
INTERNAL USE ONLY 

ZWS website  
 Terms and Conditions 

زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل لالموقع اإللكتروني 
 الشروط واألحكام ایست) لیمیتد 

Background  لمحة عامة 

The Dubai International Finance Centre Employee 
Workplace Savings Plan (DEWS Plan or Plan) is an 
end-of-service employee benefit plan which is a 
funded and professionally-managed, defined 
contribution plan. The initiative also offers a voluntary 
savings plan, allowing employees working in the DIFC 
to secure their financial future with ease. 

) دبي  إمارة  في  للموظفین  االدخار  االدخار  خطة  إن صندوق  صندوق 
دبي   إمارة  في  الخدمة    مكافأة   خطة  ھو)  الخطةأو  للموظفین  نھایة 

محددة. كما تقدم المبادرة    بمھنیة بمساھمة  اتتم إدارتھو  ةممول  للموظفین
خطة ادخار طوعیة تتیح للموظفین العاملین في مركز دبي المالي العالمي  

 .تأمین مستقبلھم المالي بسھولة

This web-site enables Participating Employers and 
their employees (called Members in these terms) to be 
enrolled in the Plan; to have access to the Plan; to 
manage their contributions and investments; and to 
obtain information about their savings. 

یشار (ألصحاب العمل المشاركین وموظفیھم    ھذا الموقع اإللكترونيیتیح  
؛الخطةوالوصول إلى  التسجیل في    ) إلیھم في ھذه الشروط بـ"األعضاء"

وو واستثماراتھم؛  مساھماتھم  حول  اإدارة  معلومات  على  لحصول 
 مدخراتھم.

When we use the terms, ‘you’ and ‘yours’ in these 
Terms we are referring to Participating Employers 
and/or Members – depending on the context. When 
referring to Zurich Workplace Solutions (Middle East) 
Limited (ZWS) we sometimes refer to ZWS as ‘us’ or 
‘we’. 

عندما نستخدم مصطلحات "أنت" و "لك" في ھذه الشروط، فإننا نشیر 
السیاق. عند اإلشارة  حسب  إلى أصحاب العمل المشاركین و/أو األعضاء  

ا نشیر أحیانا ، فإنن زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتدإلى  
 " أو "نحن". الخاصة بنا" بـ

These Terms and Conditions of Service and Use 
(Terms) apply to and govern your use of the Plan 
website https://zws.zurich.ae/ (Site) and all products, 
tools, software, and services that you access through 
it. The Site is administered by ZWS. 

وتحكم   ھذه  (الشروط)  واالستخدام  الخدمة  وأحكام  شروط  تنطبق 
لموقع   وجمیع    / https://zws.zurich.ae  الخطة استخدامك  (الموقع) 

المنتجات واألدوات والبرامج والخدمات التي تصل إلیھا من خاللھ. تتم 
 .زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتدإدارة الموقع من قبل 

ZWS is a company registered in the Dubai International 
Financial Centre. Our registered office is: Zurich 
Workplace Solutions (Middle East) Limited Office No. 
1606, 16th Floor, Index Towers, DIFC, Dubai, UAE. 

مركز   شركة مسجلة في  زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد
ھو:   المسجل  مكتبنا  العالمي.  المالي  سولوشنز  دبي  وركبلیس  زیوریخ 

رقم   مكتب  لیمیتد،  ایست)  الطابق  1606(میدل  اندكس،  16،  أبراج   ،
 مركز دبي المالي العالمي، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. 

All enrolment and management services are available 
via the Platform on the Site. 

على  الموجودة  المنصة  عبر  واإلدارة  التسجیل  خدمات  جمیع  تتوفر 
 الموقع. 

These Terms will apply whether you are a guest to the 
Site, a Member of the Plan (see clause 4 of these 

 أرجع (  الخطةلموقع، أو عضوا في  ل  زائرا ھذه الشروط سواء كنت    تنطبق
من   2  أرجع للبندمن ھذه الشروط)، أو صاحب عمل مشارك (  4  للبند
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Terms), or a Participating Employer (see clause 2 of 
these Terms). By accessing or using the Site or 
otherwise indicating your consent, you agree to be 
bound by these Terms. If you do not agree with or 
accept these Terms, please do not use our Site. 

الشروط).   لل  دخولك ب ھذه  استخدامك  موافقتك أو  إلى  اإلشارة  أو    موقع 
، فإنك توافق على االلتزام بھذه الشروط. إذا كنت ال توافق  خرىأ بطریقة  

 .الموقع الخاص بناھذه الشروط، یرجى عدم استخدام أو تقبل ب على 

   
Please note, acceptance of these Terms does not 
constitute participation in the Plan. 

 . الخطةیرجى مالحظة أن قبول ھذه الشروط ال یشكل مشاركة في  

   
Through the Site you can view your benefits and will 
have access to a range of investment funds. No 
financial advice is given or implied by provision of the 
Site by ZWS. 

الوصول إلى والخاصة بك  المزایا االطالع علىخالل الموقع یمكنك من  
من خالل إتاحة الموقع من قبل مجموعة من صنادیق االستثمار. ال یتم  

لیمیتد ایست)  (میدل  تضمین  تقدیم  زیوریخ وركبلیس سولوشنز  أي   أو 
 . مشورة مالیة

   
1. REGISTRATION  1.  التسجیل 
   

1. By registering on our Site you understand that 
you are entering into a contract with ZWS on 
these Terms. 

زیوریخ    عتبرم عقدا مبالتسجیل على موقعنا، فإنك تدرك أنك   .1 
 وفقا لھذه الشروط.  وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد

   
2. If you choose, or are provided with, a user 

identification code, password, or other piece of 
information as part of our security procedures, 
you must treat such information as 
confidential. You must not disclose it to any 
third party save as permitted by these Terms. 
ZWS has the right to disable any user 
identification code or password, whether 
chosen by you or allocated by us, at any time 
if, in our reasonable opinion, you have failed to 
comply with any provision of these Terms. 

إذا اخترت أو تم تزویدك برمز تعریف مستخدم أو كلمة مرور   .2 
اإلجراءات األمنیة  أو أي جزء آخر من المعلومات كجزء من  

، یجب علیك التعامل مع ھذه المعلومات على أنھا  الخاصة بنا
یجب   اإلفصاح سریة.  عدم  ثالث    علیك  طرف  ألي  عنھا 

الشروط.   ھذه  بھ  تسمح  ما  أخفقتباستثناء  حسب  إذا  رأینا  ، 
االمتثال    المعقول، الشروط،  في  ھذه  من  شرط  لألي  ـ  یحق 

لیمیتد ایست)  (میدل  سولوشنز  وركبلیس  أي   زیوریخ  في   ،
أي رمز تعریف أو كلمة مرور للمستخدم،    إلغاء تفعیلوقت،  

 سواء تم اختیارھا بواسطتك أو تم تخصیصھا من قبلنا.

