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 -:مالحظة 

تعتمد البيانات التي تدون في االستمارة التي تقدم عن أقيام الزوجية وعدد االوالد ))   -:اوال

أساسا االستحقاق وصرف مخصصات الزوجية ومخصصات االوالد وفق تعليمات تصدرها 

ويحرم من المخصصات لسنة واحدة من أعطى بيانات كاذبة عن زواجه او عن وزارة المالية 

خالل السنة المالية عالوة علـــى  ــدهئاالوالد وتسترد منه المخصصات التي تقاضاها بصورة زا

 ((العقوبات التـــي تفرض عليه وفق المرئيــــة 

  

 -:ادنـــاه عن الحاالت التاليــــة يقطـــع استحقاق االوالد عن المذكورين في  -:ثانيـــا

 .االوالد الذين اكملوا الثامن عشر وغير مستمرين على الدراسة   .1

 .االوالد الذين اكملوا العشرين سنة ولــم ينهــوا الدراســـة الثانويـــة  .2

 . االوالد الذين اكملوا الرابعة والعشرين ولـــم ينهـــوا الدراسة الجامعية او العليــــا .3

 . بنات المتزوجات او الموظفـــات او العامـــالت اللواتـــي لهن مورد لمعيشتهـــنال .4

 

  -: المستمسكات  المطلوبــــــــــة

بالنسبــــة للموظف الذي زوجته ربــــة بيت او الموظفــــة التـــي زوجهـــــــا غيــر  .1

 –ارملــــة  –كاسب  –متقاعـــد )موظـــف جلب مايثبت ذلك فـي الحاالت التــالية 

قسيمة  –شهادة الوفــــاة  –تأييـــد من المجلس البلدي  –هويـــة التقاعـــد ( ) مطلقة 

على ان يتعهد المنتسب بصحة البيانات المسجلة في هذه االستمارة ( الطــــالق 

 .وبخالفـــه يتحمـــل المسؤوليــــة القانونيــــة 

فـــــــي دوائـــر الدولة فتصرف مخصصات  ــــناذا كان كال الزوجيــــن موظفي .2

تأييـــد من الدائـــرة االخرى  بعــــدم ) الزوجيـــة الحدهمـــــا بشرط جلب مايثبت ذلك 

 (.صرف المخصصات 

سنة فأكثـــر يرفق كتاب تأييد كونه مستمر  11بالنسبة لالوالد الذيــــن بلغـــوا سن ال  .3

 .بالدراســــة 

واالوالد مستنسخة او عقـــد تـــرفق هويــــة االحوال المدنيــة للـــزوج والزوجــــة  .4

 .الزواج مصـــدق من كاتب العـــدل

التصـــرف مخصصات الزوجيـــة واالوالد في حالـــة عـــدم اكمـــال المستمسكات  .5

 .اعــــاله 

 .اوالد فقـط ( 4)تصرف مخصصات االوالد لغايـــة  .6

 ل المستمسكات المطلوبة اعاله مــــع االستمـــارة خالل فتـــرة اقصاهااكمـــا .7

 .اسبـــــــوع


