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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -تعهد:
اٌة تؽٌٌرات تطرأ على حالتً االجتماعٌة بمة للوالع وأتعهد بأبالغ الدائرة على معلومات المبٌنة اعاله صحٌحة ومطاأؤٌد بأن ال

 وعدد أوالدي خالل شهر واحد من تارٌخ ولوعها ولد اطلعت على المالحظات المدونة فً ظهر هذه االستمارة .
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 نصادق على محتوٌات هذا البٌان

 الكامل:االســــم 
 :الـــوزارة

 :الوظٌفـــــة
 :مهنة الزوج / الزوجـــة

 :الدائــــرة

 



 -مالحظة :

)) تعتمد البٌانات التً تدون فً االستمارة التً تمدم عن ألٌام الزوجٌة وعدد االوالد   -اوال:

أساسا االستحماق وصرف مخصصات الزوجٌة ومخصصات االوالد وفك تعلٌمات تصدرها 

وزارة المالٌة وٌحرم من المخصصات لسنة واحدة من أعطى بٌانات كاذبة عن زواجه او عن 

خالل السنة المالٌة عالوة علـــى  ــدهئصات التً تماضاها بصورة زااالوالد وتسترد منه المخص

 العموبات التـــً تفرض علٌه وفك المرئٌــــة ((

  

 -ٌمطـــع استحماق االوالد عن المذكورٌن فً ادنـــاه عن الحاالت التالٌــــة : -ثانٌـــا:

 االوالد الذٌن اكملوا الثامن عشر وغٌر مستمرٌن على الدراسة .  .1

 االوالد الذٌن اكملوا العشرٌن سنة ولــم ٌنهــوا الدراســـة الثانوٌـــة . .2

 االوالد الذٌن اكملوا الرابعة والعشرٌن ولـــم ٌنهـــوا الدراسة الجامعٌة او العلٌــــا.  .3

 . البنات المتزوجات او الموظفـــات او العامـــالت اللواتـــً لهن مورد لمعٌشتهـــن .4

 

  -: مطلوبــــــــــةالمستمسكات  ال

بالنسبــــة للموظف الذي زوجته ربــــة بٌت او الموظفــــة التـــً زوجهـــــــا غٌــر  .1

 –ارملــــة  –كاسب  –موظـــف جلب ماٌثبت ذلن فـً الحاالت التــالٌة )متماعـــد 

لسٌمة  –شهادة الوفــــاة  –تأٌٌـــد من المجلس البلدي  –مطلمة ( ) هوٌـــة التماعـــد 

الطــــالق ( على ان ٌتعهد المنتسب بصحة البٌانات المسجلة فً هذه االستمارة 

 وبخالفـــه ٌتحمـــل المسؤولٌــــة المانونٌــــة .

فـــــــً دوائـــر الدولة فتصرف مخصصات  اذا كان كال الزوجٌــــن موظفٌــــن .2

ماٌثبت ذلن ) تأٌٌـــد من الدائـــرة االخرى  بعــــدم الزوجٌـــة الحدهمـــــا بشرط جلب 

 صرف المخصصات (.

سنة فأكثـــر ٌرفك كتاب تأٌٌد كونه مستمر  11بالنسبة لالوالد الذٌــــن بلغـــوا سن ال  .3

 بالدراســــة .

واالوالد مستنسخة او عمـــد تـــرفك هوٌــــة االحوال المدنٌــة للـــزوج والزوجــــة  .4

 الزواج مصـــدق من كاتب العـــدل.

التصـــرف مخصصات الزوجٌـــة واالوالد فً حالـــة عـــدم اكمـــال المستمسكات  .5

 اعــــاله .

 ( اوالد فمـط .4تصرف مخصصات االوالد لغاٌـــة ) .6

 اكمـــال المستمسكات المطلوبة اعاله مــــع االستمـــارة خالل فتـــرة الصاها .7

 اسبـــــــوع.


