 -1اﻻﺳﻢ الر عي واللقب للﻤﻜلﻒ-:
اﻻﺳﻢ

 -2ﳏل و ريخ الوﻻدة -:

اﺳﻢ اﻻب

اﺳﻢ اﳉﺪ

اﻻﺳﻢ الر عي

اللقب

اﶈﺎﻓﻈﺔ

الﺴﻨﺔ

الﺸﻬر

الﻴوم

الﺒلﺪ

 -3عﻨوان الﺴﻜﻦ-:
الﺒلﺪ

 -4ﻣقر الﻌﻤل-:
أﺳﻢ الوزارة أو اﳍﻴﺌﺔ

 -5الﺘﻌﻴﲔ -:

اﶈﺎﻓﻈﺔ
الﺪاﺋرة

ﳏلﺔ

اﳊي
القﺴﻢ

دار

زﻗﺎق
اﳌﻨﺼب

ريخ الﺘﻌﻴﲔ

ريخ ﺗﺴلﻢ اﳌﻨﺼب
)(1

الراﺗب اﻻﲨﺎﱄ

الﺘوﻗﻴﻊ -:
الﺘﺎريخ -:

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

-6

اﺳﻢ اﻻم الﺜﻼﺛي واللقب
اﻻﺳﻢ الﺜﻼﺛي للﺰوﺟﺔ )الﺰوج( واللقب

ﳏل و ريخ الوﻻدة
ﳏل و ريخ الوﻻدة

 -7اﳌﻌلوﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ وﻻد اﳌﻜلﻒ ) -:ﲨﻴﻊ اﻻوﻻد ﻣﻄلقﺎً (
اﻻﺳﻢ

ريخ الوﻻدة

)الﻴوم/الﺸﻬر/الﺴﻨﺔ(

ﳏل الوﻻدة

اﺳﻢ اﻻم الﺜﻼﺛي واللقب للﺰوﺟﺔ

اﳌﻬﻨﺔ

)الﺰوج (

اﳌﻬﻨﺔ

)الﺒلﺪ/اﶈﺎﻓﻈﺔ(

)(2

اﳊﺎلﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻴﺔ

الﺘوﻗﻴﻊ -:
الﺘﺎريخ -:

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

) بﻊ (اﳌﻌلوﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ وﻻد اﳌﻜلﻒ ) -:ﲨﻴﻊ اﻻوﻻد ﻣﻄلقﺎً (
اﻻﺳﻢ

ريخ الوﻻدة

)الﻴوم/الﺸﻬر/الﺴﻨﺔ(

ﳏل الوﻻدة

)الﺒلﺪ/اﶈﺎﻓﻈﺔ(

) (3

اﳊﺎلﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻴﺔ

اﳌﻬﻨﺔ

الﺘوﻗﻴﻊ -:
الﺘﺎريخ -:

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

 -8الﻌقﺎرات  -:الﱵ ﳝﺘلﻜﻬﺎ اﳌﻜلﻒ والﺰوﺟﺔ )الﺰوج ( وأوﻻدﻩ اﳌﻜلﻒ عﺎلﺘﻬﻢ شرعﺎً وﻗﺎنو ً .
ت

اﺳﻢ ﻣﺎلﻚ الﻌقﺎر

رﻗﻢ القﻄﻌﺔ
واﳌقﺎﻃﻌﺔ
) ** (

ﺟﻨﺲ الﻌقﺎر
)*(

نوع اﳌلﻜﻴﺔ

)ﻣلﻚ ﺻرف,ﺣﻖ ﺗﺼرف,وﻗﻒ (

عﻨوان الﻌقﺎر

ﳏﺎﻓﻈﺔ/ﺣي/ﳏلﺔ/زﻗﺎق/دار

اﳌﺴﺎﺣﺔ

او )عﺪد الﺴﻬﺎم(

ﺳﻌر الﺸراء
والﻌﻤلﺔ

) *** (

ريخ الﺸراء

ﻣﻼﺣﻈﺔ  ( * ) -:ﺟﻨﺲ الﻌقﺎر ) ﻗﻄﻌﺔ ارض  ,دار  ,عﻤﺎرة  ,ارض زراعﻴﺔ  .....اﱁ ( .

