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مقدمة 
ــتقرار  ــان االس ــن لضم ــدول للمواطني ــا ال ــة توفره ــة اجتماعي ــة حماي ــي أنظم ــد ه ــة التقاع أنظم
ــة عمريــة يصعــب عليهــم خاللهــا العمــل أو فــي  االجتماعــي واالقتصــادي بعــد وصولهــم لمرحل

ــة أو مــرض أقعدهــم عــن العمــل. حــال تعرضهــم إلصاب

تقــوم فكــرة أنظمــة التقاعــد علــى اســتقطاع نســبة مــن الراتــب الشــهري للمؤمــن عليهــم ومــن 
ــال القادمــة،  ــاء بااللتزامــات تجــاه األجي ــاء أصــول مســتقبلية لإليف ــام باســتثمارها وبن ــم القي ث
ــه بنــاء علــى  وعنــد بلــوغ المؤمــن عليــه لســن التقاعــد، يبــدأ النظــام بصــرف معــاش تقاعــدي ل
نســبة يحددهــا القانــون، كمــا يوفــر النظــام، مكافــأة نهايــة خدمــة للمواطنيــن الذيــن يتقدمــون 

ــل اســتيفاء شــروط التقاعــد.   باســتقاالتهم قب

ــون رقــم 2 لســنة 2000 فــي شــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد  وفــي عــام 2000 َصــدر القان
ــتراكات  ــد، إلدارة االش ــي للتقاع ــدوق أبوظب ــيس صن ــك تأس ــع ذل ــي، وتب ــارة أبوظب ــة إلم المدني
التقاعديــة ونهايــة الخدمــة للمواطنيــن فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص عن طريق االســتثمار 
المضمــون، طويــل األجــل لضمــان االســتدامة الماليــة.. وضمــان الدخــل المســتمر والحيــاة الكريمة 

للمواطنيــن وأســرهم.   

ــن  ــن العاملي ــط المواطني ــمل فق ــدوره  يش ــذ ص ــي من ــارة أبوظب ــي إم ــد ف ــون التقاع وكان قان
الصندوق قــرارًا  أعلــن   2022 عــام  فــي  ولكــن  والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  فــي 
الحــرة  والمهــن  العمــل  أصحــاب  أنفســهم من  لحســاب  بشــمول المواطنين العاملين 
أبوظبي، وإتاحة تســجيلهم كمؤّمن  إمــارة  فــي  التقاعــد  بقانــون  التجاريــة  واألنشــطة 
ــاع  ــي القط ــم ف ــن عليه ــة المؤّم ــم معامل ــم معاملته ــى أن يت ــًا، عل عليهم لدى الصندوق اختياري
ــاع  ــي القط ــن ف ــن العاملي ــم المواطني ــة أبوظبي نحو دع ــات حكوم ــع توّجه ــيًا م ــاص، تماش الخ
ــة  ــة التأميني ــر الحماي ــعي الصندوق لتوفي ــروعات والمهن الحرة، وس ــن أصحاب المش الخاص م

اإلمــارة. فــي  لجميع المواطنيــن  والحياة الكريمــة 
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يمارســون لحســابهم  الذيــن  المواطنيــن  أنفســهم  بالعامليــن لحســاب  ُيقصــد 
ــًا أو أي  ــجاًل تجاري ــم س ــة ولديه ــة أو زراعي ــة أو صناعي ــطة تجاري ــاص أنش الخ
ــد  ــي، وق ــارة أبوظب ــي إم ــاص ف ــات االختص ــن جه ــادر م ــر ص ــمي آخ ــجل رس س
ــه  ــذي يزاول يكونــوا ممــن يمتلكــون منشــأة مــا وكذلــك مــن يتخــذ مــن العمــل ال
ــل  ــن الحــرة مث ــه، أو مــن أصحــاب المه ــن لدي ــة ويســتخدم عاملي ــة أو حرف مهن

ــة. ــن المماثل ــن المه ــا م ــدس وغيره ــب أو المهن ــي أو الطبي المحام

المهندسالطبيب المحامي 

آلية التسجيل

شروط التسجيل

تســجيل أصحــاب العمــل أو المهــن الحــرة فــي نظــام التقاعــد فــي إمــارة أبوظبــي 
ــن  ــم م ــث ُيمكنه ــن حي ــة المواطني ــي مصلح ــب ف ــو يص ــك فه ــع ذل ــاري، وم اختي
الصنــدوق  يقّدمهــا  والمميزات التــي  التأمينيــة  المنافــع  كافــة  مــن  االســتفادة 

للمســجلين لديــه.  

