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 تعليمات

 أنا املوقع اسمي أدناه أقر باملعلومات التالية:

  اسم املتقاعد املتوفى

           رقـم الـهوية الوطنية



 

 

 التعليمات اإلرشادية

 في إعالتهم على صاحب املعاش عند وفاته هم )الزوج، األب،  العسكري واملعتمدون اعتماًدا كليً املستحقون عن صاحب املعاش في نظامي التقاعد املدني وا

 األم، الجد، الجدة، األخ، األخت، ابن/بنت االبن املتوفى في حياة صاحب املعاش(.

  في إعالته على صاحب املعاش عند وفاته )وفًقا ملا ورد في نص املادة 
ً
 كليا

ً
 اعتمادا

ً
( من نظام التقاعد 25)يشترط إلثبات اإلعالة أن يكون املستفيد معتمدا

 في القطاع العام  ه(، وبالتالي في حال اإلقرار بوجود مصدر دخل آخر أو1395( من نظام التقاعد العسكري عام 23ه واملادة )1393املدني عام
ً
كان موظفا

 مشتركة أو جزئية. أو القطاع الخاص )سواًء على نظام التقاعد أو التأمينات االجتماعية( فال يعتد باإلعالة لالستفادة من املعاش التقاعدي لكون اإلعالة 

 لقرار مجلس اإلدارة بشأن اإلعالة.الصرف بعد ثبوت االعتماد في اإلعالة على صاحب املعاش، وتحقق ضوابط وشروط االستفادة من امل 
ً
 عاش وفقا

 .يكون تاريخ استحقاق الصرف أو إيقاف الصرف من تاريخ تقديم اإلقرار املعتمد لكل حالة 

 .يتم توقيع النموذج من قبل املعال أو الولي بموجب صك والية وال يقبل توقيع الوكيل 

 حساب بنكي يخص أي طرف اخر. يتم الصرف في حساب بنكي باسم املعال وال يقبل الصرف في 

 ( من نظام مكافحة التزوير التي 6،5يترتب على اإلقرار صرف مبالغ من حقوق املشتركين وإذا ثبت عدم صحة اإلقرار يخضع املقر ملا تقض ي به املادتان )

( من نظام التقاعد املدني )إذا 39املادة ) تنص على عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى عشرة آالف ريال، وما تقض ي به

استرداد هذه كان ممن ينطبق بحقه هذا النظام( فيعاقب بغرامة مالية تعادل املبالغ التي تم الحصول عليها بغير وجه حق دون اإلخالل بحق املؤسسة في 

 املبالغ منه.

  تعريًفا ملفهوم التزوير وفق ما نصه )التزوير: كل تغيير للحقيقة بأحد الطرق املنصوص جاء في املادة األولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير والذي تضمن

 كان ال
ً
 بوجوب عليها .....( وقد جاء في الفقرة )و( من املادة الثانية ما نصه: )تضمين املحرر واقعة غير صحيحة، أو ترك تضمين املحرر واقعة

ً
فاعل عاملا

 تضمينها فيه(.

 حرًرا ويتم االستناد عليه في حاالت التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو ترك غيرها حسب ما جاء في املادة الثامنة من النظام يعتبر هذا النموذج م

 الجزائي لجرائم التزوير والتي تضمنت مفهوم تزوير املحررات وعقوبات ذلك.

 أن البيانات املقدمة غير صحيحة أو في حال تقدم أحد للمؤسسة وطعن في  يجوز للمؤسسة إلغاء هذا النموذج دون إشعار مسبق في حالة أنه تبين لها

 يجوز صحة النموذج بشرط أن يقدم مستندات رسمية مثبته لهذا االدعاء، وكذلك عند طلب الجهات الرسمية سواء الرقابية أو القضائية أو غيرها وال

 االعتراض على هذا اإلجراء من قبل مقدم النموذج.

 أو تعديل على النموذج سواء باإلضافة أو الحذف إجراء غير نظامي ويترتب على ذلك إلغاء النموذج ويصبح بذلك غير مرتب ألي آثار  يعتبر كل شطب

 قانونية منذ توقيعه.

  ا املسجل لدى املؤسسة العامة ل  اإللكترونييعتبر تبليغ العميل أو التواصل معه من خالل االتصال أو الرسائل النصية أو البريد
ً
لتأمينات االجتماعية  تبليغ

لديها من خالل بوابتها اإللكترونية أو التطبيق أو عبر زيارة أحد فروعها أو مراكز الخدمة، وفي  بياناتهرسمًيا وفًقا لتنظيماتها، ويتوجب على العميل تحديث 

 لكحالة اإلخالل في ذلك فتكون املسؤولية القانونية على العميل في كافة ما سيترتب على ذ

 عاله بعناية وتم فهم ما ورد فيها وما يترتب عليها وعلى ذلك جرى التوقيعأتم قراءة التعليمات 

 صفته:            هوية الوطنيةال  اسم املقر:
o . مستفيد 

o . ولي 
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