرروا ترك أعمالهم لدى تلك الشركات سعًيا منهم 
إلنشاء شركة استشارات ووساطة تأمينية قادرة على سد الفجوة الحالية في

 سوق التأم� في ا�ملكة العربية السعودية. تحقيًقا لذلك، حرص مؤسسو
 الشركة على تنفيذ إجراءات احترافية أثناء وضع وتقديم السياسات، 

وتهيئة واستخدام التقنية، والتنبؤ با�خاطر ا�حتملة، وتقديم أفضل
 الحلول الالزمة لتقليل آثار تلك ا�خاطر على عمالئهم والحد منها.

نفتخر بتميزنا وتفردنا عن الشركات األخرى كون الجودة محركنا األساسي على كافة األصعدة؛ ولهذا السبب حصل شركتنا على 
شهادة اعتماد الجودة العا�ية اآليزو 9001: 2015. ساعدنا ذلك على االلتزام والتقييد بالقواعد والضوابط التي ساعدتنا بدورها على 
تقديم خدمات متميزة تفي باحتياجات عمالئنا وبمتطلبات الجودة. عالوة على ذلك، ساعدنا الحصول على االعتماد على ا�ُضي قدًما 

نحو  تحقيق مزيد من التميز واالرتقاء بجودة خدماتنا.

نحن - التحالف السعودي لوساطة التأم� -  نؤمن بأن الطريقة ا�ثلى لخلق حلول فعالة �ساعدة عمالئنا على تحقيق النجاح 
تكمن في فهم ما لديهم من فرص فريدة وما يواجههم من تحديات فهًما جيًدا. إذ ُيمكن تحقيق ذلك عن طريق التركيز على خطوط 
منتجات التأم� األدق التي نعلم جيًدا أنها ستحد فرًقا وتعود بالفائدة العظمى على عمالئنا. ُيمكننا الوصول إلى ذلك من خالل 

إجراء التحليل الشامل لجميع ا�عطيات متضمنًة عالقات الضامن ومعلوماته التجارية. منذ تأسيس شركتنا حرصنا دوًما على 
خلق بيئة فعالة ومستقرة لتحفيز اإلبداع، وضمان تقديم فريق العمل خدمات عالية الجودة لعمالئنا، والحد بقدر اإلمكان من أي 

معيقات.

ساعدنا استماعنا الدائم لعمالئنا والعمل على خدمتهم والتجديد لتحقيق النجاح على توسيع أعمالنا عاًما تلو اآلخر. نجح 
مسعانا في أن نصبح مزودي الخدمة األفضل واالختيار األول ألولئك الطامح� في بيئة توفر مقومات النجاح. نعتز بشدة بجذبنا 
لعمالٍء جدد طالب� لخدمات شخصية عالية ا�ستوى. يرجع سبب تفضيل عمالئنا لنا عن الشركات األخرى إلى معرفتنا العميقة 

وخبرتنا الواسعة إضافًة إلى مستوى اعتبار الطابع الشخصي الذي نقدمه للعمالء. نحتفظ بأغلب العمالء الذين تعاملوا معنا منذ 
تأسيس الشركة.



-

رؤية الشركة

رسالة الشركة

المبادئ

االحترام النزاهة
المتبادل

سرعة
االسجابة

التقدم التنموي
والمهني

العمل الجماعي
 والشراكة

المهنية

نحن – التحالف السعودي لوساطة التأم� - لدينا رؤية 
العربية  ا�ملكة  في  التأم�  وساطة  مفهوم  لتغيير 
السوق  في  الرائدة  الشركة  نصبح  بأن  السعودية 
في  هم  �ن  الرقمية  التأم�  خدمات  لتوفير  السعودية 

حاجة إلى هذه الخدمات. 

تتمثل رسالة التحالف السعودي لوساطة التأم� في أن 
إحاطة  األكثر  التأم�  وساطة  خدمات  ُمقدمي  نصبح 
واألكثر  بالثقة،  والجديرين  السوق،  باحتياجات  وإ�اًما 
مهنية في سوق التأم� السعودي. نحن حريصون على 
تقديم خدمة ُمرضية للعمالء بهدف تطوير عالقات طويلة 

ا�دى مع عمالئنا لتلبية إحتياجاتهم. 

بدون  العمل  أن  إذ  عنواننا،  نزاهتنا 
ونحن  جدوى،  بال  عمًال  ُيعد  شفافية 
نهدف إلى إضافة ا�عنى لصناعة التأم� 

السعودية.

احترام عمالئنا  نتوقع  أن  ُيمكن  ال 
قواعد  إرساء  دون  وشركائنا 

االحترام ا�تبادل داخل الشركة.  

االستجابة  مبدأ  على  شركتنا  ُأسس 
التأم�  قطاع  الحتياجات  السريعة 
أنه  حيث  وا�ُستجدة،  الحالية  السعودي 

قطاع يحتاج إلى االستجابة �تطلباته.

