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 بیان االستقطاع

تاریخ انتھاء االستقطاع تاریخ بدء االستقطاع القسط الشھري إجمالي الدین نوع االستقطاع الجھة المستقطع لحسابھا رقم المرجع
 سنة شھر سنة شھر

 لالستعمال الرسمي رارـــإق

 صحیحة وكاملة . اإلشعارنقر بأن البیانات المدونة في ھذا 

 اسم المسؤول :________________________________
 توقیع المسؤول والختم الرسمي :__________________

               /         /تــاریـــخ الــــــتوقــــیــــــــــع :    
 ________________________  م الـــحـــــفـــــظ :ـــــرق

 توقیع مختص التسجیل :_____________________
            /      / الــــــتــاریـــــــــــــــخ :

 نوع الطلب

 إنھاء خدمة            سبق تسجیلھ          . تسجیل أول مرة 

بیان المدد الدراسیة

ى ـإلن ـم جھة العمل

 بیان مدد الضم
مدة الضمیمة المدة التي حسبت عنھا الضمیمة

أساس حساب المدة
سنة شھر یوم إلـى نـم

 تاریخ التجنس رقم الجنسیة الجنسیة

 تاریخ المیالد

 تاریخ بدء المرتب األخیر

 تاریخ بلوغ السن القانوني

 االلتحاقتاریخ 

 العسكريالرقم 

أیام االنقطاع  سبب انتھاء الخدمة انتھاء الخدمةتاریخ 

 الرقم المدني

 رقم الھاتف / النقال

 رقم التسجیل اسم صاحب العمل الحالي

             المستفیداسم 

 المستفیدعنوان 

 اإللكترونيالبرید 

 المادة

مرتب المستفید عند (االلتحاق / 
 انتھاء الخدمة)

 عدد األوالد الحالة االجتماعیة عدد العالوات الرتبة
 البدالت الخاضعة

 للتأمین التكمیلي 

نعم  ال  :مكافأةل یوجد نظام صرف ھ
لم یتم الصرف            110/2014قانون بعد تطبیق           110/2014قبل تطبیق قانون   :مالیةھل تم أو سبق صرف مكافأة 
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