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 معلومات عامة

 أوال: معلومات عن الشركة

 اسم الشركة:

ساما: رقم ترخيص ساما: تار�خ ترخيص

�خ ان��اء ترخيص ساما: تار نوع النشاط:

 رقم ال�جل التجاري:  تار�خ أخر تجديد:

غ��  الرقم املوحد للمنشآت ):LEIمعرف الكيانات القانونية ( 

 ا�حكومية

 رأس املال:

 :الشركة نقاط بيعو فروع العدد 

 عنوان الشركة املركز الرئي��ي:

الرئيس التنفيذي/ ومن �� حكمھ: 

 :
ً
 مدير االل��اممعلومات ثانيا

 مدير االل��ام اسم 

 :ال��يد اإللك��و�ي رقم الهاتف:

 مجلس اإلدارةثالثا: 

 صفة العضو�ة ا�جنسية االسم #

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 
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 �عليمات �عبئة النموذج

 

 

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

 .التأم�ن و/أو إعادة التأم�نهذا النموذج مخصص لشر�ات  -٢

النموذج مع املعلومات الواردة �� خطة العمل املقدمة �ش�ل موجز وأن تكون �حيحة يجب أن تق��ن قراءة هذا  -٣

 .ودقيقة

) ١٣/٢٠١١٠٤هذا النموذج ال �غ�ي عن تقديم الشركة �جميع متطلبات التجديد الواردة �� �عميم ساما رقم (ت .ع.م/ -٤

 .املقدمة باللغة العر�ية م. ع�� أن تكون خطة العمل٠٩/٠٤/٢٠١١هــــــ املوافق ٠٥/٠٥/١٤٣٢بتار�خ 

 .مع متطلبات التجديد األخرى  (pdf) يتم ارسال هذا النموذج بصيغة  -٥

 .يتم �عبئة م�حقات النموذج �ش�ل �امل -٦

 .يتم ذكر رقم الصفحة �� خطة العمل املقدمة ل�ل حقل من ال�ي تم �عبئ��ا �� النموذج -٧

 .يحظر �عديل هذا النموذج بأي ش�ل من األش�ال -٨

ا بطلب التجديد ع�� ال��يد اإللك��و�ي  -٩
ً

 ic.lic@sama.gov.saيتم إرسال هذا النموذج مرفق
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: معلومات
ً
 خطة العمل املقدمة را�عا

 :التصر�حا�خاصة بتجديد  من الشركة ا�حقول الواردة ادناه حسب ما ورد ضمن خطة العمل املقدمة�عبئة جميع  يتم

 لشركةل املرخصةالتأم�ن  فروع )أ( رقم الصفحة

 الـتأم�ن العام  ☐ التأم�ن الص��  ☐ تأم�ن ا�حماية واالدخار  ☐ 

 

 فروع التأم�ن ال�ي تمارسها الشركة أنواع  )ب( رقم الصفحة

 ١ -٥ -٩-  
٢ -٦ -١٠- 

٣ -٧ -١١- 

٤ -٨ -١٢- 
 

الواردة �� الدراسة املقدمة خطة �سو�ق املنتجاتابرز نقاط ) ج( رقم الصفحة  

 •   

•  

 

 القوى العاملةبيانات 

 العدد ا�حا�� للموظف�ن(د) 

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

    عدد املوظف�ن

  �� الشركة �ش�ل عام �سبة التوط�ن

  �� الشركة �سبة التوط�ن �� املناصب العليا

ارفــــاق شــــــــــــهــــادة مكتــــب العمــــل والتــــأمينــــات 

 �عدد العامل�ن وأسماؤهم االجتماعية

 �عم                                               ☐

 

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

 ال ☐                                                                                  (توضيح الفروقات واألسباب) �عم  ☐

) املتضــــــــــــمن أســــــــــــمــــــاء ٢�عبئــــــة امل�حق رقم (

 ومناص��م املوظف�ن

 �عم                                                                          ☐
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 خالل األعوام القادمة توظيف �� الشركةالخطة ) ه(

العام                  رقم الصفحة

 البيان
 العام الثالث العام الثا�ي العام األول 

 املوظف�ن السعودي�ن املتوقع مجموع عدد 

املــوظــفــ�ــن غــ�ــ� الســـــــــــــعــوديــ�ــن عــــــدد  مــجــمــوع

 املتوقع

 اإلجما��

ع�� أن تزداد  – �ســــــــــــبــة الســــــــــــعودة املتوقعــة

سنوً�ا بحد أد�ى  %٥بنسبة 

 �سبة السعودة املتوقعة �� املناصب العليا

 ديم خطط إحالل  للمنـــاصــــــــــــــب القيـــاديـــةتقـــ

 بحد أق��ى. عام واحدع�� أن ال تتجاوز 

�عم ☐

 خطة التدر�ب والتأهيل ) و(
رقم 

 الصفحة
  العام

 البيان
 العام الثالث العام الثا�ي العام األول 

  م��انية التدر�ب

عـــــــدد املـــــــوظـــــــفـــــــ�ـــــــن املـــــــزمـــــــع 

 تدر���م 

*يجب أن �شــــــــــــــــمــــــل تــــــدر�ــــــب 
 السعودي�ن املوظف�نجـــــمـــــيـــــع 

