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حقوق المتعاملين مع الهيئة

واجبات المتعاملين مع الهيئة

تحرص الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اإلجتماعية على توفير خدمة متميزة تحقق رضا
المتعاملين وتفوق توقعاتهم.  

التعامل باهتمام واحترام وبشاشة. 

إنجاز كافة الخدمات في مواعيدها المقررة.

توفير الخدمات عبر القنوات التي تناسبكم ما أمكن.

التعامل بمهنية وبذل أقصى جهد لتلبية احتياجات المتعاملين.

االستجابة للطلبات المقدمة في الوقت المناسب دون تأخير.

تقليص اإلجراءات التي تعوق تقديم خدمات سريعة وسلسة. 

تقديم معلومات دقيقة حسب الخدمة المطلوبة واتباع اإلجراءات السليمة إلنجازها.

توفير كافة الفرص التي تسهم في الحصول على خدمة متميزة وعادلة.

تقديم الخدمة من خالل فريق عمل يتمتع بالمعرفة لإلجابة على كافة االستفسارات. 

نستقبل آرائكم لتطوير خدماتنا وفق مقترحاتكم. 

تقدير جهود موظفينا والتعامل معهم باحترام.  

توفير األوراق الثبوتية. 

تجهيز المستندات المطلوبة مسبقًا إلتمام المعاملة.  

إعالمنا بأسرع وقت ممكن في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات.  

إبالغنا بأي تغيير في المعلومات الشخصية أو الظروف المتعلقة بإتمام الخدمة.  

الرد على استفسارات فريق خدمة المتعاملين لخدمتكم بشكل أفضل وفي الوقت

المحدد. 

ميثاق خدمة المتعاملين 



2

الرؤية والرسالة والقيم

نسعى لنصبح المالذ اآلمن  للمتقاعدين  والرمز  الوطني  األول  للتأمين  االجتماعي  والتكافل 

المجتمعي.

الرؤية :

بالتميز في إدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين واالستثمار األمثِل للموارد المالية نوفر لألجيال

المتعاقبة األمان والطمأنينة ونضمن لهم مقومات العيش الكريم. 

القيم :

االبتكار  واإلبداع:  نتبنى  االبتكار  ونغرس  في العاملين  لدينا  ثقافة التجديد وممارسات 

اإلبداع وتشجيع المبدعين. 

العمل الجماعي: نؤمن بأن  نجاحنا  في  تحقيق رسالتنا  يظل انعكاسًا  مباشرًا  لتعاوننا

ونتيجة حقيقية ألدائنا الجماعي الخالق. 

الكفاءة والتميز: نؤكد التزامنا بالتميز  والممارسات اإلدارية  األفضل  ونعتبرها  خيارنا األول 

في تحقيق رسالتنا والوصول إلى رؤيتنا. 

الوالء الوظيفي: نوفر كل مقومات الوالء الوظيفي ونعمل على مدار الساعة لكسب قلوب

وعقول موظفينا والعاملين لدينا كافة. 

الشفافية والمصداقية:  بكل  شفافية  ومصداقية  نوفر المعلومات الالزمة للجميع بوضوح 

ونلتزم بكل ما نتخذ من قرارات. 

الرسالة :



الوثائق المطلوبة:
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صورة من جواز سفر المؤمن عليه. 

صورة من بطاقة الهوية للمؤمن عليه.

صورة من خالصة القيد المقدمة من المؤمن عليه عند تعيينه.

صورة من شهادة الميالد أو تقدير العمر.

ثالث نسخ من نموذج بدء خدمة مؤمن عليه رقم (1) المعبأ حسب األصول. 

قرار التعيين أو اإلجراء الذاتي أو عقد العمل حسب ما هو متبع لدى كل جهة بالنسبة  للقطاع

الحكومي، وبالنسبة للقطاع الخاص فيطلب أصل عقد العمل معتمدًا  من وزارة  العمل  مع

توفير ثالث نسخ منه. 

