قرار وزاري رقم (  ) 1لسنة 2013
بشأن الالئحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية
الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )7لسنة 1999
وزير المالية،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم (  ) 1لسنننة  1972بش ن ن اختصنناصننا

الوزارا وصننالحيا الوزراو والقوانين

المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  1999بإصدار قانون المعاشا والت مينا

االجتماعية والقوانين المعدلة

له،
وبناو على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشا والت مينا في اجتماعه رقم ( )3لسنة .2013
قــــــــــرر:

الفصل األول (التعـاريف)
المـادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصننننننند بالكلما والعبارا التالية المعاني الموضنننننننحة قرين ك منها ،ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة :اإلمارات العربية المتحدة.
الحكومة :حكومة دولة اإلمارا العربية المتحدة.
الهيئة :الهيئة العامة للمعاشا والتـ مينا االجتماعية.
الوزير :وزير المالية.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس :رئيس مجلس اإلدارة.
المدير العام :مدير عام الهيئة.
القانون :القانون االتحادي رقم ( )7لسننننننة  1999بإصننننندار قانون المعاشنننننا والت مينا

االجتماعية والقوانين

المعدلة له.
المواطن :ك من يحم جنسية الدولة وفقا ً لقانون الجنسية وجوازا السفر المعمو به.
صاحب العمل:
في القطاع الحكومي :الجها الحكومية االتحادية والهيئا

العامة والمؤسنننننننسنننننننا

العامة والشنننننننركا العامة

والمصننننناري التي تسنننننهم فيها الحكومة االتحادية ،باإلضنننننافة إلى الجها الحكومية المحلية التي تطلب حكومة
اإلمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون.
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في القطاع الخاص :ك شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عماالً مواطنين لقاو أجر أيا ً كان نوعه.
المؤمن عليه :ك شخص مواطن تسري عليه أحكام القانون.
مدة االشتراك :مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا ً أو مكاف ة حسب األحوا وفقا ً للقانون.
مدة الخدمة :ك مدة قضنناها المؤمن عليه في العم وخضننل خاللها لناام المعاشننا وكذلك المدد التي يجوز له
ضمها وفقا ً ألحكام القانون.
صاحب المعاش :ك من انته خدمته ،ويستحق معاشا ً بموجب أحكام القانون.
سن اإلحالة للتقاعد :إكما المؤمن عليه سن الستين.
المعاش :المبلغ الذي يسنننتحق من الهيئة بصنننفة دورية ك شنننهر لصننناحب المعا

أو للمسنننتحقين عنه بمقتضنننى

أحكام القانون.
المستحق :ك من يستحق نصيبا ً في المعا

لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعا .

إ صابة العمل :اإل صابة نتيجة حادث وقل أثناو العم أو ب سببه أو اإل صابة ب حد األمراض المهنية ،وتعتبر الوفاة
الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العم إصابة عم متى توافر فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار
من الوزير باالتفاق مل وزير الصنننننحة ،ويعتبر في حكم اإلصنننننابة ك حادث يقل للمؤمن عليه خال فترة ذهابه
لمباشرة عمله أو عودته منه.
المرض المهني :المرض الذي تكثر اإلصنننننابة به بين المشنننننتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون يرهم،
وذلك من واقل الجدو رقم (  ) 1الملحق بالقانون االتحادي رقم (  ) 8لسنننننننة  1980في شنننننن ن تنايم عالقا
العم والقوانين المعدلة له ،وتقدر نسنننننبة العجز الناشننننن عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصنننننة،
ويعتبر المرض مهنيا ً إذا اهر على المؤمن عليه خال مزاولة المهنة أو خال سنة من تاريخ تركه العم .
العجز الكلي :ك عجز من شننننن نه أن يحو كلية وبصنننننفة مسنننننتديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة ،أو
عم يتكسننب منه ،ويثب

ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصننة بعد اسننتقرار الحالة ويعتبر في حكم ذلك حاال

فقد البصر فقداً كليا ً ،أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحاال األمراض العقلية ،أو األمراض
المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
الوفاة الطبيعية :الوفاة التي ال تعتبر في حكم إصابة عم .
اللجنة الطبية المختصة :اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مدة الخدمة االعتبارية :المدة ير الفعلية التي يجوز للمؤمن عليه شراؤها لغايا زيادة معاشه.

الفصل الثاني (نطاق تطبيق القرار)
المادة ( ) 2
تسري أحكام هذا القرار على الموافين المواطنين المدنيين الذين يعملون لدى صاحب عم في القطاع الحكومي
والعاملين لدى صاحب عم في القطاع الخاص.
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الفصل الثالث (قواعد التسجيل لدى الهيئة)
أوالا :تسجيل صاحب العمل
المادة ( ) 3
 -1تقوم الهيئة بإجراو التصنيي القانوني لصاحب العم وذلك في ضوو التشريل المنش له لتحديد نوع القطاع
الذي ينطبق عليه وتبلغه بذلك.
 -2يكون لك من صاحب العم في القطاع الحكومي وصاحب العم في القطاع الخاص سج خاص ،ويعتبر
القيد في هذا السج أساسا ً ألداو االشتراكا

وتسوية المستحقا .

ثانيا ا :تسجيل المؤمن عليه
المادة ( ) 4
يعطى لك مؤمن عليه رقم ت ميني من الهيئة ال يتغير مل تغير صاحب العم  ،وعلى ك من صاحب العم
والمؤمن عليه اإلشارة إلى هذا الرقم في ك رسالة أو معاملة تتعلق بالمؤمن عليه مل الهيئة.

المادة ()5
 -1ينش صاحب العم خال شهر من تسجيله لدى الهيئة ملفا ً خاصا ً بالهيئة يسمى (ملي هيئة المعاشا

)

تودع فيه المستندا التالية:
 نسخة من استمارة تسجي صاحب العم .
 نسخة من كشي استقطاع المؤمن عليه الذي تعده الهيئة ،مبينا ً فيه عدد المؤمن عليهم وتفصيال رواتبهم.
 نسخة من البيانا التي تثب الفرق في قيمة البيانا للشهر الحالي عن الشهر السابق.
 -2يلتزم صاحب العم بموافاة الهيئة بنسخة عن ك من المستندين المشار إليهما في الفقرتين (ب،ج) من البند
( )1من هذه المادة وفق الشروط التي يحددها مجلس اإلدارة لهذه الغاية.

