
بخصوص مهلة اإلعفاء لضم 
الخدمات السابقة 



ماهـــو المقصـــود بمهلة ســـداد ضـــم مـــدة الخدمات 
؟ بقة لسا ا

من هـــي الفئات التـــي يمكنها االســـتفادة مـــن مهلة 
الســـداد لضم الخدمات الســـابقة؟

 هـــي مهلة  تم منحها للمؤمن عليهـــم الذين قاموا بصرف 
مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة قبـــل تاريـــخ 20 مايـــو مـــن العام 
2020، ليقومـــوا  بضـــم خدماتهم الســـابقة بـــرد المكافأة 

التي اســـتلموها فقط بـــدون أي تكلفـــة إضافية.

يســـتفيد من مهلة الســـداد جميـــع المؤمن عليهـــم الذين 
قامـــوا بصرف مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة بالفعل قبـــل تاريخ 
20 مايـــو 2020 ولديهـــم الرغبة في ضم مـــدد خدماتهم 
الســـابقة حاليًا ) و يســـتثنى من ذلك  المـــدد قبل التجنس أو 

القطاع الخـــاص خارج امـــارة ابوظبي(.



كيف ســـيتم حســـاب تكلفة  مقابل ضم مـــدد الخدمات 
الســـابقة خالل فترة مهلة الســـداد؟

ســـيتم ذلك مـــن خـــال رد المؤمن عليـــه لقيمـــة المكافأة 
التي قـــام بصرفهـــا فقط.

هل يتوجـــب على المؤمن عليه ســـداد قيمة المكافأة 
كاملة خالل مهلة الســـداد و التي تمتد  لثالثة  أشـــهر؟ 

ال ، تـــم تحديد المهلة لتقديم طلبات ضم الخدمات الســـابقة 
، و لكـــن لـــدى المؤمن  عليـــه خيـــار تقســـيط التكلفة على 

مدة 60 شـــهر .

ما هو تاريخ بداية ونهاية مهلة الســـداد لضم الخدمات 
السابقة؟ 

تبدأ المهلة في 17 أكتوبر ولمدة 3 أشهر 



انتهت خدمتـــي  بعد تاريخ 20 مايو 2020 ،وقمت بصرف 
مكافـــأه عنها، هل أســـتطيع االســـتفادة مـــن المهلة و 

ضـــم خدماتي الســـابقة برد قيمـــة المكافأة فقط ؟ 

لـــدي مـــدة خدمـــة فـــي القطـــاع الخـــاص خـــارج إمارة 
أبوظبـــي هل أســـتطيع االســـتفادة مـــن قـــرار المهلة  

بـــرد المكافـــأة فقط؟ وضمهـــا 

ال، ينطبق القـــرار على من قاموا بصـــرف المكافأة قبل تاريخ 
20 مايو 2020 فقط

ال، قـــرار مهلـــة الســـداد ال يشـــمل المؤمـــن عليهـــم الذيـــن 
لديهـــم خدمات فـــي القطاع الخاص خـــارج إمـــارة أبوظبي ، 
ويتم احتســـاب قيمة مقابل الضم حســـب الشروط المحددة 

لهـــذه الحاالت .



لـــدي مدة خدمة ســـابقة على حصولي على جنســـية 
الدولـــة هـــل أســـتطيع االســـتفادة مـــن قـــرار المهلة  

فقط؟ المكافـــأة  بـــرد  وضمها 

كيـــف يمكننـــي تقديـــم طلـــب لضـــم مـــدة خدماتـــي 
المهلـــة؟ مـــن  لالســـتفادة  الســـابقة 

ال، القـــرار ال يشـــمل مـــدد الخدمـــات الســـابقة علـــى حصول 
المؤمـــن عليـــه على جنســـية الدولة، ويتم احتســـاب قيمة 

مقابل الضم حســـب الشـــروط المحـــددة لهـــذه الحاالت.

يتـــم تقديم طلب ضم مدة الخدمة الســـابقة عن طريق جهة 
عمـــل المؤمـــن عليه الحاليـــة أو مـــن قبل المؤمـــن عليهم 
مباشـــرة عن طريق تطبيـــق تقاعد أبوظبـــي للهواتف الذكية 

أو الموقـــع اإللكتروني للصندوق  



أنا موظـــف قمت بصرف المكافأه قبـــل 20 مايو 2020   
وقمت بضـــم مدد خدماتي الســـابقة بعد هـــذا التاريخ 
وســـددت مبلغ أكبر مـــن مبلغ المكافـــأة التي حصلت 

عليهـــا هل يمكنني اســـترداد الفرق؟

تقدمـــت بطلب قبل تاريـــخ 20 مايو ولكن لـــم يتم البت 
فيه حتـــى اآلن هل ينطبق علـــَي القرار؟

نعم، إذا كنت مشـــمواًل باإلعفاء ســـيقوم الصندوق بإعادة 
احتســـاب تكلفـــة الضم و اجراء التســـوية و ســـيتم التواصل 
معك من قبـــل الصنـــدوق دون الحاجة لتقديـــم أي طلب ، و 

ســـيتم رد أي مبالغ ســـددت بالزيادة.

القـــرار ســـيطبق علـــى كل مـــن قام بصـــرف مكافـــأة نهاية 
الخدمـــة قبل تاريـــخ 20 مايـــو 2020.



كيف ســـيتم احتســـاب مقابل ضم الخدمة بعـــد انتهاء 
المهلة؟ فترة 

ال أعمـــل حاليًا ولدي ســـنوات خدمة ســـابقة أرغب في 
ضمها هل يمكنني االســـتفادة مـــن القرار ؟

سيتم احتســـاب مقابل الضم على أســـاس 26% من الراتب 
الخاضـــع لاســـتقطاع للمؤمـــن عليـــه ))الذي تـــؤدى على 

أساســـه االشتراكات((

نعـــم في حال التحاقـــك بعمل خال المهلة بشـــرط التقدم 
بطلب ضم خـــال فترة المهلة المحددة للســـداد. 



لماذا لم تشـــمل المهلة المؤمـــن عليهم الذين صرفوا 
المكافأة بعد 20 مايو 2020؟

ألنهـــم قامـــوا بالصـــرف بعد صـــدور قانـــون رقـــم 15 الذي تم 
تطبيقـــة إعتبـــاراً مـــن 20 مايـــو 2020، وبموجبـــة تـــم تعديل 
طريقة إحتســـاب مقابل ضم الخدمة السابقة وأصبحت تساوي 

26% مـــن الراتـــب الخاضع لإلســـتقطاع عند تقديـــم الطلب  

ما الفـــرق بين تكلفة مقابل ضم مدة الخدمة الســـابقة 
قبل صدور القانون رقم 15 لســـنة 2020 وبعده؟

قبل صـــدور القانـــون كان يتم احتســـاب قيمـــة مقابل الضم 
من خـــال رد قيمة المكافـــأة فقط، ولكن بموجـــب القانون 
رقم 15 لســـنة 2020 يتم ســـداد مقابل ضـــم الخدمة على 

أســـاس 26% من الراتب الخاضع لاســـتقطاع. 


