
Slides to pick & choose 2021 1

صندوق االدخار للموظفين في إمارة دبي

 مرحبا بكم في

خاص – سرى برجاء عدم المشاركة



برنامج اليوم

ين صندوق االدخار للموظف مرحبا بكم في.1
  (DEWS) في إمارة دبي

ة صندوق االدخار للموظفين في إمار ما هو.2
؟ (DEWS) دبي

3.

4.

5.

؟كيف يتم االشتراك في النظام

الخطوات التالية

جلسة اسئلة تفاعلية تشارة يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المبادرة جديدة وتعتبر قيد التطوير واالس
مايو  20 التشريعية وبأن المعلومات الوارده الوارده في هذه الوثيقة هي األحدث بتاريخ

ل وجدتولكنها قد تخضع للتحديث الحقا وسيتم إعالمكم بالمستجدات في حا 2022

المشاركة في البرنامج حماية البيانات وخصوصية معلومات األشخاص    تأخذ المؤسسات
.على محمل الجد وتلتزم بمواصلة االمتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها



من معنا اليوم في اإلجتماع

إيمان صالح بن خاتم
مدير إدارة دعم السياسات والبرامج
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 

محمد عبد الرحمن الهاوي
مدير إدارة السياسات واالستراتيجيات

للتنمية االقتصادية 
تنفيذي إلمارة دبي األمانة العامة للمجلس ال

جاك جون فيسير
للشؤون القانونية التنفيذي الرئيس 

سلطة مركز دبي المالي العالمي 
حكومة دبي

ساجيف ناير
مسؤول تنفيذي أول 

حلول مكان العمل في زيوريخ

كلوديا مالدونادو
رئيس

ميرسر الشرق االوسط

كريس كاين
مدير خدمة العمالء

إيكيوم المحدودة للخدمات االئتمانية 
في الشرق األوسط

حسين علي
رئيس االمتثال للشرق األوسط 

الشرق األوسطزيوريخ 

علياء حسين الزرعوني
الخدمات الحكومية والتسجيل -نائب الرئيس التنفيذي 

سلطة مركز دبي المالي العالمي 
حكومة دبي

ياسر أبو شعبان
مستشار استثمارى أول
ميرسر الشرق االوسط



صندوق االدخار للموظفين في حكومة دبي

 جاذبية زتعزي إلى دبي في العمل لمنظومة المستمر التطوير خالل من نسعى
 والممّكنة الداعمة مرونتها مستوى وزيادة اإلمارة، في العمل سوق

 ذات يف ويكفل المقدمة، الخدمات بمستوى االرتقاء يؤكد بما للموظفين،
 سيرتنام في كشركاء إلسهاماتهم تقديراً  المقيمين الموظفين حقوق الوقت

 من المزيد استقطاب نحو جديدة خطوة االدخار صندوق ...الشاملة التنموية
 واصلوسن المجاالت، مختلف في والمستثمرين والمبدعين المواهب أصحاب

المالع في والعمل للعيش مدينة كأفضل دبي مكانة ترسيخ على العمل

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي



جذب أفضل الكفاءات والعقول وتعزيز  
مرونة وجاذبية سوق العمل في دبي

ترسيخ ثقافة االدخار للموظفين 
والتخطيط المالي لحاضرهم ومستقبلهم

ضمان وحماية حقوق الموظفين وإتاحة 
الفرص لتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم

األهداف



ان أجرينا استطالع حول االدخار في مك
العمل في العام الماضي

 الخمس األولويات إحدى الخدمة نهاية مكافأة
 تاالستحقاقا بعد( العمل ألصحاب األولى

)اإللزامية

: *وكانت آراؤكم

أولويات 
أصحاب العمل

أولويات 
الموظفين
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فخورون بانطالقتنا القوية
نقاط لنظام االدخار في مكان العمل لموظفي حكومة دبي 5التقييم القائم على 

بدعم من رواد  2020عام اطالق ناجح في 
الصناعة

1,500

موظف 25,000ما يزيد عن تسجيل 
25,000

يخهشركة في مركز دبي المالي العالمي حتى تار 1500تسجيل 

 120أكثر من 
مليون درهم

مليون درهم كمكافآت نهاية  120دفع ما يزيد عن 
منذ اإلطالق عضو 4,500خدمة ألكثر من 

)مليون تحت االشراف 973اصول بقيمة (

التوسع إلشراك الجهات 
الحكومية في دبي وغيرها



لمكافأة نهاية الخدمة، والتي  متطورةسداد هي خطة DEWSخطة 
، وتتفق مع 2020تم طرحها في مركز دبي المالي العالمي في سنة 

