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 2013لسنة  ( 1 )وزاري رقم قرار 
 االجتماعيةلقانون المعاشات والتأمينات  الالئحة التنفيذيةبشأن 

 1999( لسنة 7رقم ) االتحاديالصادر بالقانون 
 

 ،وزير المالية

 على الدستور، االطالعبعد 

الوزارا  وصننالحيا  الوزراو والقوانين  اختصنناصننا بشنن ن   1972( لسنننة  1رقم )  االتحاديوعلى القانون 

 المعدلة له،

والقوانين المعدلة  االجتماعيةبإصدار قانون المعاشا  والت مينا   1999( لسنة 7رقم ) االتحاديوعلى القانون 

 له،

  .2013( لسنة 3رقم ) اجتماعهعاشا  والت مينا  في مجلس إدارة الهيئة العامة للم وبناو على موافقة

 :قــــــــــرر

 )التعـاريف( لفصل األولا

 (1المـادة )

 ، ما لم يقض  منهاة المعاني الموضنننننننحة قرين ك  يقصننننننند بالكلما  والعبارا  التالي هذا القرارفي تطبيق أحكام 

 :سياق النص بغير ذلك

 .العربية المتحدة اإلمارات: الدولة

 اإلمارا  العربية المتحدة. ة دولة: حكومالحكومة

 .االجتماعيةالهيئة العامة للمعاشا  والتـ مينا   :الهيئة

                                      .وزير الماليةالوزير: 

 الهيئة.مجلس إدارة  :مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة.        رئيس المجلس:

 لهيئة.امدير عام  :المدير العام

 االجتماعية والقوانينبإصننننندار قانون المعاشنننننا  والت مينا   1999( لسننننننة 7رقم ) االتحاديالقانون  القانون:

 المعدلة له.

 وفقاً لقانون الجنسية وجوازا  السفر المعمو  به. ك  من يحم  جنسية الدولة المواطن:

 صاحب العمل:

 العامة والهيئا  العامة والمؤسنننننننسنننننننا  العامة والشنننننننركا  االتحاديةالجها  الحكومية  في القطاع الحكومي:

تطلب حكومة  باإلضنننننافة إلى الجها  الحكومية المحلية التي، االتحاديةمصننننناري التي تسنننننهم فيها الحكومة وال

 .عنية إخضاعها لهذا القانوناإلمارة الم
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 أياً كان نوعه.يستخدم عماالً مواطنين لقاو أجر  اعتباريك  شخص طبيعي أو  في القطاع الخاص:

 : ك  شخص مواطن تسري عليه أحكام القانون.المؤمن عليه

 للقانون. اً أو مكاف ة حسب األحوا  وفق اً مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاش :شتراكمدة اال

يجوز له ك  مدة قضنناها المؤمن عليه في العم  وخضننل خاللها لناام المعاشننا  وكذلك المدد التي  :مدة الخدمة

 ضمها وفقاً ألحكام القانون.

 القانون.خدمته، ويستحق معاشاً بموجب أحكام  انته : ك  من صاحب المعاش

 : إكما  المؤمن عليه سن الستين.سن اإلحالة للتقاعد

بمقتضنننى  عنهين لمسنننتحقلشنننهر لصننناحب المعا  أو دورية ك  المبلغ الذي يسنننتحق من الهيئة بصنننفة  :المعاش

 .أحكام القانون

 و صاحب المعا .لمؤمن عليه أمعا  لوفاة االفي  اً نصيبك  من يستحق  :المستحق

سببه أو اإلصا :ملإصابة الع الوفاة  بة ب حد األمراض المهنية، وتعتبراإلصابة نتيجة حادث وقل أثناو العم  أو ب

الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العم  إصابة عم  متى توافر  فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار 

حكم اإلصنننننابة ك  حادث يقل للمؤمن عليه خال  فترة ذهابه  فيمل وزير الصنننننحة، ويعتبر  باالتفاقمن الوزير 

 .منهلمباشرة عمله أو عودته 

كثر اإلصنننننابة به بين المشنننننتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون  يرهم، المرض الذي ت :المرض المهني

في شنننننن ن تنايم عالقا   1980( لسنننننننة  8رقم )  االتحادي( الملحق بالقانون  1وذلك من واقل الجدو  رقم ) 

عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصنننننة،  الناشننننن وتقدر نسنننننبة العجز  ،العم  والقوانين المعدلة له

 . على المؤمن عليه خال  مزاولة المهنة أو خال  سنة من تاريخ تركه العم  إذا اهر اً ويعتبر المرض مهني

ة أية مهنة، أو بين مزاولك  عجز من شننننن نه أن يحو  كلية وبصنننننفة مسنننننتديمة بين المؤمن عليه و :العجز الكلي

يعتبر في حكم ذلك حاال  الحالة و اسننتقراريثب  ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصننة بعد عم  يتكسننب منه، و

ساق أو ،اً كلي اً فقد البصر فقد ض العقلية، أو األمراض مراحاال  األين أو فقد ذراع وساق وفقد الذراعين أو فقد ال

 المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.المزمنة و

 .إصابة عم عتبر في حكم الوفاة التي ال ت :طبيعيةالوفاة ال

 . وزير الصحةيصدر بها قرار من اللجنة الطبية التي  :اللجنة الطبية المختصة

  ير الفعلية التي يجوز للمؤمن عليه شراؤها لغايا  زيادة معاشه. ةالمد :االعتباريةمدة الخدمة 

 

 

 (نطاق تطبيق القرار) لفصل الثانيا

 ( 2المادة ) 

تسري أحكام هذا القرار على الموافين المواطنين المدنيين الذين يعملون لدى صاحب عم  في القطاع الحكومي 

 ن لدى صاحب عم  في القطاع الخاص.والعاملي
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 (قواعد التسجيل لدى الهيئة) الفصل الثالث

 :  تسجيل صاحب العملأوالا 

 ( 3المادة ) 

لتحديد نوع القطاع وذلك في ضوو التشريل المنش  له  لصاحب العم تقوم الهيئة بإجراو التصنيي القانوني  -1

 ذلك.بالذي ينطبق عليه وتبلغه 

يكون لك  من صاحب العم  في القطاع الحكومي وصاحب العم  في القطاع الخاص سج  خاص، ويعتبر  -2

 وتسوية المستحقا . االشتراكا ألداو  اً القيد في هذا السج  أساس

 

 المؤمن عليه تسجيل:  ثانياا 

 ( 4المادة ) 

 

، وعلى ك  من صاحب العم  صاحب العم تغير عطى لك  مؤمن عليه رقم ت ميني من الهيئة ال يتغير مل ي  

 والمؤمن عليه اإلشارة إلى هذا الرقم في ك  رسالة أو معاملة تتعلق بالمؤمن عليه مل الهيئة. 

 

 (5المادة )

( نش  صاحب العم  خال  شهر من تسجيله لدى الهيئة ملفاً خاصاً بالهيئة يسمى )ملي هيئة المعاشا  ي   -1

 ودع فيه المستندا  التالية:ت  

  تسجي  صاحب العم .   استمارةنسخة من 

  مبيناً فيه عدد المؤمن عليهم وتفصيال  رواتبهم. ،المؤمن عليه الذي تعده الهيئة استقطاعنسخة من كشي 

 ن الشهر السابقا  للشهر الحالي عمن البيانا  التي تثب  الفرق في قيمة البيان نسخة. 

ليهما في الفقرتين )ب،ج( من البند المشار إيلتزم صاحب العم  بموافاة الهيئة بنسخة عن ك  من المستندين  -2

 .   يحددها مجلس اإلدارة لهذه الغاية( من هذه المادة وفق الشروط التي 1)

                   

 (6المادة )

( تودع ليهععليه ملفاً خاصنناً بالهيئة يسننمى )ملي المؤمن نشنن  صنناحب العم  خال  شننهر من تسننجي  المؤمن ي  

 فيه المستندا  التالية والمحددة بقرار مجلس اإلدارة:

 قرار التعيين. 1

 بدو الخدمة. استمارة 2

 مقامها.صورة من شهادة الميالد أو ما يقوم  3

 صورة من خالصة قيد األسرة. 4

 صورة من جواز السفر. 5
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 صورة من بطاقة الهوية. 6

 بيان تدرج الراتب خال  سنوا  الخدمة. 7

المراسنننننننال  الدالة على إعارة المواي أو نقله أو إجازاته بمختلي أنواعها ومدد التدريب والبعثا   8

 الدراسية.

 الخدمة. انتهاوصورة من قرار  9

 المستندا  الدالة على نق  المؤمن عليه. 10

 .عن العم  بدون مرتب االنقطاعبيان فترا   11

 

 / االشتراكات( الفرع األول)  الفصل الرابع

  

 االشتراك: رواتب حساب أوالا 

 (7المادة )

( من القانون عن المؤمن عليه في القطاع الحكومي على النحو 2المنصوص عليها في المادة ) االشتراكا ت حسب 

 اآلتي:

و الراتب األساسي الشهري وكافة البدال  والعالوا  الشهرية والسنوية وذلك بالنسبة لرئيس مجلس الوزرا -1

 عشر. ثنيعلى ا السنوية شهرياً بقسمتها وتحسب قيمة البدال ونائبه والوزراو ومن في حكمهم، 

2-  

  االتحادي.بالنسبة لرئيس المجلس الوطني  الوزير اشتراكحساب راتب 

 االتحادية بالنسبة لعضو المجلس الوطني مكاف ة العضوي. 

والعالوة  لألوالد االجتماعيةلمعيشننننننة، والعالوة الراتب الشننننننهري األسنننننناسنننننني مضننننننافاً إليه عالوة  الو ا -3

 (،1بالنسننبة للمؤمن عليه من  ير الفئا  المشننار إليها في البندين ) ، وذلكللمواطن وبد  السننكن االجتماعية

 ( من هذه المادة. 2 )

 اشتراكهو راتب حساب  االشتراكاتب حساب ( من هذه المادة يكون الحد األقصى لر3لغايا  تطبيق البند ) -4

 الوزير.

 (8المادة )

عناصر الراتب التي يتكون منها راتب المؤمن عليه في القطاع الحكومي وفقاً لما  االشتراكا  الستقطاعيخضل 

 تجري على الراتب. استقطاعا م أية وذلك قب  خص القرار ( من هذا7ورد في المادة )

 (9المادة )

والذي  ،عن المؤمن عليه في القطاع الخاص على أساس األجر المحدد في عقد العم  االشتراكا تحسب  -1

 .ية التي تصري بصفة دائمةلعالوا  والبدال  الشهرلشهري باإلضافة إلى ايتضمن الراتب األساسي ا
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خمسين  (50.000) والحد األقصى ،درهم شهرياً  ألي (1000) االشتراكيكون الحد األدنى لراتب حساب  -2

درهـــم فال يعتد  خمسين ألي (50.000درهم أو زاد على )ألي ( 1000فإذا ق  الراتب عن ) ،درهم ألي

األدنى  ينبعد موافقة مجلس اإلدارة تعدي  الحد ، ويجوز للوزيراالشتراكا إالّ بهذين الحديـن لغايا  ت دية 

 واألقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة.

العم  فــي  التي يؤديها صاحب االشتراكا  احتساب( من هذه المادة يتم 2( و )1ين )لغايا  تطبيق البند -3

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

 المستحقة  االشتراكا  الحتساباساً يكون راتب المؤمن عليه الذي يتقاضاه في شهر يناير من ك  سنة أســ

 (.االشتراكهيئة خال  سنة ميالدية )سنوية لل

 الحتسابأساساً  االلتحاق، فيكون راتبه خال  شهر ينايرلتحق بالخدمة بعد شهر إذا كان المؤمن عليه قد ا 

الفقرة وفقاً ألحكام ويتم ت ديتهـا  ،االشتراكا ثم تحسب  ،اير من السنة التالية، وذلك حتى أو  يناالشتراكا 

 من هذا البند. )أ(

  يي ت( من هذا البند يجب مراعاة ما ب )أ،لغايا  تطبيق الفقرتين: 

 .( من هذه المادة2ليها في البند )إ التقيد بالحدود المشار .1

 ،ا وحاألحسب ببالعم   االلتحاقعليه بعد شهر يناير أو بعد شهر  إذا حصل  زيادة أو نقص في راتب المؤمن .2

 .االشتراك احتسابد بتلك الزيادة أو النقص لغايا  فال يعت

المستحقة بنسبة هذه  االشتراكا مة فيعاد النار بقيإذا حصل  زيادة على راتب المؤمن عليه ب ثر رجعي  .3

 .   الزيادة

 وال تستحق عن جزو الشهر الذي تنتهي فيه. ،كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة االشتراكا  احتسابيتم  .4

 

 االشتراكقواعد حساب : ثانياا 
 (10المادة )

ر مشمو  ب حكام القانون، فتؤدى عم  إلى آخإذا تم نق  المؤمن عليه وفق قواعد النق  السارية من صاحب  -1

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

 المنقو  منه.

تعتبر مدة الخدمة للمؤمن عليه المنقو  خدمة مستمرة ومتصلة مل  ،( من هذه المادة1لغايا  تطبيق البند ) -2

 .وية مستحقاته عنها من قب  الهيئةالخدمة السابقة دون أن تتم تس

  :الة إعارة المؤمن عليه وفقا لما ي تيفي ح االشتراكا كون ت  -3

ية أو في في حالة اإلعارة الخارج االشتراكا يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العم  في  -أ

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

 له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة اإلجازة أو اإلعارة بموافقة المدير العام.
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في حالة اإلعارة  االشتراكا ذا كان  تتحم  األجر بحصة صاحب العم  في تلتزم الجهة المعار إليها إ -ب

، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن الداخلية

 .المعار منهاعليه في الجهة 

 في حالة إجازة المؤمن علية وفق ما يلي:  االشتراكا يكون تسديد  -4

إذا كان  اإلجازة  االشتراكا حصة المؤمن عليه في العم  في القطاع الحكومي حصته و يتحم  صاحب -أ

كان  هذه اإلجازة لمرافقة الدبلوماسي أو للموفد في إجازة  سواوً  لآلخر،الخاصة لمرافقة إحدى الزوجين 

 دراسية.

لمرافقة  ،الخاصةحالة اإلجازة  ، فيشتراكا إلحصة صاحب العم  في ايتحم  المؤمن عليه حصته و -ب

سيط على مدة تساوي مدة اإلجازة ت ديتها دفعة واحدة أو بالتقمن عليه في القطاع الخاص، ويجوز له ؤالم

 ذلك بعد موافقة المدير العام.و

راتب، إذا كان  اإلجازة الخاصة بدون  االشتراكا حصة صاحب العم  في يلتزم المؤمن عليه حصته و -ج

 المدير العام. ذلك بعد موافقةة اإلجازة ويجوز له ت ديتها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة تساوي مدو

 الفرع الثاني
 االشتراكاتإجراءات تحصيل 

 (11المادة )

ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر  ،واجبة األداو من أو  الشهر التالي للشهر المستحقة عنه االشتراكا تكون 

 من هذا الشهر.

 (12المادة )

 ( من هذا11لمادة )الميعاد المقرر في اة عن للهيئ االشتراكا العم  في حالة ت خره عن ت دية يلتزم صاحب 

عن ك  يوم من أيام الت خير،  االشتراكا .%( واحد من عشرة بالمائة من 1او مبلغ إضافي بواقل )ب د القرار

للشهر الذي تستحق هذا المبلغ من أو  الشهر التالي  احتساب، على أن يتم جة إلى إنذار أو تنبيه من الهيئةودون حا

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

 تاريخ السداد التام.

 (13المادة )

عض العاملين لديه، أو لم عن ك  أو ب االشتراكا  باقتطاعي القطاع الخاص الذي لم يقم يلتزم صاحب العم  ف

 االشتراكا ( عشرة بالمائة من قيمة %10ه )ب داو مبلغ إضافي قدر ،على أساس األجور الحقيقية االشتراكا يورد 

 الحاجة إلى إنذار أو إخطار مسبق. المستحقة ودون
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 (االعتباريةضم مدد الخدمة السابقة وشراء مدد الخدمة ) الفصل الخامس

 الفرع األول
 ضم مدد الخدمة السابقة

 (14المادة )
 

 فقا للشروط اآلتية:مدد الخدمة السابقة بناًو على طلب المؤمن عليه ويكون ضم 

 أن ي قدم طلب الضم على النموذج المخصص من قب  الهيئة لهذا الغرض. -1

 .الخدمة انتهاون ي قدم الطلب قب  أ -2

ضمها، على أن تكون مستخرجة من سجال  أو ملفا   رفق بالطلب الشهادا  التي تثب  المدد المطلوبي  أن  -3

 صحاب العم  الذين ق ضي  لديهم هذه المدد.أ

 ( من القانون.4أن تكون المدد التي ي طلب ضمها قد ق ضي  في إحدى الجها  المحددة في المادة ) -4

ة على أساس راتب حساب بمحسوحصة صاحب العم  وقل حصته بوا دفعة واحدة تكاليي الضم أن يسدد -5

 ي تي: بتاريخ تقديم طلب الضم، مل مراعاة ما االشتراك

وفقاً لألسس التي يضعها مجلس اإلدارة لهذه الغاية بحيث ال يق  مقدار القسط جوز السداد على أقساط شهرية ي -أ

خدمته أيهما يح   انتهاو، وأاّل تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو الراتبالشهري عن ربل 

 أوالً.

( خمسين بالمائة من إجمالي %50) كان  قيمة ما سددهبالوفاة والمؤمن عليه طالب الضم  خدمة انته إذا  -ب

أق  من  ما سدده من إجمالي تكلفة الضم بسداد األقساط المتبقية، أما إذا كان  قيمة االلتزامفيسقط  ،تكلفة الضم

  نه.المبالغ المتبقية لبلوغ هذه النسبة من معاشا  المستحقين ع استقطاعخمسين بالمائة، فيتم  (%50نسبة )

 

 (15المادة )

 ة:تيال يجوز للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة السابقة اآل

رم عنها من المعا  أو المكاف ة حرماناً كامالً. -1  مدة الخدمة السابقة التي ح 

  مدد الخدمة المؤقتة. -2

 مدد الخدمة بالمياومة. -3

 مدد التدريب السابقة على التعيين. -4

 

 الفرع الثاني
 االعتباريةضم مدد الخدمة  

 (16)المادة 
 

 :ما ي تي االعتباريةاو مدد الخدمة يشترط لقبو  طلب المؤمن عليه شر -1

 على النموذج المخصص من الهيئة لهذا الغرض. أن ي قدم الطلب 
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 الخدمة انتهاون تقديم الطلب قب  أن يكو. 

 المحسوبة في خدمة الفعلية عشرين سنة على األق  في ال (20) أن يكون قد أمضى عند تقديم الطلب مدة

 شتراك.مدة اال

 عشــر ســنوا  ( 10)و ،خمس سنوا  للمؤمن عليه( 5)المراد شـراؤها  االعتباريةمدة الخدمة  أال تجاوز

 عليها.للمؤمن 

  ب العم  عن المدة المطلوب شراؤها محسوبة على أساسالمؤمن عليه حصته وحصة صاحسدد يأن   -هـ 

 .في تاريخ طلب الشراو االشتراكحسب راتب حساب 

واحدة، كما يجوز سدادها على أقساط وفقاً لألسس التي يضعها مجلس دفعة  كام  تكاليي الشراو يتم سداد -2

وأاّل تتجاوز مدة التقسيط بلوغ الشهري عن ربل الراتب بحيث ال يق  مقدار القسط اإلدارة لهذه الغاية، 

خدمته أيهما يح  أوالً، وفي حالة وفاة المؤمن عليه قب  أن يستكم  تسديد  انتهاوالمؤمن عليه سن الستين أو 

 يستمر تحصيلها من معاشا  المستحقين عنه. االعتباريةباقي أقساط شراو مدد الخدمة 

 

 )المعاشات( الفصل السادس 

 الفرع األول

 المعاش استحقاقحاالت 

 (17)المادة 

 

ا  المعمو  بها لدى صاحب خدمته بقرار ت ديبي وفق اإلجراولمؤمن عليه الذي تنتهي ل المعا  يستحق -1

 ة:تيإذا توافر  الشروط اآل العم 

 اً أن يرتكب المؤمن عليه مخالفة لواجبا  وايفته تستوجب إنهاو خدمته ت ديبي. 

 .ًأن يكون القرار الت ديبي نهائيا 

  ( خمس عشرة سنة على األق 15)في الت مين  االشتراكأن تبلغ مدة. 

  يصدر قرار إنهاو الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين لدى صاحب العم  بناو على القرار الت ديبي.أن 

  ما ينص عليه قرار إنهاو الخدمة. االستحقاقراعى في تحديد ي  أن    -هـ 

 :ييناآلت ينطلشرل اً ي فيستحق المعا  وفقخدمة المؤمن عليه بناو على حكم قضائ انته إذا  -2

 سنة على األق .خمس عشرة  (15) اشتراكهأن تبلغ مدة  -أ

 أن يكون الحكم القضائي نهائياً. -ب

 (18)المادة 

 ية:للشروط اآلت امعاشاً وفق باالستقالةذي تنتهي خدمته اليستحق المؤمن عليه  -1

ويثب  ذلك بالطلب الخطي الذي يقدمه إلى صاحب العم  الذي يتوجب  ،أن يقدم استقالته من العم  -أ

 عليه موافاة الهيئة بنسخة معتمدة منه.
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 .على األق  ( عشرين سنة20)في الت مين  إشراكهتبلغ مدة أن  -ب

 الخامسة والخمسين على األق . (55) أن يبلغ سن -ج

 باالستقالةالذي تنتهي خدمته  يستحق المؤمن عليه ،هذه المادة( من 1البند )من تطبيق الفقرة )ج( من  استثناو -2

وكان قد بلغ سن األربعين  28/02/2007أحكام القانون قب  تاريخ في الت مين وفق المعا  إذا كان مشتركاً 

على أن ت زاد هذه السن سنة فسنة لغايا   ،سنة عشرون (20) مقدارها اشتراك، وأكم  مدة بهذا التاريخ

 ي:ى النحو اآلت، وذلك علصري المعا 

 العمـــر إلـــى مـــن م

1 28/02/2007  27/02/2008 سنة 40   

2 28/02/2008  27/02/2009 سنة 41   

3 28/02/2009  27/02/2010 سنة 42   

4 28/02/2010  27/02/2011 سنة 43   

5 28/02/2011  27/02/2012 سنة 44   

6 28/02/2012  27/02/2013 سنة 45   

7 28/02/2013  27/02/2014 سنة 46   

8 28/02/2014  27/02/2015 سنة 47   

9 28/02/2015  27/02/2016 سنة 48   

10 28/02/2016  27/02/2017 سنة 49   

11 28/02/2017  27/02/2018 سنة 50   

 

 (19)المادة 

معاشنننناق وفقاً للشننننروط  باالسننننتقالةالتي تنتهي خدمتها  تسننننتحق المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو األرملة -1

 :تيةاآل

بنسننننخ مننننن ( مننننن هننننذه المننننادة 1المشننننار إليهننننا فنننني البننننند ) الحنننناال هننننذه أي مننننن  أن يننننتم إثبننننا  -أ

 الشهادا  مصدقة حسب األصو .

، ويثبننن  ذلنننك بخالصنننة الثامننننة عشنننرة سنننة( 18)دون سنننن أو أكثننر  اً أن يكننون للمنننؤمن عليهنننا ولننند -ب

 قيد األسرة.

 .( عشرين سنة20في الت مين ) اشتراكهاأن تبلغ مدة  -ج

م ثننننم تننننزاد هننننذه السننننن سنننننة 28/02/2007بتنننناريخ  أربعننننين سنننننة (40تبلـننننـغ مننننن العمننننر )أن  -د

 .المادةهذه ( من 2الوارد في البند ) الجدو  نحو وذلك على ،لغايا  صري المعا  فسنــة

 تية:معاشاق وفقاً للشروط اآل باالستقالةتي تنتهي خدمتها تستحق المؤمن عليها ال -2

 .( عشرين سنة20)في الت مين  اشتراكهاأن تبلغ مدة  -أ
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 الخمسين سنة على األق . (50) أن تبلغ سن -ب

في الت مين لمعا  إذا كان  مشتركة هذا البند تستحق المؤمن عليها ا ( منبمن تطبيق الفقرة ) استثناو -ج

األربعين عند  (40) وكان  قد بلغ  بهذا التاريخ سنن ،28/02/2007أحكام القانون قب  تاريخ وفق 

 على أن تزاد هذه السن سنة فسنة لغايا  صري المعا  وذلك على النحو التالي: ،استقالتهاتقديم 

 العمر إلـــى من 

1 28/02/2007  27/02/2008 سنة 40   

2 28/02/2008  27/02/2009 سنة 41   

3 28/02/2009  27/02/2010 سنة 42   

4 28/02/2010  27/02/2011 سنة 43   

5 28/02/2011  27/02/2012 سنة 44   

6 28/02/2012  27/02/2013 سنة 45   

7 28/02/2013  27/02/2014 سنة 46   

8 28/02/2014  27/02/2015 سنة 47   

9 28/02/2015  27/02/2016 سنة 48   

10 28/02/2016  27/02/2017 سنة 49   

11 28/02/2017  27/02/2018 سنة 50   

 

 (20)المادة 

 لقواعد اآلتية:ل امرسوم محلي معاشاً وفقبمرسوم اتحادي أو ؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بيستحق الم

 ب حكام القانون.  الً أن يكون المؤمن عليه مشمو -1

إذا كان المؤمن عليه ة على تخصيص المعا  تتحم  خزينة حكومة اإلمارة المعنية التكاليي الفعلية المترتب -2

بطريقة حساب التكاليي  اً قرارمجلس الرئيس مستحق للمعا  وفقاً للقانون، ويصدر  خدمته  ير انتهاوبتاريخ 

 .ة المعنيةخزينة اإلمار الهيئة على وتعود بها، المترتبة على تخصيص المعا 

 المؤمن عليه. استقالةال تنطبق أحكام هذه المادة بحالة صدور مرسوم إنهاو الخدمة بالموافقة على  -3

 

 الفرع الثاني

 المعاش  احتساب

 (21)المادة 

 للمؤمن عليه في القطاع الحكومي على النحو اآلتي:ي حسب المعا  

 ي حسب المعا  الشهري حسب المعادلة اآلتية: -1
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سنننننة  خمننننس عشننننرة (15راتننننب حسنننناب المعننننا  س المعننننا  المسننننتحق عننننن منننندة )%( × 60) - 

 اشتراك.

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

 سنة. (35)، بحد أقصى سنة

ه النسنننبة عنننن منننن راتنننب حسننناب المعنننا  وتسنننتحق هنننذ (%100)يكنننون الحننند األقصنننى للمعنننا   -ج

 وثالثين سنة.اً ( خمس35) مقدارها مدة اشتراك

مكافننن ة عنننن المننندة  سننننةخمنننس وثالثنننين  (35)يسنننتحق المنننؤمن علينننه النننذي تزيننند مننندة خدمتنننه عنننن  -ح

 .حساب المعا راتب شهر عن ك  سنة، بفئة بواقل راتب ثالثة أالزائدة، تحسب 

على  اً مقسومفي الخدمة للثالث سنوا  األخيرة  االشتراكيقصد براتب حساب المعا : متوسط راتب حساب  -2

 سنوا  ف كثر.ثالث ( 3) االشتراك( إذا بلغ  مدة 36)

فيحسب راتب حساب المعا  بواقل متوسط راتب حساب  ،سنوا ثالث ( 3شتراك عن )إذا قل  مدة اال -3

 األشهر.على عدد  اً عن كام  مدة الخدمة مقسوم االشتراك

 

 (22)المادة 

 ي:في القطاع الخاص على النحو اآلت يحسب المعا  للمؤمن عليه

 .( من هذا القرار21( من المادة )1ألحكام البند ) اً يحسب المعا  الشهري وفق -1

مقسوماً  متوسط راتب حساب االشتراك عن الخمس سنوا  األخيرة من الخدمة المعا :يقصد براتب حساب  -2

 خمس سنوا  ف كثر. (5) شتراكإذا بلغ  مدة اال (60)على 

شتراك المعا  بواقل متوسط راتب حساب االفيحسب راتب حساب  ،( سنوا 5عن ) االشتراكذا قل  مدة إ -3

 عن كام  مدة الخدمة مقسوماً على عدد األشهر.

في  االشتراك( من متوسط راتب حساب %20عن ) االشتراكراتب حساب ال يزيد أو يق  آخر أ يراعى -4

 الفعلية إن قل  عن ذلك. االشتراكة من خدمة المؤمن عليه أو مدة األربل سنوا  األخير

 (23)المادة 

يضاي للمعا  المستحق للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته  قرار،الا ( من هذ22مما نص  عليه المادة ) استثناو -1

 االشتراككم  سن الستين أيهما أق  لمدة أو ما ي اعتباريةيعية أو العجز الكلي ثالث سنوا  بالوفاة الطب

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

 :ةالحاال  اآلتي مادة علىمن هذه ال (1ال تنطبق أحكام البند ) -2

 خدمته.  انتهاوالستين أو تجاوزها عند  (60) إذا كان المؤمن عليه قد بلغ سن -أ

 سنة ف كثر.وثالثين  اً خمس( 35) االشتراكإذا بلغ  مدة  -ب

 هاو الخدمة عدم اللياقة الصحية. إذا كان سبب إن  -ج

 عم .هاو الخدمة الوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة إذا كان سبب إن -د
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حسب المعا  المستحق للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو الخاص الذي تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز ي   -3

 .وثالثين سنةاً ( خمس35) اعتبارية اشتراكالكلي نتيجة إصابة عم  على أساس مدة 

 (24)المادة 

 تيتين:( عشرة بالمائة من المعا  في الحالتين اآل%10يتم خصم نسبة ) -1

لمعا  بقرار ته بالفص  أو العز  أو اإلحالة إلى اهاو خدمللمؤمن عليه نتيجة إناً عا  مستحقكان المإذا  -أ

 .ت ديبي أو حكم قضائي

( من 16المادة )( من 11خدمته وفقاً ألحكام البند ) انتهاونتيجة  للمؤمن عليهكان المعا  مستحقاً  إذا -ب

          .القانون

وعشرين  اً خمس (25) ( من هذه المادة إذا كان  مدة خدمة المؤمن عليه قد بلغ 1إعما  أحكام البند ) ال يتم -2

 .سنة ف كثر

 الفرع الثالث

 أحكام معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء

 (25)المادة 

 تهية خدماتهم على النحو اآلتي:وى معاشا  رئيس مجلس الوزراو ونائبه والوزراو المنت س

وثالثين سنة إذا كان  المدة التي  اً ( خمس35قد بلغ  ) أن مدة الخدمة بافتراضحسب المعا  المستحق ي   -1

 قضي  في المنصب الوزاري سنتين ف كثر.

ة الخدمة الفعلية بين مد االشتراكا الفرق في ( من هذه المادة تتحم  خزينة الحكومة 1لغايا  تطبيق البند ) -2

 .االفتراضيةومدة الخدمة 

قل  المدة التي قضي  في المنصب الوزاري عن سنتين فيتم صري مكاف ة نهاية الخدمة وفقاً ألحكام ذا إ -3

 ( من القانون.38المادة )

         الجمل بين معاشه من الهيئة  ،معاشاً وفقاً ألحكام القانون استحقيجوز للوزير الذي  -أ -4

 إليه لدى صاحب عم  خاضل ألحكام القانون. من العم  الذي يعودوالراتب الذي يتقاضاه         

 عن راتب الوزير المتقاعد في حا  عودته للعم ، وتتم تسوية حقوقه  االشتراكا تؤدى  -ب   

  خدمته وفقا ألحكام القانون.  انتهاوعند        

 

 الفرع الرابع

  االتحاديأحكام معاشات أعضاء المجلس الوطني  

 (26)المادة 

ونائبي الرئيس والمراقب وعضو المجلس المنتهية عضويتهم  االتحاديت سوى معاشا  رئيس المجلس الوطني 

 على النحو اآلتي:
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( خمساً وثالثين سنة إذا كان  المدة التي قضي  في 35) قد بلغ  أن مدة الخدمة بافتراضحسب المعا  ي   -1

 عضوية المجلس فصالً تشريعياً كامالً.

ن مدة العضوية بي االشتراكا الفرق في ( من هذه المادة تتحم  خزينة الحكومة 1لغايا  تطبيق البند ) -2

 .االفتراضيةالفعلية والمدة 

 العضوية بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية. انته   بما يعاد  مكاف ة العضوية إذا يحسب المعا -3

 يجوز للمخاطبين ب حكام هذه المادة الجمل بين: -4

 .باستثناو الهيئة خر من أي جهة أخرى في الدولةعا  المستحق من الهيئة وأي معا  آالم -أ

 المعا  المستحق من الهيئة وأي راتب من أي جهة في الدولة.  -ب

 معاشاً. استحقاقهلس بعد المعا  المستحق من الهيئة ومكاف ة العضوية فيما إذا عاد لعضوية المج -ج

 سابعالفصل ال

 ستحقاقهماوشروط  المســتحقون

 (27)المادة 

، ويصري في نهاية الشهر الذي الخدمة نتهاوالمن اليوم التالي  المعا  اعتباراً  في حق المؤمن عليهيبدأ  -1

 .يستحق عنه

 عن المؤمن عليه أو صاحب المعا  من أو  الشهر التالي لتاريخ الوفاة. يبدأ حق المستحق -2

إخطار الهيئة بك   عن أي منهما أو الوكي  أو الوصي أو القيم عنه جب على صاحب المعا  أو المستحقي -3

 وفقاً ألحكام القانون. قطعه نها إيقاي صري المعا  أوواقعة من ش 

 (28)المادة 

وق  وفاة ، أن يكون زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعا في معا   اً الزوج نصيبستحقاق يشترط إل -1

مرة ك  سنتين بقرار من اللجنة الطبية  استمرارهاوالتحقق من ن الكسب، وتثب  حالة العجز ع اً عاجززوجته 

 شفائه. احتما لم تقرر هذه اللجنة عدم  المختصة، ما

2-  

قطل وي ،بتاريخ الوفاةسنة إحدى وعشرين ( 21) عنعمره ق  إذا في المعا   بنإلصري نصيب اي   -أ

 ببلو ه هذه السن.عنه 

إحدى وعشرين ( 21)بلو ه بن بعد لإل يستمر صري المعا  ،الفقرة ) أ( من هذه المادةم ستثناو من حكإ -ب

 بتاريخ الوفاة في الحاال  اآلتية:سنة 

، عن الكسبحتى زوا  صفة العجز المعا   نصيبه في صرييستمر ف :عن الكسب اً إذا كان عاجز -1

مرة ك  سنتين بقرار من اللجنة الطبية المختصة،  استمرارهاإوالتحقق من  وزوالهاحالة وتثب  هذه ال

 شفائه. احتما مالم تقرر هذه اللجنة عدم 
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مزاولته لمهنة، أو  أو التحاقه بالعم صري نصيبه في المعا  حتى تاريخ يستمر ف :طالباً  إذا كان -2

الثامنة ( 28)صري النصيب لمن بلغ سن  رتمسأقرب، وي هماالثامنة والعشرين أي( 28)بلو ه سن 

 والعشرين خال  السنة الدراسية حتى نهايتها.

 

3-  

جعي متى حدث  من طالق ر ةمطلقال ، أوالمؤمن عليه أو صاحب المعا أرام  أو أرملة تستحق  -أ

 .في معا  زوجها اً ، نصيبالطالقالوفاة وهي في عدة 

 زواجها.بينقطل معا  األرملة  -ب

4-  

عازبة أو مطلقة  ان كإذا نصيبها في المعا     مهنةكان   ير ملتحقة بعم  وال تزاو إذا البن  تستحق -أ

 .بتاريخ الوفاة ــةأو أرمل

 بشهادة صادرة عن المحكمة المختصة.  من هذا البند تثب  أي من الوقائل المشار إليها في الفقرة )أ(  -ب

عاد إليها المعا  في ي  لتحاقها بعم  أو مزاولتها لمهنة، وإيستمر صري نصيب البن  حتى زواجها أو  -ج

 أو معا  آخر.من عم  حالة طالقها أو ترملها بشرط أال يكون لها راتب 

5-  

أن يكون  بشرط( من هذه المادة 2اردة في البند )الوللشروط  اً يستحق األخ نصيبه في المعا  وفق -أ

 .حا  حياته معتمداً في معيشته على المتوفى

أن تكون شرط ( من هذه المادة  ب4الواردة في البند ) تستحق األخ  نصيبها في المعا  وفقاً للشروط -ب

 .حا  حياته معتمدة في معيشتها على المتوفى

6-  

 .أبيهكون لهما معا  عن ، بشرط أال يبنهابنه وبن  ابن اإلى ألب إذا توفي بحياة أبيه ينتق  نصيب ا -أ

 .أبيهمعاشاً عن  استحقاقه بنه إذا توفي بعدابنه وبن  ابن اإلى  ينتق  نصيب األب -ب

 ستحقاقا( من هذه المادة على 2والواردة في البند ) بنحكام الخاصة بقطل المعا  عن اإلتنطبق األ -ج

هذه المادة  ( من4بن، كما تنطبق األحكام الخاصة بقطل المعا  عن البن  والواردة في البند )بن اإلا

 بن.بنة اإلإ استحقاقإعلى 

 . حا  حياتهبنه المتوفى، إذا كان معتمداً في معيشته عليه افي معا   اً األب نصيبستحق ي -7

8-  

معاالً من كان زوجها بنها، أو إذا اتستحق األم نصيباً في المعا  إذا كان  أرملة أو مطلقة بتاريخ وفاة  -أ

 حا  حياته ولم يكن لها راتب أو معا  آخر. بنها المتوفىا

بشهادة صادرة عن المحكمة  )أ( من هذا البند المشار إليهما في الفقرة الترم  وأيتم إثبا  واقعتي الطالق  -ب

 المختصة.
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 (29)المادة 

 ، مل مراعاة القواعد اآلتية:( الملحق بالقانون1للجدو  رقم ) يتم توزيل المعا  على المستحقين وفقاً  -1

