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 نهاية الخدمة مكافأةاحتساب 
 

  إحدى القضایا الرئیسیة المتعلقة بالتوظیف بالنسبة للموظفین وأصحاب العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بما في ذلك الشركات   واحتساب مكافأة نھایة الخدمة ھ

األمثلة المبینة أدناه    تستند  وبینما   األعضاء لدینا. وقد أعد مركز دبي للسلع المتعددة النماذج التالیة كأمثلة الحتساب المستحقات في حال إنھاء عقود العمل محدودة المدة،

الرسمي الحتساب  ع�ى المستوى معتمدة(قانون العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة)، لیست ھنالك صیغة  2021) لسنة 33إلى أحكام القانون االتحادي رقم (

المحكمة المختصة بحل   وفي حال وجود نزاع بین الموظف وصاحب العمل، قد تفسر .  هللقانون المعمول ب   مستحقات نھایة الخدمة، وبالتالي فإن ھذه األمثلة تعتبر تفسیراً 

فیما یتعلق بأیة استفسارات  المنازعات، مثل محكمة العمل، أحكام القانون بصورة مغایرة. لذلك فإننا نوصي الشركات األعضاء بالحصول ع�ى استشارة قانونیة مستقلة

 .ادات الواردة أدناه محددة قد تكون لدیھا فیما یتعلق باإلرش
 

الظروف    یة الخدمة. وقد تختلفمركز دبي للسع المتعددة ع�ى علم بحاالت أخذت المحاكم فیھا بعین االعتبار العموالت والمكافآت في حاالت معینة عند احتساب مكافأة نھا

 .لصددمن حالة إلى أخرى وبالتالي ال یستطیع مركز دبي للسلع المتعددة تقدیم المشورة في ھذا ا
 

 خدمات الوساطة في العمل التي یقدمھا مركز دبي للسلع المتعددة

 ي ووسطاء مركز دبي یقدم مركز دبي للسلع المتعددة خدمات الوساطة للشركات األعضاء وموظفیھا فیما یتصل بالمسائل المتعلقة بالعمل. ویمكن اللجوء إلى موظف

 .  للتوسط في المنازعات التي ال یستطیع صاحب العمل/الموظف حلھا داخلیاً من خالل أخذ مواعيد للسلع المتعددة المؤھلین 
 

عقد  ع�ى المناقشات المتعلقة بالتسویة، ولكنھا ال تتضمن إصدار أحكام فیما یتعلق بأیة مسألة في النزاع. ویمحايد والوساطة ھي عملیة سریة یشرف فیھا طرف ثالث 

 ویقترح السبل الممكنة لحل النزاع. وھي عملیة غیر ملزمة الھدف منھا ھو أن تتوصل األطراف إلى اتفاق في  نفعاالتاجتماعات ویحدد اإلشكالیات وینزع فتیل اال الوسیط

 .النھایة. ویساعد الوسیط األطراف ع�ى التوصل إلى تسویة من خالل المفاوضات التي یجرونھا 
 

 .ھنامن المعلومات حول خدمات الوساطة في العمل التي یقدمھا مركز دبي للسلع المتعددة، یرجى الضغط  للحصول ع�ى مزید

 

https://www.dmcc.ae/ar/free-zone/support/how-guides/information-for-employees
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 احتساب مستحقات نھایة الخدمة طريقة 

 

 لموظف بدوام كامل هي كما ي�ي:  مستحقات نهاية الخدمةالصيغة األساسية لحساب 

 

إكمال السنة الخامسة في الخدمة 21األجر األساسي لـــ  •    ؛ ويوماً عن كل سنة حتى 

إكمال  30األجر األساسي لـــ  •  . في الخدمة خمس سنواتيوماً عن كل سنة بعد 

من قانون    44بموجب المادة    ء خدماته(بما في ذلك عندما يستقيل الموظف و/ أو يتم إنها  للعمل  الموظف  تركتطبق هذه الصيغة األساسية اآلن بغض النظر عن ظروف  

 ). في دولة اإلمارات العربية المتحدةالعمل 

 :بديلة ع�ى النحو التالي )، يتم تطبيق صيغة تقاسم العمل(مثل الدوام الجزئي أو  بدوام كاملبالنسبة للموظفين الذين ال يعملون 

  

بدوام  لموظف "الحصول ع�ى قيمة مستحقات نهاية الخدمة يؤدي هذا إلى وباستخدام الصيغة األساسية الموضحة أعاله.  تم حساب مستحقات نهاية الخدمةي •

 كامل".