.  المعايير العالمية

الجهات الحكومية في لتشمل خطةاليسرنا اآلن ان نتوسع في تطبيق 
مركز دبي، وذلك وفقا لرؤية دبي الرامية الى تعزيز مكانتها ك إمارة

ي صندوق االدخار للموظفين في إمارة دب ساعدي.  عالمي للمواهب
ة مكافأة نهاي عن استحقاقاتأصحاب العمل على سداد التزاماتهم 

.  تيح للموظفين بناء خطط المدخرات الخاصة بهميوكما الخدمة 

ما هي خطة 
؟



 التغييرات المطلوبة في التشريعات

مل هي دفعة تسدد عند انتهاء الخدمة يلتزم بموجبها أصحاب الع•
بسداد مبلغ للموظفين عند انهاء خدماتهم 

الخدمة المستمرة  منأو أكثر الذي أكمل سنة يحق للموظف •
مكافأة نهاية الخدمةالحصول على 

ماهي مكافأة نهاية الخدمة؟ 

جهات ال في للموظفين األجانب الخطة بشكل الزامي تطبيق•
)أختياري لإلماراتيين( دبي الحكومية في إمارة

م يوقبل بشكل شهري يجب سداد االشتراكات في الخطة •
 من الشهر التالي في جدول الرواتب) 21(الحادي والعشرين 

ما هي التغييرات المطلوبة؟

أفضل الممارسات العالمية مواكبة •

أصحاب العمل والموظفين وحكومة دبي حماية مصالح •

ر؟ما الذي يدعو إلجراء التغيي



الخطة مزايا

تحديد قيمة المساهمة

ً مسبق وتحديدها الخدمة نهاية مكافأة تعريف تم  ا
  لىإ االمزاي سداد يتم .الخدمة مدة حسب معينة بنسب

 دبي إمارة في للموظفين االدخار صندوق
(DEWSDEWSDEWSDEWS)  ً  .شهريا

التمويل الكامل 

 الخدمة نهاية مزايا تمويل العمل ألصحاب يمكن
 تيال محددة، قوانين تحكمها منظمة خطة في بالكامل
 انتك حال وفي  .الموظفين حقوق حماية في  تساهم
 عملال بصاحب لتحاقهمإ و الوظيفي الدوران نسبة
ً  %7-5 بين  النقدية السيولة على التأثير فان سنويا

ً  يكون ويكاد ضئيال سيكون   .معدوما

إدارة احترافية للخطة 

م تدار الخطة من جانب لجنة من مزودي الخدمات يتمتع كل منه
ديم بخبرة كبيرة، تم اختيار كل منهم من خالل اجراء طلب تق

. 2019عروض في سنة 

التحقق

 خاراالد صندوق في المحددة المساهمة وسيلة تتيح
 ألصحاب (DEWS) دبي إمارة في للموظفين

 قت؛و أي في المستحقة المزايا من بالتحقق العمل
 .مفاجآت يةأ من التخوف دون

  والشفافية والمرونة التحكم

 مع بر،أك وشفافية ومرونة بتحكم الموظفون يتمتع
  قدمهاي التي والمزايا واألدوات المعرفة من ستفادةاإل

 دبي إمارة في للموظفين االدخار صندوق
.(DEWS)



المجلس الرقابي لنظام مدخرات الموظفين

نموذج تشغيل نظام مدخرات الموظفين في مركز دبي المالي العالمي

سررمي
ت تحديد نطاق الصندوق واالستشارا

االستثمارية لالمين الرئيسي
إدارة التسجيل 

ومنصة الصندوق

خزيور

إيكيوم

المساهمة من قبل االنسحاب من قبل

الجهة الحكومية الموظفين

مستشار االستثمار

األمين الرئيسي

المشرف



أعضاء المجلس الرقابي

حامد كاظم
ممثل مستقل

جاك جون فيسير
سلطة مركز دبي المالي العالمي ممثل

مـّديه الكـتبي
سلطة مركز دبي المالي العالمي ممثل

يحدد الحقا
ممثل دائرة المالية في حكومة دبي

يحدد الحقا
ممثل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي



مسؤوليات المجلس 
الرئيسي  اعادة تعيين األمينأو  تعيين•
  الرسومتحديد •
االشراف االستراتيجي •
االشراف العام على الخطة لضمان تحقيق األهداف •
داءارير األواعداد تق مقدم الخدمةو لخطةل االداء العامتقييم •
ضمان مصالح أصحاب العمل والموظفين وحكومة دبي •

دور الممثلين 
 وأصحاب ال  هم صوت الموظف�� عمل، الممثل��
والذين )عدون التقار"ر حول المسائل ذات 

