
 

 

 الرجاء قراءة التعليمات خلف النموذج (103نموذج رقم ) إلغاء إقرار إثبات إعالة

 

 

 

 

 بأني أرغب بإلغاء إقرار إثبات إعالة املتوفى لــ :

 اسم املعال 
صلة 

 القرابة
 مبررات اإللغاء رقم الهوية الوطنية

1.               

2.               

3.               

4.               
 

وأني اطلعت على التعليمات والضوابط املترتبة على  أقر بأن جميع املعلومات املذكورة صحيحة وأن املتوفى لم يكن العائل الوحيد لي

 كامل املسؤولية إذا ثبت خالف ذلك. وأتحملخلف الصفحة  توقيع النموذج

 ...............................................................املقر بجميع ما ذكر : االسم /  ...................................................................

           رقم الهوية الوطنية
 

 هـ  14بالوالية( رقم ....................وتاريخ ...../ ...../ ..... ولي  ) o معال  o بصفتي
 *)يرفق صورة صك الوالية للقاصر(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنا املوقع اسمي أدناه أقر باملعلومات التالية:

  اسم املتقاعد املتوفى

           رقـم الـهوية الوطنية
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  اسم الشارع  اسم املدينة

  الرمز البريدي  اسم الحي  الهاتف 

  ضافياإل الرقم   رقم املبنى  البريد اإللكتروني



 

 

 التعليمات اإلرشادية
 

 تعليمات

 نت والعســي و واملعقو وع ا قوا املســقونوع  ص حــاملع املعا  ظي ي امت القنا   امل  
 
 كلي ا

 
ظي إ التهم  لى حــاملع املعا      وتاته هم )الجو    ا

 األب  األم  الج   الج ة  األخ  األخت  ابص/بنت االبص املقوظى ظي ملياة حاملع املعا (.

  ظي إ القهيشـــــــــ اإل الةاأ اا الة  ع 
 
 كليا

 
 ا قوا ا

 
  لى حـــــــــاملع املعا      وتاته )وتن يكوع املســـــــــقاي  معقو ا

 
( مص ي ام 25ملا ور  ظي يص املا ة ) ا

 1395( مص ي ام القنا   العســــــــي و  ام 23ه واملا ة )1393القنا   امل نت  ام
 
ه(  وبالقالي ظي ملال ااق ار بوجو  مصــــــــ ر  خ  اخ   و كاع مو اا

االجقوا ية( تال يعق  باا الة لالســـــــــقاا ة مص املعا  القنا  و  القأمي اأي ام  القنا    و  ي وة ســـــــــوا    لى عام  و النطاع الخاص )ظي النطاع ال

 لكوع اا الة مش اكة  و ججئية.

  ملالة لك  املعقو  ااق ار تن يم تاريخ مص الص ف إيناف  و الص ف اسقوناق تاريخ يكوع. 

  قة  املعال  و الولي بووجع حــــــــال والية وال ينة  توقيع الوكي   مليع ي اتع  لى توقيع ال ووذ  اســــــــملةعا  املعال مص املعا  يقم توقيع ال ووذ  مص

 و  م  ملنيقه باملطالةة بالص ف له م ة  خ ى بووجع اسقوناقه كوعال.
 
 القنا  و نهائيا

 ( مص 5 6إذا لبت   م صـــــــاة ااق ار ير ـــــــع املن  ملا تن ـــــــ   به املا تاع )  ي ام مكاتوة ال زوي  الت  ت ص  لى  نوبة الســـــــجص مص ســـــــ ة إلى خو

( مص ي ام القنا   امل نت )إذا كاع موص ي طةق بونه هذا ال  ام( 39ســــــــــــ واأ وم امة مالية مص  لال إلى  شــــــــــــ ة االف ريال  وما تن ــــــــــــ   به املا ة )

  وع ااخالل بوق املؤسسة ظي اس ا ا  هذه املةالغ م ه.تيعاقع بغ امة مالية تعا ل املةالغ الت  تم الاصول  ليها بغيا وجه ملق 

 ا ملاووم ال زوي  وتق ما يصــــــــــــه )ال زوي   ك  تغييا ل انينة بأمل  الط ق  جا  ظي املا ة األولى مص ال  ام الججائت لج ائم ال زوي  والذو ت ــــــــــــوص تع يا 

 كاع الاا   امل صوص  ليها .....( وق  جا  ظي الان ة )و( مص املا ة الثايية ما يصه
 
  )ت ويع املا ر واقعة ميا صايوة   و ت ك ت ويع املا ر واقعة

 بوجوب ت وينها تيه(.
 
  املا

 ا ويقم االســــــــــــمل ا   ليه ظي ملاالأ ال زوي   و تن يم بياياأ ميا صــــــــــــايوة   و ت ك مياها ملســــــــــــع ما جا  ظي املا ة الث ام ة مص يعقبا هذا ال ووذ  مو ر 

 زوي  والت  ت و ت ماووم تجوي  املا راأ و نوباأ ذلال.ال  ام الججائت لج ائم ال 

  طعص يجوز للوؤسسة إلغا  هذا ال ووذ   وع إشعار مسةق ظي ملالة  يه تةيع لوا  ع الةياياأ املن مة ميا صايوة  و ظي ملال تن م  مل  للوؤسسة و

الجواأ ال ســـوية ســـوا   ال قابية  و الن ـــائية  و مياها ظي صـــاة ال ووذ  بشـــ إل  ع ين م مســـمل  اأ رســـوية مثبقه لوذا اال  ا   وكذلال     طلع 

 وال يجوز اال  ااض  لى هذا ااج ا  مص قة  من م ال ووذ .

 يعقبا ك  شــــــطع  و تع ي   لى ال ووذ  ســــــوا  باافــــــاتة  و الاذف إج ا  ميا ي امت وي اتع  لى ذلال إلغا  ال ووذ  ويصــــــة  بذلال ميا م تع ألو 

 الار قايويية م ذ توقيعه.

   املســـــــــــج  ل ى املؤســـــــــــســـــــــــة العامة للقأمي اأ   االي اونتيعقبا تةليغ العوي   و القواحـــــــــــ  معه مص خالل االتصـــــــــــال  و ال ســـــــــــائ  ال صـــــــــــية  و الباي

ا لق  يوـاعهـا  ويقوجع  لى العويـ  توـ يع بيـ ا وتنـ  ا رســــــــــــويـ 
 
زيارة  مل  ياته ل يهـا مص خالل بوابتهـا االي اوييـة  و القطةيق  و  با ااالجقوـا يـة  تةليغـ

 ت و وا  و م اكج الخ مة  وظي ملالة ااخالل ظي ذلال تقكوع املسؤولية النايويية  لى العوي  ظي كاتة ما سي اتع  لى ذلال

 بعناية وتم فهم ما ورد فيها وما يترتب عليها وعلى ذلك جرى التوقيع أعالهتم قراءة التعليمات 

 صفته:            الهوية الوطنية  اسم املقر:
 ( مستفيد .  )

 )  ( ولي .
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 لالسقر ام ال سم  

 م 20........... /........... /................. القوقيع ...................................... القاريخ ...سم املو ال ............................................ال قم الو يات.....ا

 