 ) ** ( القﻄﻌﺔ ) رﻗﻢ الﻌقﺎر لﺘحﺪيﺪ ( واﳌقﺎﻃﻌﺔ ) ﺗﺸﻤل اﳌﻨﻄقﺔ كﻤلﻬﺎ ( وهذﻩ اﳌﻌلوﻣﺎت ﻣوﺟودة ﰲ )ﺳﻨﺪ اﳌلﻜﻴﺔ ﳕوذج رﻗﻢ ) (25ﺗﺴﺠﻴل عقﺎري( ﺗوﺟﺪ ﺣقول ) ﺗﺴلﺴلالﻌقﺎر واﺳﻢ اﶈلﺔ ,رﻗﻢ الﺒﺎب ,رﻗﻢ القﻄﻌﺔ ,رﻗﻢ اﳌقﺎﻃﻌﺔ  ,اﺳﻢ اﳌقﺎﻃﻌﺔ ( .

 (***) -ذكر اذا كﺎن الﻌقﺎر ) ارث  ,هﺒﺔ  ,ﻣﺸﺎع ( .

)(4

الﺘوﻗﻴﻊ -:
الﺘﺎريخ -:

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

 -9اﻷﺳﻬـ ـ ـ ـ ـﻢ  -:اﻻﺳﻬﻢ الﱵ ﳝﺘلﻜﻬﺎ اﳌﻜلﻒ والﺰوﺟﺔ )الﺰوج ( وأوﻻدﻩ اﳌﻜلﻒ عﺎلﺘﻬﻢ شرعﺎً وﻗﺎنو ً .
اﺳﻢ ﻣﺎلﻚ اﻻﺳﻬﻢ

عﺪد اﻻﺳﻬﻢ

اﺳﻢ الﺸركﺔ

نوع الﺸركﺔ

) ﻣﺴﺎﳘﺔ/ﳏﺪودة ﺧﺎﺻﺔ(

راﲰﺎل الﺸركﺔ

 - .10الﺴﻨﺪات  :ذكر كﺎﻓﺔ الﺴﻨﺪات الﱵ ﳝلﻜﻬﺎ اﳌﻜلﻒ وزوﺟﺘﻪ )الﺰوج( واوﻻدﻩ اﳌﻜلﻒ عﺎلﺘﻬﻢ شرعﺎً وﻗﺎنو ً .
ت

اﺳﻢ ﻣﺎلﻚ
الﺴﻨﺪ

نوع الﺴﻨﺪ

عﺪد الﺴﻨﺪات

ﻣﺼﺪر الﺴﻨﺪ

)(5

ﻗﻴﻤﺔ الﺴﻨﺪ اﳌﺎلﻴﺔ

رﻗﻢ و ريخ الﺴﻨﺪ

الﺘوﻗﻴﻊ -:
الﺘﺎريخ -:

ريخ شراﺋﻬﺎ

ريخ اﻃفﺎء الﺴﻨﺪ

ﻗﻴﻤﺔ اﻻر ح ﺳﻨو ً

ﻗﻴﻤﺔ اﻻر ح الﺴﻨويﺔ
للﺴﻨﺪ

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

 -11الﻨق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود -:الﱵ ﳝﺘلﻜﻬﺎ اﳌﻜلﻒ والﺰوﺟﺔ )الﺰوج ( وأوﻻدﻩ اﳌﻜلﻒ عﺎلﺘﻬﻢ شرعﺎً وﻗﺎنو ً .
اﺳﻢ ﻣﺎلﻚ الﻨقود