المادة ()6
ينش ن صنناحب العم خال شننهر من تسننجي المؤمن عليه ملفا ً خاص نا ً بالهيئة يسننمى (ملي المؤمن عليه) تودع
فيه المستندا التالية والمحددة بقرار مجلس اإلدارة:
1

قرار التعيين.

2

استمارة بدو الخدمة.

3

صورة من شهادة الميالد أو ما يقوم مقامها.

4

صورة من خالصة قيد األسرة.

5

صورة من جواز السفر.
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6

صورة من بطاقة الهوية.

7

بيان تدرج الراتب خال سنوا الخدمة.

8

المراسنننننننال الدالة على إعارة المواي أو نقله أو إجازاته بمختلي أنواعها ومدد التدريب والبعثا
الدراسية.

9

صورة من قرار انتهاو الخدمة.

10

المستندا الدالة على نق المؤمن عليه.

11

بيان فترا االنقطاع عن العم بدون مرتب.

الفصل الرابع ( الفرع األول  /االشتراكات)
أوالا :رواتب حساب االشتراك
المادة ()7
تحسب االشتراكا المنصوص عليها في المادة ( )2من القانون عن المؤمن عليه في القطاع الحكومي على النحو
اآلتي:
 -1الراتب األساسي الشهري وكافة البدال والعالوا الشهرية والسنوية وذلك بالنسبة لرئيس مجلس الوزراو
ونائبه والوزراو ومن في حكمهم ،وتحسب قيمة البدال السنوية شهريا ً بقسمتها على اثني عشر.
-2


راتب حساب اشتراك الوزير بالنسبة لرئيس المجلس الوطني االتحادي.



مكاف ة العضوية بالنسبة لعضو المجلس الوطني االتحادي.

 -3الراتب الشننننننهري األسنننننناسنننننني مضننننننافا ً إليه عالوة الو المعيشننننننة ،والعالوة االجتماعية لألوالد والعالوة
االجتماعية للمواطن وبد السننكن ،وذلك بالنسننبة للمؤمن عليه من ير الفئا المشننار إليها في البندين (،)1
(  ) 2من هذه المادة.
 -4لغايا تطبيق البند ( )3من هذه المادة يكون الحد األقصى لراتب حساب االشتراك هو راتب حساب اشتراك
الوزير.

المادة ()8
يخضل الستقطاع االشتراكا

عناصر الراتب التي يتكون منها راتب المؤمن عليه في القطاع الحكومي وفقا ً لما

ورد في المادة ( )7من هذا القرار وذلك قب خصم أية استقطاعا تجري على الراتب.

المادة ()9
 -1تحسب االشتراكا

عن المؤمن عليه في القطاع الخاص على أساس األجر المحدد في عقد العم  ،والذي

يتضمن الراتب األساسي الشهري باإلضافة إلى العالوا والبدال الشهرية التي تصري بصفة دائمة.
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 -2يكون الحد األدنى لراتب حساب االشتراك ( )1000ألي درهم شهريا ً ،والحد األقصى ( )50.000خمسين
ألي درهم ،فإذا ق الراتب عن ( )1000ألي درهم أو زاد على ( )50.000خمسين ألي درهـــم فال يعتد
إال ّ بهذين الحديـن لغايا

ت دية االشتراكا  ،ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس اإلدارة تعدي الحدين األدنى

واألقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة.
تطبيق البندين ( )1و ( )2من هذه المادة يتم احتساب االشتراكا

 -3لغايا

التي يؤديها صاحب العم فــي

القطاع الخاص وتلك التي يستقطعها من راتب المؤمن عليه على النحو اآلتي:


يكون راتب المؤمن عليه الذي يتقاضاه في شهر يناير من ك سنة أســاسا ً الحتساب االشتراكا

المستحقة

للهيئة خال سنة ميالدية (سنوية االشتراك).


إذا كان المؤمن عليه قد التحق بالخدمة بعد شهر يناير ،فيكون راتبه خال شهر االلتحاق أساسا ً الحتساب
االشتراكا  ،وذلك حتى أو يناير من السنة التالية ،ثم تحسب االشتراكا  ،ويتم ت ديتهـا وفقا ً ألحكام الفقرة
(أ) من هذا البند.



لغايا تطبيق الفقرتين (أ ،ب) من هذا البند يجب مراعاة ما ي تي:

 .1التقيد بالحدود المشار إليها في البند ( )2من هذه المادة.
 .2إذا حصل زيادة أو نقص في راتب المؤمن عليه بعد شهر يناير أو بعد شهر االلتحاق بالعم بحسب األحوا ،
فال يعتد بتلك الزيادة أو النقص لغايا احتساب االشتراك.
 .3إذا حصل

زيادة على راتب المؤمن عليه ب ثر رجعي فيعاد النار بقيمة االشتراكا

المستحقة بنسبة هذه

الزيادة.
 .4يتم احتساب االشتراكا كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ،وال تستحق عن جزو الشهر الذي تنتهي فيه.

ثانيا ا :قواعد حساب االشتراك
المادة ()10
 -1إذا تم نق المؤمن عليه وفق قواعد النق السارية من صاحب عم إلى آخر مشمو ب حكام القانون ،فتؤدى
االشتراكا

من قب صاحب العم المنقو إليه ،على أن يتم إخطار الهيئة بالنق من قب صاحب العم

المنقو منه.
 -2لغايا

تطبيق البند ( )1من هذه المادة ،تعتبر مدة الخدمة للمؤمن عليه المنقو خدمة مستمرة ومتصلة مل

الخدمة السابقة دون أن تتم تسوية مستحقاته عنها من قب الهيئة.
 -3تكون االشتراكا في حالة إعارة المؤمن عليه وفقا لما ي تي:

أ-

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العم في االشتراكا
اإلجازا

في حالة اإلعارة الخارجية أو في

الخاصة ،ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خال سنة من تاريخ انتهاو اإلعارة أو اإلجازة ،ويجوز