حــدد الصنــدوق مجموعــة مــن الشــروط لتســجيل أصحــاب 
العمــل والمهــن الحــرة وهــي: 

• أال يقل سنه عن 18 سنة وال يزيد عن 60 سنة للرجل 
  و55 للمرأة. 

• أن يكـون الئقًا صحيـًا بشهادة طبية صادرة عن الجهات 
   الطبية المختصة في اإلمارة.  

• أن يكون حاصاًل على جنسية الدولة عند التسجيل. 

• أال يكون مؤمنًا عليه لدى أي من الجهات التقاعدية
  في الدولة.

• أال يكون من أصحاب المعاشات التقاعدية من 
   أي صندوق تقاعدي في الدولة.

• أال يكون من المتقاعدين العسكريين.

• تقديم العامل لحساب نفسه المستندات الرسمية والرخص 
   التجارية للجهة التي يملكها أو شريك بها )بدون 

   عقد عمل( من الجهات الرسمية المعتمدة
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طريقة التسجيل

المستندات المطلوبة للتسجيل

وضــع الصنــدوق آليــة ســهلة وميســرة لتســجيل أصحــاب العمــل 
والمهــن الحــرة الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط التســجيل فــي 
ــب  ــدم بطل ــر التق ــك عب ــي وذل ــارة أبوظب ــي إم ــد ف ــام التقاع نظ
مباشــر للصنــدوق أو رقميــًا عبــر الموقــع اإللكترونــي للصنــدوق.

•  تقديــم إقــرار إثبــات للدخــل يدعــم شــريحة الدخــل التــي تــم 
اختيارهــا فــي التســجيل, وآخــر بأنــه غيــر مؤمــن عليــه  لــدى أي 

صنــدوق تقاعــدي فــي الدولــة.  
 

التقاعديــة   االشــتراكات  لمبالــغ  المباشــر  الخصــم  اســتمارة   •
واإلقــرار بالموافقــة علــى الخصــم إذا لــم تكــن جهــة العمــل

التي سجل من خاللها مدرجة في قناة الخصم المباشر.
)سيتم توفيرها من قبل الصندوق(

• الرخصة الصادرة من جهات االختصاص .

• نسخة من  نتيجة الفحص الطبي.

  



9 العاملون لحساب أنفسهم8

رحلة المؤمن
عليه مع الصندوق
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حقوق وواجبات المؤمن عليه
أواًل: واجبات والتزامات المؤمن عليهم:

1- االشتراكات:

تَغيُر الدخل بعد االشتراك:

حاالت إيقاف وإلغاء االشتراك: 

المبالغ اإلضافية: 

شرائح الدخل التي يُمكن للمواطن االختيار منها :

العاملون لحساب
 أنفسهم

الحكومة

ُتحســب االشــتراكات التقاعديــة وفقــا لقــرار شــمول العامليــن لحســاب أنفســهم حســب اختيــار المواطــن نفســه، إذ تــم تحديــد 
20 شــريحة مختلفــة مــن الدخل يمكــن ألصحــاب العمل اختيار المناســب منها، علــى أن ُتحســب االشــتراكات الشــهرية 
ــم،  ــى 12,750 دره ــد أدن ــهري التي تم اختيارها بح ــل الش ــريحة الدخ ــن ش ــع 20% م ــن عليه بواق ــى المؤّم ــتحقة عل المس
وحــد أقصــى 200 ألــف درهــم. فيمــا تتحمــل الحكومــة 6% مــن قيمــة االشــتراكات أســوة بالقطاعيــن الحكومــي والخــاص. 

ويحــق للمؤمــن عليــه العامــل لحســاب نفســه تغييــر قيمــة األجــر الــذي يتقاضــاه مــرة كل ســنة.