العالقة و"قدمونها للمجلس

حوكمة إطار 
المجلس الرقابي

  نيالموظفو صاحب العملأعملية اختيار ممثلي 
الدعوة لتقديم الترشيحات من أصحاب المصالح •
مراجعة الترشيحات وتنقيحها وتدقيقها •
التصويت على القائمة المنقحة من األطراف المعنية •
التعيين بتوجيه من الرئيس •



واحد_فريق#
المشرف مستشار االستثماراألمين الرئيسي

=

فريق العمل



األمين الرئيسي

 بالمرونة تتسم التي األمناء حلول تزويد مجال في الرائدة الشركة•
 عربيةال اإلمارات في السوق في والرائدة والمتوافقة والشمولية

المتحدة

عة مزود خدمات مهنية عالمية متفردة تقدم الدعم للعمالء بمجمو•
كاملة من حلول تمكين األعمال الشاملة المخصصة وحماية 

الثروات

ً  40 من أكثر منذ شركةال تأسست• ً  18 انولدي ،عاما  على مكتبا
  عن يزيد وما األوسط، الشرق في مكاتب 6و العالم، مستوى

العالم حول موظف 600

 نهأ من للتأكد الشامل النظام على اإلشراف•
قاتاألو كافة في األعضاء احتياجات يلبي

 حكومة لموظفي االدخار صندوق مواءمة•
ميةالعال الممارسات أفضل سياسات مع دبي

لعب دور األمين المستقل•

حماية مصالح األعضاء في كافة األوقات•

المالك القانوني ألصول الصندوق•

لصالح  في الصندوقضمان أمن األموال •
األعضاء

ار مراقبة أداء خيارات االستثمار مع مستش•
االستثمار المعين من قبلنا

تعين واإلشراف على مدير الصندوق•

• ً التأكد من اكتمال تدقيق النظام سنويا

الدور المنوط بنا
سجل أدائنا

خبرتنا في مجال المدخرات في مكان العمل

ً  العمل•  العالمي المالي دبي مركز شركاء مع جنب إلى جنبا
  ةصياغ في للمساعدة دبي حكومة لموظفي االدخار وصندوق

الحالي متطورال نظامال

 االدخار لبرامج الطويل المدى على األمين خدمات مزود•
 األوسط الشرق في العمل أصحاب يرعاها التي والتقاعد

 ةنهاي مكافأة هياكل أكبر بعض على األمين هي إكيوم مجموعة•
 وقصند ذلك في بما الخليجي، التعاون مجلس دول في الخدمة

لالدخار اإلمارات

المحدودة) الشرق األوسط(لخدمات االئتمان  إكيوم

تخضع لسلطة دبي للخدمات المالية



المشرف

موظفا،  56,000، ويعمل فيها 1872تأسست شركتنا في عام •
ي وتعتبر شركة رائدة في عدد من مجاالت التأمين وتعمل ف

. بلدا ومنطقة 210أكثر من 
في  من بين أولى شركات التأمين التي حصلت على ترخيص•

ً  30اإلمارات منذ أكثر من  عاما
مليار دوالر امريكي،  65تدير الشركة اصوال بقيمة تزيد عن •

 وهي أصول تتعلق بدورة حياة الشركات ومعاشات التقاعد
 750من  أكثر) ما بين الدول(تدير شركتنا في األسواق العالمية •

مليار دوالر أمريكي 8خطة ادخار في مكان العمل بقيمة 
طمزود حلول تقاعد عالمية حائز على جوائز في الشرق األوس•

 التمثيل ضمن مجموعة عمل مركز دبي المالي العالمي التي•
بيتشكلت لوضع تصور لصندوق االدخار لموظفي حكومة د

ة اختيار تم اختيارنا من قبل مركز دبي المالي العالمي بعد عملي•
إلى سجل حافل وخبرة مثبتة تنافسية استناداً 

 يف الموظفين لمدخرات العالمي المالي دبي مركز خطة أطلقنا•
2020 عام في العالمي المالي دبي مركز

ة المعقدةتنظيميفي عمل التغييرات الالشركات  دعم•
سوقمقترحات رقمية ومبتكرة رائدة في الالمستمر لتقديم ال•
زة تم تصنيف الخدمة من قبل عمالئنا على أنها جيدة أو ممتا•

٪90بنسبة 

تسهيل التسجيل الرقمي•

ترنتتوفير منصة وتطبيق على االن•

إدارة االشتراكات الواردة•

تعليمات االستثمار إصدار•

 إدارة حسابات أصحاب العمل•
الموظفينو

األعضاء المنضمين حسابات إدارة •
 ً ي واألعضاء الذين يرغبون ف حديثا

إلغاء اشتراكهم

معالجة السحوبات•

تقديم أدوات وحاسبات وضمانات •
أخرى مخصصة لدعم أصحاب 
ام العمل وتثقيف الموظفين حول نظ

