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  اسم الشارع  اسم المدینة
  الرمز البریدي  اسم الحي  الھاتف
  اإلضافيالرقم   رقم المبنى  اإللكترونيالبرید 

 

 : حیث انتھت خدماتي الموضحة أدناه

 جھة العمل رقم
 نوع الخدمة

 سبب نھایة الخدمة نھایة الخدمة بدایة الخدمة
   مدني

 الخیارات ادناه)(تعبئة 
 عسكري
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 ارغب باستحقاق : بناء علي خدمتي وفق النظام المدني ً 
 سنوات  دون الرغبھ بالخدمة االعتباریة واستحقاق معاش) 10- 5سنوات أوالخدمة مابین  5مكافأه بعد بلوغ سن الستین (الخدمة أقل من     

سنوات  مع سداد اشتراك الخدمة االعتباریة المكملة لعشر  10- 5أو مابین  سنوات 10 معاش بعد بلوغ سن الستین (الخدمة اكبر من     
 سنوات 

  مكأفأه تصرف للورثة بعد وفاة المشترك     

 الموافقة على حسم قیمة اشتراكات المدة االعتباریة                                           
(في حال الرغبة بإضافة مدة اعتباریة مكملة لعشرة  سنواتللحصول على معاش   (  

 ..................... لایر المكملة لعشرة سنواتعدد أشھر المدة االعتباریة 
      

% من المعاشالمستحق 25الحسم على أقساط شھریة بواقع دفع كامل قیمة اشتراكات المدة االعتباریة       
 وتحویلھا إلى حسابي الموضح بنموذج الحساب المرفق مع تحملي جمیع ما یترتب على ھذا الطلب ومنھا :

نظام نظام تبادل المنافع بین أنظمة التقاعد (المدني والعسكري) و أن صرف مستحقاتي التقاعدیة یسقط حقي في المطالبة بضم تلك الخدمات وفق -

 التأمینات االجتماعیة.
      إنھ یحق ليبعد استحقاقي مكافأة عن خدمتي العسكریة وفي حالعودتيللعمل بأي وظیفة خاضعة ألحد أنظمة التقاعد طلب ضم خدماتي السابقة       -

بحیث یتم ذلك خالل سنة من تاریخ إعادة تعییني وبعد موافقة المؤسسة على أن أعید ما صرف لي من تعویض عن تلك الخدمات وفق الطریقة 
. 
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ــا�رســمًيا�وفًقــا
ً
 �عت�ــ��تبليــغ�العميــل�أو�التواصــل�معــھ�مــن�خــالل�االتصــال�أو�الرســائل�النصيــة�أو�ال��يــد�اإللك��و�ــي  امل�ــ�ل�لــدى�املؤسســة�العامــة�للتأمينــات�االجتماعيــة  تبليغ

 لتنظيما��ــا، و�توجــب�ع�ــ��العميــل�تحديــث�بياناتــھ�لد��ــا�مــن�خــالل�بواب��ــا�اإللك��ونيــة�أو�التطبيــق�أو�ع�ــ��ز�ــارة�أحــد�فروعهــا�أو�مراكــز�ا��دمــة، و�ــ��حالــة�اإلخــالل��ــ��ذلــك
فت�ــون�املســؤولية�القانونيــة�ع�ــ��العميــل��ــ���افــة�مــا�ســي��تب�ع�ــ��ذلــك

ً إجما���مبلغ�املدة�االعتبار�ة
شهرا  ................ ::

ال�ــ��تحددهــا�املؤسســة�العامــة  للتأمينــات�اإلجتماعيــة

........

 نصــت�املــادة (الثالثــة�والعشــرون�مكــرر) مــن�نظــام�التقاعــد�املد�ــي�الصــادر�باملرســوم�املل�ــي�رقــم (م/41) وتار�ــخ 1393/07/29هـــ املضافــة�بموجــب�قــرار�مجلــس
الــوزراء رقــم (631) وتار�ــخ 1443/11/15هـــ املصــادق�عليــھ�بموجــب�املرســوم�املل�ــي�رقــم (م/118) وتار�ــخ 1443/11/16ه�ع�ــ�

.

: 
1-�شــ��ط�لصــرف�امل�افــأة - املنصــوص�عل��ــا��ــ��املــادة (الثامنــة�عشــرة) واملــادة (الثالثــة�والعشــر�ن) مــن�هــذا�النظــام- بلــوغ�ســن (الســت�ن)، أو�الوفــاة، أ��مــا�أســبق"

-2

-3

ً
.إذا�ان��ــت�خدمــة�املوظــف�دون�أن�تبلــغ�مد��ــا�مــا��عطيــھ�ا��ــق��ــ��املعــاش، و�انــت�مــدة�خدمتــھ (عشــر) ســنوات�ع�ــ��األقــل، و�لــغ�ســن (الســت�ن) ف�ســتحق�معاشــا

 إذا�ان��ــت�خدمــة�املوظــف�دون�أن�تبلــغ�مد��ــا�مــا��عطيــھ�ا��ــق��ــ��املعــاش، و�انــت�مــدة�خدمتــھ (خمــس) ســنوات�ع�ــ��األقــل، و�لــغ�ســن (الســت�ن)، فيجــوز�لــھ ــــ ل�ســتحق
 معاشــا ــــ أن�يطلــب�ضــم�مــدة�اعتبار�ــة�إ�ــ��مــدة�خدمتــھ�ع�ــ��أال�يتجــاوز�املجمــوع ــــ �عــد�الضــم ــــ (عشــر) ســنوات، وعليــھ ـــــ �ــ��هــذه�ا��الــة ــــ أن�يــؤدي�إ�ــ��املؤسســة��امــل
 ا��صــص�املنصــوص�عل��ــا��ــ��املــادة (الثالثــة�عشــرة) مــن�هــذا�النظــام�عــن��ل�شــهر�مــن�املــدة�املضمومــة�محســو�ة�ع�ــ��أســاس�مرتبــھ�الشــهري�األخ�ــ�، وتــؤدى�هــذي

.ا��صــص�إمــا�دفعــة�واحــدة، أو�ع�ــ��أقســاط�شــهر�ة

طلــب�صــرف�مســتحقات�تقاعديــة