له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة اإلجازة أو اإلعارة بموافقة المدير العام.
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ب -تلتزم الجهة المعار إليها إذا كان تتحم األجر بحصة صاحب العم في االشتراكا في حالة اإلعارة
الداخلية  ،ويلتزم المؤمن عليه بحصته ،وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن
عليه في الجهة المعار منها.
 -4يكون تسديد االشتراكا

في حالة إجازة المؤمن علية وفق ما يلي:

أ -يتحم صاحب العم في القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه في االشتراكا إذا كان اإلجازة
الخاصة لمرافقة إحدى الزوجين لآلخر ،سوا ًو كان هذه اإلجازة لمرافقة الدبلوماسي أو للموفد في إجازة
دراسية.
ب -يتحم المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العم في اإلشتراكا  ،في حالة اإلجازة الخاصة ،لمرافقة
المؤمن عليه في القطاع الخاص ،ويجوز له ت ديتها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة تساوي مدة اإلجازة
وذلك بعد موافقة المدير العام.
ج -يلتزم المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العم في االشتراكا إذا كان اإلجازة الخاصة بدون راتب،
ويجوز له ت ديتها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة تساوي مدة اإلجازة وذلك بعد موافقة المدير العام.

الفرع الثاني
إجراءات تحصيل االشتراكات
المادة ()11
تكون االشتراكا واجبة األداو من أو الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ،ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر
من هذا الشهر.

المادة ()12
يلتزم صاحب العم في حالة ت خره عن ت دية االشتراكا

للهيئة عن الميعاد المقرر في المادة ( )11من هذا

القرار ب داو مبلغ إضافي بواقل ( )%.1واحد من عشرة بالمائة من االشتراكا

عن ك يوم من أيام الت خير،

ودون حاجة إلى إنذار أو تنبيه من الهيئة ،على أن يتم احتساب هذا المبلغ من أو الشهر التالي للشهر الذي تستحق
عنه االشتراكا

أو من تاريخ الموافقة على تمديد الميعاد وفقا ً لما ورد في المادة ( )11من هذا القرار وحتى

تاريخ السداد التام.

المادة ()13
يلتزم صاحب العم في القطاع الخاص الذي لم يقم باقتطاع االشتراكا

عن ك أو بعض العاملين لديه ،أو لم

يورد االشتراكا على أساس األجور الحقيقية ،ب داو مبلغ إضافي قدره ( )10%عشرة بالمائة من قيمة االشتراكا
المستحقة ودون الحاجة إلى إنذار أو إخطار مسبق.

6

الفصل الخامس (ضم مدد الخدمة السابقة وشراء مدد الخدمة االعتبارية)

الفرع األول
ضم مدد الخدمة السابقة
المادة ()14
يكون ضم مدد الخدمة السابقة بنا ًو على طلب المؤمن عليه وفقا للشروط اآلتية:
 -1أن يقدم طلب الضم على النموذج المخصص من قب الهيئة لهذا الغرض.
 -2أن يقدم الطلب قب انتهاو الخدمة.
 -3أن يرفق بالطلب الشهادا التي تثب المدد المطلوب ضمها ،على أن تكون مستخرجة من سجال أو ملفا
أصحاب العم الذين قضي لديهم هذه المدد.
 -4أن تكون المدد التي يطلب ضمها قد قضي في إحدى الجها المحددة في المادة ( )4من القانون.
 -5أن يسدد تكاليي الضم دفعة واحدة بواقل حصته وحصة صاحب العم محسوبة على أساس راتب حساب
االشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم ،مل مراعاة ما ي تي:
أ -يجوز السداد على أقساط شهرية وفقا ً لألسس التي يضعها مجلس اإلدارة لهذه الغاية بحيث ال يق مقدار القسط
الشهري عن ربل الراتبّ ،
وأال تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو انتهاو خدمته أيهما يح
أوالً.
ب -إذا انته

خدمة المؤمن عليه طالب الضم بالوفاة وكان

قيمة ما سدده ( )50%خمسين بالمائة من إجمالي

تكلفة الضم ،فيسقط االلتزام بسداد األقساط المتبقية ،أما إذا كان قيمة ما سدده من إجمالي تكلفة الضم أق من
نسبة ( )50%خمسين بالمائة ،فيتم استقطاع المبالغ المتبقية لبلوغ هذه النسبة من معاشا المستحقين عنه.

المادة ()15
ال يجوز للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة السابقة اآلتية:
 -1مدة الخدمة السابقة التي حرم عنها من المعا

أو المكاف ة حرمانا ً كامالً.

 -2مدد الخدمة المؤقتة.
 -3مدد الخدمة بالمياومة.
 -4مدد التدريب السابقة على التعيين.

الفرع الثاني
ضم مدد الخدمة االعتبارية
المادة ()16
 -1يشترط لقبو طلب المؤمن عليه شراو مدد الخدمة االعتبارية ما ي تي:
 أن يقدم الطلب على النموذج المخصص من الهيئة لهذا الغرض.
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 أن يكون تقديم الطلب قب انتهاو الخدمة.
 أن يكون قد أمضى عند تقديم الطلب مدة ( )20عشرين سنة على األق في الخدمة الفعلية المحسوبة في
مدة االشتراك.
 أال تجاوز مدة الخدمة االعتبارية المراد شـراؤها ( )5خمس سنوا للمؤمن عليه ،و( )10عشــر ســنوا
للمؤمن عليها.
 هـ  -أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العم عن المدة المطلوب شراؤها محسوبة على أساس
حسب راتب حساب االشتراك في تاريخ طلب الشراو.
 -2يتم سداد كام تكاليي الشراو دفعة واحدة ،كما يجوز سدادها على أقساط وفقا ً لألسس التي يضعها مجلس
اإلدارة لهذه الغاية ،بحيث ال يق مقدار القسط الشهري عن ربل الراتب ّ
وأال تتجاوز مدة التقسيط بلوغ
المؤمن عليه سن الستين أو انتهاو خدمته أيهما يح أوالً ،وفي حالة وفاة المؤمن عليه قب أن يستكم تسديد
باقي أقساط شراو مدد الخدمة االعتبارية يستمر تحصيلها من معاشا المستحقين عنه.

