المديرية العامة لإلقتصاد والتجارة
مصلحة شؤون ھيئات الضمان

ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺿامن
ﺧﺎص ﺑﺎﻻدارة

i

ﺗﻌﻠﻴامت

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

•

المفوض  :من قبل صاحب العالقة او الشركة لتقديم ومتابعة المعاملة.

•

يجب على صاحب العالقة او المفوض عنه بموجب وكالة رسمية ،الحضور شخصيا ً إلى اللجنة إلستالم نتيجة الطلب.

•

ﻳﻮم

ﺷﻬﺮ

ﺳﻨﺔ

المعلومات االخرى  :أي معلومة إضافية توضيحية حول المستندات المرفقة.

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ

الشھرة بالعربية

الشھرة باألجنبية

االسم بالعربية

االسم باألجنبية

اسم االب بالعربية

اسم االب باالجنبية

اسم االم

رقم الھوية
)أو رقم جواز السفر لألجنبي(

محل الوالدة

تاريخ الوالدة

)حسب الھوية(

اﻟﻌﻨﻮان
)اﳌﺮاﺳﻼت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻮﺳﻴﻂ

)حسب الھوية(

يوم

شھر

سنة

البلد
البناية

الطابق

الشارع

ص.ب.

الرمز البريدي

البلدة

المحافظة

القضاء

)أو المنطقة(

رقم الھاتف

رقم الخليوي

رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

صفة الوسيط

مندوب

طبيعي مستقل

شخص معنوي

اسم الشركة
)خانة مخصصة للمندوب وللشخص
المعنوي(

اﳌﻔﻮض ﺑﺎﺳﺘﻼم
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

رقم التسجيل في سجل
الوسطاء
رقم قرار الترخيص

تاريخ الترخيص

االسم

البريد اإللكتروني

رقم الھاتف

تاريخ التفويض

رقم الخليوي

رقم الھوية

يوم

يوم

شھر

شھر

سنة

سنة

ﺣﻘﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻮي او اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ:
عدد الفروع......................... :
العناوين :

 ICC006اﺻﺪار2017
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أﺳامء ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ:

ذﻛﺮ أي ﺗﻌﺪﺑﻞ ﻃﺮأ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﱰﺧﻴﺺ )ﰲ ﺣﺎل ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻳﺠﺐ ﺗﺪوﻳﻦ ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ" ﰲ ﻫﺬه اﻟﺨﺎﻧﺔ(:

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى

ﻧﺮﺟﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ يب واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱰﺧﻴﺺ أﻋﻼه.
اﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎه أﺗﻌﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
اإلسم
إسم

صاحب العالقة

الصفة
التوقيع

إسم االب

الشھرة

التوقيع يجب أن يكون على الطابع المالي

طابع مالي
 ١٠٠٠ل.ل
في
يوم

شھر

سنة

اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
1

اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

2

ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﻴﺔ )ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺎر(.

3

ﺑﻴﺎن اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﱄ )ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ(.

4

ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.

ﺣﻘﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻀامن
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