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سعادة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،، ،،
41هـ بشأن تسوية خدمات الموضح اسمه أعاله .
) و تاريخ / /
إشارة لخطابكم رقم (
ولنتمكن من إكمال الالزم  ...نأمل تزويدنا باآلتي  -:لوحظ اآلتي  -:أود االفادة أنه-:
رقم الحساب الدولي ( االيبان ) مختوما ً و مصدقا ً عليه من البنك مع مراعاة ذلك مستقبالً .
في حالة الوفاة رقم االيبان الخاص بوكيل الورثة مصدقا عليه من البنك .
صورة واضحة من إثبات الشخصية ( الهوية الوطنية ) موضحا بها رقم الحفيظة و تاريخها و مصدرها وتاريخ الميالد.
وسيلة اتصال بالشخص أو وكيله  ...هاتف جوال .
بيان شامل لجميع خدماته في الدولة من واقع ملفه لديكم وسجالتكم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقمم  95لعمام 4831همـ موضمحا بمه تمدر
الرواتب و العالوة بشكل دقيق علما أن لديه خدمة سابقة .
قرار طي قيده .
صورة من قرار ترقية للمرتبة .
بيان لخدماته يوضح فيه المرتبة ودرجة الراتب بعد التسكين على الكادر الجديد .
حسب تعميم معالي وزير الخدمة المدنية وإفادة مدير إدارة التسجيل يتم تسجيل معلومات أي موظف تم تعيينه عام 4188هـ من قبل الجهة
التابع لها الموظف .
تزويدنا بصورة من قرار المباشرة بداية الخدمة .
وجود تباين بين تاريخ الميالد وتاريخ نهاية الخدمة على التقاعد .
وجود تباين في المستوى ودرجة الراتب .
البريد االلكتروني لتزويد المحال على التقاعد بنسخة من بيان خدمته.
وجود تباين في الراتب بين بيان الخدمة و قرار طي القيد .
وجود تباين في تاريخ المباشرة بداية الخدمة و قرار طي القيد و إقرار عدم اسبقية الخدمة .
تزويدنا بصورة من قرار المباشرة .
تحديد تاريخ التخر من وظيفة متدرب .
وجود اختالف في اسم العائلة بين الوثائق والهوية الوطنية .
قرار التثبت على المرتبة .
لديه واقعة نقل من المرتبة الخامسة في 4141/7/15هـ قبل ترقية للمرتبة السادسة لم يشار لها في بيان الخدمة .
مراجعة الدرجة المستحقة نهاية الخدمة .
نرفق لكم طيه بيان بخدماته حسب طلبكم .
حسب سجالت وزارة الخدمة المدنية لديه إحالة انهاء التحقيق .
تحديد تاريخ التخر من وظيفة متدرب من معهد اإلدارة وتاريخ التعيين بعد التخر .
قرار الهيئة الطبية بعدم الصالحية على أن ال يتجاوز تاريخه  81يوم من تاريخ قرار طي القيد .
) وتاريخ 41 / /هـ بنفس الخدمة و بمالحظة المؤسسة العامة للتقاعد
سبق أن صدرت الى المؤسسة العامة للتقاعد برقم (
على الدرجة و الراتب المستحق  ...آمل تزويدنا ببيان لخدمته يوضح فيه المرتبة و درجة الراتب بعد التسكين على الكادر الجديد .
لديه إجازة استثنائية لم يشار لها في بيان الخدمة .
ً
تحديد اإلجازة االستثنائية باليوم عدد صحيح مع مراعاة ذلك مستقبال .
تحديد الحسم ونوعه جزاء أو غياب باليوم عدد صحيح أسفل بيان الخدمة أو على شكل جدول مع مراعاة ذلك مستقبال .
اسباب تأخير رفع المعاملة وهل أستمر بالعمل .
اإلفادة عن اسباب تأخير اسباب صدور القرار وهل أستمرت بالعمل .
حكم ديوان المظالم للفترة المشار لها .
صورة من قرارات كف اليد .
تحديد جهة االعارة وتاريخ البداية والنهاية .
تاريخ الميالد في سجالت وزارة الخدمةة المدنيةة  ..........بينمةا دون فةي الهويةة الو.نيةة  ...........وفةي حالةة تعةديل أو تصةحيح تةاريخ
الميالد تزويدنا بخ.اب االحوال المدنية .
مع إعادة كامل المرفقات و التوجيه بسرعة الرد .
وتقبلوا تحياتي ،،،
مدير إدارة البيانات الوظيفية
فهد بن سعيد العويمر