 سعودي سعودي سعودي

 غ�� السعودي�ن  غ�� السعودي�ن  غ�� السعودي�ن

�ـــــعـــــبـــــئــــــة املـــــ�ـــــحـــــق رقـــــم (3) 

يتضــــــــــــمن اســــــــــــماء �افة 

املوظف�ن الســـــــــــعودي�ن 

املشـــــــــــمول�ن �� خطـــة  

التـــدر�ـــب أو املســــــــــــ�ى 

الوظيفي بدال ً عنھ 

�عم ☐ 



 

   أسم الشركة:

 طلب تجديد ال��خيص

 

6 

 

 )IFCEالشهادة العامة �� أساسيات التأم�ن ()  ز(

عــدد املوظف�ن ا�حــاصــــــــــــل�ن ع�� الشــــــــــــهــادة العــامــة �� 

 )IFCEأساسيات التأم�ن (

 

 )IFCEعدد املوظف�ن املتوقع حصـــــــولهم ع�� شـــــــهادة (

) ٢١٠/٢٠٢١٠٢رقم: (ت.ع.م/*حســـــــــــب �عميم ســـــــــــاما 

 م) ٠٨/٠٢/٢٠٢١تار�خ (و 

  السعودي�ن

  غ�� السعودي�ن

أســـــــماء جميع موظفي  متضـــــــمن) ٤رقم ( امل�حق�عبئة 

 . ا�حاصل�ن وغ�� ا�حاصل�ن ع�� الشهادة الشركة

 �عم                                                                          ☐

 

 

 

 

 

  مع األخذ �� االعتبار متطلبات هامش املالءة معدالت النمو املتوقعة) ي( 

                            العام                                                                                        

 البيان
 الصفحة العام الثالث العام الثا�ي العام األول 

     معدالت النمو

     أسباب انخفاض أو ارتفاع معدالت النمو

 

 

 

 

 

 

 الهي�ل التنظي�ي للشركة) ح(

 �عم                                                                         ☐                                                                                                                                                                        متضمن املنصب واالسم وا�جنسية

 �عم                                                                          ☐                                                                                                                                                                               إدارة الشركةمعتمد من مجلس 

 �عم ☐                                                                                                                                                                                الهي�ل التنظي�ي للشركةارفاق 

 البيانات املالية

 املرتبطة بتوقعات النمو القوائم املالية التقدير�ة(ط) 

 العام

 البيان
 العام الثالث العام الثا�ي العام األول 

 الصفحة

     املبيعات املتوقعة لثالث سنوات قادمة

     لثالث سنوات قادمة اإليرادات  املتوقعة 

     املتوقعة  لثالث سنوات قادمة صا�� االر�اح

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Circulars.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Circulars.aspx
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 الصفحة ملتوسط ثالث سنوات  تمارسها الشركة ال�ي الفروع التأمينية)أنواع (معدالت النمو املتوقعة حسب ) ك(

       اسم الفرع

       معدل النمو %

أسباب انخفاض أو 

 ارتفاع معدل النمو

      

 

 

 للنشاطالت�اليف السنو�ة بناء ع�� معدالت النمو املتوقعة ) ل(

                                         

 البيانالعام  
 العام الثالث العام الثا�ي العام األول 

 الصفحة

     الت�اليف  نمو

أســـــــــــــــبــــــاب انــــخــــفــــــاض أو  

ارتــــــــفــــــــاع الــــــــتــــــــ�ــــــــالــــــــيــــــــف 

 السنو�ة

    

 

 معلومات جوهر�ة تضمن��ا خطة العمل) م(

 رقم ال�حفة البيان م

1             

2             

3             

4             

5             
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 باملستندات املرفقة بالطل
 املعلومات العامة   تم تقديمة

 الشركةبيانات تم �عبئة أنھ أقر ☐

 معلومات خطة العمل

 فروع التأم�ن املرخصة للشركة وتم �عبئة ا�جدول (أ) من النموذجتحديد تم أنھ أقر ☐

 وتم �عبئة ا�جدول (ب) من النموذجفروع التأم�ن ال�ي تمارسها الشركة أنواع  تم تحديدأنھ أقر ☐

 وتم �عبئة ا�جدول (ج) من النموذج الواردة �� الدراسة املقدمة خطة �سو�ق املنتجاتابرز نقاط تم ذكر أنھ أقر ☐