الفصل السادس (المعاشات)
الفرع األول
حاالت استحقاق المعاش
المادة ()17
 -1يستحق المعا

للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بقرار ت ديبي وفق اإلجراوا

المعمو بها لدى صاحب

العم إذا توافر الشروط اآلتية:
 أن يرتكب المؤمن عليه مخالفة لواجبا وايفته تستوجب إنهاو خدمته ت ديبيا ً.
 أن يكون القرار الت ديبي نهائياً.
 أن تبلغ مدة االشتراك في الت مين ( )15خمس عشرة سنة على األق .
 أن يصدر قرار إنهاو الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين لدى صاحب العم بناو على القرار الت ديبي.
 هـ  -أن يراعى في تحديد االستحقاق ما ينص عليه قرار إنهاو الخدمة.
 -2إذا انته
أ-

خدمة المؤمن عليه بناو على حكم قضائي فيستحق المعا

وفقا ً للشرطين اآلتيين:

أن تبلغ مدة اشتراكه ( )15خمس عشرة سنة على األق .

ب -أن يكون الحكم القضائي نهائياً.

المادة ()18
 -1يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته باالستقالة معاشا ً وفقا للشروط اآلتية:
أ -أن يقدم استقالته من العم  ،ويثب

ذلك بالطلب الخطي الذي يقدمه إلى صاحب العم الذي يتوجب

عليه موافاة الهيئة بنسخة معتمدة منه.
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ب -أن تبلغ مدة إشراكه في الت مين ( )20عشرين سنة على األق .
ج -أن يبلغ سن ( )55الخامسة والخمسين على األق .
 -2استثناو من تطبيق الفقرة (ج) من البند ( )1من هذه المادة ،يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته باالستقالة
إذا كان مشتركا ً في الت مين وفق أحكام القانون قب تاريخ  2007/02/28وكان قد بلغ سن األربعين

المعا

بهذا التاريخ ،وأكم مدة اشتراك مقدارها ( )20عشرون سنة ،على أن تزاد هذه السن سنة فسنة لغايا
صري المعا  ،وذلك على النحو اآلتي:
م

مـــن

إلـــى

العمـــر

1

2007/02/28

2008/02/27

 40سنة

2

2008/02/28

2009/02/27

 41سنة

3

2009/02/28

2010/02/27

 42سنة

4

2010/02/28

2011/02/27

 43سنة

5

2011/02/28

2012/02/27

 44سنة

6

2012/02/28

2013/02/27

 45سنة

7

2013/02/28

2014/02/27

 46سنة

8

2014/02/28

2015/02/27

 47سنة

9

2015/02/28

2016/02/27

 48سنة

10

2016/02/28

2017/02/27

 49سنة

11

2017/02/28

2018/02/27

 50سنة

المادة ()19
 -1تسننننتحق المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو األرملة التي تنتهي خدمتها باالسننننتقالة معاشننننا ق وفقا ً للشننننروط
اآلتية:
أن يننننتم إثبننننا

أ-

أي مننننن هننننذه الحنننناال

المشننننار إليهننننا فنننني البننننند ( )1مننننن هننننذه المننننادة بنسننننخ مننننن

الشهادا مصدقة حسب األصو .
ب-

أن يكننون للمنننؤمن عليهنننا ولنننداً أو أكثننر دون سنننن ( )18الثامننننة عشنننرة سنننة ،ويثبننن ذلنننك بخالصنننة
قيد األسرة.

ج-

أن تبلغ مدة اشتراكها في الت مين ( )20عشرين سنة.

د-

أن تبلـننننـغ مننننن العمننننر ( )40أربعننننين سنننننة بتنننناريخ 2007/02/28م ثننننم تننننزاد هننننذه السننننن سنننننة
فسنــة لغايا صري المعا  ،وذلك على نحو الجدو الوارد في البند ( )2من هذه المادة.

 -2تستحق المؤمن عليها التي تنتهي خدمتها باالستقالة معاشا ق وفقا ً للشروط اآلتية:
أ-

أن تبلغ مدة اشتراكها في الت مين ( )20عشرين سنة.
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ب -أن تبلغ سن ( )50الخمسين سنة على األق .
ج-

استثناو من تطبيق الفقرة (ب) من هذا البند تستحق المؤمن عليها المعا
وفق أحكام القانون قب تاريخ  ،2007/02/28وكان

إذا كان مشتركة في الت مين

قد بلغ بهذا التاريخ سنن ( )40األربعين عند

تقديم استقالتها ،على أن تزاد هذه السن سنة فسنة لغايا صري المعا

وذلك على النحو التالي:

من

إلـــى

العمر

1

2007/02/28

2008/02/27

 40سنة

2

2008/02/28

2009/02/27

 41سنة

3

2009/02/28

2010/02/27

 42سنة

4

2010/02/28

2011/02/27

 43سنة

5

2011/02/28

2012/02/27

 44سنة

6

2012/02/28

2013/02/27

 45سنة

7

2013/02/28

2014/02/27

 46سنة

8

2014/02/28

2015/02/27

 47سنة

9

2015/02/28

2016/02/27

 48سنة

10

2016/02/28

2017/02/27

 49سنة

11

2017/02/28

2018/02/27

 50سنة

المادة ()20
يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي معاشا ً وفقا للقواعد اآلتية:
 -1أن يكون المؤمن عليه مشموالً ب حكام القانون.
 -2تتحم خزينة حكومة اإلمارة المعنية التكاليي الفعلية المترتبة على تخصيص المعا
بتاريخ انتهاو خدمته ير مستحق للمعا

إذا كان المؤمن عليه

وفقا ً للقانون ،ويصدر رئيس المجلس قراراً بطريقة حساب التكاليي

المترتبة على تخصيص المعا  ،وتعود بها الهيئة على خزينة اإلمارة المعنية.
 -3ال تنطبق أحكام هذه المادة بحالة صدور مرسوم إنهاو الخدمة بالموافقة على استقالة المؤمن عليه.