  بدوام كاملعمل ع�ى عدد ساعات العمل السنوية في عقد  الذي ال يعمل بدوام كامل تقسيم عدد ساعات العمل السنوية كما هو محدد في عقد الموظف يتم •

 ").النسبةنسبة ("، ويكون الناتج 100 ويضرب الناتج في العدد

 قات نهاية الخدمة لموظف بدوام كامل في النسبة المذكورة أعاله.  تكون مستحقات نهاية الخدمة لموظف ال يعمل بدوام كامل هي ناتج ضرب مستح •
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 نقاط یجب مالحظتھا 

 

 :التالیة  تنطبق الفرضیات التالیة ع�ى عملیات احتساب مكافأة نھایة الخدمة في الصفحات

 .األرقام المستخدمة ھي بالدرھم اإلماراتي  جميع •

   .شهريا  درھم 10,000للموظف ھو النهائي في األمثلة التالیة، الراتب األساسي  •

أكمل  الحصول ع�ى مكافأة نھایة الخدمة، یجب أن یكون هلكي یكون من حق •  .شھرا في الخدمة حتى تاریخ إنھاء عقد العمل 12الموظف قد 

 يجب احتساب مستحقات نهاية الخدمة ألجزاء السنوات بشكل تناسبي.   •

 .راتب عامين  المكافأة اإلجمالیة ال تتجاوز •

 .مدة خدمة الموظف ضمنفترات اإلجازات بدون راتب ال تحتسب  •
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 مثال لحساب مستحقات نهاية الخدمة لموظف بدوام كامل: 

 

 مدة العمل  

 المبلغ النهائي    –س  مكافأة نهاية الخدمة السنوية   –هـ  أساسي آخر راتب يومي  -أ 

 الراتب الشهري األساسي  -ب 

 مضروباً في: 

 السنة   أشهرعدد  -ج 

 مقسوماً ع�ى:

 عدد أيام السنة   -د 

 عدد األيام المستحقة   –و 

 مضروباً في: 

 آخر راتب يومي أساسي   –أ 

 

 مكافأة نهاية الخدمة السنوية   -هـ 

 مضروبة في:  

 مدة العمل  –ع 

 

 [ع]  xس = [هـ]  [أ]  xهـ = [و]  [ج] ÷ [د]  xأ = [ب] 

  5أكثر من سنة واحدة ولكن أقل من 

 سنوات  

 3سنوات +  4(ع�ى سبیل المثال:  

 )سنوات 4.25أشهر أو 

]10,000 [x ]12] ÷ [365  [ 

 =328.77 

]21 [x ]328.77 [  

 =6,904.17 

]6,904.17 [x ]4.25  [ 

 =29,342.72 

 سنوات   5أكثر من 

 سنوات) 7(ع�ى سبيل المثال 

]10,000 [x ]12] ÷ [365 = [328.77 

 

]21 [x ]328.77  [ 

 =6,904.17 

]6,904.17 [x ]5  [ 

 =34,520.85 

+ 

]30 [x  ]328.77 [ 

 =9,863.10 

]9,863.10 [x ]2 [ 

 =19,726.20 

  =54,247.05 
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 مثال لحساب مستحقات نهاية الخدمة لموظف بدوام جزئي: 

 

 :أقل من ساعات الدوام الكامل، فيلزم تعديل الحساب ع�ى النحو التالي لعدد ساعات إذا كان الموظف يعمل 

  

 إذا افترضنا أن: 

 درهماً. 54,247.05مستحقات نهائية الخدمة للموظف بدوام كامل هي  •

 ساعة عمل سنوياً.   10,400الموظف بدوام كامل يعمل  •

 ساعة عمل سنوياً.   7,800هذا الموظف بدوام جزئي يعمل  •

7,800 ÷ 10,400 X 100   =75  

54,247.05 X 75 = %40,685.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بنا 
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 مركز دبي للسلع المتعددة –المنطقة الحرة 
http://www.dmcc.ae/helpcentre 

 www.dmcc.ae: الموقع اإللكترو�ي 

 

 

 

 

 

 

 

 
فقط، وال یقصد منھا أن تشكل استشارة قانونیة أو غیرھا من أنواع   هالمعلومات والمواد الواردة في ھذه الوثیقة ھي ألغراض المعلومات العامة والتوجی: إخالء مسؤولية

لحصول  یمكن االعتماد علیھا. وإذا كنتم بحاجة إلى استشارة قانونیة بشأن أیة مسألة تتعلق بالتوظیف، فإن مركز دبي للسلع المتعددة یوصیكم باالتي    االستشارات المھنیة
ً  ع�ى استشارة قانونیة متخصصة اإللكترو�ي، إال أننا ال   هكبیرة لتحدیث كافة المعلومات ع�ى موقع ومستقلة. وع�ى الرغم من أن مركز دبي للسلع المتعددة یبذل جھودا

 .أو ضمنیة، بأن تلك المعلومات والمحتویات دقیقة وكاملة ومحدثة  نقدم ایة تعھدات أو ضمانات، سواء صریحة

http://www.dmcc.ae/helpcentre
http://www.dmcc.ae/