   
3. If you know or suspect that an unauthorised 

person has access to or knows your user 
identification code or password, you must 
notify ZWS immediately. 

في أن شخصا غیر مصرح  على علم أو كان لدیك شك  إذا كنت   .3 
رمز تعریف المستخدم أو  ب  على علم وصول إلى أو   یمكنھ لھ 

زیوریخ  إخطار  فورا  كلمة المرور الخاصة بك، یجب علیك  
 . وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد

   
4. By continuing to access our Site or utilise our 

Services, you warrant that you have full power 
and authority to enter into these Terms and to 
perform your obligations under them. 

من خالل االستمرار في الوصول إلى موقعنا أو االستفادة من   .4 
السلطة   لدیك  أن  تضمن  فإنك  الكاملة    والصالحیة خدماتنا، 

 للدخول في ھذه الشروط وتنفیذ التزاماتك بموجبھا. 
   
2. PARTICIPATING EMPLOYERS  2.  أصحاب العمل المشاركین 
   

1. If at any time ZWS decides to (or is required by 
law or regulation to) amend its terms, ZWS 
shall use all reasonable endeavours to provide 
Participating Employers and Members with no 
less than one month's written notice of such 
changes. 

في   سولوشنز (میدل ایست) لیمیتدزیوریخ وركبلیس  إذا قررت   .1 
تعدیل  اللوائح)  أو  القانون  بموجب  مطلوبا  كان  (أو  وقت  أي 

زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست)  شروطھا، یجب على  
العمل    بذل  لیمیتد أصحاب  لتزوید  المعقولة  المساعي  جمیع 

واألعضاء المشاركین بإخطار كتابي مدتھ شھر واحد على األقل  
 .التعدیالتبھذه 

   
2. The Participating Employer must put in place 

and monitor procedures to effectively mitigate 
the risk that unauthorised users will gain 

مراقبة   .2  إجراءات  المشارك  العمل  صاحب  لدى  تكون  أن  یجب 
و مخاطر  من  فعال  بشكل  غیر للتخفیف  المستخدمین  صول 

على   أدلة  تقدیم  منھ  طلب  وإذا  الموقع،  إلى  لھم  المصرح 
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access to the Site and if required to provide 
evidence of such procedures and the 
monitoring undertaken, and will provide such 
information as ZWS shall reasonably require. 

تقدیم   یجب علیھ  بھا،  تم االضطالع  التي  والمراقبة  اإلجراءات 
إلى زیوریخ وركبلیس المعلومات  ایست)    ھذه  (میدل  سولوشنز 

 لیمیتد حسب طلبھا بشكل معقول. 
   
3. MEMBERS  3.   األعضاء 
   

1. Upon being Enrolled by a Participating 
Employer, you will become a Member of the 
Plan and will be issued an identification code 
and password. You can use this identification 
code and password to access and use the 
Members' Portal. Whilst you remain in the Plan, 
in  consideration of you agreeing to be bound 
by these Terms, ZWS grants you a non-
transferable, revocable, non-exclusive limited 
licence to use the facilities on the Site, 
including the Members' Portal. 

عند تسجیلك من قبل صاحب عمل مشارك، ستصبح عضوا  .1 
یمكنك    الخطةي  ف لك.  إصدار رمز ھویة وكلمة مرور  ویتم 

إلى   للوصول  ھذه  المرور  وكلمة  التعریف  رمز  استخدام 
ومع   الخطةواستخدام بوابة األعضاء. خالل فترة تسجیلك في 

زیوریخ  مراعاة موافقتك على االلتزام بھذه الشروط، تمنحك  
ترخیصا محدودا غیر   وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد

الستخدام  قابل   حصري  وغیر  لإللغاء  وقابل  للتحویل 
 التسھیالت المتاحة على الموقع، بما في ذلك بوابة األعضاء. 

   
4. ACCESS  4.  الوصول 
   

1. Access to the Site is free of charge. ZWS does 
not guarantee that the Site, or any content on 
it, will always be available or uninterrupted. 
Access to the Site is permitted on a temporary 
basis. ZWS may suspend, withdraw, 
discontinue, or change any part of the Site 
without notice. ZWS will not be liable if, for any 
reason, the Site is unavailable at anytime or for 
any period, but ZWS will try to give reasonable 
notice, if possible, of any suspension or 
withdrawal. 

مجاني  الدخول .1  الموقع  تضمن    .إلى  وركبلیس  ال  زیوریخ 
،  بھ  أن الموقع، أو أي محتوى   سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد

أو غیر متقطع. یُسمح بالدخول إلى    بشكل دائمسیكون متاحا  
زیوریخ وركبلیس سولوشنز  لالموقع على أساس مؤقت. یجوز  

لیمیتد ایست)  أو    (میدل  إیقاف  أو  أو سحب  أي    تعدیلتعلیق 
دون   الموقع  من  تكون  إخطارجزء  لن  وركبلیس  .  زیوریخ 

لیمیتد ایست)  (میدل  الموقع غیر   سولوشنز  كان  إذا  مسؤولة 
ألي سبب من األسباب، ولكن  ألي فترة  متاح في أي وقت أو  

 أمكن.  إذا، بأي تعلیق أو سحب معقول إخطارتقدیم  ستحاول 

   
2. You are responsible for making all 

arrangements necessary for you to access the 
Site and any of the facilities available on the 
Platform. 

جمیع الترتیبات الالزمة لك للوصول    إجراءتقع علیك مسؤولیة   .2 
 المتاحة على المنصة.  مرافق الي من أل إلى الموقع و

   
3. The Platform and the Plan are directed to 

people residing in the UAE. ZWS does not 
represent that content available on or through 
the Site is appropriate or available in other 
locations. ZWS may limit the availability of the 
Site or any of the Services described or 
accessed through the Site to any person or 
geographic area at any time. 

المنصة   .3  توجیھ  في اإلمارات    والخطةتم  المقیمین  لألشخاص 
من زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل  تضالعربیة المتحدة. ال  

لیمیتد   أو من خاللھ ایست)  الموقع  على  المتاح  المحتوى  أن 
لزیوریخ وركبلیس  مناسب أو متاح في مواقع أخرى. یجوز  

من توافر   تحدأن  سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد في أي وقت  
أو التي یتم الوصول إلیھا    المبینةالموقع أو أي من الخدمات  

 ي شخص أو منطقة جغرافیة. ألموقع من خالل ال
   

4. At all times when accessing the Site, you must 
ensure that: 

 مما یلي:  التأكد  أوقات استخدامك للموقع  في جمیع  یجب علیك   .4 

   
i. you shall not access, store, distribute or 

transmit any viruses, or any material during 
the course of your use of the Services that: 

 i.   الوصول إلى  أثناء استخدامك للخدمات  ال یجوز لك  أنھ
 أو نقل أي فیروسات أو أي مادة:  نشرأو  تخزین،أو 
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a. is unlawful, harmful, threatening, 
defamatory, obscene, infringing, 
harassing or racially or ethnically 
offensive; 

