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مقدمة 
انضم  قطاع خدمات التقاعد العسكري إلى صندوق أبوظبي 

للتقاعد في شهر نوفمبر 2020 بحيث يتولى الصندوق مسؤولية 
تقديم كافة الخدمات للمتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم، 

إضافة إلى  مهامه في إدارة التقاعد المدني في اإلمارة. وجاء نقل 
خدمات التقاعد العسكري  إلى الصندوق  تماشيًا مع توجه حكومة 
أبوظبي في نقل القطاعات المختلفة إلى الجهات ذات االختصاص 

بطبيعة عملها، وهدف إلى توحيد تجربة المتقاعدين  المدنيين 
والعسكريين  في الحصول على الخدمات بالجودة ذاتها ومن خالل 

قنوات موحدة. و يشمل النقل المتقاعدين العسكريين من الجهات 
التالية:

القيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والهيئة االتحادية للهوية والجنسية، 

(للمتقاعدين العسكريين على المالك المحلي إلمارة أبوظبي).

و يتولى  الصندوق صرف معاشات المتقاعدين العسكريين حسب 
التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لصرف المعاشات 

لمستحقيها . كما يعمل على وضع الخطط التطويرية المناسبة 
بهدف  تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين العسكريين والمستحقين 

عنهم بمقاييس عالمية عبر القنوات التقليدية والرقمية . 
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على المتقاعدين و المستحقين عنهم أو الوكالء عنهم 
إخطار صندوق أبوظبي للتقاعد بأي تغيير من شأنه 

وقف المعاش أو سقوط الحق فيه كالوفاة أو العمل أو 
الزواج بالنسبة للبنات و األرامل و األم من تاريخ تحقق 

إحدى الحاالت المشار إليها وذلك حتى ال يتم صرف 
مبالغ بدون وجه حق،  والمطالبة باستردادها الحقًا، أو 

التعرض للمساءلة القانونية.

إرشادات عامة
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2. إرشادات للورثة المستحقين
عن صاحب المعاش

في حالة وفاة المتقاعد العسكري: 
يتوجب على الورثة المستحقين  إبالغ 

صندوق أبوظبي للتقاعد فورًا ويتم ارفاق 
صورة من شهادة الوفاة.

يقوم الورثة بمراجعة الصندوق عبر قنوات 
الخدمة وموافاتنا باألوراق الثبوتية التالية : 

صورة شهادة الوفاة
حصر إرث المتقاعد العسكري المتوفي.
صورة خالصة القيد بعد آخر شطب لها.

صور بطاقات الهوية للورثة.
رقم حساب بنكي لكل مستحق في المعاش 

بأحد البنوك العاملة بالدولة.

في حالة وجود وكيل شرعي: 

رقم حساب الوكيل على أحد البنوك العاملة بالدولة
إرفاق صور الوكالة

صورة بطاقة هوية الوكيل.

المستندات الثبوتية
المطلوبة سنويًا

يجب على الورثة المستحقين للمعاش حسب كل 
حالة موافاة الصندوق سنويا بما يلي: 

1. والد المتوفى: إثبات حالة من المحكمة يفيد بأنه 
كان يعتمد في معيشته على ابنه المتوفى، وأنه ال 

يعمل بأي جهة حكومية أو خاصة، وال ُيصرف له أي 
معاش أخر.

وفي حالة صرف معاش أخر: يطلب منه شهادة من 
الجهة التي تقوم بالصرف موضحًا بها تاريخ بداية 

الصرف ومقدار المعاش وتدرج المعاش.

2. والدة المتوفى: يطلب األوراق الثبوتية التالية:

• إثبات حالة من المحكمة يفيد باستمرارية الزواج 
من والد المتوفى أو أنها لم تتزوج منذ وفاة زوجها أو 

أنها مازالت مطلقة ولم تتزوج بعد طالقها.
 

• في حالة عملها أو استالمها ألي معاش آخر: شهادة 
من جهة عملها أو شهادة من الجهة التي تقوم بصرف 

معاش آخر لها موضحًا بها تاريخ بداية صرف المعاش 
ومقداره والتغيير الذي طرأ عليه.

3. الزوج األرمل: يطلب منه األوراق الثبوتية التالية:
• شهادة من اللجنة الطبية المختصة بعجزه عن 

الكسب مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم 
إمكانية تماثله للشفاء نهائيًا.

• اثبات حالة أنه ال يتقاضى معاشًا آخر

• في حالة تقاضى معاشًا آخر:

• شهادة من الجهة التي تقوم بصرف المعاش اآلخر 
موضحًا بها تاريخ بداية صرف المعاش ومقداره 

وتدرج المعاش.

 

تتوفر خدمة اإلقرار السنوي على منصة " تم " 
للخدمات الحكومية، كما يمكن القيام منها من

خالل زيارة أحد مراكز اسعاد المتعاملين وتتوفر 
أيضًا .على الموقع اإللكتروني والتطبيق.

