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قرارمجلس الوزراء رقم )  ( 97لسنة 2022
شأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأم ن ضد التعطل عن العمل
مجلس الوزراء:
-

-

عد اﻻطﻼع ع الدستور،
وع القانون اﻻتحادي رقم ) (1لسنة  1972شأن اختصاصات الوزارات وصﻼحيات الوزراء ،و عديﻼته،
وع القانون رقم ) (5لسنة  1985شأن إصدار قانون اﳌعامﻼت اﳌدنية،
وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (14لسنة  2018شأن اﳌصرف اﳌركزي وتنظيم اﳌ شآت واﻷ شطة
اﳌالية ،و عديﻼته،
وع القانون اﻻتحادي رقم ) (6لسنة  2007شأن تنظيم أعمال التأم ن ،و عديﻼته،
وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (33لسنة  2021شأن تنظيم عﻼقات العمل ،وﻻئحته التنفيذية،
وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (13لسنة  2022شأن التأم ن ضد التعطل عن العمل،
و ً
ناء ع ما عرضه وز ر اﳌوارد ال شر ة والتوط ن ،وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

اﳌادة )(1
التعر فات

ُتطبق التعرفات الواردة اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (13لسنة  2022اﳌشار إليه ع ذا القرار ،وفيما
ُ
ُ
يقض سياق النص غ ذلك:
عدا ذلك يقصد بالعبارات التالية اﳌعا ي اﳌب نة قر ن ل م ا ،ما لم ِ
باقة التأم ن
اﻷساسية
راتب اﻻش اك

ُ
الباقة ال تتضمن عو ض اﳌؤمن عليه ب ـ ) (%60من راتب اﻻش اك وع
:
النحو الوارد ذا القرار ،دون أي منافع إضافية.
 :اﻷجر اﻷسا الش ري للعامل أو الراتب اﻷسا الش ري للموظف ،والذي يتم
ع أساسه اح ساب قسط التأم ن ومبلغ التعو ض.

اﳌادة )(2
نطاق تطبيق عمل النظام
يل م جميع العامل ن/اﳌوظف ن القطاع ا ومي اﻻتحادي ،و القطاع ا اص ،باﻻش اك نظام التأم ن
ُ
ضد التعطل عن العمل من خﻼل شراء وثيقة تأمي ية يؤمن ا اﳌؤمن عليه ع نفسه حال ان اء خدمته
ً
وفقا اﻻت اﻻستحقاق اﳌقررة لذلك ،و ُ س ث من ذلك الفئات اﻵتية:
 .1اﳌس ثمر )صاحب اﳌ شأة الذي عمل ا(.
 .2العمالة اﳌساعدة.
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 .3العامل عقد مؤقت.
ً
 .4اﻷحداث ممن تقل أعمار م عن ) (18ثمانية عشر عاما.
 .5اﳌواطنون الذين استوفوا شروط اﻹحالة إ التقاعد ،أو اﳌتقاعدين الذين يحصلون ع معاش
تقاعدي والتحقوا عمل جديد.

اﳌادة )(3
الباقات التأمي ية

دون اﻹخﻼل بال شرعات واﻹجراءات اﳌتبعة لدى اﳌصرف اﳌركزي ،يلزم ا صول ع موافقة الوزارة اﳌسبقة
ع الباقات التأمي ية اﳌطروحة من قبل مزود ا دمة وفق اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (13لسنة 2022
اﳌشار إليه.

اﳌادة )(4
اش اطات مزود ا دمة

ُ ش ط ل صول ع موافقة الوزارة ﳌمارسة شاط مزود خدمة التأم ن ضد التعطل ،ما يأ ي:
 .1أن ي ون مزود ا دمة من شر ات التأم ن اﳌرخصة من اﳌصرف اﳌركزي.
ً
 .2أن ي ون مزود ا دمة حائزا ع تص يف ﻻ يقل عن ا د اﻷد ى للتص يف ا دد ا دول اﳌب ن
أدناه ،أو ما عادله من درجات التص يف اﳌقررة من يئات التص يف الدولية اﻷخرى اﳌعتمدة من
ً
قبل اﳌصرف اﳌركزي ،ووفقا ﻷحدث تص يف صادر عن ا ة اﳌعتمدة.
Fitch Ratings
BBB
.3
.4
.5
.6

