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 معلومات عامة

 
ً
 : معلومات عن الشركةأوال

 

 

 :
ً
 معلومات ضابط االتصالثانيا

  :اسم ضابط االتصال

  ال��يد اإللك��و�ي:  :الهاتفرقم 

 هي�ل ملكية الشركةثالثا: 

 

 .نماذج املالءمة للمؤسس�ن يتم �عبئة •

 .اعتبار�ة) (�خصيةاملستفيد ال��ائي �� حال �ان املالك شركة ب ) ا�خاص(1رقم  �عبئة امل�حقيتم  •

 

  اسم مقدم الطلب

 اسم الشركة

 

 

 املطلوب مزاولتھنشاط الالشركة اختيار اسم يتضمن  يجب ع��: مالحظة

 ).لوساطة التأم�ن - لو�الة التأم�ن xxxxxxxxxxxxxxx  (مثل: شركة  

  �شاط الشركة املطلوب مزاولتھ

  الكيان القانو�ي

  رأس مال الشركة

(اختياري)العالمة التجار�ة    

 املدينة:  املنطقة: املركز الرئي��ي

معرف الكيانات  هل تم ا�حصو ل ع�� 

 ) LEI(  القانونية

  �عم ☐

 الرقم: .....................................

  ال  ☐

 السبب:......................................

 النسبة ا�جموع عدد ا�حصص قيمة ا�حصة ا�جنسية �شغل إدارة الشركة االسم #

١  ☐      

٢  ☐      

٣  ☐      

٤  ☐      

٥  ☐      

٦  ☐      

٧  ☐      

٨  ☐      

٩  ☐      

١٠  ☐      
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 �عبئة النموذج �عليمات

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

 .العاملة �� قطاع التأم�ن فقط مهن حرةشركة لطلب تصر�ح  هذا النموذج مخصص -٢

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

 .تطلبات األخرى املمع  )pdf( ةيتم ارسال هذا النموذج بصيغ  -٥

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

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

 .موذج بأي ش�ل من األش�الهذا الن يحظر �عديل -٨

 ذات العالقة قبل تقديم الطلب.ساما يجب االطالع ع�� �افة األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من  -٩

  .ساماموقع  ع�� البوابة اإللك��ونيةالتقديم �� من خالل هذا النموذج  ارفاقيتم -١٠

 ic.lic@sama.gov.saع�� ال��يد اإللك��و�ي لالستفسارات التواصل  -١١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ic.lic@sama.gov.sa
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: معلومات
ً
 خطة العمل املقدمة را�عا

 

 

 :ال��خيصبا�خاصة  من الشركة دناه حسب ما ورد ضمن خطة العمل املقدمةأا�حقول الواردة �عبئة جميع خامًسا: 

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

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

 

  بيانات القوى العاملة 

 �� الشركة خالل األعوام القادمةوالتدر�ب خطة التوظيف (ج) 

 العام

 البيان

 الصفحة العام الثالث العام الثا�ي العام األول 

 عدد املوظف�ن السعودي�ن املتوقعمجموع 

  توظيفهم

    

عدد املوظف�ن غ�� السعودي�ن مجموع 

 توظيفهم املتوقع

    

     إجما�� عدد املوظف�ن املتوقع 

 املتوقعة *�سبة السعودة 

 )%٥(ال تقل �سبة االرتفاع السنو�ة عن  

    

     �سبة السعودة املتوقعة �� املناصب العليا

 خطة التدر�ب والتأهيل(د) 

     م��انية التدر�ب

 عدد املوظف�ن املزمع تدر���م 

 السعودي�ن*�شمل تدر�ب جميع املوظف�ن 

   سعودي  سعودي  سعودي

غ�� 

 السعودي�ن

غ��  

 السعودي�ن

غ��  

 السعودي�ن

  

) املتضمن خطة  تدر�ب ٣رقم ( امل�حق�عبئة 

 السعودي�ن  املوظف�ن

                                 �عم                                        ☐   

 

 

 .تأهيل املوظف�ن باأل�شطة املتعلقة بأعمال التأم�ن تتضمن خطةيجب ع�� الشركة تقديم : مالحظة

 االقتصاديةدراسة ا�جدوى 

 �عم                                                                         ☐                                                                                                                                                                ؟       االقتصاديةدراسة ا�جدوى تم ارفاق 

 خطة العمل

         �عم ☐                                                                                                                                                                                            ؟       العملخطة تم ارفاق 

 ابرز نقاط ا�خطة التسو�قية الواردة �� الدراسة املقدمة(ب)  رقم الصفحة

 •  

•  
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 )IFCEالشهادة العامة �� أساسيات التأم�ن ((ه)  