حيث  تنموية  بيئة  تهيأة  على  نعمل 
على  للتطور  اآلخر  بعضنا  يساعد 

الصعيدا�هني والشخصي.

من  قدر  بأقصى  بالعمل  نؤمن 
ا�هنية مع كل عمالئنا، ُجدًدا كانوا 
أم ُقدامى، ونعاملهم جميًعا باهتمام 

متساٍو.  

ندعو  التأم�  لوساطة  السعودي  التحالف  في 
ونؤمن إيماًنا راسًخا بقيمة العمل الجماعي، حيث 
ال ُيمكن للمرء أن يعزل نفسه للعمل ويتوقع نتائج 
الجماعي  العمل  نتاج  العظيمة  فالنتائج  عظيمة؛ 
وهذا ما نؤمن به في التحالف السعودي لوساطة 

التأم�.  



03الخدمات

باعتبارنا وسطاء تأمين محترفين؛ نؤمن بجعل تجربتك التأمينية خالية من أي عوائق 
وسريعة وسلسة بقدر اإلمكان. 

في التحالف السعودي لوساطة التأمين نقدم لك الخدمات التأمينية 
باعتبارنا شريكك القادر على تقديم استشارات وخدمات تأمين

 باحترافية عالية.  

مراجعة وتحليل تاريخك التأميني وخدماتك التأمينية وإدارة ا�تطلبات التأمينية لضمان تحقيقك أقصى قدر 
من االستفادة.

نوفر لعمالئنا تحليًال متعمًقا للبدائل ا�ُقترحة ونساعدهم في عملية اختيار أكثر الخيارات التأمينية مالءمة، 
التي تحقق لهم أفضل النتائج. 

نقيم ونعد مواصفات ا�ناقصات والعروض حسب الحاجة. 

التي  األساسية  االستراتيجية  والقرارات  السوق  إصالحات  حول  ا�شورة  لهم  ونقدم  عمالئنا  بتوعية  نقوم 
ستحقق لهم أقصى استفادة على ا�دى الطويل. 

نقدم برامج وأفكار ُمجربة إلدارة التكاليف التأمينية بحزم. 

نقدم إرشادات شاملة لعمالئنا امتثاًال للقواعد واألنظمة ا�رعية في ا�ملكة العربية السعودية. 

نقيم شراكة مع فريق ا�وارد البشرية الخاص بالعميل لوضع أهداف واستراتيجيات طويلة ا�دى وقصيرة 
ا�دى الستحقاقات ا�وظف�؛ مثل التأم� الصحي ونظام التأم� على الحياة الجماعي والتأم� على الحواد 

الشخصية وتعويض العمال... إلخ. 

نقدم وننفذ ورشات عمل لتوعية عمالئنا وموظفينا حول التغطيات التأمينية وقائمة الفوائد واالستثناءات وإدارة 
(مجلس  السعودية  العربية  ا�ملكة  للتأم� في  ا�ُنظمة  للهيئات  التأمينية وحقوقهم وواجباتهم وفًقا  ا�طالبات 

الضمان الصحي التعاوني، مؤسسة النقد العربي السعودي)، .. إلخ.
 

نقوم أيًضا بتقديم التوصيات إلدارة ا�خاطر شديدة الخصوصية. 



خدمات الصناعة

خدمات التأمين
 لألفراد

مخاطر استثنائية

صناعة الضيافة
الصناعة التحويلية
صناعة السيارات
الشركات التجارية

التأم� على السيارات
التأم� على السفر
التأم� على ا�نازل

التأم� ضد األخطاء الطبية

فينيكس
التخريب واإلرهاب

ا�خاطر ا�عقدة
مخاطر الطيران

ا�خاطر السيبرانية
االئتمان التجاري



05حلول األعمال

التأم� الطبي للمجموعات

التأم� الشخصي ضد الحواد للمجموعات

التأم� على الحياة للمجموعات

التأم� على جميع  األخطار للممتلكات 

التأم� على األموال

التأم� ا�هني

تأم� تعويض العمال ومسؤولية صاحب العمل

التأم� على جميع مخاطر ا�قاول� / جميع مخاطر البناء

التأم�  ضد خيانة األمانة

تأم� ا�صنع ضد كافة ا�خاطر / التأم� على ا�صنع ومعدات ا�قاول

تأم� النقل البحري

تأم� ا�سؤولية ضد الغير

تأم� أسطول ا�ركبات

التأم� ضد أعطال اآلالت 

التأم� ضد ا�مارسات الطبية الخاطئة للمجموعات

تأم� السفر للمجموعات



الشراكة مع التحالف 
السعودي لوساطة التأمين 

االلتزام مع عمالئنا

ا�هنية

يمتلكها  التأم� شركة وساطة سعودية مستقلة  لوساطة  السعودي  التحالف  باعتبار شركة 
مديريها بنسبة (%100)، فإن هذا يتيح  للشركة االلتزام في ما تقدمه لعمالئها من مساعدة دون 