AM Best
B+

Moody’s
Baa

Standard & Poors
BBB

ً
ً
أن ي ون مزود ا دمة متمتعا باﳌﻼءة اﳌالية وفقا ﳌتطلبات اﳌصرف اﳌركزي.
ً
ً
أن ي ون مزود ا دمة متمتعا بمستوى أداء حوكمة وفقا ﳌتطلبات اﳌصرف اﳌركزي.
أن يث ت مزود ا دمة جودة وكفاءة ا دمة اﳌقدمة من قبله ذات ا ال.
أن يوفر ما يث ت امتﻼكه لﻸنظمة واﻵليات والقنوات الرقمية الﻼزمة لتقديم ا دمة ُ
للمؤمن عل م
النظام.
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اﳌادة )(5
ال امات مزود ا دمة
يل م مزود ا دمة بإبرام اتفاقية لتقديم خدمة التأم ن ضـ ــد التعطل عن العمل مع الوزارة ،ع أن تتض ـ ــمن
تلك اﻻتفاقية ،التا :
ُ
 .1ال امات مزود ا دمة تجاه اﳌؤمن عل م.
 .2آليات حوكمة تحصيل اﻷقساط التأمي ية اﳌطلو ة.
ُ
 .3آليات صرف التعو ضات للمستحق ن من اﳌؤمن عل م.
 .4ا افظة ع سرة البيانات واﳌعلومات.
 .5معاي ومستو ات ا دمة اﳌطلو ة من مزود ا دمة.
 .6أي ال امات أخرى تضع ا الوزارة.

اﳌادة )(6
آلية تحصيل أقساط التأم ن

ً
 .1يصدر مزود ا دمة الوثيقة التأمي ية ُ
للمؤمن عليه ﳌدة ﻻ تقل عن ) (12أث عشر ش را.
 .2يتم اﻻش اك وتحصيل أقساط التأم ن حسب اﻵلية ال يصدر ا قرار من الوز ر.
 .3يجوز ُ
للمؤمن عليه اختيار اﻵلية والدور ة ال يرا ا مناسبة لدفع اﻷقساط التأمي ية اﳌقررة وفق وثيقة
ً
التأم ن اﳌعتمدة ،ووفقا لﻶليات ال يتم تحديد ا من قبل الوز ر.

اﳌادة )(7
قيم اﻻش اك

ً
ُ
 .1يل م اﳌؤمن عليه سداد قيمة القسط التأمي لباقة الـتأم ن اﻷساسية وفقا لقيمة راتب اﻻش اك ع
النحو اﻵ ي:
ً
أ .الفئة اﻷو  :ما ﻻ يز د ع ) (5خمسة درا م ش را ،إذا ان راتب اﻻش اك ) (16,000ستة عشر ألف
در م وأقل.
ً
ب .الفئة الثانية :ما ﻻ يز د ع ) (10عشرة درا م ش ر ا ،إذا ان راتب اﻻش اك أك من ) (16,000ستة
عشر ألف در م.
 .2يجوز لس الوزراء ً
بناء ع اق اح الوز ر ،عديل قيم اﻻش اك وقيم التعو ض اﳌقررة واستحداث
فئات جديدة.
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اﳌادة )(8
ضمان اﻻل ام سداد أقساط التأم ن اﳌستحقة

ُ
 .1حال عدم ال ام العامل/اﳌوظف باﻻش اك نظام التأم ن ضد التعطل عن العمل ،أو عدم سداد اﳌؤمن
عليه اﻷقساط التأمي ية اﳌقررة لﻼش اك ﳌدة ) (3ثﻼثة أش ر من تارخ استحقاق القسط ،ﻻ ُ ستحق
اﻻستفادة من النظام ،و ل م ذه ا الة باﻻش اك /إعادة اﻻش اك عن طر ق شراء وثيقة تأم ن جديدة
يبدأ سرا ا من تار خ الشراء ،كما يل م سداد افة اﳌبالغ اﳌستحقة عليه إضافة لسداده غرامة ُت َ
حصل من
قبل الوزارة قيم ا ) (400أر عمائة در م ،حال عدم ال ام العامل/اﳌوظف باﻻش اك النظام ،و )(200
ُ
مائتان در م ،حال عدم ال ام اﳌؤمن عليه سداد اﻷقساط الـتأمي ية اﳌقررة ﻷك من ) (3ثﻼثة أش ر،
و تم تحصيل تلك اﳌبالغ ،وفق اﻵ ي:
ً
ُ
أ .استقطاعا من حساب اﳌؤمن عليه ا صص ﻻستﻼم أجره واﳌب ن بنظام حماية اﻷجور أو أي أنظمة
أخرى بديلة.
ً
ب .أو استقطاعا من م افأة اية ا دمة أو أي أنظمة أخرى بديلة.
ُ
 .2يضع الوز ر اﻷطر الزمنية الﻼزمة ل يل اﳌؤمن عليه واش اكه النظام ،وكذلك وضع الضوابط
واﻹجراءات الﻼزمة لضمان ال امه سداد اﻷقساط والغرامات اﳌتعلقة بوثائق التأم ن ،و جوز له تقسيط أو
ُ
إعفاء اﳌؤمن عليه من الغرامات اﳌشار إل ا ذه اﳌادة.