ــه بعــد التســجيل فــي الصنــدوق  ــو تغيــر دخــل العامــل لحســاب نفســه مــن النشــاط الــذي يزاول قــد يتســاءل البعــض مــاذا ل
واالشــتراك فــي شــريحة معينــة ســواء بالزيــادة أو النقصــان فــي أي وقــت؟ وهنــا وجــب التنويــه إلــى أن الصنــدوق نظــم هــذا 
األمــر، إذ أتــاح الفرصــة للعامليــن لحســاب أنفســهم تحديــث بيانــات الدخــل الــذي يحصلــون عليــه فــي شــهر ينايــر مــن كل عــام   
عــن طريــق تقديــم طلــب فــي خدمــة االشــتراكات الذكيــة عبــر الموقــع اإللكترونــي للصنــدوق علــى أن يلتــزم بشــريحة دخــل 

محــددة وفقــًا للضوابــط والشــروط التــي يضعهــا الصنــدوق. 

  يمكن للعامل لحساب نفسه إيقاف اشتراكه في الصندوق متى رغب في ذلك وكذلك في حال:

1-  إغالق الشركة أو إيقاف النشاط.
2-  في حالة التحاق المؤمن عليه بجهة عمل تخضع ألي من أنظمة التقاعد المعمول بها في الدولة.  

3-  في حال عدم سداد االشتراك لمدة )6( أشهر متتالية يتم إيقاف االشتراك من بداية الشهر الذي لم 
       يتم تسديد االشتراك عنه. 

تكون االشتراكات واجبة األداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنُه ويجوز سدادها خالل 20 يومًا.
فــي حــال تأخــر المؤمــن عليــه عــن ســداد االشــتراكات التقاعديــة فــي الموعــد المحــدد حســب القانــون فإنــه يلتــزم بــأداء مبلــغ 

إضافــي بواقــع ) 0.1 %( مــن قيمتهــا عــن كل يــوم تأخيــر حتــى تاريــخ الســداد وذلــك دون الحاجــة إلــى إنــذار أو تنبيــه .
يتــم احتســاب المبالــغ اإلضافيــة اعتبــارًا مــن اليــوم )21( مــن الشــهر التالــي للشــهر الــذي تســتحق عنــه االشــتراكات الشــهرية 

وحتــى تاريــخ الســداد.

 %20 %6
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العجز الكلي أو الوفاة:ثانيًا: حقوق المؤمن عليه:

ــه  ــن ل ــي تضم ــة الت ــع التأميني ــا والمناف ــن المزاي ــد م ــد بالعدي ــي للتقاع ــدوق أبوظب ــدى صن ــجل ل ــه المس ــن علي ــع المؤم يتمت
وألســرته الحيــاة الكريمــة بعــد التقاعــد وتؤمــن مســتقبلهم، مثــل اســتحقاق المعــاش التقاعــدي لــه وللمســتحقين مــن بعــده 

ــة الخدمــة وغيرهــا مــن المنافــع. ومكافــأة نهاي

يســتحق المؤمــن عليــه المعــاش التقاعــدي فــي حــال حــدوث أي طــارئ طبــي تــم إثباتــه عــن طريــق اللجنــة الطبيــة المختصــة 
بذلــك، أو فــي حــال وفاتــه، ويصــرف للمؤمــن عليــه المعــاش التقاعــدي بصــرف النظــر عــن عــدد ســنوات خدمتــه أو عمــره، 

وذلــك لتأميــن مســتقبله وضمــان العيــش الكريــم لــه وألســرته. 

1- المعاش التقاعدي:
استحقاق المعاش التقاعدي:  

يستحق المؤمن عليه العامل لحساب نفسه المعاش التقاعدي في عدة حاالت:

امرأة متزوجة ولديها أبناء:
 أن تكون المرأة لديها أبناء ومدة خدمة 

)15( سنة بصرف النظر عن العمر
 أو )10( سنوات وعمرها 50 سنة. 

استكمال سنوات الخدمة:
 25 عامًا للمؤمن عليه سواء 

رجل أو امرأة.

