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  "  صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية "

 2020) لسنة  21استمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (

  
    

                    الرقم الشخصي:  ........................................................  سم الموظف: ا
  

          رقم النقال: ........................................................  البريد اإللكتروني:
 

    جهة العمل الحالية

   القطاع المدني       خاصالقطاع ال             القطاع العسكري   

  صاحب معاش من 

   القطاع المدني       خاصالقطاع ال           القطاع العسكري       مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية    

 الخيار الثاني الخيار األول

    مدة الخدمة   وضمصرف المعاش التقاعدي    وقفأرغب في
 السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة.

  صرف المعاش التقاعدي الحالي  استمرارأرغب في
 المستحق لي عن مدة الخدمة السابقة.

للهيئة بقسط االستبدال أو أية أقساط أخرى يتوّجب عليه تسوية المبلغ  افي حالة الخيار األول: إذا كان صاحب الطلب ملتزم
  جراءات المتّبعة في الهيئة وفقًا للقوانين واألنظمة.حسب االعليه المتّبقي 

 السداد دفعة واحدة   مواصلة السداد على أقساط شهرية  
  

 على علم ودراية بكافة اآلثار القانونية المترتّبة على اختياريبصحة البيانات المدّونة وأّني أقّر أنا الموقّع أدناه إقرار: 

  توقيع صاحب الطلب

 ..........................................................  

  .……/.…./..……  التاريخ:

  الستخدام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

 

  ...................................   : المسؤول المختص توقيع  .....................................   : توقيع الموظف المختص

  .……/.…./..……التاريخ:  .……/.…./..……التاريخ: 
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اآلثار القانونية المترتّبة على تنفيذ الخيارات 
)  21الواردة في أحكام المرسوم بقانون رقم (

 of 2 2  1إصدار رقم  -2020لسنة 

    
 

  
 
 

  "  صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية "

 2020) لسنة  21المرسوم بقانون رقم ( الخيارات الواردة في تنفيذ اآلثار القانونية المترتّبة على

  

  الخيار األول
وقف صرف المعاش التقاعدي وضم مدة الخدمة السابقة إلى (

 )مدة الخدمة الجديدة

  الخيار الثاني
المستحق عن مدة الخدمة  استمرار صرف المعاش التقاعدي(

 )السابقة

 

المستحق وفقاً ألي نظام  إيقاف المعاش التقاعدي . 1

 .تقاعدي أو تأميني

   المراد تسوية كافة االلتزامات المترتبة على المعاش . 2

 . إيقافه

وفقاً حالية ال مدة الخدمةالخدمة السابقة إلى مدة ضم  . 3

المنصوص عليها في القوانين واألنظمة للقواعد 

 .التقاعدية والتأمينية

 حاليةال تصرف المستحقات التقاعدية عند انتهاء الخدمة . 4

 ً  .على أساس المدتين معا

عند تسوية المعاش يعاد صرف المعاش الموقوف  . 5

عدم شرط ب حاليةنسبة المعاش عن المدة الله وتضاف 

مدتين ال) عن %80نسبة المعاش المستحق ( تجاوز

 معاً. 

تعويض الدفعة الواحدة عن  أو يتم صرف مكافأة التقاعد . 6

 .المدة التي ال تدخل في حساب المعاش

 

 .التقاعديالمعاش  استمرار صرف . 1

 . العمل اتالتأمين ضد إصاب في فرع شتراكاال . 2

 االلتزام بسداد اشتراك فرع التأمين ضد التعطل. . 3

إلغاء اشتراك فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز  . 4

يتم صرف مكافأة ، و1/8/2020اعتباراً من والوفاة 

دد الفترة التي سُ تعويض الدفعة الواحدة عن أو  التقاعد

القانون، وذلك عند انتهاء نفاذ ل قب شتراكهذا االعنها 

 .حاليةال الخدمة

اإلجراءات ال يجوز العدول عن هذا الخيار بعد إتمام  . 5

 الخاصة بتنفيذه.

 

  :هام يهوتن

وإّال سيتم ،  2020أغسطس   11تاريخ  هو  "    2020لسنة  )  21استمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (  آخر موعد الستالم "

  إيقاف المعاش دون أدنى مسؤولية تتحّملها الهيئة.

  