صورة الكشف  الطبي  عند  التعيين  بالنسبة  للقطاع  الحكومي، وبالنسبة للقطاع الخاص

يطلب األصل.

إستالم الرقم التأمينيتقديم طلب التسجيل تسجيل المؤمن عليه في الهيئة

 خدمة تسجيل مؤمن عليه/ المشترك

يعتبر تسجيل جميع المواطنين اإلماراتيين العاملين في دولة اإلمارات العربية المتحدة في كافة أجهزة 

العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلزاميًا لدى الهيئة، وعلى صاحب العمل القيام بتسجيلهم 

في الهيئة خالل شهر على األكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات 

الثالث التالية :

  
 

  
1 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األســبـوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

مراكز الخدمةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

اإلماراتيين المواطنين  كافة 
ودول الدولة  في  العاملين 
الخليجي  التعاون  مجلس 
عليهم تسري  والذي 
أحـكام قانــون المعاشــات

والتأمينـات االجتماعيـة.



استالم رقم االشتراك  تقديم طلب التسجيل  تسجيل صاحب العمل في الهيئة

الوثائق المطلوبة:
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كتاب مرفق به قانون أو مرسوم إنشاء المؤسسة والالئحة الخاصة بالموارد البشرية والتي توضح 

سلطة التعيين والترقية  وإنهاء  الخدمة، وكذلك  جدول  بالمزايا  الوظيفية من رواتب  وعالوات 

وغيرها.

كتاب رسمي من الوزارات ودوائر الحكومات المحلية مرفقًا به  الئحة  الموارد  البشرية  المطبقة 

لدى الجهة.

خدمة تسجيل صاحب العمل في القطاع الحكومي

والهيئات االتحادية  الحكومية  (الجهات  الحكومي  القطاع  في  العمل  أصحاب   تسجيل   يعتبر 

الجهات إلى  باإلضافة  االتحادية  الحكومة  فيها  تسهم  التي  العامة  والشركات  العامة  والمؤسسات 

باستثناء  اإلجتماعية  والتأمينات  المعاشات  لقانون  إخضاعها  المعنية  اإلمارة  تطلب  التي  المحلية 

الحكومة المحلية إلمارة أبو ظبي) إلزاميًا لدى الهيئة، حيث تقوم الهيئة بتخصيص رقم اشتراك لكل 

صاحب عمل في القطاع الحكومي، وتتم اإلشارة إلى هذا الرقم بكافة المعامالت الخاصة بالهيئة، 

ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات الثالث التالية:

  
 

  
2 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيـام / األسـبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

إجرائية – فرعيةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

الجهات الحكومية االتحادية
لمؤسسات ا و لهيئات  ا و
العامة والشركات  العامة 
الحكومة التي تسهم فيها 
االتحادية والجهات المحلية
المعنية اإلمارة   التي تطلب 
لقانون الخاضعة   إخضاعها 
ت مينا لتأ ا و لمعاشات   ا

الجتماعية



استالم رقم االشتراكتقديم طلب التسجيل  تسجيل صاحب العمل في الهيئة

خدمة تسجيل صاحب العمل في القطاع الخاص

الوثائق المطلوبة:
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استمارة التسجيل نموذج رقم (5) معبئة حسب األصول، وااللتزام بتوقيع صاحب العمل/ ختم

المنشأة.

الرخصة التجارية المصدقة من الجهات المختصة.

السجل التجاري.

بطاقة المنشأة بوزارة العمل.

بطاقة الهوية (للمالك).

جواز السفر (للمالك).

نموذج رقم (6) معبأ حسب األصول مع بيان مفصل عن أجور المؤمن عليهم من تاريخ تعيين 

المؤمن عليه، وتحديثه في شهر يناير من كل عام.

نموذج كشف استقطاع اشتراكات المؤمن شهريًا معبأ حسب األصول مبينًا فيه المبلغ المستقطع 

من  راتب  حساب  االشتراك  الخاص  بالمؤمن  عليهم  بواقع  (5%)  حصة  المؤمن  عليه، 

و(12.5%) حصة صاحب العمل.