ز االدخار لموظفي حكومة دبي وتعزي
المالي الوعي

دعم تقديم الخدمة•

الدور المنوط بنا سجل أدائنا

خبرتنا في مجال المدخرات



مستشار االستثمار

 أصول في المشورة يقدم العالم، مستوى على استثمار مستشار أكبر•
 دوالر تريليون 17.3 من ألكثر قيمتها تصل لمؤسسات مستثمرين

* .أمريكي

تثمار تعد الشركة أكبر مزود لحلول االستثمار وكبار مسؤولي االس•
مليار دوالر  415الخارجيين على مستوى العالم، مع ما يزيد عن 

* *أمريكي من األصول الخاضعة لإلدارة 

عميل في  12,000تقديم االستشارات والحلول االستثمارية ألكثر من •
**.دولة على مستوى العالم  90

رئيسيال تقديم المشورة االستثمارية لألمين•

استراتيجية االستثمار•

تخصيص استراتيجي لألصول•

تأسيس المحفظة االستثمارية•

التحليل والمراجعات إلدارة االستثمار•

ة البيئييراعي العوامل  استثمار مسؤول•
واالجتماعية

عمل الدراسات الالزمةحوكمة االستثمار و•

مراقبة أداء االستثمار•

 تياجاتاالح لتلبية الصندوق وتقييم مراجعة•
ألعضاءل المتغيرة

الدور المنوط بنا
سجل أدائنا

خبرتنا في مجال المدخرات في مكان العمل

 وضعت التي العالمي المالي دبي مركز عمل مجموعة من جزء•
دبي حكومة لموظفي االدخار لنظام تصور

عالميةأفضل الحلول االستثمارية المتوافقة مع أفضل الممارسات ال•

لة تقدم صناديق االستثمار أداء يتماشى مع تحقيق األهداف طوي•
األجل لألعضاء

رة إطالق صناديق استثمارية جديدة لتلبية االحتياجات المتغي•
لألعضاء

2021ديسمبر  31بيانات **  2021يونيو  30بيانات * 



األهلية 

:  ينن األجانب العاملين لدى أصحاب العمل التاليلموظفل

الخاضعة لقانون الموارد البشرية  الجهاتكافة •
لحكومة دبي

 تم شملها في الصندوق من خاللحكومية  جهاتية أ•
المرسوم او التشريع الخاص بالصندوق

أية جهات حكومية أو جهات تتلقى الدعم من حكومة •
دبي

تمتلكها المملوكة لحكومة دبي أو التي  الجهات•
االشتراك في  الجهةحكومة دبي اذا اختارت 

الصندوق

منشآت القطاع الخاص في دبي لا•
أية  العاملين لدى أصحاب العمل من اإلماراتيين•

 ....يجهات مملوكة لحكومة دباواةجهات حكومية 

ً  يار الموظف المساهمةختفي حال ا   فةاضا بالخطة طوعيا
اشتراكات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات لى إ

....موافقة صاحب العملبشرط االجتماعية، 

اختياري لزاميإ

ً اما لم يخت ،)DEWSDEWSDEWSDEWS(بصندوق االدخار للموظفين في إمارة دبي أية مكافأة مستحقة للموظفين قبل تاريخ سريان التحاقهم لدي صاحب العمل  ستظل• ، شريطة أن للصندوق تحويل المكافأة المستحقة ر صاحب العمل طوعا

تقاضاه الموظفيحسب األجر النهائي الذي بتسدد وعند انهاء الخدمات في الصندوق مستحقة الدفع كاملة المكافأة تكون 

دون تحمل أية مسؤولية أخرى تجاه الموظف بعد سداد تلك المكافأة )DEWSDEWSDEWSDEWS(صندوق االدخار للموظفين في إمارة دبي ية مكافأة مستحقة في أيمكن ألصحاب العمل، سداد •



االستثناءات

  يةماراتجنسية اإلالفي حال حصول الموظف األجنبي على 

)فترة ما قبل االستقالة( عندما يكون الموظف فى فترة االشعار

 في حال استثناء الموظف بتشريع أو قرار صادر عن رئيس المجلس التنفيذي
 

ً في حال استحقاق الموظف معاش ً تقاعد ا ً  يا لسنة  7قم للقانون االتحادي ر أو مكافأة وفقا
  آخرأو أي تشريع  1999

عن متها قيتزيد لصاحب العمل ومستحقات مالية يدين بها الموظف برد في حال مطالبة 
)مجسيعلى سبيل المثال في حالة سوء السلوك ال(مستحقة نهاية الخدمة المكافأة 

الفئات والحاالت المستثناه من الصندوق 



مميزات الخطة بالنسبة لصاحب العمل

نبذة عن الخطة
افة )مكن ألصحاب العمل االطالع ع6 5
 والمساهمات المضافة لخ طة الموظف��

DEWS  االموقع المن خالل C
Dو EFGل 

 المستخدمون
 )مكن تKلJف مH"د من  C ال الموظف��

M موارد
"ة أو  OPQة و  إدارةالJة المالJمنحهم صالح

اف علإU الحساب و إالدخول  OWه دارته أو االJ

التقارير
)مكن استخراج تقار"ر مساهمة 
 C
Dو EFGمن الموقع االل   الموظف��

تمييز الحساب 
 حسابها  �Fان 5ل م_شأة تميKسهو ب`مa لة

حJب ب`ضافة اإل  EFشعارات ورسائل ال

المساهمات اإلضافية الطوعية 
  آلJةالحg"ة لتعH"ز المزا)ا K5ل وتقد)م  للموظف��

C جاتقد)م فg"ق الصندوقلH"ادة مدخراتهم من خالل  mDد C
M هز دائمالخدمة المتواجد 

n
ا

ة لتقد)م الدعم من خالل المحادثة  OWاpو أالم
 mFاللغعr أو الهاتف C

Dو EFGد االل" mFال  ت��
ها من اللغات �Fغsة وJsgة والع"  �Fاإلنجل*

الدعم المحلي 

تتوفر اللغات األخرى ع6 الهاتف فقط * 



مميزات الخطة بالنسبة للموظف

االستثمارمراقبة 
  فما فوق، أو  6من الدرجة (يتاح للموظف��
 r6,000قJمة اجماU  راتبممن يتقاضون 
C ف

EDدرهم امارا |F}المرونة إلدارة) أ  
اتJجJاته EFم الخاصة االس�ثمارات ولوضع اس

 اإللكترني موقعالتطبيق وال
‘Zurich for DEWS’ 

 إمKانJة للدخو  U إل سJمنح 5افة الموظف��
دارة تطبJقنا وموقعنا الح�ي لألعضاء أل 

C وقت
M مدخراتهم

المستفيدعيين ت
 حما)ة مدخراتهم  )مكن للموظف��

r كونحد)دJل  ��sgوا األشخاص المق
C حالمن rعدهم  ينمستفJدال

Mيةاإلضافية االختيار مساهماتاللوفاةا ة
 من   الموظف��  مدخرات عملس�تم تمك��

C أي وقتومن طوعJة إضافJة 
M سحبها

من الخطة لالنسحابالمرونة 
  للموظف الحg"ة لالستمرار rاالس�ثمار Mالخطة  

نت mF أو الستخدام رحلتنا المرنة ع EFسحب ل االن
   المستحقات

n
  5لJا

n
.  مةلخدهاء اتعند ان أو جزئJا

ق من االستمرار في الصندوللموظفين يمكن 5ما 
5ان صاحب العمل ذا إحساب جديد خالل 

C الصندوق
M 

ً
مسج�

�ساعد  التفصJلJة اسpة االدخار وح صندوقمركز ال
  وسة مدر  اس�ثمار"ة اتخاذ قراراتع6 الموظف��

األدوات التفاعلية 



.(افة ا'�قوق محفوظة. م"!سر الشرق األوسط ل��دمات املالية ا��دودة  2022 ©حقوق التأليف 
.و4F خاضعة لتنظيم سلطة د6ي ل��دمات املالية  CL0939م"!سر شركة م>;لة 49 مركز د6ي املا45 العاملي، رقم الرخصة التجار*ة 

: ا��افظ االسQثمار*ة التاليةتتضمن مجموعة خيارات خطة صناديق مدخرات املوظف"ن 

1من ا��اطر والعوائد االسQثمار*ةمتعدد صناديق رئ^سية مصنفة بحسب ا��اطر االسQثمار*ة والYZ تقدم مجموعة اسQثمار*ة ذات نطاق  خمسة•

صناديق إضافية مhiا ثالثة صناديق تتوافق مع أحdام الشرcعة اإلسالميةخمسة •

rستطيع املوظفون التحو*ل ب"ن qذه الصناديق nشdل فوري 49 أي وقت•

(افة الصناديق مقّومة بالدوالر األمر*dي•

، )DEWS(ا45 العاملي امل ول (ل صندوق من صناديق ا'�طة يمكنكم االطالع عtu الدليل االسQثماري '�طة صناديق مدخرات املوظف"ن 49 مdان العمل التاnعة ملركز د6يحل��صول عtu املز*د من التفاصيل 1.
//:htmldews.com/mercer.me.www.https. وكذلك االطالع عtu وثائق بيانات ا'�قائق الش�ر*ة ا'�اصة بdل صندوق 