إرشادات للمتقاعدين والمستحقين عنهم

1. إرشادات للمتقاعدين 

يتوجب على المتقاعد العسكري القيام بتعبئة واستيفاء كافة 
البيانات الشخصية بشكل دقيق لتحديث اإلقرار السنوي 

لصرف المعاش التقاعدي، ومع الحرص على بيان الحاالت 
التالية في حال وقوعها: 

أوال : التحاق المتقاعد العسكري بعمل جديد في جهة 
حكومية أو شبة حكومية يتم ارفاق: 

• شهادة تفصيلية من جهة العمل موضحًا بها تاريخ التعيين. 
• تفصيالت الراتب بما فيها توضيح الخصومات الشهرية. 

 •راتب مقطوع أم راتب إجمالي.
• وهل يخصم اشتراكات للتقاعد أم ال.

• موافقة القيادة العامة على العمل وتكون موجهة لجهة 
العمل الجديدة.

ثانيًا: التحاق المتقاعد العسكري بعمل جديد في
جهة خاصة يتم ارفاق:

• شهادة من جهة العمل موضحًا بها تاريخ التعيين وأن هذه 
الجهة ال تساهم فيها الحكومة اإلتحادية أو حكومة احدى 

اإلمارات األعضاء في االتحاد (خاصة 100 %).

المتقاعدون العسكريون | 7



8

•الذكور: إثبات عدم العمل للذكور فوق 18 سنة 

• اإلناث: إذا كان السن 18 سنة فما فوق: إثبات 
حالة من المحكمة تفيد أنها لم تتزوج حتى 

تاريخه أو أنها لم تتزوج بعد طالقها أو وفاة 
زوجها وأنها ال تعمل بأي جهة حكومية أو خاصة 

وال تتقاضى معاش آخر.

• في حالة تقاضيها معاش آخر: شهادة من الجهة 
التي تقوم بصرف المعاش اآلخر موضحًا بها 

تاريخ صرف المعاش ومقداره وتدرج المعاش.

6. اإلخوة الذكور واإلنات مطالبين
باألوراق التالية: 

• إثبات من المحكمة يفيد أن اإلخوة كانوا 
يعتمدون في معيشتهم على أخيهم المتوفي.

• اإلخوة الذكور واإلناث مطالبين بجميع األوراق 
الثبوتية بها األبناء الذكور والبنات حسب 

كل حالة.

سؤال 1: ما هي فئات المتقاعدين 
العسكريين المشمولة بخدمات 

صندوق أبوظبي للتقاعد؟ 

الجواب: المتقاعدين العسكريين من الجهات 
التالية: 

 
• القيادة العامة للقوات المسلحة
• القيادة العامة لشرطة ابوظبي

• هيئة ابوظبي للدفاع المدني
• الهيئة االتحادية للهوية والجنسية (للمتقاعدين 

العسكريين على المالك المحلي إلمارة ابوظبي).

سؤال 2: ما هي القوانين المطبقة 
لصرف معاشات التقاعد 

للعسكريين؟ 

الجواب: المتقاعدين قبل 1/1 /2008: المرسوم 
رقم (8) لسنة 1984 وتعديالته في شأن 

معاشات ومكافأت التقاعد للعسكريين.
المتقاعدين اعتبارًا من 2008/1/1: المرسوم 

رقم (9) لسنة 2007 في شأن معاشات 
ومكافأت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع 

والقوات المسلحة وتعديالته.
المرسوم رقم (2) لسنة 2008 في شأن معاشات 

ومكافأت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية.

سؤال 3: متى يبدأ استحقاق 
المعاش التقاعدي للخاضعين 

�حكام قوانين التقاعد؟ 

الجواب:
للمتقاعدين : ابتداء من اليوم التالي لتاريخ 

انتهاء الخدمة.

مثال: عسكري انتهت خدمته في 2010/3/11 
يبدأ استحقاق معاشه التقاعدي اعتبارًا من يوم 

.2010/3/12

المستحقين : ابتداء من بداية الشهر التالي 
لتاريخ الوفاة.

مثال: عسكري توفي بتاريخ 2010/3/11 يبدأ 
استحقاق المعاش للورثة المستحقين للمعاش 

اعتبارًا من 2010/4/1.

4. األبناء الذكور: بحسب كل حالة يجب
إحضار األوراق التالية: 

• في حالة الدراسة: شهادة استمرارية في الدراسة من 
المدرسة أو الجامعة.

• في حالة عدم الدراسة: شهادة آخر مؤهل دراسي حصل 
عليه باإلضافة إلى اثبات حالة من المحكمة تفيد أنه ال 

يعمل بأي جهة أخرى وال يتقاضى أي معاش آخر.

