
 63محاسبة /                     استمارة اقيام الزوجية وعدد االوالد  

 االسم الكامل :                                                       الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 

 

 الدائرة :                         الوظيفة  : 

 

 مهنة الزوج/             مهنة الزوجة /                                            

 

 الحالة الزوجية 

 

 متزوج 

 

 أرمل

 

 مطلق

جنسية الزوج/ 

 الزوجة 

     

 أسماء االوالد  

 

 

 ت 

 

 

 االسم

 

 

 الجنس

المهنة   تاريخ التولد

او 

المرحلة 

 الدراسية 

 

المبلغ 

 المستحق 

 قطع االستحقاق 

 

 يوم 

 

 شهر 

  

 سنة 

 

 التاريخ

 

 المبلغ

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

    وع ــــالمجم

    يطرح مخصصات االوالد غير المستحقة 

    صافي مخصصات االوالد المستحقة 

    مخصصات الزوجية 

    صافي االستحقاق 

الدائرة على اية تغيرات تطرأ   بإبالغاعاله صحيحة ومطابقة للواقع واتعهد    المبينةبان المعلومات    أؤيد 

على حالتي االجتماعية وعدد االوالد خالل شهر واحد من تاريخ وقوعها وقد اطلعت على المالحظات  

 . في ظهر هذه االستمارة المدونة

 

 توقيع مقدم البيانات                                                               نصادق على محتويات هذا البيان  

 

 التاريخ :                المسؤول عن الصرف                  االمر بالصرف                    رئيس الدائرة



 

 

 

 .1980/   2/    27( في  315المرقم ) ة من قرر مجلس قيادة الثورة ثاحكام المادة الثالفي  تشير -1

 االوالد  وعدد  الزوجية أقيام عن تقدم التي االستمارة في تدون التي البيانات  تعتمد  ((

 تصدرها  تعليمات  وفق االوالد  ومخصصات  الزوجية مخصصات  وصرف االستحقاق أساسا

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

 على  عالوة المالية السنة خالل زائده بصورة  تقاضاها التي المخصصات  منه وتسترد  االوالد 

 )) .   المرئية وفق عليه تفرض  التي العقوبات 

 

 . من القرار أعاله يقطع استحقاق االوالد عن المذكورين في ادناه استنادا الى احكام المادة االولى -2

 عشر وغير مستمرين على الدراسة .   ةاالوالد الذين اكملوا الثامن -أ

 االوالد الذين اكملوا العشرين سنة ولم ينهوا الدراسة الثانوية .  -ب 

 االوالد الذين اكملوا الرابعة والعشرين ولم ينهوا الدراسة الجامعية او العليا.  -ت 

 العامالت اللواتي لهن مورد لمعيشتهن .البنات المتزوجات او الموظفات او  -ث 

 .1985( لسنة  10الية / االمور التالية المرقم )نالحظ منشور عام وزارة الم -ج

وبالكتاب والمنش لسنة    لدائرةالسنوي    ور  عشر  الثالث  رقم    224ص    1985المحاسبة  ومنشورها  منه 

  133ص   1986المنشور بكتاب دائرة المحاسبة الرابع عشر لسنة    1986/    2/ 16في   2/  1/   31/  308

 منه 

الثورةو قيادة  مجلس  قرار  بتاريخ    881المرقم    المنحل  يراعي  بشأن صرف    1987/  11/  29الصادر 

 .  1987/  12/ 7من لقرار أعاله )يعتبر القرار نافذا يولد بعد نفاذ ا ليه مخصصات الطفل الرابع والذي ي

 اتـــــالمرفق

 هوية االحوال المدنية واضحة )ام الفسفورة ( للزوج والزوجة واالوالد . -1

 ال يقبل بيان الوزارة .  -2

  على ان يكون كل المعلومات المثبتة ارفاق تأييد عدم اشغال الزوج )كاسب( من المجلس البلدي   -3

القلم وموقع من قبل   الشاهدين على ان يكون توقيع الشاهدين على اصل فيه بخط واحد وبنفس 

 الطلب . 

 اذا كان الزوجان موظفان فتعطي الزوجية الى الزوج . -4

 . سنة  18تأييد الطالب ممن زاد عمره على  -5

 . المستمسكات ال تصرف مخصصات الزوجية واالوالد اال بعد اكتمال كافة  -6

 

 

 

 مــالحظـــــــــة 

 