قيد أو شرط ليكونوا أكثر نجاًحا

تقديم منتجات
التأم� األكثر مالئمة

التأم�  منتجات  من  واسعة  مجموعة  التأم�  لوساطة  السعودي  التحالف  شركة  تقدم 
مع  إلى جنب  استخدامها جنًبا  يمكننا  والتي  بها  ا�رتبطة  والخدمات  والتجاري  الشخصي 
استراتيجية التوظيف  التي تحددها لتنمية عملك والحفاظ على استقاللك وزيادة دخلك، كما 

يمكنها االستجابة وتقديم الحلول في الوق ا�ناسب.

لدينا فريق العمل ا�ناسب

تفخر شركة التحالف السعودي لوساطة التأم� بأن لديها أكثر ا�مارس� تألًقا وخبرة في 
سوق التأم� السعودي، حيث يمكنهم تقديم الحلول التي تحد اختالًفا حقيقا؛ ويرجع ذلك 

إلى اتساع وعمق معارفهم وعالقاتهم الجماعية.

لدينا الشغف والحماسة
حماسه  التأم�  لوساطة  السعودي  التحالف  شركة  إدارة  شركة  لدى  العمل  فريق  يدفع 

واستعداه  للعمل الجاد في قطاع التأم� ا�زدهر.

إن شهرة شركة إدارة شركة التحالف السعودي لوساطة التأم�  وفريق عملها والثقة التي نحن متميزون
وقابلة  ملموسة   نتائج  تقديم  على  نحرص  نحن  عمالئها.  قلوب  أسرت  قد  العمل  بها  ُيقدم 

للقياس.

نحن نمتلك  فريق عمل يتمتع  بمستوى عاٍل من ا�عرفة والخبرة واإلبداع  لتقديم حلول فعالة نحن قادرون على ا�جابهة
وخدمات وساطة ومطالبات ذات كفاءة عالية، وذلك من من خالل تقديم االستجابات والحلول 

في الوق ا�ناسب.

سمح الفهم العميق لسوق التأم� السعودي لشركة التحالف السعودي لوساطة التأم�  ببناء لدينا أفضل الشراكات
عالقات قوية مع شركات التأم� لتحقيق نتائج رائعة.

ُنقدم لكم بعض الحقائق التي توضح لكم الفائدة من شراكتكم مع 
شركة التحالف السعودي لوساطة التأمين في أعمالكم:
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لوساطة  السعودي  التحالف  شركة  تأسس 
التأم�  لتلبية االحتياجات التأمينية الحالية في 
السوق السعودي، وقد تم ذلك وفًقا لرؤية النمو 
لتصبح من من كبار مقدمي خدمات التأم� في 
ا�نطقة. نجح الشركة في مسعاها من خالل 
االستثمار في القوى العاملة ا�ؤهلة واستخدام 
التقنية - وحرص على تعي� مسؤولي اإلدارة 
العليا ممن يمتلكون ا�ؤهالت وسنوات الخبرة 
الالزمة للقيام بذلك، محاوًلة من الشركة لتوفير 
ا�ملكة  في  لعمالئنا  والراحة  ا�ناسبة  الفرص 

العربية السعودية.

تتمثل استراتيجية شركة التحالف السعودي لوساطة التأم� في التواجد 
الرقمي في السوق. تحقيًقا لهذا الهدف، تسعى الشركة إلى التحول من 

العمليات التقليدية وا�ضي قدًما نحو التقنية الرقمية،  وذلك من خالل خدمة 
عمالئنا بطريقة أكثر كفاءة وفعالية. إن نظام الوسيط الرقمي الكامل يثري 

تجربة العميل، ويقدم فرًصا أفضل لصنع القرار، ويحسن الكفاءة 
واإلنتاجية، ويقصر وق االتصال ب� جميع األطراف ا�عنية.  أخيًرا، 

سُتساعد التقنية الرقمية أيًضا على تحس� ظروف عمل الهيئة العاملة في 
ا�ؤسسة. نحن نعترف في شركة التحالف السعودي لوساطة التأم�  بجميع 
ا�خاطر والعقبات ا�رتبطة بالتحول الرقمي، ونأمل في التغلب على جميع هذه 

التحديات ألن هذا هو أحد أهدافنا الرئيسية التي نسعى  لتحقيقها في 
ا�ستقبل القريب.

المرحلة  في  التقدم  مفتاح  التقنية  "ُتعد 
السعودي  التحالف  شركة  تؤمن  القادمة، 
لوساطة التأمين - إيماًنا راسخا - بأن األتمتة 
تأمينية  تجربة  على  كبير  تأثير  لها  سيكون 

لعمالئنا ال يشوبها أي نقص."

التزامات التحالف السعودي 

لوساطة التأمين المستقبلية 
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