األمانة العامة لمحافظة حمص

الجمهىريت العربيت السىريت
وزارة اإلدارة المحليت والبيئت
محبفظت حمص
2017047/2017722/2012722
2044447/2012722/ 2011147



2221472/2222422

الرقـم:
التبريخ:

www.homsgovernorate.org.sy
hom-may@mail.sy
www.facebook.com/callcenterhoms

/

1026 /

الموضوع :

استمارة بدل أضرار (سيارة)
 . -1المعمومات الشخصية:
االسم الثالثي:

الرقم الوطني:

عنوان اإلقامة الدائم :الحي:

الشارع:

رقم الهاتف الجوال:
رقم ضبط الشرطة /

مكان وتاريخ الوالدة:

رقم الهاتف األرضي:
/تاريخ

/

2272/م ،اسم قسم الشرطة المنظم لمضبط:

 .2معمومات السيارة:
شاحنة.........:تكسي...........سرفيس............سوزوكي.............سيارة سياحية خاصة.....................
نوع السيارة................................:سنة الصنع............................:
رقم لوحة السيارة.................... :الفئة  :عامة..................خاصة...............
إثبات ممكية السيارة:

كشف اطالع.....................ميكانيك سيارة............:عقد إيجار..................

أية ثبوتيات أخرى.............................................................................:
نوع التأمين :شاممة لحالة الضرر.............................:إلزامي.........................:
تحديد األضرار التي أصابت السيارة( :تذكر بدقة)  :نهب وسرقة..................حرق . ..........تكسير..............
إطالق نار............................................................................................... ...............
القيمة التقديرية .........................................................................................................
((أتحمل كامل المسؤوولية الاانونيؤة والازاةيؤة المنصؤوص ناؤا باألنظمؤة والاؤوانين النافؤذة ؤن صؤحة المعمومؤات والبيانؤات الؤواردة
و ميه أوقع)).

االسم :

التوقيع:

األمانة العامة لمحافظة حمص

الجمهىريت العربيت السىريت
وزارة اإلدارة المحليت والبيئت
محبفظت حمص

الرقـم:

2017047/2017722/2012722
2044447/2012722/ 2011147



2221472/2222422

www.homsgovernorate.org.sy
hom-may@mail.sy
www.facebook.com/callcenterhoms

التبريخ:

/

1026 /

الموضو
عع::
الموضو

استمارة بدل أضرار ( محل )
 .1المعمومات الشخصية:
االسم الثالثي:

الرقم الوطني:

عنوان اإلقامة الدائم :الحي:

الشارع:

رقم الهاتف الجوال:

مكان وتاريخ الوالدة:

رقم الهاتف األرضي:
/تاريخ

رقم ضبط الشرطة /

/

2272/م ،اسم قسم الشرطة المنظم لمضبط:

 .2معمومات المحل:
مهني ....................:

تجاري.........................:

يحتوي المحل عمى.................................................................................................:
عنوان المحل............................................... :المعروف من قبل...........................................:
رقم العقار............................:المنطقة العقارية....................................... ........................:
اسم المالك......................................................................:
هل يوجد سجل تجاري:

نعم.............ال..................

تحديد األضرار التي أصابت المحل( :تذكر بدقة)  :نهب وسرقة.........................حرق.............................
تكسير......................................إطالق نار........................................................... .......
بالنسبة لمموجودات...................................................................................................:
بالنسبة لالكساء......................................................................................................:
الايمة التاديرية لألضرار ..............................................................................................:
((أتحمل كامل المسؤوولية الاانونيؤة والازاةيؤة المنصؤوص ناؤا باألنظمؤة والاؤوانين النافؤذة ؤن صؤحة المعمومؤات والبيانؤات الؤواردة
و ميه أوقع)).

االسم :

التوقيع:

األمانة العامة لمحافظة حمص

الجمهىريت العربيت السىريت
وزارة اإلدارة المحليت والبيئت
محبفظت حمص

الرقـم:

2017047/2017722/2012722
2044447/2012722/ 2011147



التبريخ:

www.homsgovernorate.org.sy
hom-may@mail.sy
www.facebook.com/callcenterhoms

2221472/2222422

/

1026 /

الموضو
عع::
الموضو

استمارة بدل أضرار (منزل)
 .المعمومات الشخصية:

الرقم الوطني:

االسم الثالثي:

عنوان اإلقامة الدائم :الحي:

الشارع:

رقم الهاتف الجوال:

مكان وتاريخ الوالدة:

رقم الهاتف األرضي:
/تاريخ

رقم ضبط الشرطة /
 .2معمومات المنزل:

عنوان المنزل ....................:

2272/م ،اسم قسم الشرطة المنظم لمضبط:

/

معروف من قبل..........................................................:

رقم العقار.......................:المنطقة العقارية.....................:اسم المالك......................................:
إثبات ممكية البيت :

O

O

سجل عقاري

كاتب عدل

غير ذلك .....................................................
مساحة المنزل /

مكونات المنزل :عدد الغرف /

 /م2

الطابق /:

/

+/مطبخ +مرافق صحية ......................................................+

تحديد األضرار التي أصابت المنزل( :تذكر بدقة) :
حرق

O

شهادة انتفاع

إطالق نار

تكسير

متصدع إنشائياً

ضرر جزئي

بالنسبة لألثاث....................................................................................:
بالنسبة لالكساء.............................................................................:

الايمة التاديرية لألضرار:

أثاث

بناء

((أتحمل كامل المسؤوولية الاانونيؤة والازاةيؤة المنصؤوص ناؤا باألنظمؤة والاؤوانين النافؤذة ؤن صؤحة المعمومؤات والبيانؤات الؤواردة
و ميه أوقع)).
االسم :

التوقيع:

األمانة العامة لمحافظة حمص

الجمهىريت العربيت السىريت
وزارة اإلدارة المحليت والبيئت
محبفظت حمص
2017047/2017722/2012722
2044447/2012722/ 2011147



2221472/2222422

الرقـم:
www.homsgovernorate.org.sy
hom-may@mail.sy
www.facebook.com/callcenterhoms

التبريخ:

/

1026 /

الموضو
عع::
الموضو

استمارة بدل أضرار (ممتمكات خاصة)
 .المعمومات الشخصية:

الرقم الوطني:

االسم الثالثي:

الشارع:

عنوان اإلقامة الدائم :الحي:
رقم الهاتف الجوال:

رقم ضبط الشرطة /

رقم الهاتف األرضي:
/تاريخ

 .2معمومات ن الممتمكات الخاصة:

مهني ....................:

/

مكان وتاريخ الوالدة:

2272/م ،اسم قسم الشرطة المنظم لمضبط:

تجاري.........................:

زراعي ..................:أشياء أخرى................:

النوع ...........................................................:العدد.......................................................... :
العنوان المفصل............................................... :المعروف من قبل.....................................................:
رقم العقار............................:المنطقة العقارية.................................:اسم المالك..................................:

هل توجد وثائق:

نعم.............ال..................

تحديد األضرار الناامة( :تذكر بدقة) :بالنسبة لمموجودات..........................................................................:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
الايمة التاديرية لألضرار...........................................................................................................:

((أتحمل كامل المسؤوولية الاانونيؤة والازاةيؤة المنصؤوص ناؤا باألنظمؤة والاؤوانين النافؤذة ؤن صؤحة المعمومؤات والبيانؤات الؤواردة
و ميه أوقع)).

االسم :

التوقيع:

