
  
  

  
عي واللقب االسم -1     -:للمكلف الر

عي  اسم اجلد  اسم االب  االسم   اللقب  االسم الر
          

ريخ الوالدة  -2             -:حمل و
  اليوم  الشهر  السنة  احملافظة  البلد

          
  -:عنوان السكن   -3         

  دار  زقاق  حملة  احلي  احملافظة  البلد
            

  -:عملمقر ال  -4           
  املنصب  القسم  الدائرة  أسم الوزارة أو اهليئة

        
  - :التعيني  -5

  الراتب االمجايل  املنصب تسلمريخ   ريخ التعيني
      

  
  ختم الدائرة                           -التوقيع  :  

 ) 1(  - : التاريخ 



  
  
  

ريخ الوالدة   اسم االم الثالثي واللقب   حمل و
    

ريخ الوالدة  االسم الثالثي للزوجة (الزوج) واللقب ثي واللقب للزوجة االم الثال اسم  املهنة   حمل و
  (الزوج ) 

        
        
        

  ( مجيع االوالد مطلقًا )  -:املكلف والداملعلومات اخلاصة  -7 
  ريخ الوالدة  االسم

  (اليوم/الشهر/السنة)
  حمل الوالدة

  (البلد/احملافظة)
  احلالة االجتماعية  املهنة

          
          
          
          
          
          

  
  ختم الدائرة                           -التوقيع  :  

 ) 2(  -: التاريخ 

6 - 



  
  
  

بع )   ( مجيع االوالد مطلقًا ) -املكلف: والدومات اخلاصة املعل(
  ريخ الوالدة  االسم

  (اليوم/الشهر/السنة)
  حمل الوالدة

  (البلد/احملافظة)
  احلالة االجتماعية  املهنة

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
  
  
  
  

  
  ختم الدائرة                           -التوقيع  :
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ً .(الزوج ) وأوالده  كلف والزوجةاليت ميتلكها امل -:العقارات  -8 عالتهم شرعاً وقانو   املكلف 

 رقم القطعة  اسم مالك العقار  ت
                واملقاطعة
( ** )  

  العقار جنس
  
( * )  

  امللكيةنوع 
  (ملك صرف,حق تصرف,وقف )

  عنوان العقار
  حمافظة/حي/حملة/زقاق/دار

  املساحة
  او (عدد السهام)

سعر الشراء 
  والعملة
( *** )  

  ريخ الشراء

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  العقار ( قطعة ارض , دار , عمارة , ارض زراعية ..... اخل ) . جنس ( * ) -:مالحظة 

لتحديد ) و القطعة  ) **(  -   كملها ) وهذه املعلومات موجودة يف  تشملاملقاطعة ( ( رقم العقار       توجد حقول ( تسلسل  ) تسجيل عقاري) 25منوذج رقم ( سند امللكية(املنطقة 
    العقار واسم احمللة, رقم الباب ,رقم  القطعة, رقم املقاطعة , اسم املقاطعة ) .            

  ختم الدائرة                           -التوقيع  : ) . مشاع,  ذكر اذا كان العقار ( ارث , هبة (***) - 
 ) 4(  -: التاريخ 



  
  

    
ً . االسهم اليت ميتلكها املكلف والزوجة (الزوج ) وأوالده -: ماألسهـــــــــ  -9 عالتهم شرعاً وقانو   املكلف 

  نوع الشركة  اسم الشركة  عدد االسهم  اسم مالك االسهم
  ( مسامهة/حمدودة خاصة)

ح سنوً   ريخ شرائها  رامسال الشركة   قيمة االر
              
              
              
              
              
              

ً .السندات : ذكر كافة السندات اليت ميلكها املكلف وزوجته (الزوج) واوالده  -  .10    عالتهم شرعًا وقانو   املكلف 
اسم مالك   ت

  السند
  نوع السند
  

ريخ السند  قيمة السند املالية  مصدر السند  عدد السندات ح السنوية   السندريخ اطفاء   رقم و قيمة االر
  للسند

                  
                  
                  
                  

  
  ختم الدائرة                           -التوقيع  :  

 -: التاريخ 
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ً . اليت ميتلكها املكلف والزوجة (الزوج ) وأوالده -:النقـــــــــــــــــود -11 عالتهم شرعاً وقانو   املكلف 

  / داخل العراق وخارج العراق ارفالنقود يف املص                        النقود يف احليازة
                             رقم احلساب  اسم املصرف           ريخ احليازة    مصدر النقود  ونوع العملة مقدار املبلغ  اسم مالك النقود

  ( جاري/توفري)ونوعه
   الودائع          ونوع العملة الرصيد

  املبلغو  ع نو ال               (ومصدرها)     
            
            
            
            
            
            

  ) مليون دينار خالل السنة12.000.000مازاد قيمته عن (  - الداخلية واخلارجية احلواالت
  الغرض من احلوالة  البلد / اسم املصرف  اسم مرسل احلوالة  اسم مستلم احلوالة  مبلغ احلوالة

            
            
            

  .: ان كانت عن ( اجيار,بيع عقار, بيع حماصبل زراعية , قرض ..... اخل ) مصدر النقود -
  دوالر ,يورو .....اخلدينار , نوع العملة:  -
  
  
  ختم الدائرة                             -التوقيع  :   
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12- . ً عالتهم شرعاً وقانو   املركبات اليت ميتلكها املكلف والزوجة ( الزوج ) وأوالده املكلف 
  ريخ الشراء  حمل التسجيلو  الرقم  سنة الصنع  اللون  املركبة ماركة/نوع  املركبة حائز/الكاملاسم   ت
              
              
              
              
              
              
  

وهرات -13 ً . اليت ميتلكها املكلف والزوجة (الزوج ) وأوالده -:املقتنيات الثمينة وا عالتهم شرعاً وقانو   املكلف 
  ريخ التملك  العيار/القرياط  ...احل) الوزن الكلي    (ذهب/املاس  اسم املالك

        
        
        
        
        

                    
  
  
  
  

  ختم الدائرة                           -يع  :التوق
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                              مازاد قيمته  الدخل غري احلكوميو  , ما يزيد خالل السنة مايعادله من العملة االجنبية أو أو دينارمليون ) 1.000.000 (أي مهنة مارسها املكلف وبلغ أمجايل دخله  - املهن : - 14

عالتهم أو زوجته(الزوج) أو أحد أوالده  الذي تسلمه املكلفمايعادله من العملة االجنبية  أو دينارمليون ) 1.000.000 (  عن ً املكلف  ... مع ذكر اية ايرادات اخرى (  خالل السنةشرعًا وقانو
  .... اخل ) .دلية , عيادة , صياجيار , بيع حماصيل زراعية  حماضرات 

  الدخل غري احلكومي   املهنة السابقة 
 مدة  املهنة السابقة

  ممارستها
  امجايل الدخل
  (رقماً وكتابة)

مقدار الدخل   الدخل ُمتّسلماسم 
  السنوي

لوظيفة اليت   نوع العمل عالقة العمل 
  يشغلها

  التاريخ
                
                
                
                

عـــالتهم -احلقــوق املعنويـــة :-15                                   دينارســـنوً  مليـــون) 1.000.000قيمتـــه ( علـــىمـــازاد  شـــرعًا وقـــانوً  ذكـــر (حقـــوق الطبـــع والتـــأليف وبـــراءة االخـــرتاع ) للمكلـــف أو زوجـــه أو اوالده املكلـــف 
  مايعادله من العملة االجنبية . أو

  النوع  ت
ليف)أو ( براءة اخرتاع    طبع و

  املبالغ املتحصلة  اسم املالك  كتاب ,موسوعة,جملة....اخل )  الوصف(
( ً   (سنو

          
          

    الدخل غري احلكومي : الدخل قبل تسلم الوظيفة أو أثنائها. -مالحظة:
  

  ختم الدائرة                           -التوقيع  :
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عالتهمذكر اهلدا واهلبات النقدية او العينية اليت قدمت للمكلف أو زوجه أو احد اوالده  -16  وبعض تربعات احلمالت وماشابه ذلكشخص او مؤسسة او منظمة  يمن ا قانوً شرعًا و  املكلف 
ً اذا جتاوزت قيمتها( ستثناء هدا االقارب  مايعادله من العملة االجنبية أو دينارمليون  ) دينار1.000.000االنتخابية وفقًا للضوابط املنصوص عليها قانو   .خالل السنة 

  وظيفته  اسم مقدم الهدية  صلة القربى  اسم المستفيد  متهاقي  نوع الهدية (ذكر الوصف)  ت
  
  
  

            
  
  
  
  
  
    

عــالتهمعلــى املكلــف او زوجــه او احــد اوالده او رهــن او قــرض ذكر أي ديــن  -17              صٍ ألي شــخمايعادلــه مــن العملــة االجنبيــة  أو دينــارمليــون )  1.000.000(   علــىيزيــد  شــرعًا وقــانوً  املكلــف 
  وماشابه ذلك . منظمةٍ او  مصرفٍ او  سسةٍ او مؤ 

  تاريخ الوفاء  تاريخ نشوء الدين  مبلغ الدين  الدائناسم   صلة القربى  اسم المدين  ت
  
  
  

            
  
  
  
  
  
    

  
  ختم الدائرة                             -التوقيع  :  

 ) 9(  - : التاريخ 