عــــــدد املوظف�ن ا�حــــــاصــــــــــــل�ن ع�� الشــــــــــــهــــــادة 

 )IFCEالعامة �� أساسيات التأم�ن (

 

عدد املوظف�ن املتوقع حصـــــــولهم ع�� شـــــــهادة 

)IFCE( 

: رقــــــــــــم*حســـــــــــــــــــــــب �ــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــامــــــــــــا 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ) و ٢١٠/٢٠٢١٠٢ت.ع.م/(

 )م ٠٨/٠٢/٢٠٢١(

  السعودي�ن

  غ�� السعودي�ن

 

 

 

 

 الهي�ل التنظي�ي للشركة(و) 

 �عم                                                                          ☐ "                                                                                                         مجلس مدير�ن  / �عكس بند اإلدارة املذكور �� عقد التأسيس" مدير 

 �عم                                                                         ☐                                                                                                                                                                        متضمن املنصب واالسم وا�جنسية

 �عم                                                                          ☐                                                                                                                                                      تخصيص منصب ل�ل فرع من فروع التأم�ن  

 �عم                                                                          ☐                                                                                                                                                                                             إدارة الشركةمعتمد من 

 �عم ☐                                                                                                                                                                                ارفاق الهي�ل التنظي�ي للشركة

 البيانات املالية

 املرتبطة بتوقعات النمو القوائم املالية التقدير�ة(ز) 

 العام

 البيان

 الصفحة الثالثالعام  الثا�يالعام  العام االول 

     املبيعات املتوقعة لثالث سنوات قادمة

    لثالث سنوات قادمة اإليرادات  املتوقعة 

املتوقعة  لثالث سنوات  صا�� االر�اح

 قادمة

   

 معدالت النمو املتوقعة(ح) 

 العام

 البيان

 الصفحة الثالثالعام  الثا�يالعام  العام االول 

 

  % % % معدالت النمو

  أسباب انخفاض أو ارتفاع معدالت النمو

 

 

 

 

   

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Circulars.aspx
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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 للنشاطالت�اليف السنو�ة بناء ع�� معدالت النمو املتوقعة (ط) 

 الصفحة الثالثالعام  الثا�يالعام  العام االول  العام       البيان

 % % % الت�اليف نمو 

أسباب انخفاض أو  ارتفاع الت�اليف 

 السنو�ة

 خطة افتتاح فروع ونقاط بيع الشركة(ي) 

 الصفحة الثالثالعام  الثا�يالعام  العام االول  العام      البيان

 افتتاحهاعدد فروع الشركة املتوقع 

 خالل األعوام القادمة

عدد نقاط بيع  الشركة املتوقع 

 خالل األعوام القادمة افتتاحها

 :ا�جموع

 االل��ام

 الضمان البن�ي (ك) 

�عم ☐ ضمان بن�ي بما �عادل راس املال ارفاق 

 قيمة الضمان البن�ي

 ضمانصدر للامل البنك

 الضمان ان��اءتار�خ 

 ح�ى يتم سداد رأس املال
ً
�عم ☐ يتم تجديد الضمان البن�ي تلقائيا

 :معلومات جوهر�ة تضمن��ا خطة العمل(ل) 

 رقم الصفحة البيان م

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

 (م)  رسوم دراسة  ومراجعة طلب ال��خيص

 �عليمات:

 حسب البيانات التالية: البنك املركزي السعودي �� حساب لدراسة ومراجعة الطلب عشرة آالف ر�ال )١٠٬٠٠٠(إيداع مبلغ يتم  •

 آيبان رقم ا�حساب ا�حساب

 SA3801100001250109000001 14/250109000001 إيرادات دراسة طلبات ال��خيص لشر�ات التأم�ن

 يتم ذكر اسم الشركة �� نموذج التحو�ل.•

�عم ☐                              ساماتحو�ل رسوم دراسة ومراجعة الطلب إ�� حساب تم 

�عم ☐       ارفاق نموذج/سند ا�حوالةتم 
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 باملستندات املرفقة بالطل

 املقدمة واملستندات املرفقة بالطلبإقرار ب�حة املعلومات 

، وأعلم والئحتھ التنفيذية واللوائح والقواعد والتعليمات الصـــادرة عن ســـاما أقّر بموجب هذا أن�ي قد أطلعت وقرأت نظام مراقبة شـــر�ات التأم�ن التعاو�ي            

�ان ذلك عن علم  معلومات غ�� �حيحة أو مضللة لساما  أو ألي جهة أو ألي �خص طبي�� أو اعتباري حول ممارسة األعمال التجار�ة �� اململكة، سواءٌ  أن تقديم أيَّ 

