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 ألاسئلة الشائعة وأجوبتها 

 .وتعديالته 9111لسنة ( 7)مينات إلاجتماعية رقم أاشات والتحول قانون املع
 

 

 

 :التعريف باملشمولين بقانون املعاشات 
 
 

 -1 الذين ينطبق عليهم قانون املعاشات ؟ من هم ألاشخاص

بق قانون املعاشات على كل مواطن يعمل لدى القطاع الحكومي أو 
ّ
  .الخاصُيط

  

 -2 لقطاع الخاص ؟ماهو املقصود بالقطاع الحكومي وا

 :القطاع الحكومي 

التي تساهم فيها الحكومة ( البنوك ) الوزارات واملؤسسات والهيئات العامة ، والشركات واملصارف  -

 .إلاتحادية 

 .(حكومات كٍل من إمارة دبي، الشارقة، رأس الخيمة ، أم القيوين ، الفجيرة ) الجهات الحكومية املحلية  -

 :القطاع الخاص 

تستخدم مواطنين وال تساهم فيها ( مؤسسة فردية ، مكتب ، شركة ) شخص طبيعي، أو إعتباري كل 

 .الحكومة إلاتحادية 

 

  

 -3 ؟(املؤمن عليه ) ـماهو املقصود بـ

 كوووووووان أم  ،ذي تنطبوووووووق عليوووووووه أحكوووووووام هوووووووذا القوووووووانون املوووووووواطن الوووووووهوووووووو 
م
  ُأنثىىىىىىى ذكووووووورا

م
حيوووووووم يصوووووووب  مؤمنوووووووا

  لووووووووووودى الهيئوووووووووووة
م
املنووووووووووواف  مووووووووووون ويتمتووووووووووو  بكافوووووووووووة اشوووووووووووات والتأمينوووووووووووات إلاجتماعيوووووووووووة قوووووووووووانون املعبومشوووووووووووموال

 .معاشات ومكافآت

 

 

 

 

                                     دولة اإلمارات العربية املتحدة                                                                                                
   اهليئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية
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 :إجراءات وشروط التسجيل لدى الهيئة 

 

  -4 ماهي إلاجراءات املطلوبة إلشتراك وتسجيل املواطن بأحكام قانون املعاشات ؟

ن لدى الهيئة خالل شهر بتسجيل املواط( في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ) جهة العمل  يتوجب على

 .على ألاكثر من تاريخ إلتحاقه بالعمل لديها 

 

 

 لديها ؟
ً
 عليه ومشتركا

ً
 ماهي الوثائق املطلوبة لتسجيل املواطن لدى الهيئة حتى يصبح مؤمنا

 وماهي شروط التسجيل ؟

5- 

 : الوثائق املطلوبة

 .صورة عن جواز السفر  -

 .صورة عن بطاقة الهوية  -

 .القيد صورة عن خالصة  -

  .صورة عن شهادة امليالد او تقدير العمر -

 .مستوفية  بياناتها( 9)رقم ( استمارة بدء الخدمة ) نسخ من نموذج بدء خدمة املؤمن عليه  3 -

 .قرار التعيين أو إلاجراء الذاتي أو عقد العمل بالنسبة للقطاع الحكومي  -

 من وزارة العمل بالنسبة للمواطن ا -
م
 .لذي يعمل لدى القطاع الخاص أصل عقد العمل معتمدا

 .صورة عن الفحص الطبي عند التعيين  -

 :شروط التسجيل 

 يقل العمر عن  -
َ
 .( 06)سنة وال يزيد على ( 91)أال

 للعمل عند التسجيل  -
م
 صحيا

م
 .أن يكون الئقا

 

  

 هل هناك وثيقة 
 
 -6 ثبت أن املواطن تم تسجيله لدى الهيئة ؟ت

 تأ
م
 من الهيئة بعد أن تقوم جهة العمل بتسجيله لدى الهيئة ، ويتوجب عليه نعم ، ُيمن  املواطن رقما

م
مينيا

 .أن يتأكد أن جهة العمل قد قامت بذلك خالل شهر من إلتحاقه بالعمل 
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 :نسبة إلاشتراك وراتب حساب إلاشتراك 

 

 -7 ماهي إلالتزامات التي تترتب على املؤمن عليه بعد تسجيله لدى الهيئة ؟

من راتب حساب إلاشتراك ، وتقوم جهة العمل بخصمها من %( 5)ية حصته في إلاشتراكات بواق  تأد

 
م
 .الراتب وتحويلها للهيئة شهريا

 

  

 -8 ما املقصود براتب حساب إلاشتراك والذي تخصم منه إلاشتراكات ؟

الوة غالء املعيشة ، الراتب ألاساس ي الشهري ، عالوة املواطن ، عالوة ألابناء ، ع:  القطاع الحكومي -

 .بدل السكن 

 للراتب ألاساس ي والعالوات والبدالت :  القطاع الخاص -
م
الراتب الذي ينص عليه عقد العمل شامال

 .الشهر ية املنتظمة 

 

  

 -9 هل تساهم جهة العمل بحصة في إلاشتراكات عن املؤمن عليه ؟

 .شتراك من راتب حساب إلا %( 95)حصة جهة العمل = القطاع الحكومي 

 .من راتب حساب إلاشتراك %( 5..9)تساهم جهة العمل بنسبة = القطاع الخاص 

 .من راتب حساب إلاشتراك %( 5..)تساهم الحكومة بنسبة =                               

 

