
نموذج طلب تجديد ترخيص مزاو�� ا��دمات 
املساندة  للتأم�ن



معلومات عامة

أوال: معلومات عن الشركة

اسم الشركة:

:سامارقم تصريح :ساماتاريخ تصريح 

:ساماتاريخ انتهاء تصريح :نوع النشاط

رقم السجل التجاري: تاريخ أخر تجديد:

ت غير للمنشآ الرقم املوحد(:LEIمعرف الكيانات القانونية ) 

 الحكومية

رأس املال:شركة التأمين التابع لها )الوكالء فقط(:

:الشركة نقاط بيعو فروع العدد 

عنوان الشركة املركز الرئيس ي:

:رئيس مجلس املديرين /املدير العام

 :
ً
معلومات ضابط االتصالثانيا

مدير االلتزام اسم 

:البريد اإللكتروني:رقم الهاتف

الشركةهيكل ملكية ثالثا: 

  اعتبارية( )شخصيةاملستفيد النهائي في حال كان املالك شركة ب الخاص (1) رقم تعبئة امللحقيتم.

النسبة املجموع عدد الحصص قيمة الحصة الجنسية يشغل إدارة الشركة االسم#

1☐

2☐

3☐

4☐

5☐

6☐

7☐

8☐

9☐

10☐
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تعبئة النموذج تعليمات

.لسامايجب أن يتم تعبئة هذا النموذج بشكل كامل من قبل الشخص املخول بتقديمه  -1

2- هذا النموذج مخصص لشر�ات مزاو�� ا��دمات املساندة للتأم�ن

ودقيقة.تكون صحيحة  موجز وأنفي خطة العمل املقدمة بشكل  الواردة املعلوماتيجب أن تقترن قراءة هذا النموذج مع  -3

( بتاريخ 13/201104رقم )ت .ع.م/ ساماهذا النموذج ال يغني عن تقديم الشركة لجميع متطلبات التجديد الواردة في تعميم  -4

 تكون خطة العمل املقدمة باللغة العربية. أنم. على 09/04/2011هــــــ املوافق 05/05/1432

مع متطلبات التجديد األخرى. (pdf) ةيتم ارسال هذا النموذج بصيغ  -5

يتم تعبئة ملحقات النموذج بشكل كامل. -6

يتم ذكر رقم الصفحة في خطة العمل املقدمة لكل حقل من التي تم تعبئتها في النموذج. -7

.موذج بأي شكل من األشكالالنيحظر تعديل هذا  -8

ا بطلب التجديد على البريد اإللكتروني  -9
ً
ic.lic@sama.gov.saيتم إرسال هذا النموذج مرفق

mailto:ic.lic@sama.gov.sa
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: معلومات
ً
 خطة العمل املقدمة رابعا

:التصريحالخاصة بتجديد  من الشركة العمل املقدمةالحقول الواردة ادناه حسب ما ورد ضمن خطة تعبئة جميع  يتم

رقم الصفحة التأمين التي تمارسها الشركة  أنواع (أ)

واالدخارتأمين الحماية   ☐ التأمين الصحي  ☐ الـتأمين العام  ☐

  العاملةالقوى بيانات 

العدد الحالي للموظفين)ج( 

املجموعغير السعوديينالسعوديينالبيان

عدد املوظفين

نسبة التوطين في الشركة بشكل عام

الشركةبنسبة التوطين في املناصب العليا 

ارفاق شهادة مكتب العمل والتأمينات 

 االجتماعية بعدد العاملين وأسماؤهم

نعم     ☐

هل يوجد موظفين تحت التجربة ولم يتم تسجيلهم في التأمينات االجتماعية؟

ال ☐           )توضيح الفروقات واألسباب( نعم  ☐

الرواتب عن أخر ثالثة أشهر ارفاق كشف 

 لجميع العاملين بالشركة

نعم         ☐

 هل كشف الرواتب مطابق لعدد املوظفين الوارد في شهادة التأمينات االجتماعية؟

ال    ☐                                                                    نعم                                                                     ☐