اﳌادة )(9
شروط اﻻنتفاع بالتغطية التأمي ية

ً
ُ
مع مراعاة اﳌادة رقم ) (5من اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (13لسنة  2022اﳌشار إليه ،ي ون اﳌؤمن عليه مستحقا
لﻼنتفاع من التغطية التأمي ية حال تحققت الشروط اﻵتية:
ً
ُ
 .1أﻻ تقل مدة اش اك اﳌؤمن عليه عن ) (12أث عشر ش را متصلة نظام التأم ن ضد التعطل.
ُ
 .2أن ي ون اﳌؤمن عليه ُمل م سداد جميع اﻷقساط التأمي ية وفق الدور ة ا ددة منه.
ُ
 .3إثبات اﳌؤمن عليه عطله عن العمل لس ب غ استقالته.
ً
ُ
 .4أﻻ ي ون قد فصل من عمله ﻷسباب تأدي ية وفقا ﻷح ام ال شرعات السارة لتنظيم عﻼقات العمل القطاع
ا اص واﳌوارد ال شرة ا ومة اﻻتحادية.
ً
 .5تقديم اﳌطالبة خﻼل ) (30ثﻼث ن يوما من تار خ ان اء عﻼقة العمل ،أو الفصل الش وى العمالية ا الة
للقضاء.
ُ
َ
 .6أن ﻻ ي ون ع اﳌؤمن عليه ش وى انقطاع عن العمل قائمة.
 .7أن ﻻ ي ون اﳌطالبة بالتعو ض عن طرق الغش أو اﻻحتيال أو إذا تب ن أن اﳌ شأة ال عمل ا و مية.
ﱠ
السلمية ،سواء شأ ع ا ضرر أم ﻻ.
 .8أن ﻻ ي ون فقدان العمل ن يجة اﻹضرابات أو التوقفات العمالية غ
 .9أن ي ون اﳌؤمن عليه متواجد الدولة ش ل قانو ي.
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اﳌادة )(10
قيمة التعو ض

 .1ي ون التعو ض ع أساس ش ري ب سبة ) (%60من راتب اﻻش اك وﳌدة ) (3ثﻼثة أش ر بحد أق ل ل
مطالبة من تار خ التعطل عن العمل ،ع أﻻ تز د قيمة التعو ض الش ري ع ) (10,000عشرة آﻻف
در م للفئة اﻷو  ،وﻻ تزد ع ) (20,000عشر ن ألف در م للفئة الثانية.
ُ
 .2ت ون اﳌدة القصوى لﻼستفادة من التعو ض خﻼل مدة خدمة اﳌؤمن عليه سوق العمل الدولة )(12
ً
أث عشر ش را.

اﳌادة )(11
اﳌزايا اﻹضافية

يجوز ل ُلمؤمن عليه اﻻش اك مزايا إضافية ع الباقة اﻷساسية بالت سيق مع مزود ا دمة.

اﳌادة )(12
آلية اﳌطالبة بالتعو ض

ً
ُ
ع اﳌؤمن عليه أن يقوم بتقديم اﳌطالبة ﳌزود ا دمة خﻼل ) (30ثﻼث ن يوما من تار خ ان اء عﻼقة العمل،
ع التقدم بطلب اﻻنتفاع بالتأم ن ضد التعطل عن العمل ،حسب اﻵليات ال يصدر ا قرار من الوز ر ،مع
ُ
إرفاق اﳌس ندات ال تث ت استحقاق اﳌؤمن عليه للتعو ض.

