
  

 

 

 

  

 

 

 

 (IRP/LA-1) المرجع : 

 
 فرد / خبري معاينة لتقدير االضرارطلب احلصول على إجازة 

 
 

لإلدارة العامة للتأمني مرفقاً به كافة الواثئق  ويعاد خبري معاينة لتقدير االضرارالنموذج التايل اخلاص بطلب احلصول على إجازة  يعبئ
 أدانه : اجلداولواملستندات املبينة يف 

 اجلزء االول : معلومات عامة -1

  رقم اهلوية  االسم الرابعي
  اتريخ امليالد  اجلنسية
 املدينة / القرية :                         الشارع :                         ص.ب العنوان

  رقم اهلاتف اخلليوي  رقم اهلاتف
  العنوان اإللكرتوين  رقم الفاكس

 

 اجلزء الثاين : املؤهالت العلمية واخلربات العملية -2
 

 آخر مؤهل علمي حصلت عليه : -أ

 اجلهة اليت منحت املؤهل سنه احلصول عليه املؤهل العلمي
   

 

 من عملك احلايل:  دئً اخلربات العملية مبت -ب

 العنوان اسم املؤسسة/الشركة فرتة العمل الوظيفياملسمى 
    
    
    
 

 فيه : املعاينةاجلزء الثالث ، نوع التأمني املطلوب ممارسة اعمال  -3

 التأمينات العامة                                         أتمني املركبات واالضرار املتعلقة هبا               
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 املطلوبةاملرفقات  : الرابعاجلزء   -4

 إلدارة العامة للتأمنيا الستعمال املرفـق  الرقم
  صورة شخصية 1
  صورة عن اهلوية الشخصية 2
  نسخة عن السرية الذاتية 3
( لطالب االجازة الفلسطيين ، او ما مياثلها لطالب االجازة  شهادة عدم حمكومية ) أصلية 4

 االجنيب صادرة عن البلد اليت اقام هبا اخر ثالث سنوات من اتريخ تقدمي الطلب
 

  صورة )مصدقة( عن الشهادات العلمية 5
  صورة عن شهادات اخلربة 6
  صورة عن شهادات الدورات التدريبية ) إن وجدت ( 7
التعهد بتزويد اهليئة بوثيقة أتمني سارية املفعول لتغطية اخطار املسؤولية املهنية تبدأ من اتريخ  8

 منح اإلجازة 
 

  التعهد إبصدار ختم خاص ابملعاين 9
  التعهد اباللتزام ابلتفرغ للعمل كخبري معاينة 10
  ملكية العقار إذا كان ملكاً تزويد املدير بكتاب تعهد ابستئجار مكتب لطالب االجازة أو سند  11
  التعهد بفتح ملف ضرييب لدى املوافقة على الطلب 12
  التعهد مبسك دفاتر وسجالت حماسبية منتظمة وقابلة للتدقيق 13
  التعهد بدفع الرسوم املقررة يف حال موافقة املدير على إصدار اإلجازة  14
  يف حال موافقة املدير على اصدار االجازةالتعهد بتقدمي الضمان املايل حسب التعليمات  15

 
 اجلزء اخلامس ، تصريح خطي : -5

صحيحة  احلصول على إجازة خبري معاينة لتقدير االضراراان املوقع أدانه اقر أبن كامل البياانت واألوراق الثبوتية املرفقة بنموذج طلب 
 -ومنسجمة مع أحكام القانون وعليه أوقع :

  : االسم
  : التوقيع

  : التاريخ
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 : الستعمال االدارة العامة للتأمني اجلزء السادس  -6

 
 توصيات دائرة انضباط السوق -أ

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

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

 
 قرار مدير عام االدارة العامة للتأمني -ب

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

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

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

  

 
 
 

 ء السابع : الرسوم اجلز   -7

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

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

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