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دليل الخدمات



وتقـــدم الهيئة خدمـــات ذات جـــودة عالية ألصحـــاب الحقـــوق التأمينية من مشـــتركين 

ومتقاعديـــن ومســـتفيدين عنهم، كما تقـــوم بتحســـينها بصورة مســـتمرة وذلـــك إرضاًء 

لمتعامليها سعيًا منها لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين وحفظ حقوق األجيال القادمة. 

ومما ساعد الهيئة على تحقيق ذلك مرونة قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية الذي 

حدد القواعد واألسس التي تحكم الحقوق والمنافع التأمينية األساسية، وترك بعد ذلك 

تفصيالت الكثير من األمور إلى قرارات وزارية ولوائـــح تنفيذية تصدر بعد موافقة مجلس 

إدارة الهيئة، وذلك حتى اليكون القانون ُعرضًة للتعديل من وقت آلخر وحتى تتم مواكبة 

المتغيرات في المجتمع بكل سهولة ويسر. 

مقدمة عن الهيئة

أنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية بموجب القانون االتحادي رقم (6) 

لسنة  1999، تتمتع بالشخصية االعتبارية وتكون له ا ميزانية مستقلة وملحقة بوزير المالية.

نطاق  العمل

تتولى الهيئة تطبيق أحكام قوانين معاشـــات المدنيين في الحكومـــة االتحادية وآخرها 

القانون االتحادي رقم (7) لســـنة 1999 وتعديالته والذي يتميز بالشـــمول، حيث يخضع 

ألحكامه كافـــة العاملين فـــي القطاعين العـــام والخاص بمـــا في ذلك مجلـــس الوزراء 

والمجلس الوطني االتحادي.

مجلس اإلدارة

وفقًا لقانون اإلنشـــاء يتم تشـــكيل مجلـــس إدارة الهيئة برئاســـة وزير الماليـــة وممثلين 

آخريـــن عن القطاعيـــن الحكومـــي والخاص، ويـــرأس المجلـــس معالي / محمـــد بن هادي 

الحســـيني - عضو مجلس الوزراء ووزير الدولة للشـــؤون المالية، وقد أعتبر هذا القانون 

”مجلـــس اإلدارة“ بأنه الســـلطة العليـــا للهيئة، حيث يتولـــى تصريف أمورهـــا، كما حدد 

اختصاصات المجلس والمدير العام.

اإلنجازات

حققـــت الهيئة منذ إنشـــائها إنجازات ملموســـة فـــي مد المظلـــة التأمينيـــة على كافة 

الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات االتحادية وكذلك الدوائر 

الحكوميـــة في كل من حكومـــة دبي والشـــارقة وعجمـــان ورأس الخيمـــة والفجيرة وأم 

القيويـــن باإلضافـــة إلـــى المواطنيـــن العاملين في شـــركات القطـــاع الخـــاص بالدولة 

وأصحـــاب األعمال والمشـــتغلين لحســـابهم الخـــاص وأصحاب المهـــن الحـــرة وأيضًا على 

مواطني دول مجلس. التعاون العاملين في الدولة.
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الرؤية

نظام معاشـــات رائد ومتميز ومستدام وفقًا ألفضل الممارســـات التقاعدية العالمية.

الرسالة

العمل بكفاءة وشـــفافية على تطبيق قانون معاشـــات المدنييـــن في الدولة لتحقيق 

االستقرار االجتماعي والسعادة لألجيال الحالية والمستقبلية وتقديم الخدمات التأمينية 

بطرق مبتكرة.

القيم
االبتكار واإلبداع: 

نتبنـــى االبتـــكار ونغرس فـــي العاملين لدينا ثقافـــة التجديد وممارســـات اإلبداع 
وتشجيع المبدعين.

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

ألدائنا.

الكفاءة والتميز: 
نؤكـــد إلتزامنـــا بالتميز والممارســـات اإلدارية األفضل ونعتبرهـــا خيارنا األول في 

تحقيق رسالتنا والوصول إلى رؤيتنا.

الوالء الوظيفي: 
نوفـــر كل مقومـــات الوالء الوظيفي ونعمل على مدار الســـاعة لكســـب قلوب 

وعقول موظفينا والعاملين لدينا كافة.