  

  -11 راتب حساب إلاشتراك ؟لأقص ى أدنى و هل هناك حد 

  درهم 56.666: القطاع الخاص الحد ألاقص ى في  -

 درهم 9666: الحد ألادنى في القطاع الخاص  -

 

  

 -11 ماهو ألاساس التي تحتسب على أساسه إلاشتراكات ؟

حسب إلاشتراكات على أساس راتب حساب إلاشتراك في كل شهر :  القطاع الحكومي -
ُ
 .ت

 :القطاع الخاص -

  لتأد –راتب حساب إلاشتراك بشهر يناير من كل عام 
م
ية ويكون هذا الراتب أساسا

 .إلاشتراكات خالل سنة كاملة أي لغاية يناير من العام التالي 

  عتّد بأي زيادة أو نقص نظرأ على الراتب بعد شهر ينايريُ ال. 

  إذا إلتحق املؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير فيكون راتب حساب إلاشتراك بذلك
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 لدف  إلاشتراكات وذلك لغاية يناير التالي ، حيم يكون  ر الشه
م
الراتب فيه بعد  أساسا

  لتأدية إلاشتراكات 
م
 .ذلك أساسا

  

 -12 كيف يتم إحتساب إلاشتراكات عن جزء الشهر في بداية الخدمة ونهايتها ؟

وووووووودف  إلاشووووووووتراكات للهيئووووووووة 
ُ
عوووووووون كاموووووووول الشووووووووهر الووووووووذي تبوووووووودأ فيووووووووه الخدمووووووووة ، وال فووووووووي القطوووووووواع الخوووووووواص ت

 .تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي به 

 

 

 

 :إلاشتراك بحاالت إلاعارات وإلاجازات  كيفية إحتساب

 

ـــــــــؤدى إلاشـــــــــتراكات بحالـــــــــة إعـــــــــارد املـــــــــؤمن عليـــــــــه إعـــــــــارد  ارجيـــــــــة بـــــــــدون راتـــــــــب ؟ أو عـــــــــن مـــــــــدد 
 
كيـــــــــف ت

 إجازته الخاصة ؟

13- 

  .بدف  حصته وحصة صاحب العمل في إلاشتراكات ( املشترك ) يلتزم املؤمن عليه 

  

ون راتـــــــــب ر هـــــــــل تســـــــــتمر أداء إلاشـــــــــتراكات للهيئـــــــــة  إذا حصـــــــــل املـــــــــؤمن عليـــــــــه علـــــــــى إجـــــــــازد دراســـــــــية بـــــــــد

 ومن الذي يلتزم بها ؟

14- 

   

يستمر أداء إلاشتراكات خالل هذه إلاجازة ، حيم يؤدي كل من جهة العمل واملؤمن : في القطاع الحكومي 

 .عليه حصتة في إلاشتراكات 

 . وحصة جهة العمل في إلاشتراكات يستمر أداء إلاشتراكات ويتحمل املؤمن عليه حصته : في القطاع الخاص

 

  

ؤدى إلاشتراكات  الل إعارد املؤمن عليه إعارد دا لية ؟
 
 -15 كيف ت

تتحمووول جهوووة العمووول املعوووار إليهوووا املوووؤمن عليوووه بووودف  حصوووتها فوووي إلاشوووتراكات إن كانوووت تتحمووول الراتوووب  -

 .خالل مدة إلاعارة 

 .يتحمل املؤمن عليه حصتة في إلاشتراكات  -

 .إلاشتراكات على أساس راتب املؤمن عليه في الجهة املعار منها  يكون تسديد -
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حسب عنها إشتراكات ومن الذي يتحملها تجاه الهيئة ؟
 
نح املؤمن عليه إجازد مرضية هل ت  -16 إذا م 

 .يتحمل املؤمن عليه حصتة في إلاشتراكات على أساس راتبه الفعلي الذي يتقاضاه خالل إلاجازة  -

ة العمل حصتها في إلاشتراكات على أساس كامل الراتب سواءم كانت إلاجازة براتب أو تتحمل جه -

 .بدون راتب 

 

  

 -17 كيف تتم معالجة دفع إلاشتراكات  الل مدد إلاجازد الخاصة بمرافقة أحد الزوجين لآل ر ؟

 حالة إلاجازة الخاصة ملرافقة الدبلوماس ي                      -

 تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي                                                          و                                                   

 حصتها وحصة املؤمن عليه باإلشتراكات                                                                                                                                         

 حالة إلاجازة الخاصة ملرافقة املوفد في إجازة دراسية -

يتحمل املؤمن عليه حصته وحصة جهة :)حالة إلاجازة الخاصة ملرافقة املؤمن عليه في القطاع الخاص -

 (.العمل في إلاشتراكات

 

 

 :مواعيد دفع إلاشتراكات للهيئة 

 

 -18 ؟(املشترك  –حصتها وحصة املؤمن عليه ) ب على جهة العمل تسديد إلاشتراكات للهيئة متى يتوج

ستحق عنه إلاشتراكات ويجوز مد هذه الفترة لغاية تاريخ 
ُ
 من أول الشهر التالي للشهر الذي ت

