
 

يئة املكتب
االستمارات

ختم االستمارات باخلتم
السسري

ترقيم االستمارات وتسجيلها يف
سجل خاص

توزيع االستمارات على العوائل املرحلة مع تسجيل االمساء يف 
  )االستالم من قبل رب العائلة ( وحسب االرقام السريةسجل

العوائل 
  ةملرحلا

امالء كافة حقول االستمارة 
 مع صورة شخصية لرب بدقة

والجيوز احلك ( العائلة 
)والشطب

نسخة  ملونة منواملدنيةمن هوية االحوال ملونةنسخةارفاق
البطاقـة  و نسخة ملونة مـن       لكافة افراد العائلة  اجلنسية العراقية   

   وصورة قيـد العائلـة     د السكن   مع تأيي   ٢٠١٠  التموينية لعام   
 )٩/٤/٢٠٠٣على ان يكون متزوجا قبل (وعقد الزواج

او اي وثيقةارفاق
او تثبت ترحيله قرار 
 السباب سياسية  جريه

نتيجة سياسات النظام 

من املكتباملعاملة اىلميتسل
قبل رب العائلة مع بصمة اام 
اليد اليسرى لرب العائلة عليها 

  م املعاملة مقابل وصل  استال

 وجود والتاكد مناملعاملةتدقيقاملكتب
املرفقات وامالء كافة احلقول مجيع

عرضها على مدير املكتب لغرض
 التوقيع وختمها خبتم املكتب

على شكل مراحل  ترتيب املعامالت الكاملة 
ووجبات كل مرحلة عشرة وجبات وكل وجبة 

معاملة) ١٠٠(

 اىل جلنة تقصي ا ارساهل
مبوجب حمضر  احلقائق   

 استالم الوجبات جلنة تقصي احلقائق 
)الئحة(من املكتب مبوجب حمضر   

والتقصي  املعامالتتدقيق
 والتاكد من كون عنها

  مشمول صاحب الطلب 

تدقيق املستمسكات والوثائق
بالتنسيق مع مع الدوائر املعنية 

 اللجنة الفنية

عزل املعامالت الغري مشمولة 
مبوجب حمضر واعادا اىل املكتب 

 ليتم تبليغ املواطن مع بيان االسباب 

)الوجبات(ارسال املعامالت
  املكتبشروط اىلاملستوفية لل

)الئحة  (مبوجب حمضر

ارسال/املكتب
املعامالت اىل 
  احلاسبة
ناتقاعدة البيا

ادخال االستمارات املنجزة من
قبل جلنة تقصي احلقائق 

واملستوفية للشروط على احلاسبة

املعامالت ب تقرير حاسبة سحب 
املنجزة من قبل جلنة التقصي 

 على شكل واملستوفية للشروط
وجباتمراحل و  

نسختنيارسال املعامالت مع
اىل املكتباحلاسبةتقريرمن

كتبملا  
 ارسال املعامالت مع تقرير 

بيد جلنة التقصي حمضر سبة وااحل
حماسب املكتب اىل حسابات 

   مبوجب حمضراللجنة العليا

 حسابات اللجنة

قاعدة البيانـات لغـرض     /ارسال تقرير احلاسبة اىل احلاسبة
رقـم سـند الـصرف      وتاريخ الصك   وادخال  رقم الصك     

  القاعدةيف تاريخ سند الصرف و

 املكتب

تدقيق 
مالتااملع  

مالت املستوفية اعللتنظيم الصكوك
 وعزل املعامالت الغري الشروط
  للشروط مع بيان االسبابمستوفية 

/ رقم سند الصرف/تاريخ الصك/درج رقم الصك 
 امام كل اسماحلاسبةيف تقرير/تاريخ سند الصرف 

اىلاحلاسبةتسلم الصكوك مع تقرير
   مبوجب حمضر املكتبحماسب 

  تسليمهم الصكوكلغرضمن قبل املكتببالعوائل املرحلةاالتصال      املكتب

تسلم نسخة ملونة 
ىل العائلة من هويات ا
 املكتب

ن استالم نسخة ملونة م
افراد العائلة كافة  هويات

 من املواطنني

يئة وصل
استالم صك 

لمواطننيل

تسليم الصك اىل املواطنني
 وصل استالم  على توقيعالو

 الصك
 لدىاملوجودة  املعاملة الصك يفاستالم مع وصلحفظ اهلويات

 املكتب

 البداية

 النهاية



 المفاتيح
 
 
 

   
  المكتبواجب
 

   
  المواطنواجب

 
  في المكتبلجنة تقصي الحقائقواجب   

 
 

قاعدة البيانات/ الحاسبةواجب    
 
 

حسابات اللجنة - واجب اللجنة المالية    
 
 
 

المكتب+  حسابات المكتب واجب   


