
عــالوات بــــدل التضخـــم
 الوقـود والمواد الغذائية

والكهــرباء والمياه 

األسئلة األكثر شيوعًا 



ما هي عالوات بدل التضخم؟ 

   هو�دعم�ح�ومي�يصرف�لألسر�اإلماراتية�من�ذوي�الدخل�ا��دود 

ملواجهة�االرتفاع�والت��م�ا��اصل�ع���مستوى�العالم����أسعار 

الوقود�واملواد�الغذائية�األساسية�والكهر�اء واملياه، وذلك�حسب 

الشروط�واألح�ام.

1

من هم مستحقو عالوات بدل التضخم
(الوقود والمواد الغذائية والكهرباء والمياه)؟

2

- األسرة�ال���أحد�أفرادها (الزوج�أو�الزوجة) أو�كالهما��عمل���   

القطاع�ا���ومي، أو�شبھ�ا���ومي، أو�القطاع�ا��اص�ومؤمن�عليھ��� 

.
ً
أنظمة�التقاعد�بالدولة، ومجموع�دخلهم�أقل�من 25,000 درهم�شهر�ا

 

- املتقاعدون�وكبار�املواطن�ن�ممن�يقل�مجموع�دخل�األسرة (الزوج�أو   

.
ً
الزوجة�أو�كالهما) عن 25,000 درهم�شهر�ا

 و�قل 
ً
- املطلقات�واألرامل�ا��اضنات�لألبناء دون�سن 21 عاما  

.
ً
إجما���دخلهن�عن 25,000 درهم�شهر�ا



هل يحصل المستفيد من المساعدات االجتماعية 
في الدولة على عالوات بدل التضخم

(الوقود والمواد الغذائية والكهرباء والمياه)؟
يحصل�املستفيد�ا��ا���من�املساعدات�االجتماعية�من�وزارة�تنمية   

ا��تمع�وهيئة�أبوظ���للدعم�االجتما���وهيئة�تنمية�ا��تمع�بد�ي 

ودائرة�ا��دمات�االجتماعية�بالشارقة، ع���عالوات�الت��م�دون 

ا��اجة�إ���ال���يل. و�تم�دراسة�ا��الة�االجتماعية��ل�ستة�أشهر 

حسب�الشروط�واألح�ام.

3

ما هي مصادر دخل األسرة الستحقاق عالوات بدل 
التضخم (الوقود والمواد الغذائية والكهرباء 

والمياه)؟
يحسب�دخل�األسرة�من�الرواتب�الشهر�ة�واملعاشات�التقاعدية   

وعائدات�الرخص�التجار�ة�واألمالك�املؤجرة�والعقارات�املس�ثمرة.

4



متى سيتم فتح باب التسجيل لعالوات بدل التضخم؟
يبدأ�استالم�طلبات�ال���يل����عالوات�بدل�الت��م�من�يوم   

 للشروط 
ً
الثالثاء املوافق 5 يوليو 2022 ، و�تم�دراسة�الطلبات�وفقا

والضوابط.

5

متى سيتم فتح باب التسجيل للتقدم لطلب 
المساعدة االجتماعية الجديدة؟ 

يمكنك�التقدم�لل���يل����طلب�املساعدة�االجتماعية�ا��ديدة����األول   

من�س�تم��  2022 .وس�تم�اإلعالن�عن�االش��اطات����الف��ة�املقبلة.

6



7
كيف يمكن التسجيل لطلب عالوات بدل التضخم 

(المواد الغذائية والوقود والكهرباء والمياه)؟

يمكنك�ال���يل�للطلب:   

  www.mocd.gov.ae ع���موقع�وزارة�تنمية�ا��تمع  -  

apply@crm.mocd.gov.ae أو�إرسال�طلبك�ع���ال��يد�اإللك��و�ي  -  

8
ما هي المستندات المطلوبة للتقدم بالطلب؟

- بطاقة�الهو�ة�اإلماراتية�ملقدم�الطلب (صورة�وا��ة�لوج���البطاقة).  

- شهادة�الراتب�الشهري�لرب�األسرة�وزوجتھ.  



هل يجب أن أبلغ عن التغييرات في دخل األسرة 
أو التغييرات في الحالة االجتماعية؟

يجب�إبالغ�وزارة�تنمية�ا��تمع�فور�حدوث�أي��غي��ات.  

10

كيف يمكنني التأكد من إتمام تقديم الطلب 
في حال استخدام البريد اإللكتروني؟

الرجاء التأكد�من:  

apply@crm.mocd.gov.ae كتابة�ال��يد�اإللك��و�ي��ش�ل���يح  .1  

.(MB) أن�ال�يتعدى���م�امللفات�املرفقة 25 ميجا�بايت  .2  

سيصلك�بر�د�إلك��و�ي�يؤكد�إتمام�عملية�استالم�الطلب.   

9



كيف يتم صرف عالوات التضخم
(الوقود والمواد الغذائية والكهرباء والمياه)؟

يتم�صرف�الدعم��ش�ل�شهري�بحسب��سب�الت��م�املعلن�ع��ا.  

