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قانون رقم )4( ل�سنة 201٥
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�سنة 2008

ب�ساأن 
املعا�سات والتاأمينات الجتماعية 

للع�سكريني املحليني العاملني يف حكومة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )21( ل�سنة 2008 ب�ساأن املعا�سات والتاأمينات الجتماعية للع�سكريني 
املحليني العاملني يف حكومة دبي،

وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف 
اإمارة دبي،

ُن�سدر القانون التايل:
املادة )1(

ُي�ستبدل بن�ض املادة )13( من القانون رقم )21( ل�سنة 2008 امل�سار اإليه، الن�ض التايل:
احت�ساب املعا�ص

املادة )13(
ُيح�سب املعا�ض بواقع )70%( �سبعون يف املئة من اآخر راتب حم�سوب لأغرا�ض املعا�ض متى   -1
بلغت مدة خدمة املنت�سب املح�سوبة لأغرا�ض املعا�ض )20( ع�سرون �سنة وتزداد هذه الن�سبة 
بواقع )2%( اثنان يف املئة عن كل �سنة تزيد على ذلك وبحد اأق�سى )100%( مئة يف املئة من 

الراتب املح�سوب لأغرا�ض املعا�ض متى بلغت مدة خدمته )35( خم�ض وثالثون �سنة فاأكرث.
ل يجوز اأن يقل املعا�ض عن )10.000( ع�سرة اآلف درهم.  -2

ي�شرتط لحت�شاب العالوة الأمنية اأو عالوة املباحث يف الراتب املح�شوب لأغرا�ش املعا�ش، اأن   -3
يكون املنت�سب قد ا�ستحق اإحدى هاتني العالوتني لآخر خم�ض �سنوات متتالية، على الأقل، من 

مدة خدمته املح�سوبة لأغرا�ض املعا�ض.
عندما تزيد مدة خدمة املنت�سب على خم�ض وثالثني �سنة، مينح مكافاأة تقاعد بواقع راتب   -4
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�سهرين عن كل �سنة بفئة الراتب املح�سوب لأغرا�ض املعا�ض.
يف  املبينة  املنا�سب  ل�ساغلي  املعا�ض  لأغرا�ض  املح�سوب  الراتب  يكون  القانون،  هذا  لغايات   -5
اجلدول التايل بواقع )100%( من الراتب ال�سامل، �سريطة األ تقل رتبة �ساغل اأي من هذه 

املنا�سب عن رتبة لواء:

املن�سب م 
نائب رئي�ض ال�سرطة والأمن العام بدبي  1

مدير عام الدائرة  2
نائب مدير عام الدائرة  3

م�ساعد مدير عام الدائرة  4

املادة )2(
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريــــــخ 3 فرباير 2015م
املوافـــــــــــــــــــــــق 14 ربيع الآخر 1436هـ
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