إذا تم توزيل المعا  على المستحقين وتبين أن النصيب أق  من الحد األدنى المقرر لنصيب المستحق  -أ

جاوز مجموع أنصبة المستحقين تشرط أال ي، بيتم رفعه إلى هذا الحدف( من القانون، 24في المادة )

ه يتم تخفيض نصيب ك  مستحق رفل نصيبفراتب حساب المعا ، وفي حالة حدوث هذا التجاوز 

 .إلى الحد األدنى

الملحق بالقانون على أن يتم الت كد ( 1رقم )للجدو   اً يتم توزيل أنصبة المستحقين في المعا  وفق -ب

 ( من هذا القرار.28لهذه األنصبة وفقاً ألحكام المادة ) استحقاقهممن توافر شروط 

 أكثر من مستحق في النصيب فيوزع بينهم بالتساوي. شتراكاإذا  -ج

 نصيب المستحق في المعا  في الحاال  اآلتية:يوقي صري  -2

، حيث يجوز ، ويستثنى من ذلك األرملةالمستحق بعم  براتب أكبر من نصيبه في المعا  لتحاقا -أ

 لها الجمل بين راتبها من العم  ونصيبها في المعا  المستحق لها عن زوجها.

 .بناالزواج البن  أو األخ  أو ابنة  -ب

 ألية مهنة. بناالابنة مزاولة البن  أو األخ  أو  -ج

بعم  يتقاضى منه راتباً أق  من المعا ، حيث يصري له الفرق  لتحاقهالالوقي الجزئي للمعا   -د

 بين المعا  والراتب.

 نصيب المستحق في الحاال  اآلتية:يقطل  -3

 وفاة المستحق. -أ

 زواج األرملة. -ب

 العم  وال طالباً.بن سن الحادية والعشرين ولم يكن عاجزاً عن البلوغ ا  -ج        

 

4-  

 ى نصيب المستحق في المعا  عن كام  الشهر الذي حدث فيه سبب وقفه أو قطعــه.يؤد -أ

وينطبق ذلك  ،االستحقاقأو  الشهر التالي لتاريخ سبب  المعا  منفي  يكون رد نصيب المستحق -ب

 .حق أو رده على  يره من المستحقينعلـى حالة رد المعا  للمست

 (30)المادة 

عليه أو صاحب معا  ويوزع اً ألبنائها وبناتها من زوجها المتوفى سواو أكان مؤمنينتق  نصيب الزوجة  -1

 تية:في الحاال  اآلبينهم بالتساوي 

 وفاة الزوجــة مل المؤمن عليه أو صاحب المعا . -أ

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

 بعد وفاة المؤمن عليــه أو صاحب المعا . ألرملةزواج ا -ج
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المؤمن عليه أو أرام   إلى أرملة همنصيبفينتق   لمستحقين من األبناو والبنا ،في حا  عدم وجود أحد من ا -2

 يوزع بينهن بالتساوي.ووق  وفاتها أو صاحب المعا  

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

 

 (31)المادة 

 المعا  بالنسبة للمستحق. ستحقاقاي عتد بتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعا  لغايا  توافر شروط  -1

فر في المستحق بعد وفاة المؤمن االتي تتو ستحقاقاال( من هذه المادة، يعتد بشروط 1من أحكام البند ) ستثناوا -2

 عليه أو صاحب المعا  في الحاال  اآلتية:

راتب ن يكون ألي منهن دون أ ترم  البن  أو األخ  أو األم بعد وفاة صاحب المعا  طالق أو -أ

 أو معا  آخر.

 له راتب أو معا  آخر.دون أن يكون عن الكسب  بناالعجز  -ب

 راتب أو معا  آخر.له دون أن يكون الكسب خ عن عجز األ -ج

 فتراضابي منح المستحق نصيبه في المعا   ،ج( من هذا البند ، ب،لغايا  تطبيق الفقرا  )أ -د

من أو  الشهر التالي لحدوث واقعة  عتبارااعلى أن يتم الصري  ،تاريخ الوفاة له في ستحقاقها

مستحقين اآلخرين في يشترط في ذلك أال تت ثر أنصبة الطالق أو الترم  أو ثبو  العجز، وال

فر شروط قطل اإلى  يرهم بحالة توة نصباأل هذه ال تردو ، وتتحم  الهيئة األنصبة الجديدة،المعا 

 .وفقاً ألحكام القانون هأو وقفالمعا  

 

 الفصل الثامن

 الجمع بين أكثر من معاش والجمع بين المعاش والراتب

 (32)المادة 

ي ؤدى له المعا  فلمعاشين  ستحقاقهايحار على صاحب المعا  أن يجمل بين معاشين من الهيئة، وفي حالة  -1

 .قيمة األكبر

عا  للعم  براتب بصفة إذا عــاد صاحب الم( من هذا القرار، 26( و )25دون إخال  ب حكام المادتين ) -2

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

 خدمته الالحقة. نتهاواوذلك حتى  فيوقي صري المعا  ،من العم  أكبر من المعا إذا كان الراتب  -أ

ب من العم ، يمنح من المعا  بحدود الفرق بينه وبين الراتالراتب أق  من قيمة المعا ، فإذا كان  -ب

 .خدمته نتهاوااد إليه المعا  عند ويع

معا   من هذه المادة، يجوز لصاحب المعا  أن يجمل بين معاشين أو بين (2و1البندين )من أحكام  ستثناوا -3

 وراتب في الحاال  اآلتية:

 القانون.اريخ العم  بعلى تسابقا معاشين أو بين المعا  والراتب الجمل بين إذا كان  -أ
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ة آالي درهم فإذا زاد المجموع ( تسع9,000إذا كان مجموع المعاشين أو المعا  والراتب ال يزيد على ) -ب

 ذلك ينحصر حقه فيما ال يجاوزه. على

( خمس وعشرين 25عنه معاشاً مدة ) ستحقاإذا كان صاحب المعا  قد أمضى في العم  الحكومي الذي  -ج

لألسباب المنصوص عليها  نته اعنها معاشاً قد  ستحقاأال تكون خدمته التي  رطعلى األق ، بشسنة 

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

4-  

 االتحادية العامة المؤسسا والهيئا  العامة أي من الوزارا  و لدىالعم   :يقصد بالعمل الحكومي -أ

       .، وأية جهة حكومية أخرى يسري عليها حكم القانونو المحلية الخاضعة ألحكام هذا القانونأ

 االتحاديةتملكها الحكومة  التي والمصاريالعامة لدى إحدى الشركا  العم   :حكومياا ال يعتبر العمل  -ب

 وفقاً ألحكام القانون. قطاعاً حكومياً  عتبر اتساهم بنسبة من رأسمالها حتى ولو أو أو المحلية 

5-  

لذلك  ستحقاقها، وفي حالة من الهيئةفي المعا  يحار على أي مستحق أن يجمل بين أكثر من نصيب  -أ

 يؤدى له النصيب األكبر.ف

إذا عاد المستحق للعم  بصفة دورية لدى أية جهة في الدولة بما فيها الهيئة، وكان راتبه أكبر من نصيبه  -ب

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

 المعا  بحدود الفرق بينه وبين الراتب.