م
إعتبارا

 .من هذا الشهر ( 95)

 : مثال 

   695./96إشتراكات شهر 
م
 . 695./95/99ولغاية  695./9/99من ،يتم تحويلها للهيئة إعتبارا

 

  

 -19 ماذا يترتب على جهة العمل إذا لم تؤِد إلاشتراكات للهيئة في التاريخ املحدد؟

مووووووووون إلاشوووووووووتراكات املسوووووووووتحقة % 6.9ُيرتوووووووووب القوووووووووانون علوووووووووى جهوووووووووة العمووووووووول تأديوووووووووة مبلووووووووو  إضوووووووووافي بنسوووووووووبة 

 .له عن كل يوم تأخير ودون الحاجة لتوجيه إنذار او تنبيه من الهيئة 

 

  

إذا لم تقم جهة العمل بإقتطاع إلاشتراكات عن كل العاملين لديها أو جزء منهم ر أو قامت بتأدية 

 هذه الحالة ؟ ييقية ر ماهو حكم القانون فقإلاشتراكات على أساس الرواتب غير الح

21- 

من قيمة % 96ه ُيلزم القانون جهة العمل في القطاع الخاص في هذه الحاالت بأداء مبل  إضافي قدر 

 .إلاشتراكات املستحقة ودون الحاجة لتوجيه إنذار أو إخطار مسبق من الهيئة لجهة العمل 
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 :التعويضات ( حاالت إستحقاق املعاش ) ملنافع التأمينية ا

 

 -21 ما املقصود بسن إلاحالة على التقاعد ؟ وماهي شروط إستحقاق املعاش عند بلوغ هذه السن ؟

 .للمؤمن عليه واملؤمن عليها ( 06)هو بلوغ سن  -

 .سنة ( 95)ُيستحق املعاش في هذه الحالة إذ كانت مدة الخدمة  -

 

  

 إذا ما إنتهت  دمته بالفصل أو العزل من الخدمة ؟
ً
 -22 هل تستحق املؤمن عليه معاشا

 .سنة ( 95)نعم ُيستحق املعاش في هذه الحاالت ، شريطة أن تبل  مدة الخدمة  -

 بحالة إنتهاء الخدمة بقرار تأديبي من جهة العمل أو بناء على حكم قضائي وُيستحق امل -
م
عاش أيضا

 .سنة ( 95)م  إشتراط مدة الخدمة 

 .في هذه الحاالت % 11يخصم من املعاش نسبة :مالحظة *

 

  

 -23 ؟ألسباب صحية عليه الذي تنتهي  دمته ماهي شروط استحقاق املعاش للمؤمن 

املعوواش إذا إنتهووت خدمتووه موون العموول بسووبب نجووزه الكلووي عوون العموول أو عوودم يسووتحق املووؤمن عليووه  -

لياقته الصحية علوى أن تببوت حالوة ال جوز الكلوي أو عودم اللياقوة الصوحية مون قبول اليجنوة  الطبيوة 

نهي جهة العمل خدمته من العمل 
ُ
 .الخاصة بالهيئة العامة للمعاشات قبل أن ت

شووترط موودة خدمووة محووددة إلسووتحقا   -
ُ
املعوواش فووي هووذه الحوواالت حيووم ُيكتفووى بووأن يكووون املووؤمن ال ت

 م  الهيئة 
م
 .عليه مشتركا

ّقدر نسبة ال جز  -
ُ
 .أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اليجنة الطبية الخاصة بالهيئة –ت

 

  

إذا إســـتقال املـــؤمن عليـــه أو املـــؤمن عليهـــا  مـــن العمـــل بإرادتـــه مـــاهي شـــروط إســـتحقاقه للمعـــاش 

 التقاعدي ؟

24- 

 في ( 81)بلوغ       سن 
م
 سنة  6.مدة خدمة +  695././1.عاما

 في ( 81)وسن          
م
 سنة  6.مدة خدمة +  690././0.عاما

 في ( 56)وسن         
م
 .سنة  6.مدة خدمة +  697././1.عاما

 

  

هو سنة ر ما( 47)سنة ولكن عمره ( 21)وكانت مدد  دمته  2115( 3)إستقال مؤمن عليه بشهر 

 الحكم في هذه الحالة ؟

25- 

 ببلوغه سن اُيربط املع
ّ
  690.( 3)في شهر ( 81)ش، ولكن ال يتم صرفه للمؤمن عليه إال

 من املعاش املؤجل 
ّ
 .ال يجوز صرف مكافأة بهذه الحالة بدال
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 -26 ماهي شروط إستحقاق املعاش بحالة وفاد املؤمن عليه ؟

من عليه ولم يشترط القانون مدة ؤ ع على  املستحقين من ورثة املُيستحق املعاش بهذه الحالة وُيوز 

 لدى الهيئة  ىكتفيُ إلستحقا  املعاش ، حيم  محددةخدمة 
م
 ومشتركا

م
 .بأن يكون مسجال

  درهم ( 06.666)ُيصرف باإلضافة للمعاش تعويض وفاة مقداره. 