 في حال عدم املطابقة يتم ذكر األسباب:

ارفاق كشف بالعموالت املدفوعة عن آخر 

 ثالثة أشهر لجميع العاملين بالشركة

نعم     ☐

( املتضمن أسماء 2تعبئة امللحق رقم )

 املوظفين

نعم     ☐

رقم الصفحة ابرز نقاط الخطة التسويقية الواردة في الدراسة املقدمة( ب)
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الصفحةالقادمةخطة التوظيف في الشركة خالل األعوام ( د)

العام        

البيان

الثالثالعام  الثانيالعام  العام االول 

عدد املوظفين السعوديين املتوقع مجموع 

عدد املوظفين غير السعوديين مجموع 

 املتوقع

إجمالي عدد املوظفين املتوقع 

 نسبة السعودة املتوقعة

%5ال تقل نسبة االرتفاع السنوية عن  *

نسبة السعودة املتوقعة في املناصب العليا

على  ديم خطط إحالل  للمناصب القياديةتق

 بحد أقص ى. عام واحدأن ال تتجاوز 

نعم     ☐

خطة التدريب والتأهيل)ه( 

الصفحةالثالثالعام الثانيالعام العام االول البيان     العام 

ميزانية التدريب

عدد املوظفين املزمع 

 تدريبهم 

 جميع تدريب*يشمل 

 السعوديين املوظفين

سعوديسعوديسعودي

غير 

السعوديين

غير 

السعوديين

غير 

السعوديين

 (3رقم ) امللحقتعبئــــــة 

 ســـــــــــــــــــمــــــــاءايــــــــتضـــــــــــــــــــمــــــــن 

 الســــــــــــعوديين املوظفين

خـــطــــــة  املشــــــــــــــمـــولـــيـــن فـــي 

أو املســـــــــــــــ ــــى تــــــدريــــــب الــــ

 الوظيفي 
ً
  هعن بدال

نعم     ☐   

(IFCEالشهادة العامة في أساسيات التأمين ) ( و)

عــدد املوظفين الحــاصــــــــــــلين على الشــــــــــــهــادة العــامــة في 

(IFCEأساسيات التأمين )

 (IFCEعدد املوظفين املتوقع حصـــــــولهم على شـــــــهادة )

( 210/202102رقم: )ت.ع.م/*حســـــــــــب تعميم ســـــــــــاما 

م( 08/02/2021تاريخ )و 

السعوديين

غير السعوديين

أســـــــماء جميع موظفي  متضـــــــمن( 4رقم ) امللحقتعبئة 

 . اصلين وغير الحاصلين على الشهادةالح الشركة

نعم     ☐
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الشركةاملناصب القيادية في ( ح)

.م 2019( 9يتم تعبئة البيانات ادناه بعد االطالع على متطلبات التعيين في املناصب القيادية الصادرة في شهر )*

 تم الحصول على موافقةالجنسيةاالسماملنصب

ساما من سارية

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

نعم ☐

الهيكل التنظي ي للشركة( ز)

نعم   ☐                                 والواردة أسمائهم  في  السجل التجاري "   يعكس بند اإلدارة املذكور في عقد التأسيس" مدير/ مجلس مديرين 

نعم      ☐           متضمن املنصب واالسم والجنسية

نعم    ☐     تخصيص منصب لكل فرع من فروع التأمين  

نعم     ☐    إدارة الشركةمعتمد من 

نعم ☐       ارفاق الهيكل التنظي ي للشركة
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البيانات املالية

القوائم املالية املدققة(ط)

العام

البيان

العام الثالثالعام الثانيالعام االول 

( اعوام 3هل يوجد أي تحفظ خالل )

