
  

 

 

 

  

 

 

 

 (IRP/TPA-1)  المرجع :

 

 شركة ادارة النفقات الطبية واخلدمات التأمينيةطلب احلصول على إجازة 
 

لإلدارة العامة للتأمني مرفقاً به كافة الواثئق  ويعادالنموذج التايل اخلاص بطلب احلصول على إجازة شركة ادارة نفقات طبية وخدمات أتمينية  يعبئ
 ول أدانه :اواملستندات املبينة يف اجلد

 اجلزء االول : معلومات عامة -1

  رقم التسجيل  اسم الشركة
  اتريخ التأسيس  اجلنسية
 املدينة / القرية :                         الشارع :                         ص.ب العنوان

  الربيد االلكرتوين   اهلاتفرقم 
  العنوان اإللكرتوين  رقم الفاكس

 
 املطلوبة اجلزء الثاين : املرفقات    (2

 الستعمال اإلدارة العامة للتأمني املرفـق  الرقم
  صورة طبق االصل عن عقد التأسيس 1
  صورة طبق االصل عن النظام الداخلي 2
  الصادرة عن مراقب الشركاتصورة طبق االصل عن شهادة التسجيل  3
  امساء املؤسسني او الشركاء وعناوينهم املختارة للتبليغ ومقدار مسامهة او حصص كل منهم 4
برانمج عمل للسنوات املالية الثالث االوىل ، متضمنًا وصففًا للخدمات والتسهيالت اليت  5

 ستقدمها واخلطط املستقبلية لتطوير العمل
 

االتفاقيات اليت ستربمها شركة ادارة النفقات واخلدمات التأمينية الطبية مع شركة نسخ عن مناذج  6
 التأمني ومقدمي اخلدمات الطبية

 

  التعهد مبسك حساابت منتظمة قابلة للتدقيق  7
  شهادة جامعية مصدقة ملدير عام الشركة 8
سنوات يف جمال االدارة او يف أي من  4تقل عن  شهادة خربة للمدير العام للشركة ) ال 9

 التخصصات االخرى ذات العالقة (
 

التعهد بتزويد اهليئة بوثيقة أتمني سارية املفعول لتغطية اخطار املسؤولية املهنية ، تبدأ من اتريخ  10
 منح اإلجازة
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 اجلزء الثالث ، تصريح خطي :(  3
 

 ................................................... ، بصفيت ) ..........................................................(،اان املوقع أدانه 
يحة أقر أبن كامل البياانت واالوراق الثبوتية املرفقة بنموذج طلب احلصول على إجازة شركة إدارة النفقات واخلدمات التأمينية الطبية ، صح

 جمة مع احكام تعليمات منح إجازة شركة إدارة النفقات واخلدمات التأمينية ، وعليه أوقع :ومنس
 

 .............االسم :.............................................................. التوقيع :..............................................
 ..................................... ختم الشركة : .......................................................التاريخ :.......................

 
 : الستعمال االدارة العامة للتأمني رابعاجلزء ال( 4
 

 انضباط السوقدائرة توصيات  -أ
......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 
 
 قرار مدير عام االدارة العامة للتأمني  -ب

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

  
 
 الرسوم :( اجلزء اخلامس : 5
 

  
  اصدار رخصة  / املبلغ : ..........................................                        

 
 ......................./............../..................التاريخ : رقم سند القبض )                                                             (   

 مالحظات اخرى : ...........................................
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