تقوم الهيئة بتخصيص رقم اشتراك لكل  صاحب  عمل  ليتم  اإلشارة  إليه بجميع

معامالته لديها. 

  

  
 

كافة أصحاب األعمال في
القطاع الخاص (باستثناء

إمارة أبوظبي).

2 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيـام / األسبــوع
من خالل مراكز

الخدمة

إجرائية – فرعيةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

المتحدة العربية  اإلمارات  دولة  إمارات  بكافة  الخاص  القطاع  في  العمل  أصحاب  تسجيل  يعتبر 

التالية: الثالث  الخطوات  تنفيذ  طريق  عن  ذلك  ويتم  الهيئة،  لدى  إلزاميًا  ظبي)  أبو  إمارة  (باستثناء 



إستالم رقمتقديم طلب التسجيل 
اإلشتراك التأميني تسجيل المؤمن عليه في الهيئة

خدمة تسجيل أصحاب األعمال والمشتغلين
لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة

الوثائق المطلوبة:
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نموذج تسجيل لنظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم. 
المستند الرسمي الدال على نوعية النشاط وتاريخ بدئه (السجل التجاري أو الرخصة التجارية).

 صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديالت التي طرأت عليه. 
تعهد صاحب بتقديم صورة عن كافة التعديالت  التي  قد  تطرأ  مستقبًال  على  عقد  التأسيس

باإلضافة لموافاة الهيئة بصورة عن الترخيص التجاري عند كل تجديد.
نسخة من إثبات الهوية (الهوية اإلماراتية).

شهادة من الجهات  المختصة  بعدم  الحصول  على  معاش  تقاعد  من  أي  جهة  في  الدولة. 
تقرير طبي معتمد من الجهة المختصة. 

إرفاق كشف حساب بنكى آلخر ثالث سنوات  أو كشف أجور العاملين لديه.

  
 

  

2 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيـام / األسبــوع
من خالل مراكز

الخدمة

إجرائية – فرعيةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

الهيئة لدى  الحرة  المهن  وأصحاب  الخاص  لحسابهم  والمشتغلين  األعمال  أصحاب  تسجيل  يعتبر 
الخطوات تنفيذ  ذلك عن طريق  ويتم  أدناه،  الجدول  كما هو مشار في  الفئات  وتتمثل هذه  اختياريًا 

الثالث التالية:

صاحب العمل: المواطن الذي يمتلك منشأة أيًا 
كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عماًال لديه ويتخذ 

من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له.

الذي   المواطن  الخاص:  لحسابه  المشتغل 
يمارس  لحسابه  الخاص  نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا 

أو زراعيًا ويوجب القانون قيده في السجل التجاري 

أو أي سجل رسمي آخر. 

تعتمد  الذي  المواطن  الحرة:  المهنة  صاحب 
مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص ولو 

الطبيب،  المحامي،  أكثر مثل  أو  استعان بشخص 

المهندس ومن في حكمهم وكل من  المحاسب، 

يزاول أيًا من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيصًا أو 

تصريحًا من الجهة المختصة. 



تقديم الوثائق من جهة العمل
إلي صناديق التأمين في دول

مجلس التعاون 

تسجيل المؤمن عليه في الهيئة
واستالم الرقم التأميني

إرسال ملف الموظف إلى الهيئة
العامة للمعاشات من قبل صناديق

التأمين في دول مجلس التعاون

الوثائق المطلوبة:
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يعتبر تسجيل العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

لدى الهيئة إلزاميًا، وذلك بالتنسيق مع أجهزة  التقاعد  المدني/ التأمينات  االجتماعية  للدولة  التي

يعملون بها ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات الثالث التالية:

تعبئة  النموذج  الموحد  لنظام  مد  الحماية  التأمينية،  ويكون  معتمدًا  من  جهة  العمل  وجهاز

التقاعد للدولة مقر العمل. 

صورة من جواز السفر. 

صورة من بطاقة الهوية. 

صورة من خالصة القيد موضحًا فيها تاريخ التجنس إن وجد. 

صورة من شهادة الميالد. 

إجراء  التعيين  في  القطاع  الحكومي،  أو  صورة  من  عقد  العمل  موثقًا  من  الجهة  المختصة

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. 

شهادة  لياقة  صحية  من  تاريخ  االشـتراك  في  الهيئة  صـادرة  من  جـهات  العالج  الحـكومية

أو نسخة مصدقة منها. 

  

خدمة تسجيل مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
 العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي - مد الحماية

  
 

5 أيام عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

إجرائية – فرعيةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

اإلماراتيين  المواطنين  كافة 
مجلس  دول  في  العاملين 
والذي  الخليجي  التعاون 
قانـون  أحكام  عليهم  تسري 
والتأمينـات  المعاشـات 

االجتماعيـة.



تقديم الوثائق من جهة العمل
إلي الهيئة العامة للمعاشات

والتأمينات االجتماعية

تسجيل المؤمن عليه في
صناديق التأمين في دول

مجلس التعاون

إرسال ملف الموظف إلى صناديق
التأمين في دول مجلس التعاون

الوثائق المطلوبة:
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النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية معبأ حسب األصول.

المستندات المطلوبة من  أجهزة التقاعد لموطن  المؤمن  عليه.

  

خدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون
العاملين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
 

12 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

إجرائية – فرعيةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

مجلس  دول  مواطنين  كافة 
العاملين  الخليجي  التعاون 
العربية  اإلمارات  دولة  في 

المتحدة.

يعتبر تسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

كافة قطاعات العمل الحكومية والخاصة لدى أجهزة التقاعد في  دولهم  إلزاميًا، وذلك بالتنسيق مع 

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات الثالث التالية:



تقديم طلب ضم الخدمة

الوثائق المطلوبة:

9

نموذج طلب ضم مدد خدمة سابقة وإقرار بسداد التكاليف رقم( 9) ونموذج بيان مـدد الخدمة

السابقـة رقم (10) تعبأ جميعها حسب األصول. 

الشهادات الثبوتية من جهة العمل السابقة عن المدد المراد ضمها.

شهادة لمن يهمه األمر بتفاصيل الراتب  الحالي.

إجراء تغيير البيانات األساسية أو خالصة القيد (في حالة ضم مدة الخدمة قبل الحصول على

الجنسية).

  

خدمة ضم مدة الخدمة السابقة

  

 

4 أيام عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

مراكز الخدمة
إجرائية – فرعيةجهـة العمـل

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

اإلماراتيين  المواطنين  كافة 
ودول  الدولة  في  العاملين 
الخليجي  التعاون  مجلس 
تنطبق عليهم شروط  والذي 
خدمة ضم مدة خدمة سابقة

للمؤمن عليه أن يتقدم للهيئة بطلب لضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية سواء كانت 

في القطاع الحكومي أو في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد أو لدى أي صاحب عمل تسري 

حال  في  السابقة  العسكرية  الخدمة  مدة  إمكانية ضم  إلى  باإلضافة  القانون  هذا  أحكام  عليه 

االستقالة ومدة الخدمة السابقة بعد اكتساب جنسية الدولة شريطة أن يتقدم المؤمن عليه بهذا 

الطلب قبل انتهاء خدمته، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات الثالث التالية:

إستالم الرد من الهيئةإجراء المعاملة في الهيئة



تقديم طلب شراء
خدمة اعتبارية

الوثائق المطلوبة:

10

نموذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية رقم (11) معبئأ حسب األصول. 

شهادة  لمن  يهمـه  األمـر  بتفاصيـل  راتب  المؤمن  عليه  الحـالي.

  

 خدمة شراء مدة خدمة اعتبارية

  

 

4 أيام عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

مراكز الخدمة
إجرائية – فرعيةجهـة العمـل

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

اإلماراتيين  المواطنين  كافة 
ودول  الدولة  في  العاملين 
الخليجي  التعاون  مجلس 
شروط  عيهم  تنطبق  والذي 
خدمة  مدة  شراء  خدمة 

اعتبارية.

للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الحالية الفعلية، على أال تزيد 

المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها، كما 

يشترط لغايات التقدم بهذا الطلب أن تبلغ  مدة خدمة المؤمن عليه المسجلة لدى الهيئة عشرين 

سنه على األقل، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلبه قبل انتهاء خدمته، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ 

الخطوات الثالث التالية:

استالم الرد من الهيئةإجراء المعاملة في الهيئة



تقديم طلب صرف مكافأة
نهاية الخدمة

الوثائق المطلوبة:

11

صورة من جواز السفر. 
صورة من بطاقة الهوية.

صورة من خالصة القيد المقدمة من المؤمن عليه لصاحب العمل عند تعيينه (مع تحديد تاريخ
الحصول على الجنسية في حالة التجنس).

نموذج انتهاء خدمة مؤمن عليه  رقم (2) معبئًا حسب األصول من قبل صاحب العمل . 
أصل إجراء مالي نهاية الخدمة أو ما يعادلها. 
أصل قرار وزاري إنهاء الخدمة أو ما يعادلها. 

آخر إجراء مالي (عالوة دورية ـ عالوة اجتماعية). 
نموذج مالي لضم مدة الخدمة (إن وجد). 

صورة من مستند التسوية عند نهاية الخدمة (صرف أو قيد). 
كتاب صادر عن البنك الذي يتم تحويل راتب المؤمن عليه ( IBAN) وذلك تفاديًا ألي خطأ عند

تحويل المكافأة.

  

 

16 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

مراكز الخدمة
إجرائية – فرعيةجهـة العمـل

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

خدمة صرف مكافأة نهاية الخدمة

اإلماراتيين  المواطنين  كافة 
ودول  الدولة  في  العاملين 
الخليجي  التعاون  مجلس 
تنطبق عليهم شروط  والذي 
نهاية  مكافأة  صرف  خدمة 

الخدمة.

ٌتمنح هذه المكافأة للمؤمن عليه الذي ال يستحق معاشًا عند انتهاء خدمته، وُتستحق له بواقع راتب 
شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس األولى بشرط أال تقل مدة اشتراكه عن سنة 
ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثالث أشهر عن 
كل سنة مما زاد على ذلك، ولغايات صرف هذه المكافأة على صاحب العمل تزويد الهيئة بملف نهاية 
الثالث  إنهاء خدمته، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات  تاريخ  خدمة المؤمن عليه خالل شهر من 

التالية:

صرف مكافأة نهاية الخدمةإجراء المعاملة في الهيئة



تقديم طلب صرف
معاش تقاعدي

الوثائق المطلوبة:

12

صورة من جواز السفر. 
صورة من بطاقة الهوية.

صورة عن خالصة القيد المقدمة من المؤمن عليه  لصاحب  العمل  عند  تعيينه  (مع تحديد تاريخ
الحصول علي الجنسية في حالة التجنس).

ملء نموذج انتهاء خدمة مؤمن عليه رقم (2). 
أصل إجراء مالي نهاية الخدمة أو ما يعادلها. 
أصل قرار وزاري إنهاء الخدمة أو ما يعادلها. 

آخر إجراء مالي (عالوة دورية ـ عالوة اجتماعية). 
قرار اللجنة الطبية العليا لحاالت إنهاء الخدمة بسبب عدم  اللياقة  الصحية  أو العجز  أو  ألسباب

صحية تهدد حياة المؤمن عليه بالخطر.
نموذج مالي لضم مدة الخدمة (إن وجد). 

صورة من مستند التسوية عند نهاية الخدمة (صرف أو قيد) إن وجد.
كتاب صادر عن البنك الذي يتم تحويل راتب المؤمن  عليه  ( IBAN)  وذلك  تفاديًا  ألي  خطأ  عند

تحويل المعاش. 

خدمة صرف المعاش التقاعدي

  

 

  
16 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

مراكز الخدمة
إجرائية – فرعيةجهة العمل

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

اإلماراتيين  المواطنين  كافة 
ودول  الدولة  في  العاملين 
الخليجي  التعاون  مجلس 
شروط  عليهم  تنطبق  الذي 
استحقاق المعاش التقاعدي

يصرف للمؤمن عليه معاشا تقاعديًا عند انتهاء خدماته على أن تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش 
الواردة في المادة (16) من القانون االتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات  التقاعدي 
االجتماعية وتعديالته، وحتى تتمكن الهيئة من صرف المعاش للمؤمن عليه في الوقت المحدد فإن 
المعاش  أحقيته في  تثبت  التي  عليه  المؤمن  نهاية خدمة  بملف  الهيئة  بتزويد  ملزم  العمل  صاحب 
التقاعدي، وذلك خالل شهر من تاريخ انتهاء خدمته مرفقًا به الوثائق الالزمة، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ 

الخطوات الثالث التالية:

صرف المعاش التقاعدي إجراء المعاملة في الهيئة



تقديم طلب صرف
سلفة معاش

الوثائق المطلوبة:

13

نموذج طلب صرف سلفة المعاش معبأ حسب األصول.

أصل إجراء مالي نهاية الخدمة.

أصل قرار وزاري إنهاء الخدمة.

رقم حساب البنك الذي يتم تحويل المعاش إليه مرفقًا بإشعار البنك، وذلك تفاديًا ألي خطأ

في التحويل 

 خدمة سلفة المعاش

  

 

  

من 3 إلى
 5 أيام عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

مراكز الخدمة
إجرائية – فرعيةجهـة العمـل

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

اإلماراتيين  المواطنين  كافة 
ممن  الدولة  في  العاملين 
شروط  عليهم  تنطبق 
إستحقاق المعاش التقاعدي

تصرف سلفة المعاش بصفة مستعجلة للمتقاعد الجديد بما يعادل المعاش المستحق بالحد األدنى 

لمدة الخدمة( 15) سنة، وذلك بجميع حاالت استحقاق المعاش باستثناء  حالة الوفاة التي يصرف فيها 

منحة الوفاة لورثة المؤمن عليه، ويلزم للصرف تقديم طلب من المتقاعد عن طريق جهة العمل مرفقًا 

به المستند الدال على انتهاء خدمته، وتكون المدة التي تصرف عنها السلفة 3 أشهر، ويتم خصم 

السلفة من المعاش عند تسويته بصفة نهائية، وفي حال ثبوت عدم استحقاقه للمعاش ألي سبب 

تخصم قيمة السلفة المصروفة دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة، ويتم ذلك عن طريق 

تنفيذ الخطوات الثالث التالية:

صرف سلفة المعاشإجراء المعاملة في الهيئة



تقديم طلب صرف
معاش المستحقين

الوثائق المطلوبة:

14

استمارة طلب صرف حقوق المستحقين نموذج رقم(9) على أن تكون مستوفاة للبيانات الالزمة
ومعبئة حسب األصول.

شهادة الوفاة.
إعالم شرعي/ حصر إرث.

رقم الحساب الدولي ( IBAN ) للمستحقين أو الوصي والوصاية في حال وجود قصر.
إثبات حالة عدم زواج وعدم عمل للبنات فوق سن 21.

شهادة دراسية لألبناء الذكور في حال استمرارهم بالدراسة بعد سن 21.
نسخه من بطاقة الهوية لكل من الورثة.

إذا كان أحد الورثة عاجزًا عن الكسب يتم موافاتنا بشهادة صادرة من اللجنة الطبية تثبت ذلك.

خدمة صرف معاشات المستحقين من
ورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

  

 

  

16 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبوع
من خالل مراكز

الخدمة

مراكز الخدمة
جهـة العمـل

إجرائية – فرعية

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

ورثة  من  المستحقين 
صاحب  أو  عليه  المؤمن 
المعاش الذي تنطبق عليهم 

شروط اإلستحقاق. 

- في حال وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه ينتقل المعاش للمستحقين من ورثته من اعتبارًا من
  أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

- يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه خالل شهر من تاريخ الوفاة 
  وللمستحقين من الورثة  أيضا مراجعة مقر الهيئة في إمارة أبوظبي أو أحد فروعها في إمارة دبي، 

  ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات الثالث التالية:

صرف المعاشإجراء المعاملة في الهيئة
للمستحقين 



تقديم طلب إصدار شهادة

الوثائق المطلوبة:

15

صورة من جواز السفر. 
صورة من بطاقة الهوية.

خدمة إصدار شهادة لمن يهمه األمر

  

 

  

1 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

إجرائية – فرعيةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

اإلماراتيين  المواطنين  كافة 
ودول  الدولة  في  العاملين 

مجلس التعاون الخليجي.

للمؤمن عليه طلب موافاته بشهادة ضم خدمة سابقة  أو شراء مدة خدمة  اعتبارية،ولصاحب المعاش
أو المستحق من الورثة أيضًا طلب إصدار  شهادة  معاش  من  خالل  مراجعة مقر  الهيئة  في  إمارة

أبو ظبي أو أ حد فروعها في إمارة دبي، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات الثالث التالية:

إصدار الشهادة في
مركز الخدمة

إستالم الشهادة من
مركز الخدمة



تقديم طلب تعديل رقم
حساب بنكي

الوثائق المطلوبة:

16

صورة من جواز السفر. 
صورة من بطاقة الهوية. 

رقم حساب البنك الدولي IBAN الجديد المراد تحويل المعاش إليه مرفقًا بإشعار البنك، وذلك 
تفاديًا ألي خطأ في التحويل. 

براءة ذمة من البنك المحول منه المعاش.  

خدمة تعديل رقم حساب بنكي

  

 

  

1 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

إجرائية – فرعيةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

المعـــاشات أصــحــاب 
والمستحقــين من ورثة 

صاحب المعاش.

لصاحب المعاش أو أي من المستحقين من الورثة طلب تغيير حسابه البنكي الذي يتم تحويل المعاش 
إليه من خالل مراجعة مقر الهيئة في إمارة أبو ظبي أو أحد فروعها في إمارة دبي، ويتم ذلك عن طريق 

تنفيذ الخطوات الثالث التالية:

صرف المعاش فيإجراء التعديل في الهيئة 
الحساب الجديد



تقديم طلب تحديث البيانات 

الوثائق المطلوبة:

17

صورة من جواز السفر. 
صورة من بطاقة الهوية. 
صورة من خالصة القيد. 

وثائق ثبوتية لحالة المستحقين (متقاعد/ورثة) متضمنة إثبات حالة عدم عمل  وعدم  زواج
لألرملة والبنات، وفي حال ورود أي تعديل على وضع المتقاعدين  أو  المستحقين  (عمل،

زواج، دراسة، وفاة، تقاعد).

  

 

  

1 يوم عمل

الخدمة متوفرة 5
أيام / األسبــوع
مـن خالل مراكز

الخدمة

إجرائية – فرعيةمراكز الخدمة

نوع الخدمةالفئة المستهدفة المدة الالزمة
إلنجاز الخدمة

مدى توفر
الخدمة

قنوات تقديم
الخدمة

خدمة تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين (اإلقرار السنوي)

المعاشات  أصحاب 
من  والمستحقين 
ورثة صاحب المعاش.

إجراء سنوي هدفه تحديث البيانات الخاصة بأصحاب المعاشات والمتستحقين من الورثة للتحقق من   
صحة استمرارية صرف المعاش، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الخطوات الثالث التالية :

استالم نسخة منإجراء التعديل في الهيئة 
اإلقرار السنوي



 
www.gpssa.ae  :  الموقع اإللكتروني

الرقم المجاني  :  80010