الشفافية والمصداقية: 
بكل شفافية ومصداقية نوفر المعلومات الالزمة للجميع بوضوح ونلتزم بكل ما 

نتخذ من قرارات.

إسعاد المتعاملين: 
حســـن التعامـــل مـــع المتعاملين والموظفين لتحقيق ســـعادة المســـتفيدين من 

الخدمات من خالل تقديم خدمات مميزة ومبتكرة.

استراتيجة الهيئة

 أي جهـــة عمل في القطاع الحكومي االتحادي أو المحلي أو 

القطاع الخاص.

هو كل شـــخص مواطن تسري عليه أحكام قانون المعاشات 

والتأمينـــات االجتماعية من خالل عمله لدى أي صاحب عمل 

في كل من القطاع الحكومي والخاص.

أي جهـــة عمل في القطـــاع الحكومي االتحادي أو المحلي أو 

القطاع الخاص.                                                                                                      

كل شخص من الورثة يستحق نصيبًا في معاش المؤمن عليه 

الذي تنتهي خدمته بالوفاة, أو بعد وفاة صاحب المعاش.

نظـــام مد الحمايـــة التأمينية لمواطنـــي دول مجلس التعاون 

الخليجـــي العامليـــن خـــارج دولهـــم فـــي أحـــد الـــدول التابعة 

للمجلس.

الشـــخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه 

الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر المشتغل لحسابه الخاص 

المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا 

أو زراعيـــًا, ويوجـــب القانون قيده في الســـجل التجاري أو أي 

سجل رسمي آخر. 
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أو زراعيـــًا, ويوجـــب القانون قيده في الســـجل التجاري أو أي 

سجل رسمي آخر. 

تصنيف المتعاملين

متقاعد

مستحق

مؤمن علیه

صاحب
مهنه حرة

صاحب
 عمل
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تحتـــوي هذه الصفحة علـــى تعريفات لبعـــض المصطلحات المســـتخدمة في هذا 
الموقع اإللكتروني.

التعريفات والمصطلحات العامة

صاحب العمل 

مؤمن عليه (مشترك)

متقاعد (صاحب معاش)

المستحقين

مد الحماية

صاحب مهنة حرة 

 أي جهـــة عمل في القطاع الحكومي االتحادي أو المحلي أو 

القطاع الخاص.

هو كل شـــخص مواطن تسري عليه أحكام قانون المعاشات 

والتأمينـــات االجتماعية من خالل عمله لدى أي صاحب عمل 

في كل من القطاع الحكومي والخاص.

أي جهـــة عمل في القطـــاع الحكومي االتحادي أو المحلي أو 

القطاع الخاص.                                                                                                      

كل شخص من الورثة يستحق نصيبًا في معاش المؤمن عليه 

الذي تنتهي خدمته بالوفاة, أو بعد وفاة صاحب المعاش.

نظـــام مد الحمايـــة التأمينية لمواطنـــي دول مجلس التعاون 

الخليجـــي العامليـــن خـــارج دولهـــم فـــي أحـــد الـــدول التابعة 

للمجلس.

الشـــخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه 

الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر المشتغل لحسابه الخاص 

المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا 

أو زراعيـــًا, ويوجـــب القانون قيده في الســـجل التجاري أو أي 

سجل رسمي آخر. 

المعانيالمصطلح
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المكافأة 

المشترك

راتب حساب االشتراك

راتب حساب المعاش 

 أي جهـــة عمل في القطاع الحكومي االتحادي أو المحلي أو 

القطاع الخاص.

هو كل شـــخص مواطن تسري عليه أحكام قانون المعاشات 

والتأمينـــات االجتماعية من خالل عمله لدى أي صاحب عمل 

في كل من القطاع الحكومي والخاص.

أي جهـــة عمل في القطـــاع الحكومي االتحادي أو المحلي أو 

القطاع الخاص.                                                                                                      

كل شخص من الورثة يستحق نصيبًا في معاش المؤمن عليه 

الذي تنتهي خدمته بالوفاة, أو بعد وفاة صاحب المعاش.

نظـــام مد الحمايـــة التأمينية لمواطنـــي دول مجلس التعاون 

الخليجـــي العامليـــن خـــارج دولهـــم فـــي أحـــد الـــدول التابعة 

للمجلس.

الشـــخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه 

الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر المشتغل لحسابه الخاص 

المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا 

أو زراعيـــًا, ويوجـــب القانون قيده في الســـجل التجاري أو أي 

سجل رسمي آخر. 

هـــي مكافأة نهاية الخدمة التي يســـتحقها المؤمن عليه عند 

انتهاء خدمته حسب أحكام القانون.

من المصطلحات المســـتخدمة لإلشـــارة للمؤمن عليه, كونه 

يدفع اشتراكات شهرية للهيئة.

هو الراتب الذي تحتسب على أساسه قيمة االشتراكات.

هـــو الراتب الذي تحتســـب على أساســـه قيمة المســـتحقات 

التأمينية.

المعانيالمصطلح
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المستندات المطلوبة:

كتاب بطلب التسجيل

مرسوم أو قانون باإلنشاء

الئحة الموارد البشرية المطبقة لدى الجهة

استمارة تسجيل صاحب العمل معبئة حسب األصول

عقد التأسيس وتعديالته

رخصه مزاولة النشاط سارية المفعول

بطاقة المنشأة / بطاقة المخولين بالتوقيع

بطاقة الهوية (المالك/ الشريك)

جواز السفر (المالك/ الشريك)

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:
زيارة بوابة الخدمات الخاصة بأصحاب العمل على الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة

تعبئة البيانات مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة

تســـجيل جهـــات العمل في القطـــاع الحكومي والخـــاص وذلك لمد مظلـــة الحماية 
التأمينية على كافة الكوادر الوطنية العاملة لديهم. 

تسجيل جهة العمل

القطاع الحكومي 

القطاع الخاص

1

2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
2 يوم عمل

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
بوابة الخدمات اإللكترونية
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المستندات المطلوبة:

تســـجيل كافـــة الكوادر الوطنيـــة العاملة فـــي القطاعات الحكوميـــة والخاصة عدى 
العاملين في إمارة أبوظبي والعاملين في القطاع الحكومي إلمارة الشارقة.

تسجيل مؤمن عليه

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:
زيارة بوابة الخدمات الخاصة بأصحاب العمل على الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة

تعبئة البيانات مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة

1

2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
2 يوم عمل

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
بوابة الخدمات اإللكترونية

استمارة بدء خدمة مؤمن عليه
صورة من بطاقة الهوية للمؤمن عليه

صورة من خالصة القيد للمؤمن عليه عند تعيينه
قرار التعيين واإلجراء الذاتي أو عقد العمل، وفق اإلجراء المتبع لدى الجهة

شهادة اللياقة الصحية معتمدة من جهة حكومية

استمارة بدء خدمة مؤمن عليه
صورة من بطاقة هوية المؤمن عليه

صورة من خالصة القيد المقدمة من المؤمن عليه عند تعيينه
شهادة اللياقة الصحية معتمدة من جهة حكومية

10

دليـــــــل الخــدمـــــات



تســـجيل مواطنـــي دولة اإلمارات العاملين في دول مجلـــس التعاون الخليجي وذلك 
بالتنسيق مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية للدولة التي يعملون بها.  

تسجيل مواطني دولة اإلمارات العاملين
في دول مجلس التعاون

المستندات المطلوبة للمتقاعدين حسب الحالة:
نموذج التسجيل معتمد من جهة العمل وجهاز التقاعد للدولة مقر العمل

صورة من بطاقة الهوية
صورة من خالصة القيد عند التعيين

صورة من إجراء التعيين أو عقد العمل موثق من الجهة المختصة
صورة شهادة لياقة صحية

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:

التعاون  التأمين في دول مجلس  إلي صناديق  العمل  الوثائق من جهة  تقديم 

التأمين  العامة للمعاشات من قبل صناديق  الهيئة  إلى  إرسال ملف الموظف 

في دول مجلس التعاون من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

gcc.uae@gpssa.gov.ae

1

2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
2 يوم عمل

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
البريد اإللكتروني

gcc.uae@gpssa.gov.ae
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تسجيل مواطني دولة اإلمارات من أصحاب األعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص 
تحت مظلة قانون المعاشات. 

