




اشارة لتعمیم دیوان الخدمھ المدنیھ رقم (۳۳۸۲/۱) تاریخ ٦/٤/۲۰۲۰ الخاص باالجازات دون راتب وعالوات في ظل القرارات 

التي اتخذتھا الحكومة لمواجھة ومنع انتشار فایروس كورونا المستجد فعلى الموظفین الحاصلین على اجازات دون راتب وعالوات 

ضمن الحاالت والضوابط المبینة في الماده (۱۰۹/أ)من نظام الخدمھ المدنیة رقم (۹) لسنة ۲۰۲۰ االلتزام بما ورد بتعمیم دیوان 

الخدمة المدنیة المرفق . وللتواصل مع مدیریھ الموارد البشریھ والتقدم بالطلبات واالستدعاءات ارسالھا الى جھات التواصل التالیھ:

Ahmad.alqaleet@moj.gov : ۱- ایمیل رئیس قسم ادارة الموار البشریة

۲- او من خالل الواتس اب على رقم رئیس قسم ادارة الموارد البشریھ احمد القلیط ۰۷۹۷۰٦۹۹٦۳ او على الرقم رقم اختصاصي 

ادارة الموار البشریھ اسامة الطالع رقم ۰۷۹۸٥۰۸۹۷۹



بخصوص الموظفین المنتھیة خدماتھم في القطاع العام من تاریخ ۱/۳/۲۰۲۰ 

دعت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي الیوم موظفي القطاع العام الذین انتھت خدماتھم اعتباراً من (۱) آذار الجاري ویرغبون 

بالحصول على راتب التقاعد المبكر ولم یقدموا طلباتھم للمؤسسة حتى اآلن، إلى تقدیم طلباتھم للحصول على ھذا الراتب من خالل 

إرسال طلب سریع (رسالة) عبر الواتساب على الرقم: (۰۷۷۸٥۰۲۷٥٥) وأن یذكر في الرسالة رغبتھ في تخصیص راتب التقاعد 

المبكر، مع إرفاق صورة عن بطاقتھ الشخصیة، واسم وفرع البنك الذي یرغب بتحویل راتبھ إلیھ مع رقم IBAN . كما یفضل أن 

یرفق صورة عن كتاب إنتھاء خدمتھ إذا توفر لدیھ.

وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبیحي بأن ھذا اإلجراء  الذي اقره فریق إدارة األزمات في اجتماعھ المنعقد الیوم برئاسة 

مدیر عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة یأتي للتسھیل على الموظفین المنتھیة خدماتھم ولإلسراع بتحویل ُسلف على رواتبھم 

التقاعدیة المبدئیة، حیث ستقوم المؤسسة مع انتھاء األزمة باستكمال االحتساب النھائي لرواتبھم التقاعدیة حسب األصول وإبالغھم 

بقرارات تخصیصھا.

طلب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي موسى الصبیحي من المواطنین الذین یتصلون بمركز اتصال خدمات 

الضمان ضرورة تجھیز أرقامھم الوطنیة وأرقام ھواتفھم النقّالة وعناوین سكنھم عند اتصالھم بالمركز  وھي معلومات أساسیة 

یطلبھا موظفو المركز من المتصلین لیصار إلى اإلسراع بتسجیل طلباتھم ومعالجتھا الحقاً نظراً للضغط الكبیر من االتصاالت على 

المركز..

ویشار  إلى أن مركز اتصال خدمات الضمان تم استحداثھ مؤخراً الستقبال طلبات التقاعد وتعویض الدفعةالواحدة  على أحد الرقمین:

۰٦٥٥۰۲٦۲٦

۰٦٥٥۰۲٦۱٥

             المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

                         المركز االعالمي

IPAN من خالل  ال  انھاء خدماتھم وارقام  المنتھیة خدماتھم بكتب  الموظفین  البشریھ ستقوم بتزوید  الموارد  علما بان مدیریة 

الواتس اب ولھذه الغایة التواصل على رقم رئیس قسم ادارة الموارد البشریھ احمد القلیط ۰۷۹۷۰٦۹۹٦۳ او على الرقم رقم 

اختصاصي ادارة الموار البشریھ اسامة الطالع رقم ۰۷۹۸٥۰۸۹۷۹

وكذلك الرجوع الى الصفحة الرسمیة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي لالستفادة من اي معلومات