 

 

 -27 من الهيئة ؟مقدار الحد ألادنى للمعاش التقاعدي الذي يصرف  ما

 من تاريخ  96.666
م
 بدءا

م
  . .69./9/9درهم شهريا

  
 

 :حساب املعاش 

 

 -27 ؟(راتب حساب املعاش ) ماهو املقصود ب

سنوات ألاخيرة من الخدمة ( 3)متوسط راتب حساب إلاشتراك عن الو : في القطاع الحكومي  -

 على مسو قسنوات م( 3)أي مجموع رواتب حساب إلاشتراك خالل 
م
 ( .30)ا

 .سنوات ألاخيرة من الخدمة ( 5)متوسط راتب حساب إلاشتراك عن الو : القطاع الخاص  في -

 على ( 5)أي مجموع رواتب حساب إلاشتراك خالل 
م
 (.06)سنوات مقسوما

 

  

حسب املعاش الشهري ؟  -28 كيف ي 

 .سنة من الخدمة ( 95)املعاش عن  =راتب حساب املعاش × % 06 -

 .سنة ( 95)ن كل سنة تزيد على اتب حساب املعاش عمن ر % . -

 درهم ( 5.666.)سنة ، متوسط راتب حساب املعاش ( 6.)مدة الخدمة :  مثال

 سنة ( 95)عن الو % 06:    نسبة املعاش      

 سنوات ( 5)عن الو % 96+                                   

 .درهم املعاش  97.566= درهم   5.666.× % 76                                    

 

 -29 ماهو الحد ألاقص ى للمعاش ؟

  .سنة ( 35)مدة  بعدمن راتب حساب املعاش ، وُيستحق % 966

  

  -31 متى يبدأ إستحقاق املعاش ؟

  .من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء الخدمة 
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 -31 سنة ؟( 35)ماهو حكم القانون إذا زادت مدد  دمة املؤمن عليه على 

 .أشهر عن كل سنة زائدة محسوبة على أساس راتب حساب املعاش ( 3)من  مكافأة بواق  يُ 

 درهم  5.666.سنة ، وكان متوسط راتب حساب معاشه ( 31)مؤمن عليه إنتهت خدمته عن  :مثال 

 .باإلضافة للمعاش التقاعدي وهذا درهم  75.666.=  3×  5666.×  3= املكافأة 

 

  

 -32 سنة ؟( 35)تحقها املتقاعد في املعاش واملكافأد عن املدد التي تزيد على هل من منافع ا رى تس

منحووووة وفوووواة إذا إنتهووووت خدمووووة املووووؤمن عليووووه بسووووبب الوفوووواة الطبيعيووووة وتووووّوزع علووووى الورثووووة الشوووورعيين ، 

 .درهم (  06.666)ومقدارها 

 

  

 

 :حاالت إستحقاق املعاش بحالة إصابات العمل 

 

 -33 ي قانون املعاشات ؟مامعنى إصابة العمل ف

 .إلاصابة نتيجة حادث يتعرض له املؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه  -: إصابة العمل هي 

 و أإلاصابة نتيجة حادث بتعرض له املؤمن عليه خالل فترة ذهابه ملباشرة عمله  -                                 

 .ودته منه ع                                  

 .املرض املنهي الناتج عن طبيعة املواد املستخدمة في العمل  -                                 

 .الوفاة الناتجة عن إلارها  أو إلاجهاد من العمل -                                 

 

  

 ؟
ً
 -34 متى تستحق املؤمن عليه الذي يتعرض إلصابة عمل معاشا

 إذا أدت إلاصابة إلى الوفاة نعم يستح
م
  .ت مدة الخدمة غو إلى ال جز الكلي ومهما بلأق معاشا

  

حسب معاش الوفاد والعجز الكلي بسبب إصابة العمل ؟  -35 كيف ي 

 بالحد ألاقص ى ( 35)ن مدة الخدمة أمعاش تقاعدي بإفتراض 
م
من متوسط % 966سنة ،أي معاشا

 كانت مدة ا
م
 .لخدمة راتب حساب املعاش أيا

  ّقدر نسبة ال جز بقرار من اليجنة الطبية للهيئة
ُ
 .ت
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 -36 نتيجة إصابة عمل باإلضافة للمعاش ؟هل هناك منافع أ رى بحالة الوفاد والعجز الكلي 

الذي ُيصاب درهم وُيصرف للورثة بحالة الوفاة ولصاحب املعاش  75.666نعم هناك تعويض بواق  

 .ة العمل بال جز الكلي نتيجة اصاب

 

  

حسب له جزء الشهر  إذ إنتهت  دمة صاحب املعاش ولم يكمل الشهر ألا ير من  دمته ر هل ي 

 في املعاش ؟

37- 

 
م
 واحدا

م
 ولو كان يوما

م
 كامال

م
  .ُيحسب له شهرا

  

 -38 متى يبدأ إستحقاق املعاش الناتج عن إصابة عمل ؟

  .و إنتهاء الخدمة بال جز الكلي أمن اليوم التالي لتاريخ إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة 

  

إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي لدى املؤمن عليه فما هي املنافع التي يمنحها قانون 

 املعاشات له ؟

39- 

  .ال جز الكلي  تعويضإلى الناتج عن إلاصابة تعويض بنسبة ال جز 

ؤمن عليه تعرض إلصابة نشأ عنها بتر في إصب  يده وقّدرت اليجنة الطبية نجزه الجزئي بوووووووووووووووو م :مبال 