 السابقة

م نع  ☐

ال  ☐

م نع  ☐

ال  ☐

م نع  ☐

ال  ☐

عن آخر تم ارفاق القوائم املالية املدققة 

 سنة مالية

م     نع  ☐  

املرتبطة بتوقعات النمو القوائم املالية التقديرية)ي( 

العام

البيان

الصفحة الثالثالعام  الثانيالعام  العام االول 

املبيعات املتوقعة لثالث سنوات قادمة

لثالث سنوات قادمة اإليرادات  املتوقعة 

املتوقعة  لثالث سنوات  صافي االرباح

 قادمة

معدالت النمو املتوقعة)ك( 

العام

البيان

الصفحة الثالثالعام  الثانيالعام  العام االول 

معدالت النمو

أسباب انخفاض أو ارتفاع معدالت النمو

التكاليف السنوية بناء على معدالت النمو املتوقعة للنشاط)ل( 

العام

البيان

الصفحة الثالثالعام  الثانيالعام  العام االول 

التكاليف نمو 

أسباب انخفاض أو  ارتفاع التكاليف 

 السنوية

%%%

%%%
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:العملمعلومات جوهرية تضمنتها خطة )س( 

رقم الصفحةالبيانم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

أكبر عشر عمالء)م( 

قائمة بأسماء أكبر عشر عمالء للشركة  متضمنا( 5)رقم تعبئة امللحق 

) اسم العميل
ً
 العمولة( -إجمالي أقساط التامين -متضمنا

نعم     ☐

االلتزام

شركات التأمين التعاوني لنظام مراقبةالتنفيذية  الالئحةورد في حسب ما  املفعول  سارية وثيقة تغطية االخطار املهنية)ن( 

نعم     ☐ ارفاق وثيقة تغطية االخطار املهنية

مبلغ تغطية الوثيقة

اسم شركة التأمين املصدرة للوثيقة

الوثيقة انتهاءتاريخ 
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باملستندات املرفقة بالطل
املعلومات العامة  تم تقديمة

بيانات الشركة والشركاء تم تعبئة أنه أقر ☐

 -إن وجد شخصية اعتبارية-للشريك  (1)امللحقوإرفاق ة تم تعبئأنه أقر ☐

معلومات خطة العمل

)أ( من النموذجوتم تعبئة الجدول  التأمين التي تمارسها الشركة أنواعتحديد تم أنه أقر ☐

)ب( من النموذجوتم تعبئة الجدول تم إدراج أبرز نقاط الخطة التسويقية أنه أقر ☐

بيانات القوى العاملة

من النموذج )ج(وتم تعبئة الجدول   تم تعبئة العدد الحالي للموظفين على مستوى الشركة وفي كل مستوى من مستويات اإلداريةأنه أقر ☐

(2)ملحق وأرفقت، والت املدفوعة عن آخر ثالثة أشهركشف العم، و كشف الرواتب، و أسماء من التأمينات االجتماعيةكشف ، و العملتقديم شهادة من مكتب تم أنه أقر ☐

  التوطيننسبة   تزدادمستويات اإلدارية، و املتوقع على مستوى الشركة وفي كل مستوى من  السعوديينونسب املوظفين السعوديين وغير  تحديد عددتم أنه أقر ☐
ً
ال تقل  بنسبة  سنويا

 .من النموذج )د(وتم تعبئة الجدول   (%5)عن 

بحد أقص ى عام واحدال تتجاوز  أنعلى  (على السعوديين)سعوديين في املناصب القيادية غير املقصورة  ليحل عنهم موظفين غير السعوديينتقديم خطة إحالل املوظفين تم أنه أقر ☐

(3)ملحق ترفق)ه( من النموذج، وأوتم تعبئة الجدول  التأمين متخصصة في مجالوتأهيل السعوديين تقديم خطة تدريب تم أنه أقر ☐

(4)ملحق )و( من النموذج، وأرفقت  وتم تعبئة الجدول   (م 08/02/2021)تاريخ ( و 210/202102ت.ع.م/: )رقمتعميم ساما ب االلتزامتم  أنه أقر ☐

