 -1االسم الرابعي واللقب للمكلف-:
االسم

اسم اجلد

اسم االب

اللقب

االسم الرابعي

 -2زلل واتريخ الوالدة -:
البلد

السنة

احملافظة

اليوم

الشهر

 -3عنوان السكن-:
احملافظة

البلد

زللة

احلي

دار

زقاق

 -4مقر العمل-:
أسم الوزارة أو اذليئة

الدائرة

ادلنصب

القسم

 -5التعيني -:
اتريخ التعيني

اتريخ تسلم ادلنصب

()1

الراتب االمجايل

التوقيع -:

التاريخ -:

ختم الدائرة

-6

اسم االم الثالثي واللقب
االسم الثالثي للزوجة (الزوج) واللقب

زلل واتريخ الوالدة
زلل واتريخ الوالدة

اسم االم الثالثي واللقب للزوجة

ادلهنة

(الزوج )

 -7ادلعلومات اخلاصة أبوالد ادلكلف ( -:مجيع االوالد مطلقاً )
االسم

اتريخ الوالدة

(اليوم/الشهر/السنة)

زلل الوالدة

ادلهنة

(البلد/احملافظة)

احلالة االجتماعية

التوقيع -:

()2

التاريخ -:

ختم الدائرة

(اتبع )ادلعلومات اخلاصة أبوالد ادلكلف ( -:مجيع االوالد مطلقاً )
االسم

اتريخ الوالدة

(اليوم/الشهر/السنة)

زلل الوالدة

(البلد/احملافظة)

احلالة االجتماعية

ادلهنة

التوقيع -:

( )3

التاريخ -:

ختم الدائرة

 -8العقارات  -:اليت ميتلكها ادلكلف والزوجة (الزوج ) وأوالده ادلكلف ابعالتهم شرعاً وقانوانً .
ت

اسم مالك العقار

رقم القطعة

جنس العقار

( ** )

(*)

وادلقاطعة

نوع ادللكية

(ملك صرف,حق تصرف,وقف )

عنوان العقار

زلافظة/حي/زللة/زقاق/دار

ادلساحة

او (عدد السهام)

سعر الشراء
والعملة

اتريخ الشراء

( *** )

مالحظة  ) * ( -:جنس العقار ( قطعة ارض  ,دار  ,عمارة  ,ارض زراعية  .....اخل ) .

 ( ** ) القطعة ( رقم العقار ابلتحديد ) وادلقاطعة ( تشمل ادلنطقة أبكملها ) وىذه ادلعلومات موجودة يف (سند ادللكية منوذج رقم ( )25تسجيل عقاري) توجد حقول ( تسلسلالعقار واسم احمللة ,رقم الباب ,رقم القطعة ,رقم ادلقاطعة  ,اسم ادلقاطعة ) .

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

()4

التوقيع -:

التاريخ -:

ختم الدائرة

 -9األسهـ ـ ـ ـ ـم  -:االسهم اليت ميتلكها ادلكلف والزوجة (الزوج ) وأوالده ادلكلف ابعالتهم شرعاً وقانوانً .
اسم مالك االسهم

عدد االسهم

نوع الشركة

اسم الشركة

رامسال الشركة

اتريخ شرائها

( مسامهة/زلدودة خاصة)

قيمة االرابح سنويً

 - .11السندات  :ذكر كافة السندات اليت ميلكها ادلكلف وزوجتو (الزوج) واوالده ادلكلف ابعالتهم شرعاً وقانوانً .
ت

اسم مالك

نوع السند

عدد السندات

مصدر السند

قيمة السند ادلالية

رقم واتريخ السند

السند

اتريخ اطفاء السند

قيمة االرابح السنوية
للسند

()5

التوقيع -:
التاريخ -:

ختم الدائرة

 -11النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود -:اليت ميتلكها ادلكلف والزوجة (الزوج ) وأوالده ادلكلف ابعالتهم شرعاً وقانوانً .
النقود يف احليازة
اسم مالك النقود

مقدار ادلبلغ ونوع العملة

النقود يف ادلصارف  /داخل العراق وخارج العراق
مصدر النقود

احلواالت الداخلية
مبلغ احلوالة

اتريخ احليازة

رقم احلساب

اسم ادلصرف

ونوعو( جاري/توفري)

الرصيد ونوع العملة
(ومصدرىا)