 :، فيستحق تعويض ال جز الجزئي حسب املعادلة آلاتية %  86

86 % ×75.666  =36.666  
م
 درهما

 

  

 -41 من الهيئة ؟مقدار الحد ألادنى للمعاش التقاعدي الذي يصرف  ما

 من تاريخ  96.666
م
 بدءا

م
  . .69./9/9درهم شهريا
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 :مكافأد نهاية الخدمة 

 

قــــــــــانون املعاشــــــــــات للمــــــــــؤمن عليــــــــــه الــــــــــذي لــــــــــم تســــــــــتوف شــــــــــروط يقررهــــــــــا  التيييييييييي ع فمــــــــــاهي املنــــــــــا

 إستحقاق املعاش ؟

42- 

 :مكافأة نهاية خدمة تحتسب على النحو التالي 
 املكافأد املستحقة عن كل سنة  دمة مدد الخدمة

 راتب شهر ونصف سنوات 5نة إلى س

 راتب شهرين سنوات التالية( 5)

  راتب ثالثة شهور  سنوات الالحقة( 5)

 

 

 

 

  

 -43 ماهو الراتب الذي تحتسب عليه املكافأد ؟

 (  (97)انظر جواب السؤال ) هو نفس راتب حساب املعاش 

وسوووووووووط راتوووووووووب حسوووووووووواب سووووووووونة فووووووووووي جهوووووووووة حكوميوووووووووة  وكووووووووووان مت( 99)موووووووووؤمن عليوووووووووه عموووووووووول ملووووووووودة  :مثـــــــــال 

 .بالبالث سنوات ألاخيرة من خدمته ( 6.666.)معاشه 

 درهم 956.666=  5×  6.666.×  9.5

 درهم 66.666.=  5× 6.666.× .

 درهم 06.666=  9×  6.666.×  3

 درهم 896.666= مجموع املكافأة املستحقة 

 

  

حسب  -44 له جزء الشهر ؟  إذا إنتهت  دمة املؤمن عليه مستحق املكافأد  الل الشهر هل ي 

 
م
 كامال

م
  .نعم ُيحسب له الشهر شهرا
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 :املستحقون للمعاش بعد وفاد املؤمن عليه أو صاحب املعاش 

 

 -45 ماهي مدد صرف املعاش التقاعدي ؟

  .ُيستحق املعاش من اليوم التالي إلنتهاء الخدمة ولحين وفاة صاحبه 

  

 -46 وفاد صاحبه؟ ما مصير املعاش التقاعدي بعد

 حسب أحكام القانون 
م
  .ينتقل للمستحقين من ورثته ويّوزع بينهم حصصا

  

 -47 متى تعتبر ألارملة مستحقة لنصيب في معاش زوجها ؟ ومتى ينقطع نصيبها فيه ؟

 .تستحق ألارملة نصيبها في املعاش إذا إستمرت عالقتها الزوجية حتى وفاة زوجها  -

 .اج ينقط  معاشها بالزو  -

 

 

 في معاش زوجته املتوفاد ؟
ً
 -48 هل تستحق الزوج نصيبا

 ب جز صحي يمنعه من الكسب  -: نعم بشرط  
م
 .أن يكون مصابا

 .أن تببت اليجنة الطبية الخاصة بالهيئة هذا ال جز  -         

 

  

 في معاش والده أو والدته بعد الوفاد ؟
ً
 -49 ماهي شروط إستحقاق إلابن نصيبا

 سنة ( 9.)سنة وينقط  النصيب عند بلوغه ( 9.)يكون عمره بتاريخ الوفاة أقل من أن  -

 :في الحاالت التالية (  9.)يستمر صرف النصيب ولو بل  سن : إستثناء -

 وينقط  بحالة إلتحاقه بالعمل او مزاولته املهنة او بلوغه سن  -
م
 إذا كان طالبا

         (.1 ) 
م
 .أيهما يحّل أوال

 عن الكسب وينقط  بزوال هذا ال جز مالم تقرر اليجنة إذا كان عاجز  -
م
 ا

 .الطبية إستمرار صفة نجزه      

 

  

 في املعاش ؟
ً
 -51 ماهي شروط إستحقاق ألاخ نصيبا

نفس شروط إستحقا  إلابن باإلضافة إلى إثبات انه كان يعتمد في معيشته على أخيه  -

 .املتوفى في حال حياته 

 .صيب  كما بحالة إلابن تنطبق حاالت إنقطاع الن -
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 في املعاش ؟ ومتى ينقطع نصيبها ؟وهل من املمكن أن تعود النصيب 
ً
هل تستحق البنت نصيبا

 لها بعد إلانقطاع؟

51- 

  .نعم تستحق بشرط أن تكون غير متزوجة -

 :ينقط  النصيب في الحاالت التالية -

  الزواج 

  ألالتحا  بالعمل 

  مزاولة املهنة 

 :ي الحاالت التالية عاد النصيب فيُ  -

     الطال 

 بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر                                                  

       الترمل 

 

   

 في املعاش ؟
ً
 -52 شروط إستحقاق ألا ت نصيبا

 .هنفس شروط البنت باإلضافة إلى إثبات أنها كانت تعتمد في معيشتها على املتوفى حال حيات -

 .تنطبق حاالت إنقطاع نصيب البنت وعودته على ألاخت  -

 

  

 -53 شروط إستحقاق ألاب وألام لنصيب في معاش إبنهما املتوفى ؟

 في معيشته على إبنه حال حياته  -
م
 .أن يكون ألاب معتمدا

 من إبنها املتوفى في حال حياته ، وبشرط  -
م
أن تكون ألام أرملة أو مطلقة، أو كان زوجها معاال

 ( للزوج ) أآل يكون له 
م
 أو راتبا

م
 .معاشا

 

  

 -54 هل هناك حد أدنى لنصيب املستحقين ؟

 .نعم هناك حد أدنى لنصيب املستحقين بحيم إذا قّل عن هذا الحد فيتم رفعه إليه

 166 درهم لألرملة أو الزوج. 