قانونی تعد   .أ  أو ضارةغیر  أو  ة،  تھدید،  أو  تشكل   ،
أو  ةتشھیری  أو  إباحیة،  أو  مخلة،  أو  مزعجة،   ،

 ؛تحمل إساءة عنصریة أو إثنیة
   

b. facilitates illegal activity;   سھل النشاط غیر القانوني؛ت  .ب 
   

c. promotes unlawful violence;   روج للعنف غیر القانوني؛ت  .ت 
   

d. is discriminatory based on race, gender, 
colour,  religious belief, sexual 
orientation, disability; or 

تمیز على أساس العرق والجنس واللون والمعتقد  .ث  
 الدیني والتوجھ الجنسي واإلعاقة؛ أو 

   
e. is otherwise illegal or causes damage or 

injury to any person or property, and 
ZWS reserves the right, without liability 
or prejudice to its other rights, to disable 
the access to any person who breaches 
the provisions of this clause 4, 

قانونی  .ج  في  ت أو    ةغیر  أي    إضرارتسبب  أو إصابة 
ممتلكات،   أو  أو  شخص  المسؤولیة  تحمل  ودون 

األخرى،   بحقوقھا  زیوریخ  تحتفظ  المساس 
لیمیتد   ایست)  (میدل  سولوشنز  بحق وركبلیس 

 ،4ھذا البند  وصول أي شخص یخالف أحكام    إلغاء
   

ii. you shall not attempt to copy, modify, 
duplicate, create derivative works from, 
frame, mirror, republish, download, display, 
transmit, or distribute all or any portion of 
the software and/or Documentation (as 
applicable) on the Platform in any form or 
media or by any means; or attempt to de-
compile, reverse compile, disassemble, 
reverse engineer or otherwise reduce to 
human-perceivable form all or any part of 
the software or Documentation on the 
Platform; 

 ii.  ال یجوز لك محاولة نسخ أو تعدیل أو تكرار أو إنشاء
، أو إعادة نشر،  عكسأعمال مشتقة من، أو تأطیر، أو  

أو تنزیل، أو عرض، أو نقل، أو توزیع كل أو أي جزء  
المتاحة  (حسب االقتضاء)    المستنداتمن البرنامج و/أو  

أو بأي وسیلة؛ أو    وسیط على المنصة في أي شكل أو  
  عكس الھندسة س التجمیع أو تفكیك أو  محاولة فك أو عك

البرامج أو خالف ذلك  أو   تقلیص كل أو أي جزء من 
قبل   من  إدراكھ  یمكن  شكل  إلى  المنصة  على  الوثائق 

 اإلنسان؛

   
iii. you shall not access all or any part of the 

Platform in order to build a product or 
service which competes with the Services, 
or to use the Platform (or any part of it) to 
provide services to third parties. 

 iii.   المنصة من  كل أو جزء من  ال یجوز لك الوصول إلى
أو   الخدمات،  مع  تتنافس  خدمة  أو  منتج  بناء  أجل 
الخدمات   لتقدیم  منھا)  جزء  أي  (أو  المنصة  الستخدام 

 ألطراف ثالثة. 
   

5. You shall use all reasonable endeavours to 
prevent any unauthorized access to, or use of, 
the Services and/or the Platform and, in the 
event of any such unauthorised access or use, 
immediately notify ZWS. 

  لى إ  جمیع المساعي المعقولة لمنع أي وصول  بذلكیجب علیك   .5 
لخدمات و/أو المنصة، وفي حالة  لغیر مصرح بھ أو استخدام 

علیك القیام فورا  أي وصول أو استخدام غیر مصرح بھ، یجب  
 .بإخطار زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد

   
5. ZWS'S SERVICES  5.  خدمات زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد 
   

1. ZWS shall provide the Services and make 
available the Site to you on and subject to 
these Terms. 

 زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتدیتعین على   .1 
لك   الموقع  وإتاحة  الخدمات  ھذه   بموجب ومع مراعاةتوفیر 

 الشروط. 
   

2. ZWS shall provide the Services using 
reasonable care and skill. 

لیمیتد تقدم   .2  ایست)  (میدل  سولوشنز  وركبلیس  زیوریخ 
 الخدمات باستخدام قدر معقول من العنایة والمھارة.
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3. ZWS shall be responsible for ensuring that it 
complies with all applicable laws, regulations, 
regulatory policies, guidelines, or codes of 
practice in place from time to time in 
connection with the provision of the Services. 

لیمیتد تكون   .3  ایست)  (میدل  سولوشنز  وركبلیس  زیوریخ 
أو   اللوائح  أو  القوانین  لجمیع  امتثالھا  ضمان  عن  مسؤولة 

الممارسة المعمول  السیاسات التنظیمیة أو اإلرشادات أو قواعد  
 بھا من وقت آلخر فیما یتعلق بتوفیر الخدمات. 

   
4. The undertaking shall not apply to the extent 

that any non-conformance is caused by the 
failure by you to provide ZWS with complete 
and accurate information. Notwithstanding the 
foregoing, ZWS: 

ناتجا عن عدم   تطابقكون أي عدم  ی ال ینطبق التعھد بقدر ما   .4 
لیمیتد تزوید ایست)  (میدل  سولوشنز  وركبلیس  لزیوریخ   ك 

بصرف النظر عما سبق فإن زیوریخ بمعلومات كاملة ودقیقة.  
 وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد:

   
i. does not warrant that the supply of 

Services will be uninterrupted or error-
free; 

 i.  ال تضمن عدم انقطاع تقدیم الخدمات أو خلوھا من
 األخطاء؛ 

   
ii. does not warrant that the Services will 

meet your requirements; and 
 ii. ال تضمن أن الخدمات سوف تلبي متطلباتك؛ و 

   
iii. is not responsible for any delays, 

delivery failures, or any other loss or 
damage resulting from the transfer of 
data over communications networks 
and facilities, including the internet, 
and you acknowledge that the 
Services may be subject to limitations, 
delays and other problems inherent in 
the use of such communications 
facilities. 

 iii.  لیست مسؤولة عن أي تأخیر أو فشل في التسلیم أو
عن نقل البیانات عبر    ینتجأي خسارة أو ضرر آخر  

ذلك   وتسھیالتشبكات   في  بما  االتصاالت، 
لقیود    اإلنترنت، تخضع  قد  الخدمات  بأن  وتقر 

ومشاكل أخرى متأصلة في استخدام    وحاالت تأخیر
 االتصاالت ھذه.  تسھیالت

   
5. Content and guidance on the Site is provided 

for your general information only and to inform 
you about ZWS's Services. It does not 
constitute technical, financial or legal advice, 
or any other type of advice, and should not be 
relied on for any purpose. 

