
املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتامعية 
إشعار إلتحاق / إنتهاء خدمة مستفيد 

رقم التسجيلإسم صاحب العمل الحايل

تاريخ انتهاء الخدمة

القسط الشهريإجاميل الديننوع االستقطاعالجهة املستقطع لحسابهارقم املرجع

 نقر بان البيانات املدونة يف هذا اإلشعار صحيحة وكاملة.            

  إسم املسئـــــــول:                

 توقيع املسئول والختم الرسمي: 

  تاريخ التوقيـــــــــع: 

 

  لالستعامل الرسمي 

 رقم الحفظ:     

  توقيع مختص التسجيل: 

 التاريخ:

بدء 

شهر       سنة

انتهاء 

شهر         سنة

االستقطاع

البدالت الخاضعة للتأمني التكمييل

أيام اإلنقطاع

بيان االستقطاع

الحالة االجتامعيةالرتبة

تاريخ بدء املرتب األخريسبب انهاء الخدمة

بيان مدد الضامئـــــــــــــم            بيان المدد الفعلية والدارسية
اساس 

حساب
مدة الضميمة  املدة التي حسبت عنها الضميمة

املدة سنة يوم شهر إىل من  إىل من  جهة العمل

تاريخ بلوغ السن القانوين

نــــــوع الطلبإســـــم املستفيد

الرقم املدينرقم الهاتف / النقالعنوان املستفيــــــــــــــد

رقم الجنسيةالجنسية تاريخ التجنستاريخ امليالد

إنهاء خدمة سبق تسجيله    أول مرة

املادة

مرتب املستفيد عند (اإللتحاق/انتهاء الخدمة)

منوذج (218) تأمينات

بيان املدد الدراسية

عدد األوالدعدد العالوات

تاريخ االلتحاق

هل تم أو سبق رصف مكافأة مالية            قبل تطبيق قانون ٢٠١٤/١١٠                        بعد تطبيق قانون ٢٠١٤/١١٠                       مل يتم الرصف              

الرقم العسكري

هل يوجد نظام رصف مكافأة            نعـــــــم                                                   ال                                


المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
إشعار إلتحاق / إنتهاء خدمة مستفيد 
إسم صاحب العمل الحالي
اسم المؤمن عليه الرباعي
رقم التسجيل
اسم المؤمن عليه الرباعي
تاريخ انتهاء الخدمة
اسم المؤمن عليه الرباعي
رقم المرجع
اسم المؤمن عليه الرباعي
الجهة المستقطع لحسابها
اسم المؤمن عليه الرباعي
نوع الاستقطاع
اسم المؤمن عليه الرباعي
إجمالي الدين
اسم المؤمن عليه الرباعي
القسط الشهري
اسم المؤمن عليه الرباعي
 نقر بان البيانات المدونة في هذا الإشعار صحيحة وكاملة.           
  إسم المسئـــــــول:               
 توقيع المسئول والختم الرسمي:
  تاريخ التوقيـــــــــع:
 
  للاستعمال الرسمي
 رقم الحفظ:                                                                 توقيع مختص التسجيل:
 التاريخ:
بدء
شهر       سنة
اسم المؤمن عليه الرباعي
انتهاء
شهر         سنة
اسم المؤمن عليه الرباعي
الاستقطاع
اسم المؤمن عليه الرباعي
البدلات الخاضعة للتأمين التكميلي
اسم المؤمن عليه الرباعي
أيام الإنقطاع
اسم المؤمن عليه الرباعي
بيان الاستقطاع
اسم المؤمن عليه الرباعي
الرتبة
اسم المؤمن عليه الرباعي
الحالة الاجتماعية
اسم المؤمن عليه الرباعي
سبب انهاء الخدمة
اسم المؤمن عليه الرباعي
تاريخ بدء المرتب الأخير
اسم المؤمن عليه الرباعي
بيان مدد الضمائـــــــــــــم
           بيان المدد الفعلية والدارسية
اساس
حساب
مدة الضميمة	
المدة التي حسبت عنها الضميمة
المدة
سنة
شهر
يوم	
إلى
من 
إلى
من 
جهة العمل
تاريخ بلوغ السن القانوني
اسم المؤمن عليه الرباعي
إســـــم المستفيد
اسم المؤمن عليه الرباعي
نــــــوع الطلب
اسم المؤمن عليه الرباعي
عنوان المستفيــــــــــــــد
اسم المؤمن عليه الرباعي
رقم الهاتف / النقال
اسم المؤمن عليه الرباعي
الرقم المدني
اسم المؤمن عليه الرباعي
الجنسية
اسم المؤمن عليه الرباعي
رقم الجنسية
اسم المؤمن عليه الرباعي
تاريخ الميلاد
اسم المؤمن عليه الرباعي
تاريخ التجنس
اسم المؤمن عليه الرباعي
إنهاء خدمة
سبق تسجيله
أول مرة
المادة
اسم المؤمن عليه الرباعي
مرتب المستفيد عند (الإلتحاق/انتهاء الخدمة)
اسم المؤمن عليه الرباعي
نموذج (218) تأمينات
بيان المدد الدراسية
اسم المؤمن عليه الرباعي
عدد العلاوات
اسم المؤمن عليه الرباعي
عدد الأولاد
اسم المؤمن عليه الرباعي
تاريخ الالتحاق
اسم المؤمن عليه الرباعي
          قبل تطبيق قانون ٢٠١٤/١١٠                        بعد تطبيق قانون ٢٠١٤/١١٠                       لم يتم الصرف              
هل تم أو سبق صرف مكافأة مالية
اسم المؤمن عليه الرباعي
الرقم العسكري
اسم المؤمن عليه الرباعي
          نعـــــــم                                                   لا                                
هل يوجد نظام صرف مكافأة 
اسم المؤمن عليه الرباعي
	: 
	TextField9: 
	TextField71: 
	TextField70: 
	NumericField: 
	TextField76: 
	TextField77: 
	TextField78: 
	TextField79: 
	TextField1: 
	TextField2: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	TextField80: 
	TextField81: 
	TextField82: 
	TextField83: 
	TextField84: 
	TextField85: 
	TextField86: 
	TextField87: 
	TextField88: 
	TextField89: 
	TextField90: 
	TextField91: 
	TextField92: 
	TextField93: 
	TextField94: 
	TextField95: 
	TextField96: 
	TextField97: 
	TextField98: 
	TextField99: 
	TextField100: 
	TextField101: 
	TextField102: 
	TextField103: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7:  
	TextField8: 
	TextField104: 
	TextField105: 
	TextField106: 
	TextField107: 
	TextField108: 
	TextField109: 
	TextField110: 
	TextField111: 
	TextField69: 
	TextField68: 
	TextField112: 
	TextField113: 
	TextField114: 
	TextField115: 
	TextField63: 
	TextField64: 
	TextField11: 
	TextField73: 
	TextField74: 
	Cell1: 
	Cell2: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Cell8: 
	Cell12: 
	Cell15: 
	Cell19: 
	TextField61: 
	رقم الهاتف أو النقال: 
	TextField62: 
	TextField72: 
	TextField66: 
	TextField67: 