 066 درهم لكل من الوالدين. 

 866  (.إلاخوة  وألاخوات  –البنات  –ألاوالد ) درهم لباقي املستحقين 

 

  

 -55 متى يبدأ صرف نصيب املستحقين في املعاش ؟

  .من أول الشهر التالي لحدوث وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش 
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 :الجمع بين معاشين  –الجمع بين معاش وراتب  –حكم عودد صاحب املعاش للعمل 

 
وهـــــــــــــل يجـــــــــــــوز لــــــــــــه الجمـــــــــــــع بينـــــــــــــه إذا عــــــــــــاد املتقاعـــــــــــــد إرــــــــــــى أي عمـــــــــــــل فـــــــــــــي الدولــــــــــــة مامصـــــــــــــير معاشــــــــــــه 

 وبين راتبه من العمل ؟

56- 

 للهيئة  -
م
 م  هيئة املعاشات إذا كان العمل الجديد تابعا

م
 .يعود املتقاعد لإلشتراك مجددا

 أو أك ووووووور مووووووون قيموووووووة املعووووووواش سوووووووواءم  -
م
ُيوقوووووووف صووووووورف املعووووووواش إذا كوووووووان الراتوووووووب مووووووون العمووووووول مسووووووواويا

 .م  صندو  معاشات آخر في الدولة  كانت العودة للعمل م  جهة مشتركة م  الهيئة أو 

أمووووووا إذا كووووووان الراتووووووب موووووون العموووووول أقوووووول موووووون مقوووووودار املعوووووواش فيصوووووورف موووووون املعوووووواش بحوووووودود الفوووووور   -

 .بينه وبين الراتب

 .إذا عاد املتقاعد بسبب ال جز الكي أو عدم اللياقة الصحية للعمل فُيلغى معاشه: مالحظة

 

  

 -58 ق أن يجمع بين معاشه وراتبه من العمل دون حدود؟هل توجد إستثناءات تسمح للمتقاعد أو املستح

 تكون خدمته قد ( 5.)إذا كان املتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته  -
م
سنة فأكثر ، بشرط أال

 .إنتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي 

 .العمل او معاشها بصفتها الشخصية تجم  ألارملة بين نصيبها في معاش زوجها وبين راتبها من  -

 

  

 تقاعد للعمل بجهة مشتركة مع الهيئإذا عاد امل
ً
رهل يجوز له أن يحصل على ة وإشترك مجددا

 معاش تقاعدي عن مدد  دمته الالحقة ؟

59- 

 آخر إذا توافرت شروط إستحقاقه ، ولكنه ال يجم  بين معاشين بل ُيصرف 
م
نعم قد يستحق معاشا

 .ك ر بينهما ألااملعاش  هل

 

  

ماهو الحكم فيما إذا إستحق مواطن معاشه من صندوق معاشات أبوظبي ر ثم إلتحق بالعمل 

 لدى جهة عمل مشتركة مع الهيئة وحصل على معاش آ ر ؟

61- 

  .يجم  بين املعاشين والعكس صحي  
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 :ضم مدد الخدمة السابقة 

 

يئـــة ضــم مــدد  دماتـــه الســابقة إرـــى  دماتــه الحاليـــة كيــف تســتطيع املـــؤمن عليــه املشـــترك مــع اله

 وإحتسابها ضمن املدد التي يحسب على أساسها املعاش ؟

61- 

 :للمؤمن عليه الحق بطلب ضم مدة خدمته السابقة وفق الشروط التالية 

 . تقديم الطلب للهيئة قبل إنتهاء الخدمة -

بتوووواريخ تقووووديم طلووووب الضووووم موووون راتووووب حسوووواب إلاشووووتراك %  6.تأديووووة تكلفووووة الضووووم والبالغووووة  -

 باملدة املراد ضمها باألشهر 
م
 .مضروبا

 

  

 -62 كيف تتم تسديد تكلفة الضمر وهل يجوز تقسيطها للهيئة ؟

  .دفعة واحدة إما -

 :التقسيط وفق مايلي  أو  -

  دفعة نقدية مساوية ملقدار مكافأة نهاية الخدمة التي تقاضاها طالب الضم عن

ح
ُ
 .سم قيمة املكافأة من إجمالي تكلفة الضم املدة املراد ضمها ، وت

  يتم تقسيط باقي تكلفة الضم على أقساط شهرية ال تقل عن رب  الراتب الشهري

 تتجاوز مدة التقسيط أرب  سنوات أو 
ّ
سن الستين  بلوغهللمؤمن عليه ، على أال

 
م
 .أيهما يحّل أوال

 للهيئووووة بخصووووم أقسووواط الضووووم موووون رات 
م
بووووه الشووووهري املووووّودع تقوووديم املووووؤمن عليووووه إقوووورارا