یتم توفیر المحتوى واإلرشادات على الموقع لمعلوماتك العامة  .5 
علىفقط   سولوشنز  خدمات    والطالعك  وركبلیس  زیوریخ 

فنیة أو مالیة أو   ةاستشارال تشكل    (میدل ایست) لیمیتد، وھي
نوع آخر من   أو أي    یجب ، وال    أنواع االستشاراتقانونیة، 

 االعتماد علیھا ألي غرض من األغراض. 
   

6. ZWS warrants that it has and will maintain all 
licences, consents, and permissions 
necessary for the performance of its 
obligations under these Terms. If you have any 
questions or queries regarding how the Plan is 
administered and regulated, please refer to the 
Plan Rules. 

لیمیتد أن تضمن   .6  زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) 
واألذونات    لدیھا والموافقات  التراخیص  بجمیع  وستحتفظ 

ماتھا بموجب ھذه الشروط. إذا كانت لدیك الالزمة ألداء التزا
، الخطةوتنظیم  أي أسئلة أو استفسارات بخصوص كیفیة إدارة  

 . الخطة یرجى الرجوع إلى قواعد 

   
6. YOUR OBLIGATIONS  6.  التزاماتك تجاھنا 
   

1. In consideration for receiving the Services, you 
shall: 

 الخدمات: مقابل تلقي یجب علیك  .1 

   
i. provide ZWS with such information as 

may reasonably be required to provide 
the Services and ensure that all such 
information and data provided to ZWS 
and/or uploaded or submitted to the Site 
is complete, true and accurate; 

 i.   وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتدزیوریخ  تزوید 
بالمعلومات التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول لتوفیر  
الخدمات والتأكد من أن جمیع ھذه المعلومات والبیانات 

زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست)  المقدمة إلى  
تحمیلھا أو إرسالھا إلى الموقع كاملة  التي تم  و/أو    لیمیتد

 ودقیقة؛ وصحیحة 
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ii. co-operate with ZWS in all matters 

relating to the Services; 
 ii.   زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست)  التعاون مع

 في جمیع األمور المتعلقة بالخدمات؛لیمیتد 
   
iii. comply with all licence terms and 

conditions applicable to any third-party 
software as required in connection with 
the Services; 

 iii.  االمتثال لجمیع أحكام وشروط الترخیص المطبقة على
طرف ثالث على النحو المطلوب  ي  برمجیات تابعة أل

 فیما یتعلق بالخدمات؛
   
iv. comply with all applicable laws, 

regulations, regulatory policies, 
guidelines, or codes of practice in place 
from time to time in connection with the 
Services; 

 iv.   السیاسات أو  اللوائح  أو  القوانین  لجمیع  االمتثال 
التنظیمیة أو اإلرشادات أو قواعد الممارسة المعمول بھا  

 من وقت آلخر فیما یتعلق بالخدمات؛

   
v. use due care and skill when using the 

facilities of, submitting data to, and 
analysing data from the Platform; 

 v.   التسھیالتتوخي العنایة والمھارة الواجبة عند استخدام ،
 ، وتحلیل البیانات من المنصة؛إلى وتقدیم البیانات

   
vi. be solely responsible for providing all 

necessary hardware, software, network 
facilities and telecommunications 
services to access and use the Services. 

 vi.   األجھزة جمیع  توفیر  عن  الكاملة  المسؤولیة  تحمل 
االتصاالت    وتجھیزات والبرامج   وخدمات  الشبكة 

 الخدمات. واستخدام الالزمة للوصول إلى 
   

2. You agree to comply with any requests (which 
we may supplement from time to time) to 
confirm your identity, including verification of 
name, age, and address. If you do not, we 
reserve the right to suspend or restrict your 
access to the Site. We may make, directly or 
through a third- party, any inquiries we 
consider reasonably necessary to validate the 
information that you provide to us (including 
without limitation  checking commercial 
databases and credit reports). 

من وقت    انضیفھقد  والتي  توافق على االمتثال ألیة طلبات ( .2 
والعمر   االسم  من  التحقق  ذلك  في  بما  ھویتك،  لتأكید  آلخر) 
تقیید  أو  تعلیق  بحق  نحتفظ  فإننا  بذلك،  تقم  لم  إذا  والعنوان. 

، بشكل مباشر أو من خالل  تكون لدیناوصولك إلى الموقع. قد  
طرف ثالث، أي استفسارات نعتبرھا ضروریة بشكل معقول  

دمھا لنا (بما في ذلك على  للتحقق من صحة المعلومات التي تق 
المثال ال الحصر،   التجاریة   التحقق من سبیل  البیانات  قواعد 

 وتقاریر االئتمان).

   
7. MEMBER DATA  7.  بیانات العضو 
   

1. During the course of our activities, we will 
process Personal Data and we recognise the 
need to treat it in an appropriate and lawful 
manner. You acknowledge that ZWS will be 
required to share Personal Data with the Plan 
Trustees, the administrators of Fund platforms 
through which Contributions are invested and 
the Fund Managers of the selected Funds but 
in doing so, ZWS will ensure that Personal 
Data will be shared securely and in compliance 
with its privacy policy. ZWS may be required 
by regulators in the DIFC, UAE, the European 
Union, UK and the Republic of Ireland to 
provide personal data for regulatory purposes 
and use of this web-site is taken as agreement 
for ZWS to allow information to be provided to 
regulators in accordance with ZWS’s 
obligations to do so. 

البیانات الشخصیة وندرك    سنقوم خالل مسار أنشطتنا بمعالجة .1 
إلى   معھاالحاجة  وقانونیة.  التعامل  مناسبة  بأن   بطریقة  ھ  تقر 

زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست)  سیكون مطلوبا من  
أمناء    لیمیتد مع  الشخصیة  البیانات    و وإداری ،  الخطةمشاركة 

استثمار    الخطةمنصات   خاللھا  من  یتم    االشتراكات التي 
ومدیري الصنادیق للصنادیق المحددة، ولكن عند القیام بذلك،  

لیمیتدستضمن   ایست)  (میدل  سولوشنز  وركبلیس   زیوریخ 
لسیاسة   وفقا  و  آمن  بشكل  الشخصیة  البیانات  مشاركة 

في مركز    تطلب الجھات التنظیمیةالخصوصیة الخاصة بھ. قد  
واالتح المتحدة  العربیة  واإلمارات  العالمي  المالي  اد  دبي 

من   أیرلندا  وجمھوریة  المتحدة  والمملكة  زیوریخ األوروبي 
تقدیم بیانات شخصیة    وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد

یعتبر   اإللكتروني  الموقع  التنظیمیة واستخدام ھذا  لألغراض 
موافقة   ایست)  لبمثابة  (میدل  سولوشنز  وركبلیس  زیوریخ 

إلى    لیمیتد المعلومات  بتقدیم  وفقا    التنظیمیة  الجھات للسماح 
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لیمیتداللتزامات   ایست)  (میدل    زیوریخ وركبلیس سولوشنز 
 للقیام بذلك. 

