
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي جبل طارق
 النظام الجديد لمعاشات القطاع الخاص ف 

 ما تحتاج إىل معرفته  
من المهم أن تقرأ هذا المنشور حيث أنه يعرض المعلومات األساسية حول حقوقك بموجب قانون معاشات القطاع  

ي أغسطس ، 2019الخاص لعام  
ز
ز التنفيذ ف  2021والذي دخل حي 

ي أغسطس  
 
ي جبل  2021ف

 
ي مكان العمل ف

 
التقاعدية ف النظام الجديد للمعاشات  ، بدأ 

ب كل    طارق. 
َ
سُيطال المقبلة  الست  السنوات  مدار  وعىل  العمل،  أصحاب  بأكبر  بدًءا 

ي ال
 
ويد الموظفي   بإمكانية الوصول إىل نظام معاشات  صاحب عمل ف قطاع الخاص بب  

 تقاعدي بموجب القانون. 

 ما هو دور القانون؟ 

بتعيي     الذين يقومون  بدًءا بهؤالء  ي جبل طارق، 
العمل ف  القانون جميع أصحاب  يلزم 

التقاعد باإلضافة   المؤهلي   إىل نظام  الموظفي    الوصول لجميع  بتوفب   الناس،  معظم 

سيلزم  إىل   التقاعدي،  المعاش  نظام  إىل  االنضمام  ت  اخب  إذا    . الحاىلي الدولة  معاش 

 من صاحب العمل وأنت عىل حٍد سواء بالمساهمة 
ا
من المبلغ كل    بحد أدن  القانون كًل

التقاعدية   المعاشات  صندوق  ي 
ف  لك(  الدفع  طريقة  عىل  ا 

ً
)اعتماد شهر  أو  أسبوع 

 الخاص بك. 
 

 هل أنا مؤهل؟ 

ي  
القانون بتوفب   ف  الخاص بك ملزم بموجب  العمل  الذي يصبح فيه صاحب  التاري    خ 

 فوًرا إذا كنت: 
ا
 وصولك إىل نظام المعاش التقاعدي، ستكون مؤهال

 عاًما؛   15كان عمرك أكبر من   •

؛ و  •  تكون قد عملت لدى صاحب العمل لمدة عام أو أكبر

ي أو أكبر كل سنة.  10000يكون الدخل اإلجماىلي من هذا العمل  •
لين   جنيه إسب 

ي بهذه المتطلبات الثالثة. 
 حي   تف 

ا
 فوًرا، فستكون مؤهًل

ا
 إذا لم تكن مؤهًل

ي أي تاري    خ يجب أن يوفر ىلي صاحب العمل نظام التقاعد؟ 
 ف 

التقاعد   نظام  إىل  الوصول  بتوفب   طارق  جبل  ي 
ف  العمل  أصحاب  جميع  سيطالب 

ألصحاب  2027يوليو    1بحلول   أبكر  وقٍت  ي 
ف  يبدأ  اإللزام  فإن  ذلك،  ومع  العمل  . 

بها،   ام  االلب   العمل  أصحاب  يجب عىل  ي 
الن  التواري    خ  المقابل  الجدول  يوضح   . األكبر

 . ا عىل عدد الموظفي  
ً
ا للحجم استناد

ً
 وفق

 المساهمة؟  عىلهل يجب 

أدن  نعم،   بعض  2  بحد  يختار  قد  ذلك،  ومع  بك.  الخاص  الدخل  إجماىلي  من   %

ملزمي     ليسوا  أنهم  من  الرغم  عىل  موظفيهم،  عن  نيابة  هذا  دفع  العمل  أصحاب 

 بموجب القانون. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لصاحب العمل لالمتثال للمتطلبات   -* تاري    خ البدء 

 لماذا المعاش التقاعدي مهم؟       

الدولة   للحصول عىل معاش  تكون مؤهل  الذي    -قد 

ولكن    -الدخل أثناء التقاعد  سيوفر مستوى معي   من  

ي للعيش. نظام المعاش 
هذا قد ال يوفر لك المال الكاف 

ي جانًبا للتقاعد،  
التقاعدي هو طريقة وضع مال إضاف 

ي كثب  من األحيان بمساعدة صاحب العمل. يمكن  
وف 

لمدة   التقاعد  يستمر  من    20أن  لذلك   ، أكبر أو  عاًما 

المثال من   خالل نظام المهم توفب  المال، عىل سبيل 

مستوى   عىل  الحفاظ  عىل  قادًرا  لتكون  المعاش، 

ي وقت الحق من الحياة. 
 المعيشة الذي تتوقعه ف 

 التواري    خ المعمول بها 

ز عدد   التاري    خ *  الموظفي 

 2021أغسطس  1 + 251

   2022يوليو  1 250  - 101

 2025يوليو  1 100 - 51

    2026يوليو  1 50 - 15

 2027يوليو  1 أو أقل  14

 



 

 
 

؟  عىلهل يجب  ي  االنضمام إىل نظام تقاعد صاحب العمل الخاص نر

ي حي   أنه ُينصح بشكل عام باالنضمام إىل نظام المعاشات التقاعدية، ويمكنك  
 
عىل سبيل المثال إذا كنت تقوم بالفعل باالدخار   االنسحاب،ال، ف

 بذلك. لتقاعدك بطريقة أخرى. إذا كنت ترغب باالنسحاب، إما أن يوفر لك صاحب العمل أو مدير نظام المعاشات التقاعدية النموذج الالزم للقيام 

ي يوفر ىلي نظام المعاش التقاعدي بالفعل.  هل سيتغب  هذا؟   صاحب العمل الخاص نر

ي بالحد األدن  من 
ء طالما أنه يف  ي

ي أن يتغب  ش 
المتطلبات   عىل األغلب ال. إذا كان لدى صاحب العمل الخاص بك بالفعل نظام معاشات تقاعد، فال ينبغ 

 بموجب القانون. 

 

ي الحصول عىل 
 المزيد من المعلومات؟ أين يمكنن 

التقاعدية.   للمعاشات  القانون كمفوض  بموجب  طارق  لجبل  المالية  الخدمات  لجنة  تعيي    تم  قد 

ي جبل طارق  
 من أصحاب العمل ف 

ا
نظام معاشات التقاعد يمتثلون    ومدراءواجبنا أن نتأكد من أن كًل

 إىل متطلبات القانون. 

ا  من  المزيد  ذلك  ي 
ف  بما  المعلومات،  من  موقع    الشائعة،ألسئلة  لمزيد  عىل    : GFSCمتاح 

www.fsc.gi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تم النشر بواسطة: 

ي جبل طارق 
 هيئة الخدمات المالية ف 

 940  بص. 

ي   ، 3جناح  
الطابق األرض 

 أجنحة أتالنتيك  

 يوروبورت أفينيو  

 جبل طارق 

 

www.gfsc.gi 

ي جبل طارق  2017  ©
 هيئة الخدمات المالية ف 

  يجب عىل مديرك أن....   

  يوفر لك الوصول إىل نظام التقاعد 

  يسمح لك باالنسحاب 

   2أدن   يساهم بحد % 

  ي تاري    خ الحق
اك ف   يسمح لك باالشب 

http://www.fsc.gi/
http://www.gfsc.gi/