• في حالة العجز عن الكسب: شهادة من اللجنة الطبية 
المختصة تفيد بعدم القدرة على العمل باإلضافة إلى 

اثبات حالة من المحكمة أنه ال يتقاضى أي معاش آخر.

• في حالة العمل أو تقاضى معاش آخر: شهادة من جهة 
العمل موضح بها تاريخ التعيين ومقدار الراتب أو من 

الجهة التي تقوم بصرف المعاش اآلخر موضح بها تاريخ 
صرف المعاش ومقداره وتدرج المعاش.

5. األبناء اإلناث: مطالبة بموافاة الصندوق باألوراق 
التالية حسب حالتها: 

• إذا كان السن أقل من 18 سنة: شهادة استمرارية
دراسة من المدرسة التي تدرس بها.

أسئلة وأجوبه:

المتقاعدون العسكريون | 9
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سؤال 4: أنا متقاعد جديد 
وانتهت خدمتي منذ شهرين و 

أكثر ولم يتم صرف المعاش 
التقاعدي؟ 

الجواب: يقوم صندوق أبوظبي للتقاعد  بربط 
ملفات التقاعد الجديد في حالة ورود الملف لها من 
جهة عمل المتقاعد حتى يوم 14 من كل شهر على 

أن يكون مستوفيًا كل المستندات المطلوبة وفي 
حال َورد بعد هذا التاريخ يتم ربط الملف الخاص 

باستحقاق  بالشهر التالي.

سؤال 8: ما هو الحد ا�دنى 
للمعاش التقاعدي؟

الجواب: الحد األدنى للمعاش التقاعدي هو 
(10,000) عشرة آالف درهم.

سؤال 11: هل يتأثر معاشي 
التقاعدي نتيجة عملي بعد 

التقاعد؟ 
الجواب:

• في حالة العمل في القطاع الخاص ال يتأثر 
المعاش التقاعدي.

• في حالة العمل في جهة حكومية / شبه حكومية 
يتم إيقاف مبلغ التعويض التقاعدي بدًء  من تاريخ 

العمل.

سؤال 12: هل يجب إعالم 
الصندوق أو الجهة المتقاعد 
منها بعملي بعد التقاعد؟ 

الجواب: 
• في حالة العمل بعد التقاعد في جهة حكومية 

يجب أخذ موافقة جهة التقاعد العسكرية السابقة 
على العمل الجديد ثم إحضار الموافقة وشهادة 

راتب تفصيلية من جهة العمل لمراكز تقديم 
خدمات الصندوق.

• في حالة العمل في جهة خاصة يتم إبالغ 
الصندوق بكتاب من جهة العمل موضحًا به أن 

هذه الجهة خاصة 100 % وال تساهم فيها 
الحكومة االتحادية أو حكومة إحدى اإلمارات 

األعضاء في االتحاد.

سؤال 9: أنا أرملة ومعاشي
أقل من (10,000) عشرة أالف 

درهم؟ 
الجواب: المقصود بالحد األدنى للمعاش هو معاش 

المتقاعد (صاحب المعاش) ثم يتم توزيعه أو 
صرف نصيب الورثة المستحقين حسب كل حالة 

وفي حالة أن األرملة  هي المستحقة الوحيدة عند 
ربط المعاش فيكون نصيبها 4/3 المعاش أى 

(7500) سبعة أالف وخمسمائة درهم.

سؤال 10: هل يجوز للمتقاعد 
العسكري االلتحاق بالعمل في 

جهة عمل أخرى بعد التقاعد؟ 
يجوز العمل بعد التقاعد : 

1. حكومية / شبه حكومية : بمكافأة شهرية بعد 
الحصول على الموافقة من جهة التقاعد.

2. قطاع خاص تابع إلمارة أبوظبي : بمكافأة شهرية 
(راتب مقطوع).

3. قطاع خاص غير تابع  إلمارة أبوظبي : بمكافأة 
شهرية أو راتب شامل االستقطاع اشتراكات تأمينية.

سؤال 5: هل يُعدل المعاش 
التقاعدي نتيجة لتغير عدد 

ا�بناء بعد ربط المعاش؟

الجواب: يتم ربط المعاش على آخر عدد أبناء 
مستحق عنهم قبل اإلحالة للتقاعد، لذا ال يعدل 

المعاش التقاعدي بالزيادة أو النقصان بعد تاريخ 
التقاعد.

مثال 1: عند اإلحالة للتقاعد كان عدد األبناء 
المستحق عنهم (4) أبناء ثم زاد عدد األبناء بعد 

التقاعد إلى (7) أبناء، ال يتم تعديل المعاش 
بالزيادة نتيجة لزيادة عدد األبناء.

مثال 2: عند اإلحالة للتقاعد كان عدد األبناء 
المستحق عنهم (4) أبناء ثم تم التحقق منهم (3) 

أبناء بالعمل  بعد تاريخ اإلحالة للتقاعد ال يتم 
تعديل المعاش بالنقصان.