بلوغ سن اإلحالة للتقاعد:
 60 سنة للرجل و 55 للمرأة مع 

10 سنوات خدمة. 
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طريقة حساب المعاش التقاعدي:

2- تعويض الوفاة:

3- مكافأة المدة الطويلة )أكثر من 25 سنة خدمة(:

المعاش التقاعدي بعد وفاة المؤمن عليهم:

يتم حساب المعاش التقاعدي للمؤمن عليه وفقًا للتالي: 
متوسط الراتب الذي تؤدى على أساسه االشتراكات التقاعدية آلخر ست سنوات X عدد سنوات الخدمة. 

يصــرف الصنــدوق للورثــة فــي حــال وفــاة المؤمــن عليــه تعويــض قــدره 60,000 درهــم فــي حــال كانــت الوفــاة طبيعيــة، 
وفــي حــال كانــت الوفــاة نتيجــة إصابــة عمــل فإنــه يتــم صــرف تعويــض قــدره 150,000 درهــم.

فــي حــال اســتمرت مــدة خدمــة المؤمــن عليــه ألكثــر مــن 25 ســنة خدمــة فإنــه يســتحق مكافــأة عــن كل ســنة خدمــة إضافيــة 
وذلــك بواقــع مرتــب 3 أشــهر عــن كل ســنة × )متوســط الراتــب الــذي تــؤدى علــى أساســه االشــتراكات التقاعديــة ألخــر ســت 

سنوات(.

بعــد وفــاة المؤمــن عليــه، ال يتوقــف صنــدوق أبوظبــي للتقاعــد عــن دعــم أســرته، إذ يســتمر فــي صــرف المعــاش التقاعدي 
للمســتحقين منهــم حســب الشــروط المحــددة بالقانون.

المستحقون للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه:

ملحوظــة: يوفــر صنــدوق أبوظبــي للتقاعــد علــى موقعــه اإللكترونــي حاســبة إلكترونيــة يمكــن للمؤمــن عليهــم مــن خاللهــا 
حســاب المعــاش التقاعــدي المتوقــع فــي حــال االشــتراك، علمــًا بــأن النتائــج تكــون تقريبيــة حســب البيانــات التــي يقــوم 

المؤمــن عليــه بإدخالهــا.

ملحوظة: للتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بالمستحقين
وشروطهم يمكنك االطالع على الكتيب التعريفي "المستحقون" من خالل:

الزوج أو الزوجة
)األرامل(

أبناء  االبن

االبن- االبنة  

األب 

األختاألخ

األم 



1 61 7 العاملون لحساب أنفسهم

4- مكافأة نهاية الخدمة:
َيســتحق المؤمــن عليــه ُمكافــأة التقاعــد فــي حــال إيقــاف اشــتراكه وعــدم اســتحقاقه للمعــاش التقاعــدي بشــرط أال تقــل ُمــدة 
اشــتراكه عــن ســنة كاملــة، وتحســب ُمكافــأة نهايــة الخدمــة علــى أســاس متوســط األجــر الخاضــع لالســتقطاع للســت ســنوات 

األخيــرة مــن مــدة خدمــة المؤمــن عليــه.

كيف يتم حساب متوسط األجر الخاضع لالستقطاع للست سنوات األخيرة؟

ــى  ــؤدى عل ــذي ت ــب ال ــى أســاس الرات ــم احتســاب المتوســط عل ــى 6 ســنوات يت ــد عل ــة تزي ــت مــدة الخدمــة الفعلي • إذا كان
ــك.* ــن ذل ــت ع ــا إن قل ــة بأكمله ــة الفعلي ــدة الخدم ــهرًا أو لم ــر 72( ش ــرة )آخ ــنوات األخي ــت س ــتراكات للس أساســه االش

• إذا كانت مدة الخدمة الفعلية تقل عن ست سنوات مع وجود مدة خدمة سابقة مضمومة لمدة خدمة المؤمن عليه 
في الصندوق يتم الحساب وفق إحدى الحالتين التاليتين:

1. فــي حــال تــم ضمهــا علــى أســاس تكلفــة )26%( يتــم احتســاب المتوســط علــى أســاس مــدة الخدمــة الفعليــة ومــا يكمــل 
الســت ســنوات مــن الراتــب الــذي تــؤدى علــى أساســه االشــتراكات الــذي تــم احتســاب تكلفــة الضــم علــى أساســه. 