   
2. ZWS shall:  2. یجب على زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد: 

   
i. process Personal Data only to the extent, 

and in such a manner, as is necessary for 
the purposes of providing the Services 
and shall not process the Personal Data for 
any other purpose other than to notify you 
of other opportunities or Services that may 
be available to you by ZWS from time to 
time or as otherwise specified in its privacy 
policy. We will not transfer or sell your 
Personal Data to any third-party for this 
purpose. If you do not want us to contact 
you in this manner, please let us know. 

 i. التي معالج وبالطریقة  بالقدر،  فقط  الشخصیة  البیانات  ة 
تقتضیھا الضرورة ألغراض توفیر الخدمات، وال یجوز  
بخالف   آخر  غرض  ألي  الشخصیة  البیانات  معالجة 
تكون   قد  التي  األخرى  الخدمات  أو  بالفرص  إخطارك 

زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست)  لك من  متاحة  
ھو    لیمیتد كما  أو  آلخر  وقت  سیاسة  من  في  محدد 

بیاناتك   نبیع  أو  ننقل  لن  بھا.  الخاصة  الخصوصیة 
ال  الشخصیة إلى أي طرف ثالث لھذا الغرض. إذا كنت  

بك بھذه الطریقة، یرجى    ترغب في قیامنا بالتواصل معك
 إخبارنا بذلك.

   
ii. where possible and not in conflict with 

legal and or regulatory requirements and 
or good business practice, promptly 
comply with any request from a Member 
requiring ZWS to amend, transfer or delete 
the Personal Data; 

 ii.   المتطلبات یكون  حیثما مع  یتعارض  وال  ممكنا  ذلك 
القانونیة و/أو التنظیمیة و/أو الممارسات التجاریة الجیدة، 

من    فورااالمتثال   یطلب  األعضاء  أحد  من  طلب  ألي 
تعدیل زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد  

 البیانات الشخصیة؛ أو نقل أو حذف 
   

iii. only collect any Personal Data in a form 
which complies with the Data Protection 
Legislation; 

 iii.   جمع أي بیانات شخصیة فقط في شكل یتوافق مع قانون
 حمایة البیانات؛

   
iv. provide, upon a Member's request, a copy 

of all Personal Data held by it in the format 
and on the media reasonably specified; 
and 

 iv. حتفظ بھا  ت نسخة من جمیع البیانات الشخصیة التي    تقدیم
بشكل    وباستخدامالمحددة  بالصیغة   المحددة  الوسائط 

 ؛ و عند طلب العضو لذلك معقول
   

3. ZWS shall ensure:  3. تضمن زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد: 
   

i. that it takes reasonable steps to ensure the 
reliability of any of ZWS employees who 
have access to the Personal Data; 

 i.   أنھا تتخذ خطوات معقولة لضمان موثوقیة أي من موظفي
لیمیتد ایست)  (میدل  سولوشنز  وركبلیس  الذین    زیوریخ 

 لدیھم حق الوصول إلى البیانات الشخصیة؛ 
   

ii. that access to the Personal Data is limited 
to those employees who need access to 
the Personal Data to meet ZWS’s 
obligations under these Terms; 

 ii.   ھؤالء على  یقتصر  الشخصیة  البیانات  إلى  الوصول  أن 
البیانات  إلى  الوصول  إلى  یحتاجون  الذین  الموظفین 

بالتزامات   للوفاء  زیوریخ وركبلیس سولوشنز  الشخصیة 
 بموجب ھذه الشروط؛ (میدل ایست) لیمیتد 

   
iii. that all of its employees involved with the 

Services are informed of the confidential 
nature of the Personal Data. 

 iii.  علم على  الخدمات  في  المشاركین  موظفیھا  جمیع  أن 
 بالطبیعة السریة للبیانات الشخصیة. 

   
4. ZWS warrants that:  4.  :تضمن زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد أنھا 

   
i. it will process the Personal Data in 

compliance with all Data Protection 
Legislation; and 

 i.   تشریعات حمایة لجمیع  الشخصیة وفقا  البیانات  ستعالج 
 البیانات؛ و
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ii. it will take appropriate technical and 
organizational measures against the 
unauthorised or unlawful processing of 
personal data and against the accidental 
loss or destruction of, or damage to, 
Personal Data. 

 ii.   المعالجة المناسبة ضد  والتنظیمیة  الفنیة  التدابیر  ستتخذ 
الشخصیة   للبیانات  القانونیة  غیر  أو  بھا  المصرح  غیر 

أو   الفقد  اإلضرار   العرضي  التلفوضد  لبیانات با  أو 
 الشخصیة. 

   
How do we transfer personal information to other 
countries? 

 الشخصیة إلى دول أخرى؟ كیف ننقل المعلومات  

   
i. Given the global nature of our business, we may 

transfer personal information to other countries. 
Where we transfer personal information to 
countries that are outside of the Dubai 
International Financial Centre we will ensure 
that it is protected and that the transfer is lawful. 
We will do this by ensuring that there is either an 
adequacy decision relating to the safeguards 
for personal information, or that the personal 
information is given adequate safeguards by 
using 'standard contractual clauses, or other 
solutions that are inline with the requirements of 
Dubai International Financial Centre data 
protection laws. Requests for a copy of the 
template used for the ‘standard contractual 
clauses’ can be made by contacting ZWS (see 
details below). 

 i.   الشخصیة المعلومات  ننقل  قد  العالمیة ألعمالنا،  للطبیعة  نظرا 
دول    دول إلى   إلى  الشخصیة  المعلومات  ننقل  عندما  أخرى. 

خارج مركز دبي المالي العالمي، فإننا نضمن أنھا محمیة وأن 
قرارا  أن ھناك  التأكد من  قانوني. سنفعل ذلك من خالل  النقل 

یتعلق   االحترازیةكافیا  أن  لل  بالتدابیر  أو  الشخصیة،  معلومات 
باستخدام   كافیة  ضمانات  تُمنح  الشخصیة  بنود  "المعلومات 

قیاسیة متطلبات  "تعاقدیة  مع  تتوافق  أخرى  حلول  أو  قوانین ، 
البیانات بمركز   تقدیم طلبات  حمایة  العالمي. یمكن  المالي  دبي 

الحصول على نسخة من النموذج المستخدم لـ "البنود التعاقدیة  
االتصال   طریق  عن  سولوشنز  ب القیاسیة"  وركبلیس  زیوریخ 

 (انظر التفاصیل أدناه). (میدل ایست) لیمیتد

   
ii. Each Participating Employer shall ensure that it 

is entitled to transfer the relevant Personal Data 
to ZWS so that ZWS may lawfully use, process 
and transfer the personal data in accordance 
with these Terms. ZWS shall be entitled to relief 
from liability in circumstances where a Member 
makes a claim or complaint with regards to 
ZWS's processing of Personal Data to the 
extent that such actions arise as a result of an 
instruction or direction from a Participating 
Employer. 