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

اشها المقرر لها بصفتها الشخصية مل نصيبها من مل راتبها من العم ، كما يحق لها أن تجمل بين مع

 معا  زوجها.

 

 الفصل التاسع

 أيلولة أنصبة المستحقين

 (33)المادة 

( من 29،30وفقاً ألحكام المادتين )وقي أو يقطل ذكراً كان أو أنثى( في المعا  الذي يالولد )يؤو  نصيب  -1

إلى باقي األوالد في حدود األنصبة المستحقة لهم قب  رفعها للحد األدنى المقرر لنصيب المستحق  رارالقهذا 

معا  بقيمة ما آ  صبتهم من النأيتم تخفيض فالقطل الوقي أو  ( من القانون، فإذا زا  سبب24في المادة )

 القطل. الوقي أو إليهم بسبب 

تصري من أنصبة األوالد بحالة عدم وجود  المبالغ التي ال ( من هذه المادة تؤو 1مل مراعاة حكم البند ) -2

كام   وأأرباع المعا ،  ةثالث (3/4جاوز نصيبها )تمستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعا  بشرط أال ي

 تعدد األرام  وتوزع تلك المبالغ بينهن بالتساوي. المعا  في حا 
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( ل المعا  أو وقفه عن أحد األوالد )ذكراً كان أم أنثى ( من هذه المادة على حالة قط1م البند )ال ينطبق حك -3

 ( من القانون.31أنصبة في المعا  بعد وفاة صاحب المعا  تطبيقاً ألحكام المادة ) ستحقواا الذين

 

4-  

، أما إذا فيؤو  نصيبه إلى اآلخر ،إذا كان الوالدان مستحقين ألنصبة في المعا  وتوفى أحدهما -أ

 فيؤو  نصيبهما إلى أوالد صاحب المعا . االثنانتوفي 

نصيبهما إلى األرملة بشرط  إذا قطل معا  الوالدين مل عدم وجود مستحقين  ير األرملة، فيؤو  -ب

 أرباع المعا .  ةثالث ( 3/4)جاوز نصيبها تأال ي

يؤو  نصيبهما إليهم بشرط أال ف ،ةإذا قطل معا  الوالدين مل عدم وجود مستحقين سوى اإلخو -ج

 نصي المعا .(  1/2)جاوز نصيبهم ي

5-  

عدم وجود أي منهم  ، وفي حا خوتهفيؤو  نصيبه إلى بقية إ ،في المعا  قطل نصيب األخإذا  -أ

 يؤو  النصيب إلى أوالد صاحب المعا .ف

على أال  اإليهم يؤو  نصيبهمف ،وجد مستحق  ير الوالدينلم يو في المعا  إذا قطل نصيب اإلخوة -ب

 أرباع المعا . ةثالث( 3/4)جاوز نصيب الوالدين تي

يؤو  نصيبهم إليها بشرط أال فرملة، األ في المعا  ولم يوجد مستحق  ير قطل نصيب اإلخوة إذا -ج

 أرباع المعا . ةثالث (3/4) يجاوز نصيبها

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

 إلى ما كان  عليه قب  الوقي. تعود األنصبة، فإن سبب إيقاي نصيب المستحق في المعا  زا إذا  -7

 يؤو  إلى الهيئة النصيب الذي ال يرد ألحد.  -8

 

 الفصل العاشر

 الحرمان أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة

 (34المادة )

بقرار ت ديبي تصدره الجهة  من المعا  أو المكاف ة إال رمان المؤمن عليه أو صاحب المعا ال يجوز ح -1

من المؤمن عليه قب   شريطة أن يصدر هذا القرار عن األعما  التي وق ع  المختصة لدى صاحب العم 

 خدماته. انتهاو

ألحكام القانون إلى صاحب المعا  أو  اً إجراو خصم أو توقيل حجز على المبالغ الواجبة األداو وفقال يجوز  -2

 الواردة فيها:  ديون التالية وحسب األولوية للالمكاف ة أو المستحقين إال

 دين النفقة الشرعية المحكوم بها من القضاو. -أ
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ري ص   ما ستردادالعليه لسبب يتعلق ب داو عمله أو يكون مطلوباً من المؤمن  دين الحكومة لسداد ما -ب

 إليه بدون وجه حق.

 من هذه المادة:( 2( و )1لغايا  تطبيق البندين ) -3

 .الربلحدود  المعا  أو المكاف ةمن جاوز قرار الحرمان ال يجوز أن ي -أ

 المعا  أو المكاف ة. ربل الحجز حدودالخصم أو  يجاوز حدودن ال يجوز أ -ب

فيخصنننم لمصنننلحة الدين الذي يليه في األولوية المتبقي  ،إذا لم يسنننتغرق أحد الديون ربل المعا  أو المكاف ة -4

 من مقدار الربل.

جاوز مجموع الخصم تفيجري الخصم لمصلحتها بنسبة ك  دين على أال ي ،الشرعيةإذا تعدد  ديون النفقة  -5

 حدود الربل. 

 (35المادة )

لمستحق له سحب  منه فيحرم من المعا  ا إذا سقط  جنسية الدولة عن المؤمن عليه أو صاحب المعا  أو -1

التالي  وذلك من أو  الشهرؤدى للمستحقين عنه كام  أنصبتهم، فيته في حالة وفاوفقاً ألحكام القانون، و

 .الدولةن مواطني لتاريخ الوفاة بشرط أن يكونوا م

 فيؤدى له نصي نصيبهجنسيتها الدولة أو سحب  منه من  ير مواطني  المستحق لحصة في المعا إذا كان  -2

 .من المعا 

 لفصل الحادي عشرا

 األحكام العامة

 (36المادة )

 و يتعارض مل أحكام هذا القرار.أيخالي يلغى ك  حكم 

 (37المـادة )

 نشره.يعم  به من تاريخ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و

 

 حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                                                                                                           وزير المالية  -نائب حاكم دبي 

 رئيس مجلس إدارة الهيئة 