 بيانات القوى العاملة

 وتم �عبئة ا�جدول (د) من النموذج  تم �عبئة العدد ا�حا�� للموظف�ن ع�� مستوى الشركة و�� �ل مستوى من مستو�ات اإلدار�ةأنھ أقر ☐

 )٢(م�حق وأرفقتأسماء من التأمينات االجتماعية، كشف ، و تقديم شهادة من مكتب العملتم أنھ أقر ☐

  �سبة التوط�ن  تزدادمستو�ات اإلدار�ة، و املتوقع ع�� مستوى الشركة و�� �ل مستوى من  السعودي�نو�سب املوظف�ن السعودي�ن وغ��  تحديد عددتم أنھ أقر ☐
ً
ال تقل  بنسبة  سنو�ا

 وتم �عبئة ا�جدول (ه) من النموذج.  )%٥(عن 

 بحد أق�ىى عام واحدال تتجاوز  أنع��  )ع�� السعودي�ن(سعودي�ن �� املناصب القيادية غ�� املقصورة  ليحل ع��م موظف�ن غ�� السعودي�نتقديم خطة إحالل املوظف�ن تم أنھ أقر ☐

أقر أنھ تم تقديم خطة تدر�ب وتأهيل -�افةاملوظف�ن السعودي�ن- متخصصة �� مجال التأم�ن وتم �عبئة ا��دول (و)من النموذج، وأرفقت (م��ق٣) ☐

 )٤(م�حق وتم �عبئة ا�جدول  (ز) من النموذج، وأرفقت   )م ٠٨/٠٢/٢٠٢١(تار�خ ) و ٢١٠/٢٠٢١٠٢ت.ع.م/: (رقمتم  االل��ام بتعميم ساما أنھ أقر ☐

متطلبات حسب ما حددتھ سار�ة املفعول، ساما من  املناصب القيادية �� الشركة ع�� موافقة خطية شاغ��حصول و  من مجلس االدارة، هي�ل تنظي�ي معتمد تم إرفاقأنھ أقر ☐

 وتم �عبئة ا�جدول (ح) من النموذج -�� حال عدم ا�حصول –قة ساما وتقدمت الشركة بطلب مواف، التعي�ن الصادرة عن ساما

 املاليةالبيانات 

)  وتم �عبئة ا�جدول (ط) من املبيعات/ اإليرادات/ صا�� الر�ح : (�شمل قائمة املركز املا�� وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية تفصيلية تقديم قوائم مالية تقدير�ةتم أنھ أقر ☐

 النموذج

 التقدير�ة املرتبطة بتوقعات النمو  وتم �عبئة ا�جدول (ط) من النموذجتقديم معدالت النمو تم أنھ أقر ☐

 وتم �عبئة ا�جدول (ي) من النموذج  معدالت النمو املتوقعة مع األخذ �� االعتبار متطلبات هامش املالءة أقر أنھ تم تقديم☐

 وتم �عبئة ا�جدول (ك) من النموذج الفروع التأمينية) ال�ي تمارسها الشركة ملتوسط ثالث سنواتأنواع النمو املتوقعة حسب ( معدالت أقر أنھ تم تقديم☐

 ) ،  وتم �عبئة ا�جدول (ل) من النموذجمعدالت نمو الت�اليف/ أسباب انخفاض أو ارتفاع( تقديم الت�اليف السنو�ةتم أنھ أقر ☐

 االل��ام

 وفًقا ل�جدول (م) من النموذج علومات جوهر�ة�افة املتقديم تم أنھ أقر ☐

  تطابق مع النموذج املقدم من قبل الشركةتالشركة   عمل خطة أنأقر ☐

 إقرار ب�حة املعلومات املقدمة واملستندات املرفقة بالطلب

ب�افة و�ال��ام الشـــركة أقر أنا املوقع أدناه ب�ـــحة ودقة وســـالمة واكتمال �افة البيانات واملعلومات املذ�ورة أعاله و��ـــحة املســـتندات املرفقة بالطلب              

هر�ة للشــــركة خالل ف��ة التعليمات والتعاميم الصــــادرة عن ســــاما بما ف��ا شــــروط ال��خيص ال�ي ُمنح ع�� اســــاســــها ذلك ال��خيص، وكذلك تقديم أي معلومات جو 

 تجاه ذلك. أد�ى مسؤولية املسؤولية امل��تبة ع�� ذلك، دون تحمل البنك املركزي السعودي سر�ان ال��خيص لساما، واتحمل �امل

 نصبامل اسم مقدم الطلب

 التوقيع التقديم الثالث التقديم الثا�ي التقديم األول  تار�خ تقديم الطلب

تقديم الطلب تم 

أشهر من  ٦قبل 

تار�خ ان��اء 

 ال��خيص

�عم       ☐

 ال      ☐ 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Circulars.aspx
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 لالستخدام الرس�ي

  املالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ال ☐�عم                                                                          ☐     الطلب مكتمل

  التوصية

 

 

 

 

 

  صاحب الصالحية
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