 ii.   یجب على كل صاحب عمل مشارك التأكد من أنھ یحق لھ نقل
خ وركبلیس سولوشنز  زیوری البیانات الشخصیة ذات الصلة إلى  

زیوریخ وركبلیس سولوشنز  بحیث یجوز  (میدل ایست) لیمیتد  
لیمیتد   ایست)  ومعالجتھا (میدل  الشخصیة  البیانات  استخدام 

لزیوریخ وركبلیس  ونقلھا بشكل قانوني وفقًا لھذه الشروط. یحق  
تعفى أن  لیمیتد  ایست)  (میدل  في    سولوشنز  المسؤولیة  من 

ا فیھا  یقدم  التي  یتعلق  الظروف  فیما  شكوى  أو  مطالبة  لعضو 
لیمیتد بمعالجة   ایست)  (میدل  سولوشنز  وركبلیس  زیوریخ 

نتیجة    بالقدرللبیانات الشخصیة   فیھ ھذه اإلجراءات  تنشأ  الذي 
 لتعلیمات أو توجیھات من صاحب العمل المشارك. 

   
iii. The data provided by Participating Employers 

and Members will be hosted on computer 
servers that are owned and managed by third 
party providers of data hosting services. 

 iii.   تتم استضافة البیانات المقدمة من قبل أصحاب العمل واألعضاء
المشاركین على خوادم الكمبیوتر التي یمتلكھا ویدیرھا موفرو  

 ثالثة. خدمات استضافة البیانات من األطراف ال
   
You agree that ZWS may use the services of any fit and 
proper provider and that the data may be hosted on 
servers in any jurisdiction. 

زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد لتوافق على أنھ یجوز   
وأنھ یمكن استضافة البیانات   ومالئماستخدام خدمات أي مزود مناسب  

 على خوادم في أي والیة قضائیة. 
   
8. Chatbot  8.  تطبیق المحادثات التفاعلیة 
   
Chatbot   تطبیق المحادثات التفاعلیة 
   
The use of Chatbot is also subject to these terms and 
conditions. 

 أیضا لھذه الشروط واألحكام. تطبیق المحادثات التفاعلیة  یخضع استخدام   
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Any communication between us and you using 
Chatbot will be treated as a communication authorised 
by you. Chatbot is provided to you, on our behalf by 
Reliance Jio Digital Services Limited. To help with 
unresolved queries, we will need to collect personal 
information about you including your name, date of 
birth and contact details. Please do not provide any 
sensitive information about yourself e.g. health details, 
financial details, etc. Personal details you provide to us 
via Chatbot will not be used for any other purposes 
except for the call backs from the customer HelpDesk. 

باستخدام    وبینك  بیننا  اتصال  أي  مع  التعامل  المحادثات  سیتم  تطبیق 
تطبیق المحادثات ك. یتم توفیر  على أنھ اتصال مصرح بھ من قبلالتفاعلیة  

بواسطة التفاعلیة   عنا  الرقمیة   نیابة  للخدمات  جیو  ریالینس  شركة  
. للمساعدة في االستفسارات التي لم یتم حلھا، سنحتاج إلى جمع المحدودة

وتفاصیل  میالدك  وتاریخ  اسمك  ذلك  في  بما  عنك  شخصیة  معلومات 
على سبیل   تخصكسة  االتصال بك. الرجاء عدم تقدیم أي معلومات حسا

المثال التفاصیل الصحیة، والتفاصیل المالیة، وما إلى ذلك. لن یتم استخدام 
ألي تطبیق المحادثات التفاعلیة التفاصیل الشخصیة التي تزودنا بھا عبر 

 أغراض أخرى باستثناء معاودة االتصال من مكتب مساعدة العمالء. 

   
9. PROPRIETARY RIGHTS  9.  الملكیة حقوق 
   

1. ZWS owns all intellectual property rights to the 
use of the Site, the Services(including the 
Platform) and the Documentation. Except as 
expressly stated herein, these Terms do not 
grant any rights to, under or in, any patents, 
copyright, database right, trade secrets, trade 
names, trademarks (whether registered or 
unregistered), or any other rights or licences in 
respect of the Services or the Documentation. 

جمیع زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد  تمتلك   .1 
ریة الستخدام الموقع والخدمات (بما في ذلك  حقوق الملكیة الفك

. باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحة  والمستندات)  المنصة
الشروط. ھذه  حقوق  في  أي  الشروط  ھذه  تمنح  أو   ال    إلى 

أو حقوق   نشر  اختراع أو حقوق  براءات  في أي  أو  بموجب 
قاعدة بیانات أو أسرار تجاریة أو أسماء تجاریة أو عالمات  

اء كانت مسجلة أو غیر مسجلة) أو أي حقوق أو  تجاریة (سو
 . المستنداتتراخیص أخرى فیما یتعلق الخدمات أو 

   
10. CONFIDENTIALITY  10.  السریة 
   

1. A party's Confidential Information shall not be 
deemed to include information that: 

على   .1  طرف  ألي  السریة  المعلومات  اعتبار  یجوز  أنھا  ال 
 تتضمن معلومات: 

   
i. is or becomes publicly known other than 

through any act or omission of the receiving 
party; 

 i.  للجمھور بخالف أي فعل    ةصبح معروف ت أو    ة كون معروفت
 أو إغفال من جانب الطرف المتلقي؛

   
ii. was in the other party's lawful possession 

before the disclosure; 
 ii.  ؛ اإلفصاحكانت في الحیازة القانونیة للطرف اآلخر قبل 

   
iii. is lawfully disclosed to the receiving party 

by a third party without restriction on 
disclosure; 

 iii.   قبل    اإلفصاحتم من  المتلقي  للطرف  قانوني  بشكل  عنھا 
 ؛اإلفصاح طرف ثالث دون قیود على 

   
iv. is independently developed by the 

receiving party, which independent 
development can be shown by written 
evidence. 

 iv.   بشكل مستقل من قبل الطرف المتلقي، والذي   إعدادھاتم
 من خالل أدلة مكتوبة. لھا المستقل  اإلعدادیمكن إظھار 

   
2. Subject to clause 10.1, each party shall hold the 

other's Confidential Information in confidence 
and, unless required by law, not make the 
other's Confidential Information available to 
any third party,  or use the other's Confidential 
Information for any purpose other than as 
required for the supply of the Services. 

، یجب على كل طرف االحتفاظ بالمعلومات  10.1وفقا للفقرة  .2 
باالسریة   سریة،  الخاصة  في  اآلخر  یقتضیھ  لطرف  لم  وما 

ألي  القانون،   اآلخر  للطرف  السریة  المعلومات  إتاحة  عدم 
طرف ثالث، أو استخدام المعلومات السریة للطرف اآلخر ألي  

 الخدمات.  لتوفیرغرض بخالف ما ھو مطلوب 

   
3. A party may disclose Confidential Information 

to the extent such Confidential Information is 
required to be disclosed by law, by any 

الذي    بالقدرعن المعلومات السریة    اإلفصاحیجوز ألي طرف   .3 
عن ھذه المعلومات السریة بموجب القانون   اإلفصاحیُطلب فیھ  



 

INTERNAL USE ONLY 

governmental or other regulatory authority or 
by a court or other authority of competent 
jurisdiction. 