الﻨقود ﰲ اﳊﻴﺎزة

ﻣقﺪار اﳌﺒلﻎ ونوع الﻌﻤلﺔ

ﻣﺒلﻎ اﳊوالﺔ

ﻣﺼﺪر الﻨقود

اﳊواﻻت الﺪاﺧلﻴﺔ

ريخ اﳊﻴﺎزة

الﻨقود ﰲ اﳌﺼﺎرف  /داﺧل الﻌراق وﺧﺎرج الﻌراق
رﻗﻢ اﳊﺴﺎب

اﺳﻢ اﳌﺼرف

ونوعﻪ) ﺟﺎري/ﺗوﻓﲑ(

واﳋﺎرﺟﻴﺔ  -ﻣﺎزاد ﻗﻴﻤﺘﻪ عﻦ )  (12.000.000ﻣلﻴون ديﻨﺎر ﺧﻼل الﺴﻨﺔ
اﺳﻢ ﻣرﺳل اﳊوالﺔ

اﺳﻢ ﻣﺴﺘلﻢ اﳊوالﺔ

الﺒلﺪ  /اﺳﻢ اﳌﺼرف

الرﺻﻴﺪ ونوع الﻌﻤلﺔ
)وﻣﺼﺪرهﺎ(

 -نوع الﻌﻤلﺔ :ديﻨﺎر  ,دوﻻر ,يورو .....اﱁ

)(6

الﺘﺎريخ -:

الﻨوع واﳌﺒلﻎ

الﻐرض ﻣﻦ اﳊوالﺔ

 -ﻣﺼﺪر الﻨقود  :ان كﺎنﺖ عﻦ ) اﳚﺎر,بﻴﻊ عقﺎر ,بﻴﻊ ﳏﺎﺻﺒل زراعﻴﺔ  ,ﻗرض  .....اﱁ (.

الﺘوﻗﻴﻊ -:

الوداﺋﻊ

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

 -12اﳌركﺒﺎت الﱵ ﳝﺘلﻜﻬﺎ اﳌﻜلﻒ والﺰوﺟﺔ ) الﺰوج ( وأوﻻدﻩ اﳌﻜلﻒ عﺎلﺘﻬﻢ شرعﺎً وﻗﺎنو ً .
ت

اﺳﻢ اﳌﺎلﻚ/ﺣﺎﺋﺰ اﳌركﺒﺔ

نوع/ﻣﺎركﺔ اﳌركﺒﺔ

اللون

الرﻗﻢ وﳏل الﺘﺴﺠﻴل

ﺳﻨﺔ الﺼﻨﻊ

 -13اﳌقﺘﻨﻴﺎت الﺜﻤﻴﻨﺔ وا وهرات -:الﱵ ﳝﺘلﻜﻬﺎ اﳌﻜلﻒ والﺰوﺟﺔ )الﺰوج ( وأوﻻدﻩ اﳌﻜلﻒ عﺎلﺘﻬﻢ شرعﺎً وﻗﺎنو ً .
اﺳﻢ اﳌﺎلﻚ

الوزن الﻜلي )ذهب/اﳌﺎس ...اﱀ(

)(7

الﻌﻴﺎر/القﲑاط

الﺘوﻗﻴﻊ -:
الﺘﺎريخ -:

ريخ الﺸراء

ريخ الﺘﻤلﻚ

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

 -14اﳌﻬﻦ  -:أي ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﳌﻜلﻒ وبلﻎ أﲨﺎﱄ دﺧلﻪ )  (1.000.000ﻣلﻴون ديﻨﺎر أو ﻣﺎيﻌﺎدلﻪ ﻣﻦ الﻌﻤلﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﺎ يﺰيﺪ ﺧﻼل الﺴﻨﺔ  ,والﺪﺧل ﻏﲑ اﳊﻜوﻣي ﻣﺎزاد ﻗﻴﻤﺘﻪ
عﻦ )  (1.000.000ﻣلﻴون ديﻨﺎر أو ﻣﺎيﻌﺎدلﻪ ﻣﻦ الﻌﻤلﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ الذي ﺗﺴلﻤﻪ اﳌﻜلﻒ أو زوﺟﺘﻪ)الﺰوج( أو أﺣﺪ أوﻻدﻩ اﳌﻜلﻒ عﺎلﺘﻬﻢ شرعﺎً وﻗﺎنو ً ﺧﻼل الﺴﻨﺔ  ...ﻣﻊ ذكر ايﺔ ايرادات اﺧرى )

اﳚﺎر  ,بﻴﻊ ﳏﺎﺻﻴل زراعﻴﺔ ﳏﺎﺿرات  ,عﻴﺎدة  ,ﺻﻴﺪلﻴﺔ  ....اﱁ ( .