تسجيل المؤمن عليه من أصحاب المهن الحرة

المستندات المطلوبة:
نموذج التسجيل

صورة من بطاقة الهوية

صورة من خالصة القيد عند التعيين

الرخصة التجارية

عقد التأسيس

تقرير طبي

كشف حساب بنكي

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:
زيارة مركز سعادة المتعاملين

إبراز المستندات المطلوبة

1

2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
3 أيام عمل

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
بوابة الخدمات اإللكترونية
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تســـجيل الموظفيـــن الذيـــن يحملون جنســـية إحـــدى دول مجلس التعـــاون الخليجي 
العاملين في الدولة.  

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة

المستندات المطلوبة للمتقاعدين حسب الحالة:
النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

المستندات المحددة لكل دولة في النموذج الموحد
صورة من جواز السفر

صورة من الهوية الوطنية الخليجية
صورة من هوية دولة اإلمارات

صورة من قرار التعيين أو عقد العمل وفق اإلجراء المتبع لدى الجهة
صورة من شهادة الميالد

زيارة بوابة الخدمات الخاصة بأصحاب العمل على الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة  

تعبئة البيانات مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة

تسجيل مواطني دول مجلس التعاون  

1

2

2 يوم  عمل لمراجعة الطلب من 
قبل الهيئة، وتعتمد المدة الالزمة 
إلنجاز المعاملة على إجراءات أجهزة 

التقاعد خارج الدولة.

تكلفة  الخدمةمتوسط  زمن الحصول على الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
بوابة الخدمات اإللكترونية
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ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية.

المستندات المطلوبة:
نموذج ضم مدة خدمة سابقة

شهادة خبرة

شهادة الراتب الحالية

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:
زيـــارة بوابـــة الخدمـــات الخاصة بأصحاب العمـــل على الموقـــع اإللكتروني الخاص 

بالهيئة

تعبئة البيانات مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة

ضم مدة خدمة سابقة

1

2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
2 يوم عمل

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
بوابة الخدمات اإللكترونية
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شراء مدة خدمة اعتبارية لغايات زيادة قيمة المعاش التقاعدي.

المستندات المطلوبة للمتقاعدين حسب الحالة:

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:

نموذج شراء مدة خدمة اعتبارية
شهادة الراتب الحالي

زيارة بوابة الخدمات الخاصة بأصحاب العمل على الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة

تعبئة البيانات مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة

شراء مدة خدمة اعتبارية

1

2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
2 يوم عمل

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
بوابة الخدمات اإللكترونية

15

دليـــــــل الخــدمـــــات



تدريب أصحاب األعمال والمؤمن عليهم على قانون المعاشات وإجراءاته. 

تقديم ورش توعوية تأمينية

1

2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
5 دقائق

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
بوابة الخدمات اإللكترونية

المستندات المطلوبة:
هذه الخدمة ال تتطلب تقديم أي مستندات.

عليه  والمؤمن  العمل  ألصحاب  المقدمة  الخدمات  ضمن  الخدمات  بوابة  زيارة 

على الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة

تعبئة البيانات المطلوبة

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:
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تقـــدم هـــذه الخدمة الرد على استفســـارات جميع المتعاملين والـــواردة من خالل 
مختلـــف القنـــوات مثـــل: مراكـــز ســـعادة المتعامليـــن ومركـــز االتصـــال والموقع 

اإللكتروني الخاص بالهيئة ومواقع التواصل االجتماعي. 

المستندات المطلوبة:
هذه الخدمة ال تتطلب تقديم أي مستندات

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:

االتصال على الرقم المجاني 80010 خالل ساعات العمل الرسمية

زيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين خالل ساعات العمل الرسمية

زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة

وسائل التواصل االجتماعي

الرد على استفسارات المتعاملين

1

2

3

4

مراكز سعادة المتعاملين
مركز اإلتصال

بوابة الخدمات اإللكترونية

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
10 دقائق

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
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احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للتحقق من استحقاق المعاش 
ومن قيمته التقديرية. 