أي سلطة حكومیة أو سلطة تنظیمیة أخرى أو من   من قبل أو  
 قبل محكمة أو سلطة أخرى ذات اختصاص قضائي.

   
11. LIMITATION OF LIABILITY  11.  حدود المسؤولیة 
   

1. Disclaimer: The Site and Services are 
provided on an 'as is' basis. To the fullest 
extent permitted by applicable law, we hereby 
disclaim, and make no representations or 
warranties of any kind, express or implied, 
regarding the Site or the Services, including 
without limitation: 

مسؤولیة  .1  أساس  إخالء  على  والخدمات  الموقع  توفیر  یتم   :
الراھنة " المعمول    قدرإلى أقصى    ".الحالة  القانون  بھ  یسمح 
مسؤولیتنا، وال نقدم أي تعھدات أو ضمانات  بموجبھ  نخلي    .بھ

ضمنیة، فیما یتعلق بالموقع أو كانت أم  من أي نوع، صریحة  
  الحصر: الخدمات، بما في ذلك على سبیل المثال ال

   
i. any implied representations, conditions, or 

warranties of merchantability, satisfactory 
quality, fitness for a particular purpose, title 
or non-infringement (whether by statute or 
common law); 

 i.   خاصة ضمنیة  ضمانات  أو  شروط  أو  إقرارات  أي 
بالتسویق أو الجودة المرضیة أو المالءمة لغرض معین أو  

بموجب   (سواء  االنتھاك  أو عدم  الملكیة  أو    الدستور حق 
 القانون العام)؛

   
ii. that the Site or the Services or the Plan will 

meet your requirements, will always be 
available, accessible, uninterrupted, timely, 
secure, operate without error, or will contain 
any particular features or functionality; or 

 ii.   متطلباتك،   ستلبيسوف    الخطةأن الموقع أو الخدمات أو
إلیھ،   الوصول  ویمكن  دائما،  متاحة  ،  ومستمرةوستكون 

أو   أخطاء،  دون  وتعمل  وآمنة،  المناسب،  الوقت  وفي 
 ستحتوي على أي میزات أو وظائف معینة؛ أو

   
iii. any implied warranty arising from the 

course of dealing or usage. 
 iii.  االستخدام. أي ضمان ضمني ینشأ عن سیاق التعامل أو 

   
2. provided in these Terms:  2.  :تنص ھذه الشروط على 

   
i. You assume sole responsibility for results 

obtained from the use of the Services and 
the Documentation, and for conclusions 
drawn from such use; 

 i. الحصول    تحملك تم  التي  النتائج  عن  المسؤولیة  وحدك 
الخدمات   استخدام  من  وعن والمستنداتعلیھا   ،

 االستنتاجات المستخلصة من ھذا االستخدام؛
   

ii. ZWS shall have no liability for any damage 
caused by errors or omissions in any 
information, instructions or scripts provided 
to ZWS by a Member, Participating 
Employer or its Primary Contact, or any 
actions taken by ZWS at such parties' 
direction. 

 ii.   زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد ال تتحمل
أو   أخطاء  عن  ناتج  أي ضرر  عن  مسؤولیة  حاالت  أي 

في أي معلومات أو تعلیمات أو نصوص مقدمة إلى   إغفال
من قبل زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد  

رئیسیة  اتصال  جھة  أو  مشارك  عمل  أو صاحب    عضو 
لھ تتخذھا  تابعة  إجراءات  أي  أو  وركبلیس ،  زیوریخ 

لیمیتد ایست)  (میدل  ھذه    سولوشنز  توجیھ  على  بناًء 
 األطراف. 

   
3. Nothing in these Terms excludes the liability of 

ZWS: 
زیوریخ وركبلیس  ال یوجد في ھذه الشروط ما یستبعد مسؤولیة   .3 

 : سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد
   

i. for death or personal injury caused by 
ZWS's negligence; or 

 i.   إھمال عن  الناجمة  الشخصیة  اإلصابة  أو  الوفاة  عن 
 ؛ أوزیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد

   
ii. for fraud or fraudulent misrepresentation.  iii. .عن االحتیال أو التحریف االحتیالي 
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4. Subject to clause 13.1, 3.2 and clause 13.3, and 
to the fullest extent permitted by law: 

، وإلى أقصى حد یسمح  13.3و  3.2و  13.1  البندمع مراعاة   .4 
 بھ القانون: 

   
i. ZWS shall not be liable whether in tort 

(including for negligence or breach of 
statutory duty), contract, misrepresentation, 
restitution or otherwise for any loss of 
profits, loss of business, depletion of 
goodwill and/or similar losses or loss or 
corruption of data or information, or pure 
economic loss, or for any special, indirect or 
consequential loss, costs, damages, 
charges or expenses however arising under 
these Terms; and 

 i.   زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد لن تكون
مسؤولة سواء في حالة الضرر (بما في ذلك اإلھمال أو  
أو   التحریف  أو  العقد  أو  القانوني)  بالواجب  اإلخالل 
أو   األرباح  في  خسارة  أي  عن  ذلك  غیر  أو  االسترداد 
خسارة األعمال أو استنفاد الشھرة و/أو خسائر مماثلة أو 

أو تلف البیانات أو معلومات، أو خسارة اقتصادیة    فقدان
أو عن أي خسائر أو تكالیف أو أضرار أو مصاریف  بحتة،  

تنشأ بموجب    تكن، مھما  تبعیةخاصة أو غیر مباشرة أو  
 ھذه الشروط؛ و 

   
ii. ZWS's total aggregate liability in contract, 

tort (including negligence or breach of 
statutory duty), misrepresentation, 
restitution or otherwise, arising in 
connection with the performance or 
contemplated performance of these Terms 
shall be limited to: 

 ii.   تقتصر المسؤولیة اإلجمالیة لزیوریخ وركبلیس یجب أن 
لیمیتد   ایست)  (میدل  المسؤولیة  سولوشنز  أو  العقد  في 

أو   اإلھمال  ذلك  في  (بما  الواجب    انتھاكالتقصیریة 
القانوني) أو التحریف أو االسترداد أو غیر ذلك، الناشئة  

 فیما یتعلق باألداء أو األداء المتوقع لھذه الشروط على: 

   
1. US$100 if you are a Participating 

Employer; 
 دوالر أمریكي إذا كنت صاحب عمل مشارك؛  100 .1 

   
2. The annual aggregate Member Charges 

payable in the six months before the 
liability arose for Members; or US$100 
(whichever is the greater). 