اﳌﻬﻨﺔ الﺴﺎبقﺔ

اﳌﻬﻨﺔ الﺴﺎبقﺔ

ﻣﺪة

ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ

اﲨﺎﱄ الﺪﺧل
)رﻗﻤﺎً وكﺘﺎبﺔ(

ﺘﺴلﻢ الﺪﺧل
اﺳﻢ ُﻣ ّ

ﻣقﺪار الﺪﺧل
الﺴﻨوي

الﺪﺧل ﻏﲑ اﳊﻜوﻣي
نوع الﻌﻤل

عﻼﻗﺔ الﻌﻤل لوظﻴفﺔ الﱵ
يﺸﻐلﻬﺎ

الﺘﺎريخ

-15اﳊقــوق اﳌﻌﻨويــﺔ  -:ذكــر )ﺣقــوق الﻄﺒــﻊ والﺘــألﻴﻒ وب ـراءة اﻻﺧ ـﱰاع ( للﻤﻜلــﻒ أو زوﺟــﻪ أو اوﻻدﻩ اﳌﻜلــﻒ عــﺎلﺘﻬﻢ شــرعﺎً وﻗــﺎنو ً ﻣــﺎزاد علــﻰ ﻗﻴﻤﺘــﻪ )( 1.000.000ﻣلﻴــون ديﻨﺎرﺳــﻨو ً
أو ﻣﺎيﻌﺎدلﻪ ﻣﻦ الﻌﻤلﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ .

ت

الﻨوع

) براءة اﺧﱰاع أو ﻃﺒﻊ و لﻴﻒ(

ﻣﻼﺣﻈﺔ -:الﺪﺧل ﻏﲑ اﳊﻜوﻣي  :الﺪﺧل ﻗﺒل ﺗﺴلﻢ الوظﻴفﺔ أو أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ.

الوﺻﻒ) كﺘﺎب ,ﻣوﺳوعﺔ,ﳎلﺔ....اﱁ (

)(8

اﺳﻢ اﳌﺎلﻚ

الﺘوﻗﻴﻊ -:
الﺘﺎريخ -:

اﳌﺒﺎلﻎ اﳌﺘحﺼلﺔ
)ﺳﻨو ً (

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

 -16ذكر اﳍﺪا واﳍﺒﺎت الﻨقﺪيﺔ او الﻌﻴﻨﻴﺔ الﱵ ﻗﺪﻣﺖ للﻤﻜلﻒ أو زوﺟﻪ أو اﺣﺪ اوﻻدﻩ اﳌﻜلﻒ عﺎلﺘﻬﻢ شرعﺎً وﻗﺎنو ً ﻣﻦ اي شﺨﺺ او ﻣﺆﺳﺴﺔ او ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺎشﺎبﻪ ذلﻚ وبﻌﺾ ﺗﱪعﺎت اﳊﻤﻼت
اﻻنﺘﺨﺎبﻴﺔ وﻓقﺎً للضوابط اﳌﻨﺼوص علﻴﻬﺎ ﻗﺎنو ً اذا ﲡﺎوزت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ) (1.000.000ديﻨﺎر ﻣلﻴون ديﻨﺎر أو ﻣﺎيﻌﺎدلﻪ ﻣﻦ الﻌﻤلﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل الﺴﻨﺔ ﺳﺘﺜﻨﺎء هﺪا اﻻﻗﺎرب .
ت

نوع الهدية )ذكر الوصف(

اسم المستفيد

قيمتها

صلة القربى

اسم مقدم الهدية

وظيفته

 -17ذكر أي ديــﻦ او رهــﻦ او ﻗــرض علــﻰ اﳌﻜلــﻒ او زوﺟــﻪ او اﺣــﺪ اوﻻدﻩ اﳌﻜلــﻒ عــﺎلﺘﻬﻢ شــرعﺎً وﻗــﺎنو ً يﺰيــﺪ علــﻰ )  ( 1.000.000ﻣلﻴــون ديﻨــﺎر أو ﻣﺎيﻌﺎدلــﻪ ﻣــﻦ الﻌﻤلــﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻷي شــﺨ ٍ
ﺺ
ﺳﺴﺔ او ٍ
ﻣﺼرف او ٍ
او ﻣﺆ ٍ
ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺎشﺎبﻪ ذلﻚ .
ت

اسم المدين

اسم الدائن

صلة القربى

)(9

مبلغ الدين

الﺘوﻗﻴﻊ -:

الﺘﺎريخ -:

تاريخ نشوء الدين

ﺧﺘﻢ الﺪاﺋرة

تاريخ الوفاء

