
 

 

 

 

 

 النموذج املوحد لنظام تبادل املنافع
 الرجاء قراءة التعليمات خلف النموذج

 
 نوع الطلب

  طلب ضم   العدول عن طلب ضم 
 

 

 بيانات املشترك

 
 
           رقم الهوية الوطنية  االسم رباعيا

 أنثى   ذكر   الجنس ……… / ..… / ..... تاريخ امليالد
 

 

 وسائل االتصال

  البريد اإللكتروني  رقم الجوال

 العنوان الوطني

  الحي  اسم الشارع  رقم املبنى

  الرقم االضافي  الرمز البريدي  املدينة
 

 

 تفاصيل الطلب
 

 أرغب في تنفيذ طلبي املوضح أعاله عن مدة اشتراكي السابقة الخاضعة لنظام:

  التقاعد املدني    التقاعد العسكري   التأمينات االجتماعية 

 

 إقرار

أقر بأن كافة البيانات املذكورة أعاله واملستندات املرفقة صحيحة وتحت مسئوليتي،  تم االطالع على االرشادات، و

 واتحمل العقوبات املنصوص عليها في األنظمة املرعية وكافة اآلثار االخرى املترتبة إذا تبين خالف ذلك.

  ……… / ..… / .....  التاريخ  التوقيع ........................................................ االسم

 

 



 

 

 إرشادات النموذج

 التعليمات
 تحديد نوع الطلب سواء طلب ضم مدد اشتراك أو عدول عن طلب ضم تم التقدم به في السابق. .1

 النظام األول إلى مدد اشتراكه في النظام األخير.طلب الضم: وهو أن يبدي املشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في  .2

 طلب العدول: وهو أن يبدي املشترك رغبته بطلب العدول عن طلب الضم الذي سبق له التقدم به. .3

مها خاضعة ألي في الحالتين التاليتين: )إذا كانت مدة الخدمة املطلوب ض (نظمة التقاعدأللتأمينات االجتماعية )يقدم هذا الطلب إلى املؤسسة العامة  .4

 من نظامّي التقاعد املدني أو العسكري(، )العدول عن طلب الضم الذي سبق التقدم به للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(.

أمينات لتيقدم هذا الطلب إلى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الحالتين التاليتين: )إذا كانت مدة الخدمة املطلوب ضمها خاضعة لنظام ا .5

 (.( أنظمة التقاعدللتأمينات االجتماعية )االجتماعية(، )العدول عن طلب الضم الذي سبق التقدم به للمؤسسة العامة 

لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   يعتبر تبليغ العميل أو التواصل معه من خالل االتصال أو الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني  املسجل .6

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

 كافة ما سيترتب على ذلك الخدمة، وفي حالة اإلخالل في ذلك فتكون املسؤولية القانونية على العميل في

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

 شروط طلب الضم
 طبقا للنظام األول عن مدة الخدمة املراد ضمها. .1

ً
 أال يكون املشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا

 سنة.أال تقل مدة االشتراك في النظام األول عن  .2

 عند طلب الضم. 59أال يزيد عمر املشترك على  .3
ً
 عاما

 أال يكون املعاش في النظام األول قد استحق بسبب العجز. .4

 أن يبدي املشترك رغبته بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام األخير. .5

بلوغ سن الستين في النظام األخير، وإنما يجب على املشترك إكمال املدة التي  أال تكون مدد االشتراك املضمومة مكملة الستحقاق معاش التقاعد قبل .6

 .يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة

 شروط العدول عن طلب الضم
أن  عدولهد يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام األول بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف املستحقات التقاعدية، وال يجوز له بع

 يعود فيطلب الضم إال إذا تقدم بالطلب قبل انتهاء خدمته في النظام األخير.

 املستندات املطلوبة

 :للتأمينات االجتماعية ) أنظمة التقاعد ( د التقديم للمؤسسة العامةعن -أ

 طلب الضم:

 وثيقة إنهاء الخدمة. .1

 برنت حديث ملدة االشتراك من التأمينات االجتماعية. .2

 صورة الهوية الوطنية. .3
 

 عند التقديم للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية: -ب

 طلب الضم:

 العمل.صورة من قرار التعيين ومباشرة  .4

 تعريف من جهة العمل أنه اليزال على رأس العمل وقت تقديم الطلب. .5

 صورة الهوية الوطنية. .6

  العدول عن طلب الضم:

 صورة الهوية الوطنية

 

 