2. في حال تم ضمها على أساس رد الُمكافأة يتم احتساب المتوسط على أساس مدة الخدمة الفعلية وما يكمل 
الســت ســنوات مــن األجــر الــذي تــم احتســاب الُمكافــأة علــى أساســه، إذا كانــت مــدة الخدمــة الفعليــة تقــل عــن ســت ســنوات 
مــع وجــود مــدة خدمــة ســابقة مضمومــة حكمــًا لمــدة خدمــة المؤمــن عليــه فــي الصنــدوق يتــم احتســاب المتوســط عــن كامــل 

الســت ســنوات بمــا فيهــا الراتــب الــذي تــؤدى علــى أساســه االشــتراكات خــالل المــدة المضمومــة.

 * في جميع األحوال يجب عدم تجاوز المتوسط للحد األقصى لألجر الخاضع لالستقطاع )200,000( درهم. 

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة:

شراء المدة االعتبارية:

تعريف مدة الخدمة االعتبارية:

شروط شراء المدة االعتبارية: 

تحســب ُمكافــأة نهايــة الخدمــة للمؤمــن عليهــم العامليــن لحســاب أنفســهم علــى أســاس متوســط األجــر الخاضــع لالســتقطاع 
للســت ســنوات األخيــرة مــن مــدة خدمــة المؤمــن عليــه:   

•  أول خمس سنوات من الخدمة: )راتب شهر ونصف( عن كل سنة. 
•  الخمس سنوات التالية من الخدمة )راتب شهرين( عن كل سنة.  

•  ما زاد عن عشر سنوات )راتب ثالثة أشهر( عن كل سنة. 

أتــاح الصنــدوق العديــد مــن التســهيالت للمؤمــن عليهــم المســجلين لديــه لَتمكينهــم االســتفادة مــن المنافــع التأمينيــة خاصــة 
المعــاش التقاعــدي، ومنهــا إمكانيــة شــراء مــدة الخدمــة االعتباريــة لغايــات اســتحقاق المعــاش التقاعــدي، وكذلــك ضــم مــدد 

خدماتهــم الســابقة لحفــظ حقوقهــم التأمينيــة.   

المــدة االعتباريــة هــي مــدة ُيمكــن للمؤمــن عليــه شــرائها لغايــات اســتحقاق المعــاش التقاعــدي، ويســدد عنهــا مقابــل شــراء  
محــدد بالقانــون علــى حســب عــدد الســنوات ويمكــن للمؤمــن عليــه  شــراء مــدة بحــد أقصــى 5 ســنوات.

• بلوغ المؤمن عليه سن الـ)55( للمرأة و)60( عامًا للرجل ولديه مدة فعلية ال تقل عن 5 سنوات خدمة. 
• بلوغ المؤمن عليه سن الـ )40( سنة للمرأة و )50( للرجل، ولدية 20 سنة خدمة فعلية.  

• أال تزيد المدة المطلوب شرائها على المدة المؤهلة الستحقاق المعاش. 
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ضم ُمدد الخدمة السابقة: 
ضــم الخدمــة الســابقة هــو إجــراء ُيتيــح للمؤمــن عليــه ضــم مــدد خدمتــه الســابقة فــي القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص 
ــًا  ــم احتســابها وفق ــل ســداد تكلفــة ضــم يت ــك مقاب ــي للتقاعــد، وذل ــو ظب ــدوق أب ــدى صن ــة الُمســجلة ل ــه الالحق لمــدة خدمت
للقانــون رقــم 2 لســنة 2000 فــي شــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد إلمــارة أبــو ظبــي وبواقــع 26% مــن الراتــب الخاضــع 

لالســتقطاع فــي تاريــخ تقديــم طلــب الضــم.

ويجوز للعامل لحساب نفسه الُمسجل في الصندوق ضم ُمدد خدمته السابقة وفقًا للشروط للضوابط التالية:

• إبداء رغبته في ضم المدة وأن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات التي يطلبها الصندوق إلثباتها.
• أال يقل عمره خالل المدة المراد ضمها عن 18 عامًا )يستثنى من ذلك الُمدد المشمولة بأي نظام تقاعدي في الدولة، 

   إذ يجوز له طلب ضمها وإن كان عمره خاللها يقل عن )18( سنة.
• أال تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت ألحد أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.
• أن يسدد عن المدة المراد ضمها مقابل ضم بواقع 26% من الراتب الخاضع لالستقطاع بتاريخ تقديم الطلب.

