


ما هي الفئات التي يشـــملها قرار شـــمول العاملين لحســـاب أنفســـهم بالقانـــون رقم 2 
لسنة 2000 في شـــأن معاشـــات ومكافآت التقاعد المدنية إلمارة أبوظبي وتعديالته؟  

ما هي شروط تسجيل المواطنين العاملين لحساب أنفسهم؟ 

كيف يتم تقديم طلب تسجيل المؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم؟

  المواطن الذي  يمارس لحسابه الخاص نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا ويوجب القانون قيده 
في السجل التجاري أو أي سجل آخر صادر عن إمارة أبوظبي.

  أال يَقل العمر عن 18 وال يزيد عن سن اإلحالة للتقاعد )60 للرجل و55 للمرأة(. 

  أن يكـون الئق صحيـًا لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة بشهادة طبية صادرة عن الجهات 
الطبية الحكومية المختصة في اإلمارة.   

  أال يكون متقاعداً من أي صندوق تقاعدي في الدولة.  

  يتم تقديم الطلب من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للصندوق أو الحضور شخصيًا إلى مقر 
الصندوق.  
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  تقديم المستندات الرسمية والرخص التجارية التي يملكها أو شريك بها من الجهات 
الرسمية المعتمدة.     

  تقديم إقرار إثبات الدخل من النشاط يدعم شريحة الدخل المختارة وآخر بأنه غير مؤمن عليه 
لدى أي صندوق تقاعدي عامل في الدولة.     

  تعبئة استمارة الخصم المباشر لمبالغ االشتراكات التقاعدية واإلقرار والتعهد بالموافقة 
على الخصم.   

 .IBANنسخة عن كتاب البنك برقم الحساب الدولي  

ما هـــي المســـتندات التي يجـــب تقديمهـــا عند طلب تســـجيل 
المؤمـــن عليهم العاملين لحســـاب أنفســـهم؟   4

هـــل يتوجب علَي التســـجيل لـــدى الصندوق فـــي حال كنت مـــن الفئات المســـتفيدة من 
قرار شـــمول العاملين لحساب أنفســـهم؟   

  ال، التسجيل اختياري، ويتم االشتراك بناء على طلب العامل لحساب نفسه في حال رغبته 
في ذلك.   
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هـــل يمكننـــي التســـجيل في الصندوق حســـب قرار شـــمول العاملين لحســـاب 
أنفســـهم بقانون التقاعـــد علمـــًا بأننـــي أحصل على معـــاش تقاعـــدي حاليًا؟  

لحســـاب  العامليـــن  التقاعدية وفقا لقرار شـــمول  تُحسب االشـــتراكات  كيـــف 
أنفســـهم بقانـــون التقاعد فـــي إمـــارة أبوظبي؟    

  في حال كنت تتقاضى معاشًا تقاعديًا من أية جهة في الدولة، ال تسري أحكام هذا 
القرار عليك وال يمكنك التسجيل في الصندوق.  

  تؤدى االشتراكات التقاعدية عن شريحة االشتراك الشهري التي اختارها العامل 
لحساب نفسه والتي تم اعتمادها من الصندوق في استمارة التسجيل. ويتم احتسابها 

بواقع نسبة االشتراكات الشهرية المعتمدة )26 %( وفقا للتالي:   

  )%20( يلتزم بها المؤمن عليه تجاه الصندوق من شريحة الدخل الشهري المحددة.   

  )%6( نسبة مساهمة الحكومة في اشتراك العامل لحساب نفسه.  
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اختار صالح االشتراك بشريحة الدخل رقم 2 
و التي تساوي 20 ألف درهم

مجموع االشتراكات التقاعدية التي يسددها صالح
 = 4000 در هم شهريا 

بينما تتحمل الحكومة 1200 درهم

مثـــال

هل هناك حد أدنى وأعلى لشريحة الدخل الشهري لالشتراك؟ 
 نعم, الحد األدنى لشريحة االشتراك 12،750 درهم والحد األقصى 200،000 درهم 

ويتم االشتراك على أساس شريحة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه بحسب 
دخله الشهري. 
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هل يســـتطيع المؤمن عليه العامل لحســـاب نفســـه تغيير قيمة الدخل الذي يحصل عليه 
من نشـــاطه بعد التسجيل في الصندوق؟  

  يحق للمؤمن عليه العامل لحساب نفسه تغيير قيمة الدخل الذي يحصل عليه 
من نشاطه في شهر يناير من كل عام على أن يلتزم بشريحة دخل محددة وفقًا للضوابط 

والشروط التي يضعها الصندوق.   
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هل يمكنني ضم خدمتي السابقة في حال اشتراكي لدى الصندوق وفقا ألحكام قرار 
شمول العاملين لحساب أنفسهم؟

يجوز للمؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم ضم مدد خدماتهم السابقة حسب 
الضوابط التالية: 

  يمكن للمؤمن عليه ضم أي مدة خدمة سابقة في الصندوق أو أي صندوق تقاعدي آخر 
سواء استلم عنها مكافأة أو لم يستلم.

  يتم احتساب مقابل ضم مدة الخدمة السابقة وفقًا ألحكام القانون رقم 2/2000 
وتعديالته. 

  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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هـــل يُمكنني إيقـــاف اشـــتراكي بعد التســـجيل بموجب قـــرار شـــمول العاملين 
لحســـاب أنفسهم؟  

متى يبدأ احتساب اشتراك العامل لحساب نفسه في الصندوق ؟  

كيف يحسب تاريخ انتهاء اشتراك العامل لحساب نفسه ؟ 

يُوقف اشتراك المؤمن عليه لدى الصندوق بصفته عامل لحساب نفسه في الحاالت التالية:  

  بناء على طلبه.  