خيارات الصناديق الرئ
سية املصنفة 
�اطر االس�ثمار�ة�بحسب ا

خيارات الصناديق اإلضافية

النمو املنخفض•

)التلقا�ي الصندوق (النمو املنخفض واملتوسط •

النمو املتوسط•

النمو املتوسط واملرتفع•

النمو املرتفع•

أس�م االسQثمار غ"! ال�شط العاملية•

السندات الدفاعية العاملية•

)متوافق مع أحdام الشرcعة اإلسالمية(سوق املال اإلسالمي •

)متوافق مع أحdام الشرcعة اإلسالمية(الصdوك اإلسالمية •

)متوافق مع أحdام الشرcعة اإلسالمية(األس�م العاملية اإلسالمية •

ة املتاحةاالسQثمار* الصناديق

اس�ثمار�ة مخاطر  ةأي; الراغب.ن االس�ثمار أو تحمل 67ماية رأس املال للموظف.ن غ.يوجد صندوق 



صاحب العمل اشتراك

تسجيل صاحب العمل 
  2022يوليو  31بحلول 

)DEWS(الصندوق خطوات إلتمام التسجيل في  4عملية بسيطة رقمية تتألف من •

نجازها دقائق إل 10يزيد عن ال تستغرق عملية االشتراك ما •

)DEWS(تعليمات الترحيب واالشتراك من قبل فريق عمل الصندوق م يقديتم تس•



  من خالل صاحب العمل الموظف اشتراك

GRPنظم تخطيط الموارد الحكومية ب غير الملحقتسجيل الموظف 

بيانات الموظف

  الشتراكاتالموظفين وا تسجيل

يسدد دفعات 
االشتراكات

المالية

GRPبوابة نظم تخطيط الموارد الحكومية ب الملحقتسجيل الموظف 

الرقميةهيئة دبي لى إبيانات الموظفين  الجهةتقدم 1.
  DEWSالصندوق نشاء نماذجإو دمجوبتجميع الرقمية هيئة دبي  قومت2.
  ماليةاالشتراكات النشاء إالموظفين وبتسجيل  DEWSيقوم الصندوق 3.
الجهات االشتراكات الماليةتسدد 4.

بيانات الموظف

  الشتراكاتالموظفين وا تسجيل

يسدد دفعات 
االشتراكات

المالية

 بسيط يتضمن بيانات) Excel(بملء نموذج اكسل  الجهاتتقوم 1.
شتراكات الماليةالالموظف وا

 DEWSالصندوق  موقع يتم تحميل النموذج بعد ذلك على2.

االشتراكات المالية نشاء إوالموظفين  تسجيليتم 3.

الجهات االشتراكات الماليةتسدد 4.

بصاحب العمل صاحب العمل أ



يوليو 1قبل 
 لدى صاحب العملتبقى مكافأة الموظفين المستحقة 

  DEWS الصندوقالى إيمكن ألصحاب العمل، تحويل المكافأة المستحقة : اختياري

يوليو 1من 
شتراكمن تاريخ االة الزاميشتراكات الماليةاال

 ً  قبل تاريخ االشتراك بالصندوقالمكافأة المستحقة سابقا
  2022يوليو  1 حتى

يوليو 1



ةالجديد شتراكات الماليةأنواع اال
فصاعداً  االشتراكمن تاريخ 

الطوعية اإلضافية  شتراكاتاالاإللزامية  االشتراكات

القانون حكم المفروضة ب االشتراكات•
ير األخ(من تاريخ السريان أو عند إكمال سنة واحدة مستمرة في العمل •

) بأثر رجعييتم 
من األجر األساسي الشهري مئوية سب كنسبة تتح•
*)موضح أدناهحسبما هو (العمل لدى الجهة حسب مدة •
ً  DEWSالصندوق لى إتستحق الدفع • في نهاية كل شهر في  شهريا

 التالي من الشهر) 21(موعد أقصاه الحادي والعشرين 
ار أو قد تكون هناك إضافات مطلوبة بأثر رجعي وفقا للقانون أو القر•

دليل سياسات الموارد البشرية المعمول بها 

اختيارية ومصرح بها بالقانون•
يوليو  1من  اعتباراً  ماراتيون واألجانبمؤهلون الموظفون اإلالالموظفون •

هذا باألضافة الى المساهمة  .وبعد إكمال سنة واحدة في العمل 2022
  .اإللزامية التي يقدمها صاحب العمل

فقط الراتب من اقتطاع المشاركات المالية يتم •
 حتى( بالراتويتم اقتطاع تلك النسبة من الطوعية يختار الموظف النسبة •

)األساسي راتبمن ال% 100
ً  DEWSالصندوق لى إتستحق الدفع • في نهاية كل شهر في موعد  شهريا

