
 

 

 

 

 

 قراءة التعليمات خلف النموذجالرجاء  إقرار بحالة املستفيدين (  101نموذج رقم ) 

 

 م 20     إقرار بحالة املستفيدين من املعاش التقاعدي لعام 

 رقم السجل املدني اسم املتقاعد املتوفى

  
 

املشار إليها عن الحالة االجتماعية لهم وإذا ثبت ما أقر أنا املوقع أدناه عن املستفيد أو املستفيدين املشار إليهم أدناه بصحة املعلومات 

 كما ألتزم بإعادة املبالغ التي استلمتها بدون وجه حق ن
ً
يابة يطرأ عليهم من تغير أو خالف ما ذكر فإني التزم بإبالغ املؤسسة عن ذلك فورا

 عنهم، كما أقر باطالعي على التعليمات املدونة.
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 )     ( ال  )     ( نعم  يوجد معالين ؟ )باستثناء الزوجة واألبناء والبنات(هل 

 ألول مرة بعد وفاة املتقاعد( .  أالخاص بإقرار إثبات اإلعالة )تعب(  102في حالة اإلجابة بنعم نأمل تعبئة نموذج رقم ) 
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  اسم الشارع  اسم املدينة

  الرمز البريدي  اسم الحي  الهاتف 

  الرقم االضافي  رقم املبنى  البريد االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 تعليمات اإلرشادية

 تعليمات

 حديد تاريخ الزواج أو الطالق للمستفيدات وإرفاق صورة من عقد النكاح أو الطالق.ت 

  املباشرة.تحديد تاريخ التوظف للمستفيدين واملستفيدات وإرفاق صورة من قرار التعيين أو 

 .تحديد تاريخ الوفاة للمستفيدين أو املستفيدات وإرفاق صورة من شهادة الوفاة 

  في إعالتهم على صاحب املعاش عند وفاته هم 
ً
)الزوج، )املستحقون عن صاحب املعاش في نظامي التقاعد املدني والعسكري واملعتمدون اعتماًدا كليا

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

  عن العمل فيتم ارفاق صورة التقرير الطبي. 21في حال عجز املستفيد فوق سن 

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

ا رسمًيا وفًقا لتنظيماتها، ويتوجب على العميل تحديث بيناته لديها من خالل بوابتها اإللكترونية أو التطبيق أو عبر زيارة أحد
ً
فروعها أو مراكز  تبليغ

 عميل في كافة ما سيترتب على ذلكالخدمة، وفي حالة اإلخالل في ذلك فتكون املسؤولية القانونية على ال

 تنبيهات

 راه وتوافق يترتب عن اإلقرار اإلحاطة بما تقض ي به أنظمة التقاعد باسترداد كامل املبالغ املصروفة دون وجه حق دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما ت

جميع املستفيدين من املعاش التقاعدي، وبهذا فإن مسؤولية عليه املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، ومسؤوليتي مسؤولية تضامنية كاملة على 

بسلطتها املنفردة إعادة تلك املبالغ تكون على كافة املستفيدين من املعاش التقاعدي وهو التزاًم قانوني مرتب لجميع آثاره النظامية، كما يحق للمؤسسة و 

 تقرر طريقة السداد ومدتها وآليات معالجتها وفق النصوص النظامي.

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

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

 بمعاقبته بغرامة مالية تعادل املبالغ التي تم الحصول عليها بغير وجه حق دون اإلخالل بحق املؤسسة في استرداد هذه املبالغ منه.

 تم قراءة التعليمات والتنبيهات أعاله بعناية وتم فهم ما ورد فيها وما يترتب عليها وعلى ذلك جرى التوقيع

 صفته:            املدنيالسجل   اسم املقر:
 )  ( مستفيد .

 )  ( ولي .

 بخط اليد التوقيع: م  20..../ .... / ....   التاريخ:  جهة العمل:
 

 لالستخدام الرسمي:

 الكتروني التوقيع مركز الخدمات االلكترونية -إدارة قنوات الخدمة  اإلدارة

 