  إغالق الشركة رسميا أو إيقاف نشاطها. 

  التحاقه بالعمل لدى جهة عمل مسجلة بالصندوق أو خضوعه ألي من قوانين التقاعد 
المعمول بها في الدولة.  

  عدم تسديد االشتراك لمدة )6( أشهر وفي هذه الحالة يتم إيقاف االشتراك ابتداء من أول 
الشهر الذي لم يُسدد عنه االشتراك.  

  يمكن حساب  بدء االشتراك في الصندوق من  بداية شهر تقديم الطلب أو اعتباراً من بداية 
الشهر التالي لتقديم الطلب حسب رغبة العامل لحساب نفسه. 

  كيف يحسب تاريخ انتهاء اشتراك العامل لحساب نفسه ؟ 

يحسب تاريخ انتهاء اشتراك العامل لحساب نفسه لدى الصندوق اعتباراً من آخر يوم في 
الشهر الذي يوقف اشتراكه لدى الصندوق بناء على طلبه أو نتيجة إغالق  الشركة . 
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كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه العامل لحساب نفسه؟  

تُحسب ُمكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم العاملون لحساب أنفسهم على أساس 
متوسط األجر الخاضع لالستقطاع للست سنوات األخيرة من مدة الخدمة حسب التالي: 

 أول خمس سنوات من الخدمة يُمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة  
)راتب شهر ونصف( عن كل سنة خدمة.    

  الخمس سنوات التالية من الخدمة يُمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة 
)راتب شهرين( عن كل سنة خدمة.   

  ما زاد عن عشر سنوات من الخدمة يمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة 
)راتب ثالثة أشهر( عن كل سنة خدمة.  
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متى يستحق المؤمن عليه العامل لحساب نفسه لمعاش تقاعدي؟ 

 يســتحق المؤمن عليه العامل لحســاب نفســه المعاش التقاعدي في حال انطباق إحدى 
ــون رقــم 2 لســنة 2000  حــاالت اســتحقاق المعــاش المذكــورة في المــادة 27 مــن القان

بشــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد المدنيــة إلمارة أبوظبي وتعديالته.  
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هل يستطيع العامل لحساب نفسه شراء مدة خدمة اعتبارية لغايات 
استحقاق المعاش؟  

هل يجوز للعامل لحســـاب نفســـه عند االشـــتراك لدى الصندوق ضم مدة خدمته 
الســـابقة كعامل لحســـاب نفســـه لمدة خدمته المســـجلة بموجب قرار شـــمول 

لحساب أنفسهم؟    العاملين 

أنـــا صاحـــب عمل حاليًا، ولكنني أتقاضي معاًشـــا تقاعديًا هل يمكنني التســـجيل 
عمل؟ مرة أخرى كصاحـــب 

نعم, يستطيع ذلك متى توافرت شروط وضوابط شراء مدة الخدمة االعتبارية المقررة في 
القانون والمعتمدة لدى الصندوق وهي: 

  أن يُبدي المؤمن عليه رغبتُه في شراء تلك المدة. 

  بلوغ المؤمن عليه لسن  ) 40 ( سنًة  للمرأة و ) 50 ( للرجل.  

  أن يكون المؤمن عليه قد أمضى ُمدة خدمة فعلية )20( سنة على األقل . 

  أال تزيد المدة المطلوب شراؤها على المدة المؤهلة الستحقاق المعاش. 

  أن يُؤدي المؤمن عليه )%26( عن المدة المراد ُشراؤها محسوبًة على أساس الراتب الذي 
تؤدى على أساسه االشتراكات بتاريخ تقديم طلب الشراء   

  أية ُشروط وضوابط أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق لشراء المدد االعتبارية ووضع 
الضوابط لهذه الغاية.

ال، ال يجوز لُه ضمها ويمكنه فقط ضم مدة خدمته السابقة المشمولة بأحد صناديق التقاعد 
في الدولة.   

في حال كنت تتقاضى معاشًا من أية جهة في الدولة ال يمكنك التسجيل في 
الصندوق كصاحب عمل. 
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أنا موظف في جهة حكومية ولدي مشروع خاص هل يمكنني التسجيل مرة أخرى؟ 

لدي شـــركة خاصة ولكنني أديـــر العمل بمفردي هل يمكنني التســـجيل كعامل 
لحساب نفسه؟  

خـــاص  عمـــل  الدراســـة الجامعية، ولكن لدي  مرحلـــة  فـــي  ما زلـــت  أنـــا 
في الصنـــدوق؟     نفســـي  هل أستطيع تســـجيل 

 أنـــا صاحـــب عمل لجهة عمـــل قائمة ومســـجلة في صنـــدوق أبوظبـــي للتقاعد 
ولـــدي موظفين مســـجلين لـــدى الصندوق، هل أســـتطيع تســـجيل نفســـي من 

ضمن العاملين لحســـاب أنفســـهم؟ 

في حال كنت موظف حكومي ومسجل لدى الصندوق أو لدى أي صندوق تقاعدي آخر في 
الدولة فإنه ال يمكنك التسجيل في الصندوق كصاحب عمل.

  نعم في حال استيفاء شروط التسجيل الخاصة بفئة العاملين لحساب أنفسهم يمكنك 
التسجيل لدى الصندوق

 نعم في حال استيفاء شروط التسجيل الخاصة بفئة العاملين لحساب أنفسهم يمكنك 
التسجيل لدى الصندوق.   

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. 
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أنـــا صاحب عمل لجهة عمل قائمة وغير مســـجلة في صنـــدوق أبوظبي للتقاعد، 

هل أســـتطيع تسجيل نفســـي من ضمن العاملين لحساب أنفسهم؟ 
  نعم يُمكنك 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.  