11

كيف يمكن االستفسار عن عالوات التضخم 
(الوقود والمواد الغذائية والكهرباء والمياه)؟

لالستفسارات�املتعلقة�بالشروط�واألح�ام�ومراحل�اعتماد   

الطلب، يمكنك�التواصل�ع���الرقم 800623 والرجوع�إ���املوقع 

.www.mocd.gov.ae اإللك��و�ي�لوزارة�تنمية�ا��تمع

12



!

كيف يمكن استالم عالوات التضخم
(الوقود والمواد الغذائية والكهرباء والمياه)؟

�عد�املوافقة�ع���طلبك�ستصلك�رسالة�نصية�بتفاصيل�الدعم   

وآلية�االنتفاع�بھ.

13



أسئلة خاصة بعالوة دعم الوقود:

ما هي قيمة عالوة الوقود؟

�عتمد�قيمة�العالوة�ع���التغ������أسعار�الوقود، حيث�تقدم   

ا���ومة�الدعم�الشهري�ب�سبة %85 من�قيمة�الوقود�عند�ارتفاع 

سعره�عن 2.1 درهم/ل�� ، وقد�تختلف�قيمتھ�من�أسرة�ألخرى�بحسب 

ماي��:

-  يحصل�رب�األسرة�املوظف�ع���دعم�لـ 300 ل��، فيما�تحصل     

             زوجتھ�العاملة�ع�� 300 ل���إضا��.

-  يحصل�رب�األسرة�املوظف�أو�املتقاعد (الزوج�أو�الزوجة) ع���دعم                  

     لـ 400 ل����شرط�أن�ي�ون�اآلخر�غ���مستفيد�من�الدعم.

14

ما هي آلية االستفادة من عالوة الوقود؟
يمكن�االستفادة�من�عالوة�الوقود�ع���نظام�النقاط�الشهر�ة���   

محفظة�أدنوك�ال���تضاف�إ���الهو�ة�اإلماراتية�ملقدم�الطلب.

15



هل يمكن صرف عالوة الوقود ألكثر من 
فرد باألسرة؟

يتم�إ�شاء حساب�واحد�ل�ل�أسرة�مستفيدة�من�العالوة�ور�ط   

ا��ساب�بأك���من�مستخدم�بحسب�االستحقاق.

16

هل يمكن ألحد أفراد أسرتي استخدام الرصيد 
بالمحفظة؟

17

يرتبط�استخدام�عالوة�الوقود�ببطاقة�الهو�ة�اإلماراتية�األصلية،   

حيث�ال�يمكن�االستفادة�من�ا��دمة�دون�إبراز�البطاقة. 



هل يتم صرف عالوة الوقود بشكل مستمر؟

يتم�صرف�العالوة��ش�ل�شهري�ح����عود�أسعار�الوقود 

إ�� (2.1 درهم/ل��).

18

كيف يمكن متابعة إجراءات طلب عالوة الوقود؟

�شأن�االستفسارات�املتعلقة�باستخدام�تطبيق�شركة�أدنوك   

للتوز�ع�واملعلومات�ا��اصة�بنظام�النقاط، ير���التواصل�مع�مركز 

اتصال�شركة�أدنوك�للتوز�ع�ع���الرقم 800300.

19



ما هي آلية االستفادة من عالوة المواد الغذائية؟
يمكن�االستفادة�من�عالوة�املواد�الغذائية�ع���منافذ�بيع�السلع 

واملواد�الغذائية�املعتمدة�لهذه�املبادرة (وس�تم�اإلعالن�عن�املنافذ 

املعتمدة�خالل�الف��ة�املقبلة). 

20
أسئلة خاصة بعالوة المواد الغذائية:

ما هي قيمة عالوة المواد الغذائية؟

يتم�صرف�عالوة�املواد�الغذائية�ب�سبة  %100 من��سبة�ت��م   

أسعار�املواد�الغذائية�األساسية.

21



هل تتغير قيمة عالوة المواد الغذائية؟
ترتبط�قيمة�العالوة�بتغ����سب�الت��م�للمواد�الغذائية   

األساسية�وتزداد�قيمة�العالوة�مع�ارتفاع��سب�الت��م. 

22

هل يمكن صرف عالوة المواد الغذائية ألكثر 
من فرد باألسرة؟

يتم�دعم�األسرة�من�خالل�إبراز�بطاقة�الهو�ة�للمستفيد�الرئ�س.   

23



أسئلة خاصة بعالوة دعم الكهرباء والمياه:

كيف يتم صرف عالوة الكهرباء والمياه، 
وما هي قيمته؟

يتم�توف���عالوة�الكهر�اء واملياه�بالت�سيق�مع�ا��هات�املعنية،   

بحيث�يتم�تقديم�دعم�شهري�ب�سبة %50 الس��الك�الكهر�اء األقل 

من 4000 كيلو�واط، ودعم�شهري�للمياه�بقيمة %50 الس��الك�املياه 

األقل�من 26,000 جالون.

24

هل يجب أن يكون لدي مسكن مسجل باسمي 
لالنتفاع من دعم الكهرباء والمياه؟

ال��ش��ط�وجود�مسكن�مملوك�للمستفيد.  

25