الودائع

النوع وادلبلغ

واخلارجية  -مازاد قيمتو عن (  )12.111.111مليون دينار خالل السنة
اسم مرسل احلوالة

اسم مستلم احلوالة

البلد  /اسم ادلصرف

الغرض من احلوالة

 مصدر النقود  :ان كانت عن ( اجيار,بيع عقار ,بيع زلاصبل زراعية  ,قرض  .....اخل ). -نوع العملة :دينار  ,دوالر ,يورو .....اخل

()6

التوقيع -:

التاريخ -:

ختم الدائرة

 -12ادلركبات اليت ميتلكها ادلكلف والزوجة ( الزوج ) وأوالده ادلكلف أبعالتهم شرعاً وقانوانً .
ت

اسم ادلالك/حائز ادلركبة

نوع/ماركة ادلركبة

اللون

الرقم وزلل التسجيل

سنة الصنع

 -13ادلقتنيات الثمينة واجملوىرات -:اليت ميتلكها ادلكلف والزوجة (الزوج ) وأوالده ادلكلف ابعالتهم شرعاً وقانوانً .
اسم ادلالك

الوزن الكلي (ذىب/ادلاس ...احل)

العيار/القرياط

التوقيع -:
()7

التاريخ -:

اتريخ الشراء

اتريخ التملك

ختم الدائرة

 -14ادلهن  -:أي مهنة مارسها ادلكلف وبلغ أمجايل دخلو )  )1.111.111مليون دينار أو مايعادلو من العملة االجنبية أو ما يزيد خالل السنة  ,والدخل غري احلكومي مازاد قيمتو
عن )  )1.111.111مليون دينار أو مايعادلو من العملة االجنبية الذي تسلمو ادلكلف أو زوجتو(الزوج) أو أحد أوالده ادلكلف ابعالتهم شرعاً وقانوانً خالل السنة  ...مع ذكر اية ايرادات اخرى (
اجيار  ,بيع زلاصيل زراعية زلاضرات  ,عيادة  ,صيدلية  ....اخل ) .

ادلهنة السابقة
ادلهنة السابقة

الدخل غري احلكومي

مدة

امجايل الدخل

ممارستها

(رقماً وكتابة)

تسلم الدخل
اسم ُم ّ

مقدار الدخل

نوع العمل

السنوي

عالقة العمل ابلوظيفة اليت

التاريخ

يشغلها

-15احلقــوق ادلعنويــة  -:ذكــر (حقــوق الطبــع والتــاليف وب ـراءة االخ ـ اع ) للمكلــف أو زوجــو أو اوالده ادلكلــف ابعــالتهم شــرعاً وقــانوانً مــازاد عل ـ قيمتــو () 1.111.111مليــون دينارســنويً
أو مايعادلو من العملة االجنبية .

ت

النوع

( براءة اخ اع أو طبع وأتليف)

الوصف( كتاب ,موسوعة,رللة....اخل )

اسم ادلالك

ادلبالغ ادلتحصلة
(سنويً )

مالحظة -:الدخل غري احلكومي  :الدخل قبل تسلم الوظيفة أو أثنائها.
()8

التوقيع -:
التاريخ -:

ختم الدائرة

 -16ذكر اذلداي واذلبات النقدية او العينية اليت قدمت للمكلف أو زوجو أو احد اوالده ادلكلف ابعالتهم شرعاً وقانوانً من اي شخص او مؤسسة او منظمة وماشابو ذلك وبعض تربعات احلمالت
االنتخابية وفقاً للضوابط ادلنصوص عليها قانوانً اذا جتاوزت قيمتها( )1.111.111دينار مليون دينار أو مايعادلو من العملة االجنبية خالل السنة أبستثناء ىداي االقارب .
ت

نىع الهدية (ذكر الىصف)

اسن الوستفيد

قيوتها

صلة القربى

اسن هقدم الهدية

وظيفته

 -17ذكر أي دين او رىـن او قـرض علـ ادلكلـف او زوجـو او احـد اوالده ادلكلـف ابعـالتهم شـرعاً وقـانوانً يزيـد علـ (  ) 1.111.111مليـون دينـار أو مايعادلـو مـن العملـة االجنبيـة ألي شـخص
او مؤسسة اومصرف اومنظمة وماشابو ذلك .
ت

اسن الودين

اسن الدائن

صلة القربى

هبلغ الدين

التوقيع -:
()9

التاريخ -:

تاريخ نشىء الدين

ختم الدائرة

تاريخ الىفاء