متطلبات التعيين حسب ما حددته ، املفعول  ساريةساما من  خطيةاملناصب القيادية في الشركة على موافقة  شاغليحصول و  لشركة،من ا هيكل تنظيمي معتمد تم إرفاقأنه أقر ☐

 اإلدارة املذكور في عقد التأسيس تحقق من أن الهيكل التنظيمي يعكس بندذلك تم الباإلضافة إلى ،  -في حال عدم الحصول –الشركة بطلب موافقة ساما  توتقدم، الصادرة عن ساما

من النموذج )ز(وتم تعبئة الجدول   والسجل التجاري  مدير/ مجلس مديرين()

املاليةالبيانات 

من النموذج تعبئة الجدول )ط(  وتم، املالية املدققة عن آخر سنة ماليةتقديم القوائم تم أنه أقر ☐

من  الجدول )ي(وتم تعبئة  ( املبيعات/ اإليرادات/ صافي الربح : )تشمل قائمة املركز املالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية تفصيلية تقديم قوائم مالية تقديريةتم أنه أقر ☐

 النموذج

من النموذج الجدول )ك(وتم تعبئة  ، تمارسها الشركة فتقديم معدالت النمو املتوقعة حسب )الفروع التأمينية( التي سو تم أنه أقر ☐

من النموذج الجدول )ل(وتم تعبئة  ( ، معدالت نمو التكاليف/ أسباب انخفاض أو ارتفاع) تقديم التكاليف السنويةتم أنه أقر ☐

(5)ملحق  وأرفقت من النموذج،)م( وتم تعبئة الجدول   اسم العميل واجمالي أقساط التأمين والعمولة اتقديم حجم أكير عشرة أعمال تأمين من العمالء متضمنتم أنه أقر ☐

االلتزام

 التـــــــــــــــــأمين شـــــــــــــــــركات مراقبـــــــــــــــــة لنظـــــــــــــــــام التنفيذيـــــــــــــــــة الالئحـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي ورد مـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــب املفعـــــــــــــــــول  ســـــــــــــــــارية  تقـــــــــــــــــديم وثيقـــــــــــــــــة ت طيـــــــــــــــــة اخطـــــــــــــــــار املســـــــــــــــــ ولية املهنيـــــــــــــــــةتـــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــر ☐

 وتم تعبئة الجدول )ن( من النموذج التعاوني

( من النموذجسلجدول )لوفًقا  علومات جوهريةكافة املتقديم تم أنه أقر ☐

  مع النموذج املقدم من قبل الشركةتطابق ت الشركة  عمل خطة أنأقر ☐

املرفقة بالطلب إقرار بصحة املعلومات املقدمة واملستندات

بكافة الشـــركة وبالتزام أقر أنا املوقع أدناه بصـــحة ودقة وســـالمة واكتمال كافة البيانات واملعلومات املذكورة أعاله وبصـــحة املســـتندات املرفقة بالطلب          

نح على  اســــاســــها ذلك الترخيع، وكذلك تقديم أي معلومات جوهرية للشــــركة خالل فترة التعليمات والتعاميم الصــــادرة عن ســــاما بما ف ها شــــروط الترخيع التي م 

تجاه ذلك. أدنى مس ولية املس ولية املترتبة على ذلك، دون تحمل البنك املركزي السعودي سريان الترخيع لساما، واتحمل كامل

نصباملاسم مقدم الطلب

التوقيعتاريخ تقديم الطلب

تقديم الطلب تم 

أشهر من  6قبل 

تاريخ انتهاء 

الترخيص

نعم           ☐

ال       ☐

التقديم الثالث التقديم الثا�ي التقديم األول 

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


  أسم الشركة:
 طلب تجديد الترخيص

10 of 10 

لالستخدام الرس ي

املالحظات

ال ☐نعم       ☐    الطلب مكتمل

التوصية

صاحب الصالحية
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