الفرع الثاني
احتساب المعاش
المادة ()21
يحسب المعا

للمؤمن عليه في القطاع الحكومي على النحو اآلتي:

 -1يحسب المعا

الشهري حسب المعادلة اآلتية:
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-

( × )%60راتننننب حسنننناب المعننننا

س المعننننا

المسننننتحق عننننن منننندة ( )15خمننننس عشننننرة سنننننة

اشتراك.
ث-

ينننزداد المعنننا

بنسنننبة ( )2%مننننه عنننن كننن سننننة اشنننتراك تزيننند علنننى مننندة ( )15خمنننس عشنننرة

سنة ،بحد أقصى ( )35سنة.
ج-

يكنننون الحننند األقصنننى للمعنننا

( )100%منننن راتنننب حسننناب المعنننا

وتسنننتحق هنننذه النسنننبة عنننن

مدة اشتراك مقدارها ( )35خمسا ً وثالثين سنة.
ح-

يسنننتحق المنننؤمن علينننه النننذي تزيننند مننندة خدمتنننه عنننن ( )35خمنننس وثالثنننين سننننة مكافننن ة عنننن المننندة
الزائدة ،تحسب بواقل راتب ثالثة أشهر عن ك سنة ،بفئة راتب حساب المعا .

 -2يقصد براتب حساب المعا  :متوسط راتب حساب االشتراك للثالث سنوا األخيرة في الخدمة مقسوما ً على
( )36إذا بلغ مدة االشتراك ( )3ثالث سنوا ف كثر.
 -3إذا قل

مدة االشتراك عن ( )3ثالث سنوا  ،فيحسب راتب حساب المعا

بواقل متوسط راتب حساب

االشتراك عن كام مدة الخدمة مقسوما ً على عدد األشهر.

المادة ()22
يحسب المعا

للمؤمن عليه في القطاع الخاص على النحو اآلتي:

 -1يحسب المعا

الشهري وفقا ً ألحكام البند ( )1من المادة ( )21من هذا القرار.

 -2يقصد براتب حساب المعا  :متوسط راتب حساب االشتراك عن الخمس سنوا األخيرة من الخدمة مقسوما ً
على ( )60إذا بلغ مدة االشتراك ( )5خمس سنوا ف كثر.
 -3إذا قل مدة االشتراك عن ( )5سنوا  ،فيحسب راتب حساب المعا

بواقل متوسط راتب حساب االشتراك

عن كام مدة الخدمة مقسوما ً على عدد األشهر.
 -4يراعى أال يزيد أو يق آخر راتب حساب االشتراك عن ( )20%من متوسط راتب حساب االشتراك في
األربل سنوا األخيرة من خدمة المؤمن عليه أو مدة االشتراك الفعلية إن قل عن ذلك.

المادة ()23
 -1استثناو مما نص عليه المادة ( )22من هذا القرار ،يضاي للمعا
بالوفاة الطبيعية أو العجز الكلي ثالث سنوا
المحسوبة في المعا

المستحق للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته

اعتبارية أو ما يكم سن الستين أيهما أق لمدة االشتراك

والتي يجب أال تق في جميل األحوا عن ( )15خمس عشرة سنة.

 -2ال تنطبق أحكام البند ( )1من هذه المادة على الحاال اآلتية:
أ -إذا كان المؤمن عليه قد بلغ سن ( )60الستين أو تجاوزها عند انتهاو خدمته.
ب -إذا بلغ مدة االشتراك ( )35خمسا ً وثالثين سنة ف كثر.
ج -إذا كان سبب إنهاو الخدمة عدم اللياقة الصحية.
د -إذا كان سبب إنهاو الخدمة الوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عم .
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 -3ي حسب المعا

المستحق للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو الخاص الذي تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز

الكلي نتيجة إصابة عم على أساس مدة اشتراك اعتبارية ( )35خمسا ً وثالثين سنة.

المادة ()24
 -1يتم خصم نسبة ( )10%عشرة بالمائة من المعا
أ -إذا كان المعا

في الحالتين اآلتيتين:

مستحقا ً للمؤمن عليه نتيجة إنهاو خدمته بالفص أو العز أو اإلحالة إلى المعا

بقرار

ت ديبي أو حكم قضائي.
ب -إذا كان المعا

مستحقا ً للمؤمن عليه نتيجة انتهاو خدمته وفقا ً ألحكام البند ( )11من المادة ( )16من

القانون.
 -2ال يتم إعما أحكام البند ( )1من هذه المادة إذا كان مدة خدمة المؤمن عليه قد بلغ ( )25خمسا ً وعشرين
سنة ف كثر.

الفرع الثالث
أحكام معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء
المادة ()25
رئيس مجلس الوزراو ونائبه والوزراو المنتهية خدماتهم على النحو اآلتي:

تسوى معاشا

 -1يحسب المعا

المستحق بافتراض أن مدة الخدمة قد بلغ

( )35خمسا ً وثالثين سنة إذا كان

المدة التي

قضي في المنصب الوزاري سنتين ف كثر.
 -2لغايا تطبيق البند ( )1من هذه المادة تتحم خزينة الحكومة الفرق في االشتراكا

بين مدة الخدمة الفعلية

ومدة الخدمة االفتراضية.
 -3إذا قل

المدة التي قضي

في المنصب الوزاري عن سنتين فيتم صري مكاف ة نهاية الخدمة وفقا ً ألحكام

المادة ( )38من القانون.
 -4أ -يجوز للوزير الذي استحق معاشا ً وفقا ً ألحكام القانون ،الجمل بين معاشه من الهيئة
والراتب الذي يتقاضاه من العم الذي يعود إليه لدى صاحب عم خاضل ألحكام القانون.
ب -تؤدى االشتراكا

عن راتب الوزير المتقاعد في حا عودته للعم  ،وتتم تسوية حقوقه

عند انتهاو خدمته وفقا ألحكام القانون.

الفرع الرابع
أحكام معاشات أعضاء المجلس الوطني االتحادي
المادة ()26
تسوى معاشا

رئيس المجلس الوطني االتحادي ونائبي الرئيس والمراقب وعضو المجلس المنتهية عضويتهم

على النحو اآلتي:
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 -1يحسب المعا

بافتراض أن مدة الخدمة قد بلغ ( )35خمسا ً وثالثين سنة إذا كان المدة التي قضي في

عضوية المجلس فصالً تشريعيا ً كامالً.
 -2لغايا

تطبيق البند ( )1من هذه المادة تتحم خزينة الحكومة الفرق في االشتراكا

بين مدة العضوية

الفعلية والمدة االفتراضية.
 -3يحسب المعا

العضوية بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية.