 .بحسابه البنكي ، وذلك لحين السداد التام والحصول على براءة ذمة من الهيئة 

  بحال إنتهاء خدمة املؤمن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم إحتساب املدة

 .املضمومة بما يقابل املبال  املسددة بالفعل

 تهاء خدمته بالوفاة بشرط يسقط إلتزام املؤمن عليه بسداد أقساط الضم بحال إن

من إجمالي تكلفة الضم ، أما إذا بلغت ماتم تسديده أقل %( 56)أن يكون قد سدد 

 .فيتم إستقطاع الباقي من هذه النسبة من معاشات املستحقين %  56من 
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 :شراء مدد الخدمة إلاعتبارية 

 

 -63 مامعنى شراء مدد  دمة إعتبارية ؟

 فعلية يستطي  : مدد الخدمة إلاعتبارية 
م
هي مدد خدمة غير فعلية ، إعت رها قانون املعاشات مددا

ضاف ملدد خدمته الفعلية لغاية زيادة قيمة املعاش 
ُ
 .املؤمن عليه أن يطلب شراؤها من الهيئة وت

 

  

 -64 الخدمة إلاعتبارية التي يجوز طلب شراؤها ر وماهي شروط الشراء ؟ ماهو عدد سنوات

  .سنوات للمؤمن عليه( 5)سنوات للمؤمن عليها و ( 96)تي يجوز شراؤها مدد الخدمة ال -

  شروط الشراء: 

 . تقديم طلب الشراء قبل إنتهاء الخدمة -

 . سنة( 6.)ان تبل  مدة الخدمة عند الشراء  -

مدد × راتب حساب إلاشتراك تاريخ طلب الشراء × %   6.تسديد تكلفة الشراء وهي بوق   -

 .باألشهر الخدمة املراد شراؤها 

 كيفية تسديد تكلفة الشراء: 

 .إما دفعة واحدة -

 :أو التقسيط وفق مايلي  -

  من إجمالي تكلفة الشراء %  56دفعة نقدية أولى تعادل. 

  تتجوواوز 
م
تقسوويط البوواقي علووى أقسوواط شووهرية ال تقوول عوون ربوو  الراتووب الشووهري وعلووى أال

 مدة التقسيط أرب  سنوات أو بلوغ املؤمن عليه سن الستين أي
م
 .هما يحّل أوال

 بخصوووم أقسووواط تكلفوووة الشوووراء مووون راتبوووه الشوووهري املووووّدع 
م
. تقوووديم املوووؤمن عليوووه إقووورارا

 .بحسابه البنكي ، وذلك لحين السداد التام والحصول على براءة ذمة من الهيئة

  بحووووال إنتهوووواء خدمووووة املووووؤمن عليووووه دون أن يسوووودد كاموووول تكلفووووة الشووووراء يووووتم إحتسوووواب

 املدد املشتراة بما يقاب
م
ددة فعليا  .ل املبال  املسم

  يسووتمر تقسوويط بوواقي أقسوواط تكلفووة الشووراء وذلووك بخصوومها موون معاشووات املسووتحقين

 .بحالة إنتهاء خدمة املؤمن عليه بالوفاة قبل أن يتم تسديدها بالكامل 
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ً
 :ضم مدد الخدمة السابقة التي إستحق عنها املؤمن عليه معاشا

 
حاسب عند إنتهاء  دمته على هل يجوز للمتقاعد الذي تعود للع مل بجهة مشتركة مع الهيئة أن ي 

ي الخدمة السابقة والالحقة 
ّ
 .أساس مدت

57- 

 إلوووى مووودة خدمتووووه الجديووودة وفووووق 
م
نعوووم يجووووز لووووه ضوووم مووودة خدمتووووه السوووابقة التووووي تقاتووو ى عنهوووا معاشووووا

 :الشروط التالية

 .تقديم طلب الضم خالل سنة من تاريخ العودة للعمل -

 يزيد الع -
َ
 .سنة عند العودة للعمل( 55)مر عن أال

تشمل املدة التي يجوز ضمها ، مدة الخدمة الفعلية ، ومدد الخدمة إلاعتبارية التي تم  -

 .شراؤها

 منها  -
م
 .ضم كامل مدة الخدمة وليس جزءا

وقف صرف املعاش من تاريخ العودة للعمل بإستثناء من يجوز له الجم  بين معاشه  -

 (.51راج  سؤال )والراتب 

الفر  بين راتب حساب املعاش وراتب حساب إلاشتراك × % 6.أدية تكلفة الضم بواق  ت -

 .مدة الخدمة املضمومة باألشهر × بتاريخ تقديم الطلب 

 يقل مقدار القسط عن رب   -
َ
ؤدى تكلفة الضم دفعة واحدة ،كما يجوز تقسيطها على أال

ُ
ت

 تتعدى مدة التقسيط تاريخ إن
ّ
تهاء خدمة املؤمن عليه او بلوغه راتب حساب إلاشتراك و أال

 .سن الستين أيهما أقرب 

 بدون تكلفة الضم إذا  -
م
يتم ضم مدة الخدمة السابقة التي تقات ى املؤمن عليه عنها معاشا

 أو يقل عن مقدار املعاش 
م
كان راتب حساب إلاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساويا

 .السابق

 

 

 دد صرف سلفة على املعاش للمتقاعدين الج

 

 للتــأ ر بصـرف معاشــا هم  إلاجـراءات التــي تتخـذها الهيئــةمـاهي 
ً
بالنسـبة للمتقاعـدين الجــدد تجنبـا

. 