• أن يسدد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء اشتراكه في الصندوق.
• أية شروط وضوابط أخرى يقررها الصندوق.

كما يجب مالحظة أن: 
• يمكن للمؤمن عليه ضم أي مدة خدمة سابقة في الصندوق أو أي صندوق تقاعدي آخر في الدولة سواء استلم عنها 

  مكافأة أو لم يستلم.

• يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط تكلفة الضم لمدة ال تتجاوز عشر سنوات وفي حال انتهى اشتراك العامل لحساب     
  نفسه لدى الصندوق قبل سداد كامل تكاليف ضم مدة الخدمة السابقة يتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل 

  المبالغ المسددة بالنسبة والتناسب.    

• إذا انتهت خدمة المؤمن عليه المشترك بصفته عامل لحساب نفسه والتحق بعدها بجهة عمل تابعة للصندوق
   فإنه يستطيع ضم مدة خدمته ضمن فئة العاملين لحساب أنفسهم للمدة الالحقة لدى هذه الجهة.
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األسئلة األكثر تكراراً:

أنا صاحب عمل حاليًا ولكنني أتقاضي معاًشا تقاعديًا هل يمكنني التسجيل مرة أخرى كصاحب عمل؟ 
في حال كنت تتقاضى معاشًا من أية جهة في الدولة ال يمكنك التسجيل في الصندوق كصاحب عمل. 

 هــل يتوجب علَي التســجيل لــدى الصنــدوق فــي حــال كنــت مــن الفئات المســتفيدة من قــرار شــمول 
ــهم؟  ــن لحساب أنفس العاملي

ال، التسجيل اختياري، ويتم االشتراك بناء على طلب العامل لحساب نفسه في حال رغبته في ذلك. 

أنا صاحب عمل لجهة عمل قائمة ومسجلة في صندوق أبوظبي للتقاعد ولدي موظفين مسجلين 
لدى الصندوق، هل أستطيع تسجيل نفسي من ضمن العاملين لحساب أنفسهم؟

نعم يمكنك تقديم طلب التسجيل لدى الصندوق في حال استيفاء شروط التسجيل الخاصة بفئة العاملين لحساب أنفسهم من
 خالل الموقع اإللكتروني للصندوق واستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بجهة عملك للبدء بتقديم طلب تسجيل

مؤمن عليه – فئة العامل لحساب نفسه وإرفاق المستندات المطلوبة.

أنــا أتقاضــى نصيــب مــن المعــاش التقاعــدي عــن زوجــي المتوفــى، ولــدي عمــل حــر خــاص بــي هــل 
ســيتم وقــف نصيبــي فــي حــال تســجيلي فــي الصنــدوق؟

يجوز لألرملة الجمع بين نصيبها من معاش الزوج المتوفى وراتبها الشهري أو معاشها التقاعدي.

أنا موظف في جهة حكومية ولدي مشروع خاص هل يمكنني التسجيل مرة أخرى؟
ــة فانــه ال يمكنــك  ــدى أي صنــدوق تقاعــدي آخــر فــي الدول ــدى الصنــدوق أو ل فــي حــال كنــت موظــف حكومــي ومســجل ل

التســجيل فــي الصنــدوق كصاحــب عمــل  

كيف يتم تقديم طلب تسجيل المؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم؟ 
يتم تقديم الطلب من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للصندوق )www.pension.gov.ae( أو الحضور شخصيًا إلى مقر الصندوق.

أنا صاحب عمل لجهة عمل قائمة وغير مسجلة في صندوق أبوظبي للتقاعد، هل أستطيع 
تسجيل نفسي من ضمن العاملين لحساب أنفسهم؟

نعم ُيمكنك تقديم طلب التسجيل لدى الصندوق في حال استيفاء شروط التسجيل الخاصة بفئة العاملين لحساب أنفسهم 
من خالل الموقع اإللكتروني للصندوق وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة وإدخال بيانات جهة العمل وبيانات المؤمن 

عليه )فئة العامل لحساب نفسه( وإرفاق المستندات المطلوبة .