بما يعاد مكاف ة العضوية إذا انته

 -4يجوز للمخاطبين ب حكام هذه المادة الجمل بين:
أ-

المعا

المستحق من الهيئة وأي معا

ب-

المعا

المستحق من الهيئة وأي راتب من أي جهة في الدولة.

ج -المعا

آخر من أي جهة أخرى في الدولة باستثناو الهيئة.

المستحق من الهيئة ومكاف ة العضوية فيما إذا عاد لعضوية المجلس بعد استحقاقه معاشاً.

الفصل السابع
المســتحقون وشروط استحقاقهم
المادة ()27
 -1يبدأ حق المؤمن عليه في المعا

اعتباراً من اليوم التالي النتهاو الخدمة ،ويصري في نهاية الشهر الذي

يستحق عنه.
 -2يبدأ حق المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعا
 -3يجب على صاحب المعا

من أو الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

أو المستحق عنه أو الوكي أو الوصي أو القيم عن أي منهما إخطار الهيئة بك

واقعة من ش نها إيقاي صري المعا

أو قطعه وفقا ً ألحكام القانون.

المادة ()28
 -1يشترط إلستحقاق الزوج نصيبا ً في معا

زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعا  ،أن يكون وق

وفاة

زوجته عاجزاً عن الكسب ،وتثب حالة العجز والتحقق من استمرارها مرة ك سنتين بقرار من اللجنة الطبية
المختصة ،ما لم تقرر هذه اللجنة عدم احتما شفائه.
-2
أ-

يصري نصيب اإلبن في المعا

إذا ق عمره عن ( )21إحدى وعشرين سنة بتاريخ الوفاة ،ويقطل

عنه ببلو ه هذه السن.
ب -إستثناو من حكم الفقرة ( أ) من هذه المادة ،يستمر صري المعا

لإلبن بعد بلو ه ( )21إحدى وعشرين

سنة بتاريخ الوفاة في الحاال اآلتية:
 -1إذا كان عاجزاً عن الكسب :فيستمر صري نصيبه في المعا

حتى زوا صفة العجز عن الكسب،

وتثب هذه الحالة وزوالها والتحقق من إاستمرارها مرة ك سنتين بقرار من اللجنة الطبية المختصة،
مالم تقرر هذه اللجنة عدم احتما شفائه.
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إذا كان طالبا ً :فيستمر صري نصيبه في المعا

-2

حتى تاريخ التحاقه بالعم أو مزاولته لمهنة ،أو

بلو ه سن ( )28الثامنة والعشرين أيهما أقرب ،ويستمر صري النصيب لمن بلغ سن ( )28الثامنة
والعشرين خال السنة الدراسية حتى نهايتها.
-3
أ-

تستحق أرملة أو أرام المؤمن عليه أو صاحب المعا  ،أو المطلقة من طالق رجعي متى حدث
الوفاة وهي في عدة الطالق ،نصيبا ً في معا

ب -ينقطل معا

زوجها.

األرملة بزواجها.

-4
أ-

تستحق البن إذا كان

ير ملتحقة بعم وال تزاو مهنة نصيبها في المعا

إذا كان عازبة أو مطلقة

أو أرملــة بتاريخ الوفاة.
ب -تثب أي من الوقائل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بشهادة صادرة عن المحكمة المختصة.
ج -يستمر صري نصيب البن حتى زواجها أو إلتحاقها بعم أو مزاولتها لمهنة ،ويعاد إليها المعا
حالة طالقها أو ترملها بشرط أال يكون لها راتب من عم أو معا

في

آخر.

-5
أ-

وفقا ً للشروط الواردة في البند ( )2من هذه المادة بشرط أن يكون

يستحق األخ نصيبه في المعا

معتمداً في معيشته على المتوفى حا حياته.
ب -تستحق األخ

نصيبها في المعا

وفقا ً للشروط الواردة في البند ( )4من هذه المادة بشرط أن تكون

معتمدة في معيشتها على المتوفى حا حياته.
-6
أ-

ينتق نصيب األب إذا توفي بحياة أبيه إلى ابن ابنه وبن ابنه ،بشرط أال يكون لهما معا

عن أبيه.

ب -ينتق نصيب األب إلى ابن ابنه وبن ابنه إذا توفي بعد استحقاقه معاشا ً عن أبيه.
ج -تنطبق األحكام الخاصة بقطل المعا

عن اإلبن والواردة في البند ( )2من هذه المادة على استحقاق

ابن اإلبن ،كما تنطبق األحكام الخاصة بقطل المعا

عن البن

والواردة في البند ( )4من هذه المادة

على إاستحقاق إبنة اإلبن.
 -7يستحق األب نصيبا ً في معا

ابنه المتوفى ،إذا كان معتمداً في معيشته عليه حا حياته.

-8
أ-

تستحق األم نصيبا ً في المعا

إذا كان أرملة أو مطلقة بتاريخ وفاة ابنها ،أو إذا كان زوجها معاالً من

ابنها المتوفى حا حياته ولم يكن لها راتب أو معا

آخر.

ب -يتم إثبا واقعتي الطالق أو الترم المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذا البند بشهادة صادرة عن المحكمة
المختصة.
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المادة ()29
 -1يتم توزيل المعا
أ-

على المستحقين وفقا ً للجدو رقم ( )1الملحق بالقانون ،مل مراعاة القواعد اآلتية:

إذا تم توزيل المعا

على المستحقين وتبين أن النصيب أق من الحد األدنى المقرر لنصيب المستحق

في المادة ( )24من القانون ،فيتم رفعه إلى هذا الحد ،بشرط أال يتجاوز مجموع أنصبة المستحقين
راتب حساب المعا  ،وفي حالة حدوث هذا التجاوز فيتم تخفيض نصيب ك مستحق رفل نصيبه
إلى الحد األدنى.
ب -يتم توزيل أنصبة المستحقين في المعا

وفقا ً للجدو رقم ( )1الملحق بالقانون على أن يتم الت كد

من توافر شروط استحقاقهم لهذه األنصبة وفقا ً ألحكام المادة ( )28من هذا القرار.
ج -إذا اشتراك أكثر من مستحق في النصيب فيوزع بينهم بالتساوي.
 -2يوقي صري نصيب المستحق في المعا
أ-

في الحاال اآلتية:

التحاق المستحق بعم براتب أكبر من نصيبه في المعا  ،ويستثنى من ذلك األرملة ،حيث يجوز
لها الجمل بين راتبها من العم ونصيبها في المعا

المستحق لها عن زوجها.

