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اضحًارة ةٕاٍاة اهػضٓ
يالحظةٍ :ذً االستهارة نكُىة نو 2وركتّو ولو تلبل أي استهارة لم تعبأ كل بّاىاتَا بشكل واضح وصحّح وترفق الُثائق املطلُبة

ةٕاٍاة شذطٕة:
اضى األب:

االضى األهل:

ضٓرة شذطٕة

اهولب:

االضى اهطحفي
االضى ةاإلٍجوٕشٔة
يحافظة

جارٔخ املٕالد

اهجَص

اهحاهة االجحًاغٕة

اهػَٓان هاهحٓاضن:
يلس اإلكاية

شارع/حي/كسٔة:

يرٔسٔة:

(املحافظة):
يفحاح املرَٔة:

جوفٓن يحًٓل:

فاكص:

املَشل (ادحٕارو):

جوفٓن اهػًن:

اهتسٔر اإلهكحسهٍي:

ةٕاٍاة اهػضٓٔة:
جارٔخ طوب اهػضٓٔة:

ركى ضَر اهرفع:

رضى اهلٕر:

اهحارٔخ:

جارٔخ يشاههة املَْة

/

/
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كسار هجَة اهلٕر (ةٕاٍاة جػتأ يٌ كتن املٓظف املذحص)
غلرة هجَة اهلٕر يف ٍلاةة اهطحفٌٕٕ اهًٌَٕٕٕ اجحًاغْا ٔٓم  .................هجارٔخ  ..........................هٍظسة يف طوب
اهػضٓٔة امللرم يٌ املزكٓر أغالُ ،هةػر يساجػة ةٕاٍاجِ هيوفِ كسرة اهحاهي:
ةسكى كٕر:

يَحِ غضٓٔة:

اهتطاكة اهشذطٕة أه
ٍٓع اهْٓٔة

املؤّن اهػوًي:
املؤّن
جارٔخ اإلضرار:

اهجٓاز( :أرفق صُرة نو الَُِة التي كهت بتعبئة بّاىاتَا (البطاكة الشخصّة أو الجُاز)) (اختّاري)

بطاكة /جُاز

يٌ يحافظة:

جارٔخ اهلسار

ركًْا:

جْة اإلضرار

جارٔخ اإلضرار:

كسار هجَة اهلٕر

سلّهة/غّر سلّهة

(أرفق صُرة ضُئّة للهؤٍل الذي كهت بتعبئة بّاىاتٌ)
جذططِ:

ضادر يٌ:
كسار هجَة اهلٕر

سلّهة/غّر سلّهة

يالحظة -:ىلفت عياِة الزنالء بأن ٍذً االستهارة تعبئ لغرض عهل كاعدة بّاىات ألعضاء اليلابة
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اهػًن اإلغاليي اهحاهي (إلزاني):
إذا كَث جػًن يف أكثس يٌ هضٕوة دهن ةٕاٍاة اهٓضٕوة األضاضٕة اهحي جػًن ةْا حاهٕا هاهحي ضحظْس يف ةطاكة اهػضٓٔة يفةرأة جرهل اهٓضائن.
كى ةحػتئة ةٕاٍاة اهجرهل األهل ةَاء ىلع اهٓضٕوة األضاضٕة يع ضسهرة إرفاق يطحَر ٔثتث غًوم يع ّزُ اهٓضٕوة ةاهَطتة هوًطتٓغاة أرفق ٍطذة يٌ اهٓضائن اهحي حردجْا هٕلٓم يٓظفي كاغرة ةٕاٍاة اهَلاةة ةاضحكًال ةٕاٍاجْا.اضى اهٓضٕوة

ٍٓع األجس

ضفة غًوم فْٕا

كسار هجَة اهلٕر

األجس

جرهل اهٓضائن أدسى-:
اضى اهٓضٕوة

ةاالٍجوٕشٔة

ٍٓغْا

يوكٕحْا

هغحْا

دهرٔة اهطرهر

-5
-4

اهذتساة هاملْاراة( -:اهذتساة اهطاةلة)
دهن أغًاهم اهطاةلة هدتساجم ةرء ةاهذتساة اهطحفٕة.-أرفق ًٍاذج يٌ أغًاهم اهطحفٕة اهحي جؤكر يا دهٍحِ يف جرهل األغًال اهطاةلة هجٓارٔذْا (ادحٕارو).

اهػًن

جْة اهػًن

جذططْا

غًوث فْٕا يٌ جارٔخ

ملرة

اهفَٓن اهطحفٕة اهحي جطحذريْا غاهتا يف غًوم اهطحفي (يثال :اهذتس ،اهححلٕق ،امللاهة....اهخ)

اهحذطص أه اهحذططاة األكسب اهحي جكحب فْٕا (يثال :ضٕاضي ،اكحطادو ،رٔاضي....اهخ)

اهوغاة اهحي ججٕرّا:

املْاراة اهذاضة( :يثال :اضحذرام اهكًتٕٓجس ،اهحطٓٔس اهفٓجٓغسايف... ،اهخ) ٔفضن إرفاق هثٕلة جثتث املْاراة اهحي جرهٍْا
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