41- 

أشووووهر وذلووووك لحووووين ( 3)تقوووووم الهيئووووة بصوووورف سوووولفة شووووهرية معادلووووة للمعوووواش املسووووتحق ، وذلووووك ملوووودة 

 .تسوية املعاش بصفة نهائية بعد إستكمال الوثائق واملستندات الالزمة لذلك 

 .صرف السلفة من قبل صاحب املعاش عن طريق جهة العمل  ُيطلب
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 :حاالت الخصم أو الحجز على املعاش أو املكافأد  –حاالت الحرمان أو وقف الحق باملعاش 

 

علــــى إنتهــــاء  دمــــة املــــؤمن عليــــه بقــــرار تــــأديبي مــــن جهــــة العمــــل ر علــــى قــــد تترتــــب  التيييي مــــاهي  ثــــار 

 إستحقاق املعاش أو املكافأد ؟

65- 

 .يحرم املؤمن عليه من رب  املكافأة -

 .يحرم صاحب املعاش من رب  املعاش  -

 

  

مــــاهي  ثــــار التــــي تنــــتج عــــن ســــقوط أو نــــحب جنســــية الدولــــة عــــن املــــؤمن عليــــه أو عــــن صـــــاحب 

 املعاش ؟

67- 

  . الحرمان من املعاش طيلة مدة حياة صاحب املعاش

  

 -69 فأد ؟هل يجوز الخصم أو الحجز على املعاش أو املكا

 :نعم يجوز الحجز وفق الشروط التالية 

 لدين النفقة املحكوم بها من القضاء -
م
 .أن يكون الحجز تسديدا

 لدين الحكومة ألسباب تتعلق بالعمل أو إلسترداد ما ُصرف للمؤمن  -
م
أن يكون الحجز تسديدا

 .عليه من مبال  بدون وجه حق خالل خدمته 

 .و املكافأةاملعاش أ¼ عدم تجاوز نسبة الخصم  -

 

 

إذا ماتّم حرمان صاحب املعاش من قبل جهة العمل من ربع معاشه إلنتهاء  دمته بقرار تأديبي 

 ر ثم توفى ر هل تستمر الحرمان بحق املستحقين ؟

66- 

 على املستحقين دون خصم الرب 
م
  .يتم توزي  املعاش كامال

 

ما  رط او نحب جنسية الدولة عنه إذا توفي صاحب املعاش الذي تم حرمانه من املعاش لسقو 

 مصير حصص املستحقين عنه ؟

68- 

 . تؤدى أنصبة املستحقين كاملة إذا كانوا يحملون جنسية الدولة-

 .تؤدى نصف أنصبة املستحقين إذا لم يكونوا يحملون الجنسية أو تم سحبها منهم -

 

  

 



18 
 

 

 

 . واملستحقين( أصحاب املعاشات ) تحديث بيانات املتقاعدين 

 
 

واملســـــــــــــتحق تجـــــــــــــاه الهيئـــــــــــــة بعـــــــــــــد إســـــــــــــتحقاق ( صـــــــــــــاحب املعـــــــــــــاش ) املتقاعـــــــــــــد  مـــــــــــــاهي واجبـــــــــــــات

 معاشا هم وصرفها ؟

71- 

  تاشوووووووواعملا باحصووووووووأيلتووووووووزم كوووووووول موووووووون 
م
واملسووووووووتحقون أو وكالثهووووووووم تحووووووووديم بيانوووووووواتهم الشخصووووووووية سوووووووونويا

عوووووون طريووووووق تعبئووووووة إلاقوووووورار السوووووونوي وفووووووق مووووووا يصوووووودر عوووووون الهيئووووووة موووووون إعالنووووووات للتأكوووووود موووووون قانونيووووووة 

تمرار صووووووووورف املعووووووووواش ، وإبوووووووووالغ الهيئوووووووووة عووووووووون أيوووووووووة أسوووووووووباب قووووووووود توووووووووؤدي إلوووووووووى وقوووووووووف صووووووووورفه فوووووووووور إسووووووووو

 
م
مبووووووووووال  يتوجووووووووووب   لتىىىىىىىىىى    وقوعهوووووووووا ، أو إنتقالووووووووووه موووووووووون املسووووووووووتحقين إلوووووووووى املسووووووووووتحقين آلاخوووووووووورين تالفيووووووووووا

 للقانون املطالبة بها على الهيئة 
م
 :، ومن هذه ألاسباب وفقا

 .  بالعمل لدى أية جهة في الدولة إلالتحا –(    :      املتقاعد ) صاحب املعاش 

 .إلالتحا  بالعمل _ :      املستحقو                              

 زواج إلاناث _                                                                     

 (.صاحب املعاش  –املستحق )  الوفاه_                                                                   
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