المستندات المطلوبة:
هذه الخدمة ال تتطلب تقديم أي مستندات

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:

زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة
تعبئة البيانات المطلوبة

احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي

1
2

مراكز سعادة المتعاملين
مركز اإلتصال

بوابة الخدمات اإللكترونية

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
5 دقائق

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
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صـــرف المســـتحقات التأمينيـــة (مكافـــأة، معـــاش تقاعـــدي، معـــاش مســـتحقين، 
تعويضات) للمؤمن عليه عند انتهاء مدة خدمته طبقًا ألحكام القانون.

المستندات المطلوبة للمتقاعدين حسب الحالة:
صورة من بطاقة الهوية للمؤمن عليه 

صورة من خالصة القيد
في حالة التجنس، رسالة من وزارة الداخلية تبين تاريخ اكتساب الجنسية

اإلجراء المالي لنهاية الخدمة
قرار إنتهاء الخدمة

آخر إجراء مالي (عالوة دورية - عالوة إجتماعية)
قراراللجنة الطبية المختصة (الصادر بقرار وزاري رقم 924 لسنة 2014 - عن معالي 

وزير الصحة) الثبات حاالت العجز الطبي أو عدم اللياقة الصحية
نموذج مالي لضم مدد الخدمة السابقة (إن وجد)

فـــي حالة وفـــاة المؤمن عليه, يتـــم موافاة الهيئة بشـــهادة الوفاة وإبـــالغ الورثة 
بمراجعة الهيئة

شهادة من البنك برقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) الذي يحول عليه الراتب
استمارة نهاية خدمة المؤمن عليه، موقعة ومختومة

صرف مستحقات تأمينية 
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للمستحقين حسب الحالة:
صورة من خالصة القيد

صورة من جواز السفر
صورة من بطاقة الهوية

شهادة استمرارية دراسة البن عند سن بلوغ (21) سنة
صورة من عقد زواج اإلبنة
صورة من شهادة طالق
صورة من شهادة الوفاة

شهادة راتب توضح تاريخ التعيين
تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي عند بلوغ (21) سنة (حاالت العجز عند األبناء)

رقم حساب بنكي دولي لكل مستحق

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:
زيـــارة بوابـــة الخدمات ضمـــن الخدمات المقدمـــة ألصحاب العمـــل على الموقع 

اإللكتروني الخاص بالهيئة.  
تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة 

1

2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
10 أيوم عمل

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
بوابة الخدمات اإللكترونية
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تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين مثل رقم الهاتف والعنوان وخالصة القيد 
وجواز السفر أو الحالة الوظيفية واالجتماعية والصحية. 

المستندات المطلوبة للمتقاعدين حسب الحالة:
خالصة القيد 

جواز السفر
بطاقة الهوية

شهادة عمل (إذا عمل لدى جهة بعد التقاعد)

المستندات المطلوبة للمستحقين حسب الحالة:
خالصة القيد

جواز السفر
بطاقة الهوية

شهادة استمرار دراسة لالبن عند سن البلوغ (21 سنة)
عقد زواج اإلبنة

شهادة طالق
شهادة الوفاة

شهادة راتب توضح تاريخ التعيين
تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي عند بلوغ 21 سنة (حاالت العجز عند األبناء)

رقم حساب بنكي دولي لكل مستحق

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة

زيارة مركز سعادة المتعاملين

إبرازالمستندات المطلوبة

تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين

1
2

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
10 دقائق

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
مراكز سعادة المتعاملين

بوابة الخدمات اإللكترونية

21

دليـــــــل الخــدمـــــات



إصدار شهادة بتفاصيل المعاش الشهري للمتقاعدين والمستحقين. 
إصدار شهادة بعدم الحصول على معاش.

إصدار شهادة لمن يهمه األمر

المستندات المطلوبة:
بطاقة الهوية

الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة:

زيارة مركز سعادة المتعاملين
إبراز المستندات المطلوبة

1
2

مراكز سعادة المتعاملين
مركز اإلتصال

بوابة الخدمات اإللكترونية

متوسط  زمن الحصول على الخدمة
10 دقائق

تكلفة  الخدمة
مجانية

قنوات الحصول على الخدمة
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80010مركز اإلتصال

بوابة الخدمات اإللكترونية
www.gpssa.gov.ae

قنوات الحصول على الخدمة في مراكز سعادة المتعاملين
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