اﳌادة )(13
ا صول ع التعو ض من مزود ا دمة

ُ
حال استحقاق اﳌؤمن عليه التعو ض ،يل م مزود ا دمة بدفع التعو ض موعد ﻻ يتجاوز أسبوع ن من
تار خ استﻼم اﳌطالبة اﳌتوافقة مع معاي وشروط اﻻستحقاق اﳌقررة ،ع أن يقوم مزود ا دمة بتحو ل
ً
ُ
ُ
مبلغ التعو ض إ حساب اﳌؤمن عليه وفقا ﳌا يحدده اﳌؤمن عليه ،و تم دفع التغطيات التأمي ية بموجب ذا
النظام باﻹضافة إ أي غطيات تأمي ية بموجب وثائق تأم ن أخرى يحوز ا اﳌؤمن عليه.

اﳌادة )(14
إجراءات حوكمة نظام التأم ن ضد التعطل عن العمل

ً
 .1ع مزود ا دمة معا ة مطالبات التأم ن وفقا للضوابط والشروط ا اصة بوثيقة التأم ن،
و شر عات اﳌصرف اﳌركزي السارة ،وتقوم الوزارة بإخطار اﳌصرف اﳌركزي حال إخﻼل مزود ا دمة
ً
شروط وضوابط وثيقة التأم ن ،ع أن يتم سو ة ال اعات الناشئة عن الوثيقة وفقا لﻶلية ا ددة
من قبل اﳌصرف اﳌركزي.
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 .2تتو الوزارة اﳌراجعة الدور ة لﻼتفاقية اﻷساسية وم قا ا وقيمة اﻷقساط التأمي ية وقنوات ا صول
ع ا دمة واتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لضمان التنفيذ اﻷمثل ل ذا القرار.
 .3يتو مزود ا دمة بتوف التقار ر الفنية ذات الصلة بإدارة خدمة التأم ن ضد التعطل عن العمل،
و طﻼع الوزارة ع حركة حساب اﻷقساط و سليم اﳌبالغ اﳌستحقة ُ
للمؤمن عل م بصورة ش رة.

اﳌادة )(15
اﻷح ام العامة

ُ
يحة حول راتب اﻻش اك أو عﻼقته التعاقدية مع
 .1حال ثبوت تقديم اﳌؤمن عليه أي بيانات غ
صاحب العمل أو ظروف ان اء خدمته ،يحق ﳌزود ا دمة اس داد امل التعو ض الذي صرف ُ
للمؤمن
ً
ُ
عليه ،ودون اﻹخﻼل بخضوع اﳌؤمن عليه ﻷي جزاءات أو عقو ات وفقا لل شر عات السار ة الدولة.
ُ
 .2حال ثبوت تواطؤ صاحب العمل مع اﳌؤمن عليه ل صول ع منافع التأم ن ضد التعطل عن العمل،
ودون اﻹخﻼل باتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لفرض العقو ات وا زاءات الواردة بالقوان ن والقرارات السارة
الدولة ،يتم فرض غرامة إدار ة ع اﳌ شأة من قبل الوزارة بقيمة ) (20,000عشر ن ألف در م عن
ل حالة.
 .3تختص محاكم دولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة بالنظر والبت أي نزاع ي شأ عن تنفيذ نظام التأم ن ضد
التعطل عن العمل ،وتخضع للقوان ن وال شر عات السارة داخل دولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة.

اﳌادة )(16
موظفي ا كومة اﻻتحادية
تتو ال يئة اﻻتحادية للموارد ال شر ة ا
فيما يتعلق بموظفي ا ومة اﻻتحادية.

ومية بالت سيق مع وزارة اﳌالية ،تنفيذ أح ام ذا القرار وذلك

اﳌادة )(17
اﻻش اك النظام

 .1ع ا اض ــع ن ﻷح ام اﳌرس ــوم بقانون اتحادي رقم ) (13لس ــنة  2022اﳌش ــار إليه ،اﻻش ـ اك منظومة
التأم ن ضد التعطل عن العمل خﻼل ) (4أر ع أش ر من تار خ نفاذه.
ً
ُ .2ي َ
فوض وز ر اﳌوارد ال ش ـ ـ ـ ــر ــة والتوط ن ،بتم ــدي ــد اﳌ ــدة اﳌش ـ ـ ـ ـ ــار إل ــا الفقرة ) (1من ــذه اﳌــادة وفق ــا
ﳌقتضيات تنظيم سوق العمل.
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اﳌادة )(18
شرالقراروالعمل به

ُي شر ذا القرار ا ر دة الرسمية ،وُ عمل به من اليوم التا لتار خ شره.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئ س مجلس الوزراء

______________________________________
بتارخ  / 18 :ر يع اﻷول  1444 /ـ
اﳌو افق  / 14 :أكتو ر 2022 /م
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