 التالي من الشهر) 21(أقصاه الحادي والعشرين 

8.22%

12.33%

صاحب العملالموظف
الطلب

البيانات

عمل المشاركات

الدفع

األساسي الشهري الراتب من % 100بحد أقصى : مبلغأي 
بالفعل على  الموافقة على منحهم الجنسية اإلماراتية والذين يحصلون فترة اثناء  لألجانبيختلف بالنسبة قد * 

الجنسية اإلماراتية 

ً تتم  ، كم الداخليةسياساتولقانون الموارد البشرية لحكومة دبي أو وفقا لقانونكم أو نظامكم  وفقا
: كمثال

8.22%

12.33%

ن وجدإ

الراتبالخصم من 

الطوعية اإلضافية  شتراكاتاالاإللزامية  االشتراكات



طرق تفاعل الموظفين والمواد التعليمية

ندوات االنترنت األكاديمية التعليمية الموقع والتطبيق فريق خدمة النظام

األدلة االرشادية  الآلالت الحاسبة واألدوات الصحيفة اإللكترونية لنظام 
مدخرات الموظفين في إمارة دبي

الموقع اإلكتروني

على مراحلباللغة العربية ر المحتوى يفم توسيت *



يمكنكم التواصل معنا من 
خالل البريد اإللكتروني

dews.support@zurich.com



المهام والمسؤوليات
الزامي  -منك نحن ما الذي نتوقعهمنا  أنتما الذي تتوقعه 

نموظفيالل يسجت

اليوم

سداد الدفعة األولى 

بها  مين عنكلمفوضوا مغ األقسام التابعة لكلتغييرات وأبالالنظام الجديد واعلى االطالع 

يونيو  27بحلول   جدولةمن حضور االجتماعات التعريفية المأكد تال

يوليو  31بحلول 

أغسطس  21قبل 

  DEWS الصندوق  في ةل إجراءات التسجيل الرقمياكمستأ: قم بااللتحاق

ً  مجموعة من األدوات الجاهزة اعات مع موظفيك، وقد تشمل اجتم فاعلللت فعليا
الحاجةحسب الطلب عند  خصصةم

بحلول منتصف 
يونيو 

لخطة لموظفين لضمان وعيهم وفهمهم التام لللإلدارة و يةجتماعات التعريفالاسلسلة من 

سداد االشتراك الشهري قبل اليوم الحادي والعشرين من كل شهر   كل شهر بعد ذلك
التغييرات دائم بعلى اطالع  إلبقائكمالتواصل معكم  -

  تقديم الخدمة في الصندوق دعم فريق -

بعد ذلك

بشكل مستمرو

يونيو

يوليو  االشتراك في الصندوقتعليمات الترحيب لبدء 

 منك ما الذي نتوقعهما الذي تتوقعه منا 

C التوقيع على 
Dمس�ند المشاركة القانو



27

01

06

v

يوليو 01  rدء تعg"ف كpار المسؤو  ل��
 rالخطة  التنفJذي��

 C6ف ممث"gدء تعr
rالخطة  الجهات

من  مساهماتسداد أول 
 أصحاب العمل المستحقة

� يوليومن 
� الجهات �

  rدء تعg"ف
  ة rالخط الموظف��

)16-14الدرجات (

ط%ح الخطة
 الجهاتrدء التحاق 
   من الدرجات(والموظف��

أول دفع ). 14-16
C يو 

M ةJا�ات مال EFليواش

v

يوليو  31

الجهاتنها)ة مرحلة التحاق 

  تعg"ف الموظف��
 و�سجJلهم 

)9-6الدرجات (

  2022 -المرحلة األولى
  2022/23 -3و 2المرحلتين 

27

نها)ة مرحلة 
التعg"ف 
rالخطة 

جدول الزمنىال

   تعg"ف الموظف��
 و�سجJلهم 

)5-1الدرجات (

ديسمبرنوفمبر------------يوليويونيو------------ينايرديسمبر------أغسطسيوليويونيومايو

أغسطس 21

  تعg"ف الموظف��
 و�سجJلهم 

)13-10الدرجات (



جلسة حوارية لإلستفسارات

كلوديا مالدونادو
رئيس

ميرسر الشرق االوسط

ساجيف ناير
مسؤول تنفيذي أول 

حلول مكان العمل في زيوريخ

جاك جون فيسير
للشؤون القانونية التنفيذي الرئيس 

سلطة مركز دبي المالي العالمي 
حكومة دبي

كريس كاين
مدير خدمة العمالء

إيكيوم المحدودة للخدمات 
االئتمانية في الشرق األوسط

إيمان صالح بن خاتم
مدير إدارة دعم السياسات والبرامج
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 