سؤال6: ما هو المطلوب 
لتغيير البنك الذي يصرف 

عليه المعاش؟
الجواب:

• التقديم على طلب تغيير الحساب المصرفي من 
إحدى القنوات التقليدية (مراكز أسعاد المتعاملين 

أو فروع جمعيات التقاعد العسكري) أو الرقمية 
مثل التطبيق الذكي ومنصة تم.

• إحضار براءة ذمة أو عدم ممانعة غير منتهية 
الصالحية من البنك السابق الذي يحول عليه 

المعاش وشهادة برقم الحساب الدولي الجديد.

سؤال 7: ما هو آخر موعد 
لتقديم المستندات الالزمة 

لتغيير الحساب المصرفي؟ 
الجواب: يتم استقبال طلبات المتقاعدين 

والمستحقين عنهم إلجراء التغيير حتى يوم 19 
من كل شهر ما لم تقرر اإلدارة غير ذلك.

المتقاعدون العسكريون | 11
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سؤال 13: هل يجوز التنازل عن 
المعاش التقاعدي؟

الجواب: ال يجوز التنازل عن المعاش التقاعدي.

سؤال 15: إلى من يؤول 
المعاش بعد وفاة صاحب 

المعاش؟
الجواب: يؤول المعاش التقاعدي بعد وفاة صاحبه 
إلى المستحقين من ورثته (األرامل/األرمل - األوالد 

الذكور واإلناث – الوالدين - اإلخوة واألخوات – 
أوالد االبن وبناته) متى توافرت الشروط التي 

يتطلبها القانون.

سؤال 16: هل يتم توزيع 
المعاش على الورثة وفقًا 
�حكام الميراث الشرعي؟ 

الجواب: يتم توزيع المعاش وفقا لقوانين التقاعد، 
لذا يتوجب على الورثة المستحقين استالم شهادة 

راتب توضح نصيب كل منهم حتى ال يحدث 
الخلط بين المعاش التقاعدي المستحق والنصيب 

من اإلرث.

سؤال 14: ما أهمية توقيع 
ا¶قرار السنوي؟

الجواب: للتأكد من مدى أحقية المتقاعد الستمرار 
صرف المعاش وفقًا ألحكام القانون ألن هناك بعض 

الحاالت يوقف فيها المعاش كعودة صاحب 
المعاش العمل الخاضع للمرسوم (9) لسنة 2007، 

أو قد يقطع نهائيًا بحال وفاته ويؤدى إلى 
المستحقين عنه. لذلك وجب على صاحب المعاش 

استيفاء اإلقرار السنوي مرة كل سنة وإال كان 
لجهة الصرف الحق بوقف صرف المعاش وذلك 
وفقًا لالئحة التنفيذية رقم (13) لسنة 1985 م 
للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1984، والالئحة 
التنفيذية رقم (3) لسنة 2008 المرسوم بقانون 

رقم (9) لسنة 2007.

سؤال 17: هل كل فرد من ورثة 
صاحب المعاش يستحق نصيبًا 

من المعاش التقاعدي؟

سؤال 18:هل يجوز الجمع بين 
نصيبي من معاش زوجي 
ونصيبي من معاش ابني 

المتوفى؟
الجواب: ال يجوز ألي من المستحقين عن صاحب 

المعاش الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش 
والراتب واستثنى من حاالت الجمع أن يكون 

مجموع المعاشات المستلمة أو المعاش والراتب ال 
يزيد عن 7000 درهم إذا كان تاريخ التقاعد قبل 

1.1.2008 وال يزيد عن 20000 درهم إذا كان 
تاريخ التقاعد اعتبارًا من 1-1 2008-.

الجواب: ليس بالضرورة أن يستحق كل الورثة  
نصيبًا من المعاش التقاعدي وإنما يتم تحديد 

المستحقين وفقًا لشروط استحقاق وضعها القانون 
الخاضع له المتقاعد.

مثال: قد يكون من ورثة صاحب المعاش ابنته 
فهي ترث أبيها، ولكن لزواجها قبل وفاة أبيها فإنها 

ال تستحق نصيبًا من المعاش التقاعدي.
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قنوات تقديم االستفسارات والشكاوى واالقتراحات

تطبيق تقاعد أبوظبي الدردشة ا¶لكترونية على التطبيق
للهواتف الذكية

البريد ا¶لكتروني
Customerservice@pension.gov.ae

مراكز إسعاد المتعاملين المعتمدة
 في ( أبوظبي، العين، الظفرة والشارقة ) 

الموقع ا¶لكتروني
www.pension.gov.ae

800555

قنوات التواصل االجتماعي

للتواصل ومتابعة ا�خبار والمستجدات 

@ADpension


