
خاص باالدارة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

املفوض : من قبل صاحب العالقة او الرشكة لتقديم ومتابعة املعاملة.•

•
يجب عىل صاحب العالقة او املفوض عنه 7وجب وكالة رسمية، الحضور شخصياً إىل اللجنة إلستالم نتيجة الطلب.

املعلومات االخرى : أي معلومة إضافية توضيحية حول املستندات املرفقة.•

الشھرة با�جنبيةالشھرة بالعربية

ا�سم با�جنبيةا�سم بالعربية

اسم ا�ب با�جنبيةاسم ا�ب بالعربية

اسم ا�م

محل الو�دة
(حسب الھوية)

تاريخ الو�دة
(حسب الھوية)

البلد

الشارعالطابقالبناية

البلدةالرمز البريديص.ب.
(أو المنطقة)

رقم الھاتفالقضاءالمحافظة

رقم الفاكسرقم الخليوي

الموقع ا/لكترونيالبريد ا/لكتروني

مندوبصفة الوسيط

اسم الشركة
(خانة مخصصة للمندوب 

وللشخص المعنوي)

تاريخ الترخيصرقم قرار الترخيص

رقم التسجيل في سجل 
الوسطاء

 العناوين :

  ICC007 اصدار 2017

يوم          شهر         سنة

طلب بطاقة شخصية جديدة بدل عن ضائع (خاصة بوسيط ضNن)

المديرية العامة ل4قتصاد والتجارة
مصلحة شؤون ھيئات الضمان

معلومات عن ترخيص 
الوسيط

العنوان (املراسالت 
الرسمية يف لبنان)

       تعلي1ت

صاحب العالقة

رقم الھوية
(أو رقم جواز السفر ل9جنبي)

معلومات عن صاحب 
البطاقة

 عدد الفروع:  .........................

   أسماء شركات التأمين التي يتعامل معھا:

حقل مخصص للشخص املعنوي او الطبيعي املستقل:

شخص معنويطبيعي مستقل

i

سنةشھريوم

سنةشھريوم

٢/١ ھاتف: 01-980823/4/5



   ذكر أي تعدبل طرأ عىل النظام األسايس بعد تاريخ قرار الرتخيص (يف حال ال يوجد تعديالت يجب تدوين عبارة "ال يوجد" يف هذه الخانة):

تاريخ ا/صدار
تاريخ إنتھاء 

الص;حية

تاريخ ا�ست;م

البريد ا/لكترونيا�سم

تاريخ التفويضرقم الھاتف

الخليوي

ا/سم
  الشھرة           إسم

صاحب الع�قةالصفة

التوقيع

في

1

2

3

4

معلومات عن البطاقة 
املفقودة

سبب فقدان البطاقة

املفوض

محرض درك (يف حالة الرسقة).

حقل مخصص للجنة مراقبة هيئات الض1ن

معلومات أخرى

أنا املوقع أدناه أتعهد بصحة املعلومات الواردة أعاله تحت طائلة املسؤولية املدنية والجزائية.

           إسم ا�ب

التوقيع يجب أن يكون على الطابع المالي

نرجو املوافقة عىل تسليمي بطاقة شخصية جديدة بدل عن ضائع واملتعلقة بالرتخيص أعاله.

صورة شمسية (مصدقة من املختار).

بيان السجل العديل (ال يتجاوز ثالثة أشهر).

كتاب التفويض.

املستندات املطلوبة:

مالي طابع
.ل.ل١،٠٠٠ 
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