ب -زواج البن أو األخ أو ابنة االبن.
ج -مزاولة البن أو األخ أو ابنة االبن ألية مهنة.
الوقي الجزئي للمعا

د-

بين المعا

اللتحاقه بعم يتقاضى منه راتبا ً أق من المعا  ،حيث يصري له الفرق

والراتب.

 -3يقطل نصيب المستحق في الحاال اآلتية:
أ-

وفاة المستحق.

ب -زواج األرملة.
ج -بلوغ االبن سن الحادية والعشرين ولم يكن عاجزاً عن العم وال طالباً.
-4
أ-

يؤدى نصيب المستحق في المعا

ب -يكون رد نصيب المستحق في المعا
علـى حالة رد المعا

عن كام الشهر الذي حدث فيه سبب وقفه أو قطعــه.
من أو الشهر التالي لتاريخ سبب االستحقاق ،وينطبق ذلك

للمستحق أو رده على يره من المستحقين.

المادة ()30
 -1ينتق نصيب الزوجة ألبنائها وبناتها من زوجها المتوفى سواو أكان مؤمنا ً عليه أو صاحب معا
بينهم بالتساوي في الحاال اآلتية:

أ-

وفاة الزوجــة مل المؤمن عليه أو صاحب المعا .

ب -وفاة الزوجة بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعا .
ج-

زواج األرملة بعد وفاة المؤمن عليــه أو صاحب المعا .
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ويوزع

 -2في حا عدم وجود أحد من المستحقين من األبناو والبنا  ،فينتق نصيبهم إلى أرملة أو أرام المؤمن عليه
أو صاحب المعا

وق وفاتها ويوزع بينهن بالتساوي.

 -3في حا عدم وجود أحد من المستحقين من األرام  ،فيؤو نصيبهن إلى الهيئة.

المادة ()31
 -1يعتد بتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعا

لغايا توافر شروط استحقاق المعا

بالنسبة للمستحق.

 -2استثناو من أحكام البند ( )1من هذه المادة ،يعتد بشروط االستحقاق التي تتوافر في المستحق بعد وفاة المؤمن
عليه أو صاحب المعا
أ-

في الحاال اآلتية:

طالق أو ترم البن
أو معا

أو األخ

أو األم بعد وفاة صاحب المعا

آخر.

ب -عجز االبن عن الكسب دون أن يكون له راتب أو معا

آخر.

ج -عجز األخ عن الكسب دون أن يكون له راتب أو معا

آخر.

لغايا

د-

دون أن يكون ألي منهن راتب

تطبيق الفقرا

(أ ،ب ،ج) من هذا البند ،يمنح المستحق نصيبه في المعا

بافتراض

استحقاقه له في تاريخ الوفاة ،على أن يتم الصري اعتبارا من أو الشهر التالي لحدوث واقعة
الطالق أو الترم أو ثبو

العجز ،ويشترط في ذلك أال تت ثر أنصبة المستحقين اآلخرين في

المعا  ،وتتحم الهيئة األنصبة الجديدة ،وال ترد هذه األنصبة إلى يرهم بحالة توافر شروط قطل
المعا

أو وقفه وفقا ً ألحكام القانون.

الفصل الثامن
الجمع بين أكثر من معاش والجمع بين المعاش والراتب
المادة ()32
 -1يحار على صاحب المعا

أن يجمل بين معاشين من الهيئة ،وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له المعا

األكبر قيمة.
 -2دون إخال ب حكام المادتين ( )25و ( )26من هذا القرار ،إذا عــاد صاحب المعا

للعم براتب بصفة

دورية لدى أي جهة في الدولة ،فيتبل في ش ن معاشه ما ي تي:

أ-

إذا كان الراتب من العم أكبر من المعا  ،فيوقي صري المعا

ب -إذا كان الراتب أق من قيمة المعا  ،فيمنح من المعا
ويعاد إليه المعا

وذلك حتى انتهاو خدمته الالحقة.

بحدود الفرق بينه وبين الراتب من العم ،

عند انتهاو خدمته.

 -3استثناو من أحكام البندين (1و )2من هذه المادة ،يجوز لصاحب المعا

أن يجمل بين معاشين أو بين معا

وراتب في الحاال اآلتية:

أ-

إذا كان الجمل بين معاشين أو بين المعا

والراتب سابقا على تاريخ العم بالقانون.
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ب -إذا كان مجموع المعاشين أو المعا

والراتب ال يزيد على ( )9,000تسعة آالي درهم فإذا زاد المجموع

على ذلك ينحصر حقه فيما ال يجاوزه.
إذا كان صاحب المعا

ج-

قد أمضى في العم الحكومي الذي استحق عنه معاشا ً مدة ( )25خمس وعشرين

سنة على األق  ،بشرط أال تكون خدمته التي استحق عنها معاشا ً قد انته

لألسباب المنصوص عليها

في البندين ( )6و( )11من المادة ( )16من القانون.

-4
أ -يقصد بالعمل الحكومي :العم لدى أي من الوزارا

والهيئا

العامة والمؤسسا

العامة االتحادية

أو المحلية الخاضعة ألحكام هذا القانون ،وأية جهة حكومية أخرى يسري عليها حكم القانون.
ب -ال يعتبر العمل حكوميا ا :العم لدى إحدى الشركا العامة والمصاري التي تملكها الحكومة االتحادية
أو المحلية أو تساهم بنسبة من رأسمالها حتى ولو اعتبر قطاعا ً حكوميا ً وفقا ً ألحكام القانون.

