الـرقـــم :
التـاريـخ ............................. :

.............................

استمارة طلب صرف المقابل المالي لسكن األطباء العسكريين بالخدمات الطبية
نموذج رقم ()1

سعادة  /مدير مستشفى ..........................................
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
آ مللللللط ريللللللد رل لللللل لللللل ا ار لللللل و ضلللللل ار الخلللللللماي الص يللللللة فلللللللار قللللللرار فللللللر الم ابللللللط
المللللللللال للسللللللللكن كللللللللامال .لل.تللللللللر مللللللللن  41........ ........ .......ـللللللللـ وحتلللللللل 41........ ........ ........ـللللللللـ
و جعلللللار ل لللللة
لللللة حك ميلللللة وال ي لللللل للللللل جبتألللللاة للللللار
علملللللا  .بم للللله للللللم يللللل من لللللل لللللكن ملللللن
للللللرإ و ج لللللاي ا لللللت ا ية وللللللم يسللللل لللللل ت لللللليم رللللللا للللللالي للللل ال.تلللللر ويللللل حاللللللة رللللل قيلللللل
امللللللا  .و يلللللل ر ا ار الأامللللللة للخلللللللماي
تحمللللللط ت أللللللاي اللللللل
لللللل ا و ا للللللتالم م للللللل بال يللللللا يلللللل
الص ية بحسم الم ل م ا ر من مستح ات المالية للإ ا ار  .والسالم عليكم .

مقدمه
االســـــــــــــــــم :
الرتبــــــــــــــــة ............................................................................. :
الوحدة األساسية ............................................................................. :
الوحدة المكلف للعمل بها.......................................................................:

.............................................................................

التــــوقيـــع :
الـتـــاريـــخ ............................................... :
الرقـم العــام .............................................. :
جـوال رقـــم .............................................. :
...............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشهد إدارة اإلسكان بمستشفى

................................. ...................................

لم ي من له كن حك م لالي ال.تر من  41....... ....... .......ـ جل 41...... ....... ...... .ـ .
م من له كن حك م لـــالي ال.تر من  41....... ....... .......ـ جل 41...... ....... ...... .ـ .
بأل الر ع لل يا اي الخافة بالسلاك ين بالمستفل ..واالرلالع علي لا كلل الص يلا المل ك ر بيا اتله للم يلتم تسلليمه لكن
ال.تر الم ضحة عال وي حالة تسليمه كن يتم ج أار ج ار الف و المالية بالخلماي الص ية م ا ر .
لالي

الوظيفة  :مدير إدارة اإلسكان بمستشفى ..................................
االســــم ........................................................................ :
التوقيــع ....................................................................... :
التاريــخ  41........... .......... .......... :ـ

الختم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير إدارة شؤون ضباط الخدمات الطبية

الـرقــم ...................... :
التاريـخ ...................... :

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
.يلللللكم بللللم الص يللللا الملللل ك ر بيا اتلللله لللللم يلللل من للللله السللللكن لللللالي لللل ال.تللللر ولللللم يسلللل للللله فللللر
الم ابط المال ع ا من ق ط و كل عل .فحة الت اقيد وال يا اي الملو ة عال .
مملللللط جفللللللار ال لللللرار اللللللاليم ملللللن قللللل لكم حسلللللا ال لللللام وريأللللله ل لللللر الم لللللل م ا لللللر ملللللد الراتلللللا
من ق ط ا ار الأامة للف و ا ارية والمالية التم ية بالخلماي الص ية  .والسالم عليكم .
مدير مستشفى .....................................................
الختم
االســـــــم ...........................................................:
الـتـوقـيــع ...........................................................:
مالح ة :
الـتـاريــــخ ...........................................................:
 -4و ا ترار جرياق ع ل جي ار.
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كفط و تأليط ي اال تمار تأت ر الغية.