هل يجوز للعامل لحساب نفسه عند االشتراك لدى الصندوق ضم مدة خدمته السابقة كعامل 
لحساب نفسه لمدة خدمته المسجلة بموجب قرار شمول العاملين لحساب أنفسهم؟  

ال. ال يجوز لُه ضمها ويمكنه فقط ضم مدة خدمته السابقة المشمولة بأحد صناديق التقاعد في الدولة حسب شروط ضم مدد 
الخدمة السابقة المحددة بالقانون .

لدي شركة خاصة ولكنني أدير العمل بمفردي هل يمكنني التسجيل كعامل لحساب النفس؟
نعم في حال استيفاء شروط التسجيل الخاصة بفئة العاملين لحساب أنفسهم يمكنك التسجيل لدى الصندوق . 

أنــا مــا زلــت فــي مرحلــة الدراســة الجامعيــة ولكــن لــدي عمــل خــاص هــل أســتطيع تســجيل نفســي 
فــي الصنــدوق؟

نعم في حال استيفاء شروط التسجيل الخاصة بفئة العاملين لحساب أنفسهم يمكنك التسجيل لدى الصندوق. 
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تعريفات:
العامل لحساب نفسه:

 المواطــن الــذي يمــارس لحســابه الخــاص نشــاطا تجاريــا أو صناعيــا أو زراعيــا ويوجــب القانــون قيــده فــي الســجل 
التجــاري أو ســجل رســمي آخــر فــي اإلمــارة والمواطــن مــن أصحــاب العمــل وأصحــاب المهــن الحــرة.

المؤمن عليه العامل لحساب نفسه:
كل عامــل لحســاب نفســه تســري عليــه أحــكام القــرار رقــم )1 ( لســنة 2021 فــي شــأن شــمول العامليــن لحســاب 
أنفســهم بالقانــون رقــم 2 لســنة 2000 فــي شــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد المدنيــة إلمــارة أبوظبــي وتعديالتــه، 

ويتــم معاملتــه معاملــة المؤمــن عليهــم فــي القطــاع الخــاص . 

الراتب الخاضع لالستقطاع:
شريحة الدخل التي يتم على أساسها دفع االشتراكات التقاعدية وحساب المعاش التقاعدي.

مكافأة نهاية الخدمة:
يحصــــل علــــى مكافــــأة نهايــــة الخدمــة كل مــــن انتهــتِ  خدمتـه ولـم يسـتوف أحـد شـــروط التقاعـد وتقـرر لـه 

مكافـــأة بحسـب قانـون المعاشـــات فـي إمـارة أبوظبـي.

المتقاعد:
المتقاعــد هــو كل مــن انتهــت مــدة خدمتــه وتقــرر لــه معــاش بحســب قانــون التقاعد فــي إمــارة أبوظبــي، 
وفــــي حالــــة وفــــاة المؤمــــن عليــه أثنــاء الخدمــة يدخــــل فــي فئــة المتقاعديــن ويصــــرف لــه معاشًا تقاعديًا 

يــوزع علــى المســتحقين.  

سن اإلحالة للتقاعد:
خمسـة وخمسـون سـنة ميالدية لإلناث وسـتون سـنة ميالدية للذكـــور.

المنافع التأمينية:
هــي المزايــا التــي يوفرهــا صنـــدوق أبوظبـــي للتقاعـــد للمواطنيـــن المســـجلين لديــه والتــــي تشــــمل المعاشــــات التقاعديــــة 
ومكافــــآت نهايــــة الخدمــــة والمكافــــآت عــــن مـــدة الخدمـــة التـــي تزيـــد علـــى 25 ســـنة باإلضافة لمنـــح الـــزواج والوفـــاة 

وتعويضـــات العجـــز الكلــــي والعجــــز الجزئــــي اإلصابــي.

مكافأة التقاعد:
هــي المكافــأة التــي تمنــح للمؤمــن عليــه فــي حــال اســتمراره فــي مزاولــة نشــاطه الخــاص واالشــتراك فــي الصنــدوق ألكثــر مــن 

25 ســنة خدمــة ويصــرف للمؤمــن عليــه مكافــأة عــن كل ســنة خدمــة إضافيــة.
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