-5
أ-

يحار على أي مستحق أن يجمل بين أكثر من نصيب في المعا

من الهيئة ،وفي حالة استحقاقه لذلك

فيؤدى له النصيب األكبر.
ب -إذا عاد المستحق للعم بصفة دورية لدى أية جهة في الدولة بما فيها الهيئة ،وكان راتبه أكبر من نصيبه
في المعا
المعا

فيوقي صري نصيبه في المعا  ،أما إذا كان راتبه أق من المعا

فيمنح من نصيبه في

بحدود الفرق بينه وبين الراتب.

ج -استثناو من أحكام الفقرتين (أ،ب) من هذا البند ،لألرملة الحق في أن تجمل بين نصيبها في معا

زوجها

مل راتبها من العم  ،كما يحق لها أن تجمل بين معاشها المقرر لها بصفتها الشخصية مل نصيبها من
زوجها.

معا

الفصل التاسع
أيلولة أنصبة المستحقين
المادة ()33
 -1يؤو نصيب الولد (ذكراً كان أو أنثى) في المعا

الذي يوقي أو يقطل وفقا ً ألحكام المادتين ( )29،30من

هذا القرار إلى باقي األوالد في حدود األنصبة المستحقة لهم قب رفعها للحد األدنى المقرر لنصيب المستحق
في المادة ( )24من القانون ،فإذا زا سبب الوقي أو القطل فيتم تخفيض أنصبتهم من المعا

بقيمة ما آ

إليهم بسبب الوقي أو القطل.
 -2مل مراعاة حكم البند ( )1من هذه المادة تؤو المبالغ التي ال تصري من أنصبة األوالد بحالة عدم وجود
مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعا
المعا

بشرط أال يتجاوز نصيبها ( )4/3ثالثة أرباع المعا  ،أو كام

في حا تعدد األرام وتوزع تلك المبالغ بينهن بالتساوي.
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 -3ال ينطبق حكم البند ( )1من هذه المادة على حالة قطل المعا
الذين استحقوا أنصبة في المعا

أو وقفه عن أحد األوالد (ذكراً كان أم أنثى )

تطبيقا ً ألحكام المادة ( )31من القانون.

بعد وفاة صاحب المعا

-4
إذا كان الوالدان مستحقين ألنصبة في المعا

أ-

وتوفى أحدهما ،فيؤو نصيبه إلى اآلخر ،أما إذا

توفي االثنان فيؤو نصيبهما إلى أوالد صاحب المعا .
ب -إذا قطل معا

الوالدين مل عدم وجود مستحقين ير األرملة ،فيؤو نصيبهما إلى األرملة بشرط

أال يتجاوز نصيبها ( ) 4/3ثالثة أرباع المعا .
ج -إذا قطل معا

الوالدين مل عدم وجود مستحقين سوى اإلخوة ،فيؤو نصيبهما إليهم بشرط أال

يجاوز نصيبهم ( ) 2/1نصي المعا .

-5
إذا قطل نصيب األخ في المعا  ،فيؤو نصيبه إلى بقية إخوته ،وفي حا عدم وجود أي منهم

أ-

فيؤو النصيب إلى أوالد صاحب المعا .
ب -إذا قطل نصيب اإلخوة في المعا

ولم يوجد مستحق ير الوالدين ،فيؤو نصيبهم إليهما على أال

يتجاوز نصيب الوالدين ( )4/3ثالثة أرباع المعا .
ج -إذا قطل نصيب اإلخوة في المعا

ولم يوجد مستحق ير األرملة ،فيؤو نصيبهم إليها بشرط أال

يجاوز نصيبها ( )4/3ثالثة أرباع المعا .
 -6يكون الحد األقصى لنصيب المستحق الواحد عن صاحب المعا

( )4/3ثالثة أرباع المعا .

 -7إذا زا سبب إيقاي نصيب المستحق في المعا  ،فإن األنصبة تعود إلى ما كان عليه قب الوقي.
 -8يؤو إلى الهيئة النصيب الذي ال يرد ألحد.

الفصل العاشر
الحرمان أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة
المادة ()34
 -1ال يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعا

من المعا

أو المكاف ة إال بقرار ت ديبي تصدره الجهة

المختصة لدى صاحب العم شريطة أن يصدر هذا القرار عن األعما التي وقع

من المؤمن عليه قب

انتهاو خدماته.
 -2ال يجوز إجراو خصم أو توقيل حجز على المبالغ الواجبة األداو وفقا ً ألحكام القانون إلى صاحب المعا
المكاف ة أو المستحقين إال للديون التالية وحسب األولوية الواردة فيها:
أ-

دين النفقة الشرعية المحكوم بها من القضاو.
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أو

ب -دين الحكومة لسداد ما يكون مطلوبا ً من المؤمن عليه لسبب يتعلق ب داو عمله أو السترداد ما صري
إليه بدون وجه حق.
 -3لغايا تطبيق البندين ( )1و ( )2من هذه المادة:
أ-

ال يجوز أن يجاوز قرار الحرمان من المعا

أو المكاف ة حدود الربل.

ب -ال يجوز أن يجاوز حدود الخصم أو الحجز حدود ربل المعا
 -4إذا لم يسنننتغرق أحد الديون ربل المعا

أو المكاف ة.

أو المكاف ة ،فيخصنننم لمصنننلحة الدين الذي يليه في األولوية المتبقي

من مقدار الربل.
 -5إذا تعدد ديون النفقة الشرعية ،فيجري الخ صم لم صلحتها بنسبة ك دين على أال يتجاوز مجموع الخصم
حدود الربل.
المادة ()35
 -1إذا سقط جنسية الدولة عن المؤمن عليه أو صاحب المعا

أو سحب منه فيحرم من المعا

المستحق له

وفقا ً ألحكام القانون ،وفي حالة وفاته فيؤدى للمستحقين عنه كام أنصبتهم ،وذلك من أو الشهر التالي
لتاريخ الوفاة بشرط أن يكونوا من مواطني الدولة.
 -2إذا كان المستحق لحصة في المعا

من ير مواطني الدولة أو سحب منه جنسيتها فيؤدى له نصي نصيبه

من المعا .

الفصل الحادي عشر
األحكام العامة
المادة ()36
يلغى ك حكم يخالي أو يتعارض مل أحكام هذا القرار.

المـادة ()37
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعم به من تاريخ نشره.

حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي  -وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة
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