محمد عبد الرحمن الهاوي
مدير إدارة السياسات 

واالستراتيجيات للتنمية االقتصادية
لمجلس التنفيذي إلمارة دبي األمانة العامة ل
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شكراً لكم



DEWS خرائط الرحلة
بسيطة ورقمية وواضحة

الملحق



مسائل للنظر فيها  االجراء تسجيلال الخدمة المشاركة

 تفعJل الحساب
من جانب 
الموظف 

تقد)م معلومات 
"pة للpدء AEI/ال�

C أداء 
M ة مساهماتالنظرJطوع

مركز االتصال 
والدردشة 
في المباشرة 

 مركز دبي المالي
 العالمي

  الندوات
 mFع 

نت EFاالن 
 والعروض
 JةالتوضJح

"د المراسالت المستهدفة rا mFل
 C

Dو EFGاالل

 قJمة الحسابفحص 
 والمساهمات والبJانات

الشخصJة 

مراجعة نطاق االس�ثمار 
ات �Fوالمواد واجراء أ)ة تغي 

 C
Mرأس المال

pالمستق Uل النظر ا
Jالمستف  دين وتعي��

 مو Dو EFGقع أل، 
إرشادات، 

لة فJديوهات وأسئ
متداولة

الدردشة اآللJة 

ات اطالع للمعني OP�  ��
رsــع سن�"ة 

اتف تحمJل تطبيق اله
ة ر داإل المحمول 

 الحساب aشKل سهل
وآمن rاستمرار 

ر خطاب ادأص
"د  mFالr بJترح 

C فورا 
Dو EFGاالل

�سجJل الموظف 
وا�شاء وسداد أول 

 مساهمة

عملJات االس�بJان 
وفحص العمالء 

 اrالغ صاحب العمل
 DEWSخطة 

هاء خدمات تب`ن
الموظف 

مراجعة موارد 
المساعدة 

المرتpطة من 
جانب الموظف 

الخروج 

صدور خطاب خروج 
 C
Dو EFGد االل" mFالr فورا 

ات خJار  حدد وتلقائJا )
الموظف 

رار قرار الموظف االستم
 rاالس�ثمار أو طلب

سحب أمواله 

طلب السحب  إجراء
من جانب خطة 

DEWS

  استالم  مأمواله الموظف��
 C
M اتهمrةالم�ف حساJ 

 عالمJا أو  محلJا 

صندوق االدخار للموظفين في إمارة دبيخارطة رحلة الموظف في 



االجراء  التسجيل مسائل للنظر فيها  الخدمة المشاركة

إتمام �سجJل 
صاحب العمل

Jل ملف تحم سئولإتمام الم
المساهمة / الموظف

**وتحمJله ع6 الموقع 

مركز اتصال 
ومديري عالقات 

 C
M متواجدون

 CUالما C mDمركز د 
 Cالعال�

 mFالتدر"ب والندوات ع 
نت والعروض  EFاالن

التوضJحJة 

"د المراسالت المستهدفة rا mFل
 C

Dو EFGاالل

ت ب سئولالم )قوم EFسداد  ب
المساهمات اU خطة 

DEWS  لpالحادي  يومق
"ن من شهر  OPوالعUالتا  
**  لGشوف المرتpات

Jل خJار التواصل و�سه
مساهمات مدخرات ال

الطوعJة األضافJة

ترو"ــــج الخطة rعد 
ذلك 

 توقيع المفوض
Jا rالتوقيع رقم
ع6 مس�ند 

المشاركة 
 C

Dالقانو

دردشة ألJة ودردشة 
حJة 

ات تعg"فJة رsــ OP� ع
سن�"ة لألطراف 

المعنJة 

 C
Dو EFGموقع ال

دارة الحساب إل 
aشKل سهل وآمن 

صدور خطاrات 
"د  mFالr بJترح 

 C
Dو EFGاالل

لة رح سئولإتمام الم
C خطة 

M لJال�سج
DEWS  mFع
نت  EFاالن

عملJات 
ص االس�بJان وفح

العمالء 

  DEWS سئولاrالغ الم
ب`نهاء الخدمات من خالل 

تحمJل الملف 

 سئولاتمام الم
C  اإلعداد مهام 

M
الموقع 

الخروج

خطاب خروج )صدر 
�نا تلقائJا للموظف مب

 فJه خJارات الموظف

رار قرار الموظف االستم
 rاالس�ثمار أو طلب

سحب أمواله 

طلب السحب  إجراء
من جانب خطة 

DEWS

  استالم  مأمواله الموظف��
 C
M اتهمrةالم�ف حساJ 

 عالمJا أو  محلJا 

تتكرر شهريا ** 

صندوق االدخار للموظفين في إمارة دبيخارطة رحلة صاحب العمل في 