ر بأن�ي سوف 
ّ
معلومات  أقوم بإخطار ساما  بأيَّ أو لعدم املباالة أو التقص��، �عت�� مخالفة �ستوجب العقو�ة بموجب أح�ام نظام مراقبة شر�ات التأم�ن التعاو�ي، وأق

 من حصو�� ع�� تلك املعلومـــــات أو مـــــن حدوث التغي��، كما  ٢١من شأ��ا أن تـــــؤثر علـــــى دقـــــة واكتمال املعلومات املقدمة وذلك خالل مدة أقصاها  مهمةأو �غ��ات 
ً
يوما

دون تحمل   و�� حالة مخالف�ي لذلك ســــــوف أ�ون عرضــــــة ألي عقو�ة يقررها النظام.أقّر بأنھ قد تم �ســــــليم الطلب هو مكتمل املتطلبات وذلك حســــــب قائمة املتا�عة، 

 أي مسؤوليات تجاه ذلك. البنك املركزي السعودي

 اسم مقدم الطلب

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

 

 املعلومات العامة   تم تقديمة

  .)لغ�� السعودي�نو جواز السفر (��خة من الهو�ة الوطنية أو  املالءمة للمؤسس�ن والس�� الذاتية نماذجإرفقت بيانات الشركة والشر�اء �ش�ل �حيح و�امل، وتم �عبئة أنھ أقر ☐

 -�خصية اعتبار�ة إن وجد-للشر�ك  )١(امل�حقة وإرفاق تم �عبئأنھ أقر ☐

  .التجارةحجز االسم التجاري من وزارة تم ارفاق أنھ أقر ☐

  متطابقة للمسودة املنشورة ع�� موقع ساما. مسودة عقد التأسيستم ارفاق أنھ أقر ☐

 معلومات خطة العمل

 وتم �عبئة ا�جدول (أ) من النموذج التأم�ن ال�ي تمارسها الشركة أنواعتحديد تم أنھ أقر ☐

 تم إدراج أبرز نقاط ا�خطة التسو�قية وتم �عبئة ا�جدول (ب) من النموذجأنھ أقر ☐

 بيانات القوى العاملة

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

مستو�ات اإلدار�ة، ع�� أال تقل �سبة التوط�ن �� السنة األو�� املتوقع ع�� مستوى الشركة و�� �ل مستوى من  السعودي�نو�سب املوظف�ن السعودي�ن وغ��  تحديد عددتم أنھ أقر ☐

  تزدادوأن و  %٦٠عن 
ً
 وتم �عبئة ا�جدول (ج) من النموذج  )%٥(ال تقل عن  بنسبة  سنو�ا

 )٣(م�حقوتم �عبئة ا�جدول (ه) من النموذج، وأرفقت   التأم�ن متخصصة �� مجالوتأهيل السعودي�ن تقديم خطة تدر�ب تم أنھ أقر ☐

وتم �عبئة   )م ٠٨/٠٢/٢٠٢١(تار�خ ) و ٢١٠/٢٠٢١٠٢ت.ع.م/: (رقمأنھ تم �عبئة عدد ا�حاصل�ن ع�� شهادة أساسيات التأم�ن، واملتوقع حصولهم عل��ا حسب �عميم ساما أقر ☐

 )٤(م�حق ا�جدول  (ه) من النموذج، وأرفقت 

 وتم �عبئة ا�جدول (و) من النموذج  مدير/ مجلس مدير�ن)( اإلدارة املذ�ور �� عقد التأسيس بندالهي�ل التنظي�ي �عكس  وأن املق��ح،لهي�ل تنظي�ي ا تم إرفاقأنھ أقر ☐

 املاليةالبيانات 

 ا�جدول (ز) من النموذج)  وتم �عبئة املبيعات/ اإليرادات/ صا�� الر�ح : (تقديم قوائم مالية تقدير�ة �شمل قائمة املركز املا�� وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديةتم أنھ أقر ☐

 ،  وتم �عبئة ا�جدول (ح) من النموذجتقديم معدالت النمو املتوقعة حسب (الفروع التأمينية) ال�ي سوق تمارسها الشركةتم أنھ أقر ☐

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

 وتم �عبئة ا�جدول (ي) من النموذج. خطة افتتاح فروع ونقاط بيع الشركةتقديم تم أنھ أقر ☐

 االل��ام

 تم تقديم ضمان بن�ي متوافق مع املتطلبات الواردة �� ا�جدول (ك) من النموذجأنھ أقر ☐

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

 �سديد رسوم دراسة الطلب وإرفاق سند ا�حوالة وفًقا ل�جدول (م) من النموذجتقديم تم أنھ أقر ☐

  تطابق مع النموذج املقدم من قبل الشركةتالشركة   عمل خطة أنأقر ☐

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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