في   .2  السداد  واجبة  السنویة  األعضاء  رسوم  إجمالي 
األشھر الستة السابقة لنشوء المسؤولیة على األعضاء؛  

 دوالر أمریكي (أیھما أكبر). 100أو 
   

iii. Nothing in these Terms shall be taken as in 
any way reducing or affecting a general 
duty to mitigate a loss suffered by a party. 

 

 iii. بأي ما یؤخذ على أنھ یقلل أو یؤثر    ال یوجد في ھذه الشروط
خسارة   من  للتخفیف  عام  واجب  على  األشكال  من  شكل 

 تكبدھا أحد األطراف. 
   
12. TERMINATION  12.  اإلنھاء 
   

1. If you are a Participating Employer or a 
Member, your participation in a Plan may be 
terminated at any time in accordance with the 
Plan Rules. 

إنھاء   .1  فیمكن  مشارك،  عضو  أو  عمل  صاحب  كنت  إذا 
 . الخطةفي أي وقت وفقا لقواعد  خطةمشاركتك في أي 

   
2. ZWS may suspend or terminate the Services 

immediately on written notice where required 
or obliged to do so by law, or where we 
reasonably believe your account has been 
accessed improperly or fraudulently. 

تعلیق لزیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد  یجوز   .2 
الخدمات أو إنھاؤھا فورا بناًء على إشعار كتابي عند االقتضاء 

القانون، أو    عندما یكون مطلوبا أو ملزمینأو   بذلك بموجب 
عندما نعتقد بشكل معقول أنھ قد تم الوصول إلى حسابك بشكل  

 غیر الئق أو احتیالي. 
   

3. In addition, we may terminate your access to 
our Services if you are in material or persistent 
breach of any of your obligations under these 
Terms and if that breach is capable of remedy 
and the other has failed to remedy that breach 
within 30 days after receiving written notice 
requiring it to remedy that breach. 

إذا   .3  إلى خدماتنا  إنھاء وصولك  لنا  یجوز  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مستم أو  مادي  انتھاك  حالة  في  التزاماتك كنت  من  ألي  ر 

االنتھاك   ھذا  كان  وإذا  الشروط  ھذه  معالجتھبموجب   یمكن 
یوما بعد تلقي  30 خاللھذا االنتھاك  معالجة وفشل اآلخر في 

 ھذا االنتھاك.  بمعالجةكتابي یطالبھ  إخطار
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4. On termination of these Terms for any reason:  4.  :عند إنھاء ھذه الشروط ألي سبب 

   
i. subject to clause 15 (which shall continue as 

long as the Site is available generally), all 
licences granted under these Terms shall 
immediately terminate; 

 i. الذي یستمر طالما كان الموقع متاحا   15  مع مراعاة البند)
موجب  بشكل عام)، یتم إنھاء جمیع التراخیص الممنوحة ب 

 ھذه الشروط على الفور؛ 
   

ii. any rights, remedies, obligations or 
liabilities of the parties that have accrued up 
to the date of termination, including the 
right to claim damages in respect of any 
breach of these Terms which existed at or 
before the date of termination shall not be 
affected or prejudiced. 

 ii.  ب المساس  یتم  أو  تتأثر  أو  لن  انتصافأي حقوق  أو    سبل 
تاریخ  حتى  تراكمت  لألطراف  مسؤولیات  أو  التزامات 
اإلنھاء، بما في ذلك الحق في المطالبة بالتعویضات فیما 

لھذه الشروط التي كانت موجودة في أو    انتھاكیتعلق بأي  
 قبل تاریخ اإلنھاء.

   
13. CHANGES TO THESE TERMS  13.  التعدیالت على ھذه الشروط 
   

1. ZWS may need to amend these Terms from 
time to time. Where you have registered with 
ZWS, ZWS will notify you of the changes made 
to these Terms by, where possible, providing 
at least one month's notice of such 
amendments. You acknowledge that this 
notice period may not always be possible 
where such amendments are required as a 
matter of law or regulation. 

إلى    زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتدقد تحتاج   .1 
زیوریخ  مع  تعدیل ھذه الشروط من وقت آلخر. عند التسجیل  

لیمیتد ایست)  (میدل  سولوشنز  ستخطرك   وركبلیس    فإنھا 
ي تم إجراؤھا على ھذه الشروط من خالل تقدیم الت  بالتعدیالت

التعدیالت، حیثما    من ھذهقبل شھر واحد على األقل    إخطار
ھذه قد ال تكون دائما ممكنة   اإلخطارأمكن ذلك. تقر بأن فترة  

 عندما تكون ھذه التعدیالت مطلوبة بموجب قانون أو الئحة. 

   
14. GENERAL TERMS  14.  شروط عامة 
   

1. WAIVER: No failure or delay by a party to 
exercise any right or remedy provided under 
these Terms or by law shall constitute a waiver 
of that or any other right or remedy, nor shall it 
prevent or restrict the further exercise of that 
or any other right or remedy. No single or 
partial exercise of such right or remedy shall 
prevent or restrict the further exercise of that 
or any other right or remedy. 

في  التنازل  .1  تأخیر من جانب طرف  أو  تقصیر  یشكل أي  : ال 
ھذه  في  علیھ  منصوص  انتصاف  سبیل  أو  حق  أي  ممارسة 

تنازال عن ذلك الحق أو أي حق أو    الشروط أو بموجب القانون
یقید مواصلة ممارسة ذلك   یمنع أو  سبیل انتصاف آخر، وال 
ألي   یجوز  وال  آخر،  انتصاف  سبیل  أو  حق  أي  أو  الحق 
أن   االنتصاف  سبیل  أو  الحق  لھذا  جزئیة  أو  واحدة  ممارسة 
تمنع أو تقید مواصلة ممارسة ھذا الحق أو أي حق أو سبیل 

 انتصاف آخر. 
   

2. SEVERANCE: If any provision (or part of a 
provision) of these Terms is found by any court 
or administrative body of competent 
jurisdiction to be invalid, unenforceable or 
illegal, the other provisions shall remain in 
force. If any invalid, unenforceable or illegal 
provision would be valid, enforceable or legal 
if some part of it were deleted, the provision 
shall apply with whatever modification is 
necessary to give effect to the commercial 
intention of the parties. 

: إذا وجدت أي محكمة أو ھیئة إداریة ذات اختصاص  الفصل .2 
) من ھذه الشروط غیر حكمقضائي أن أي حكم (أو جزء من  

األحكام  تظل  قانوني،  غیر  أو  للتنفیذ  قابل  غیر  أو  صالح 
األخرى ساریة. إذا كان أي حكم غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ 

ي إذا تم  أو غیر قانوني سیكون ساریا أو قابل للتنفیذ أو قانون 
حذف جزء منھ، یجب تطبیق الحكم مع أي تعدیل ضروري  

 للطرفین. النیة التجاریة  إلعمال

   
3. NO PARTNERSHIP OR AGENCY: Nothing in 

these Terms is intended to, or shall operate to, 
create a partnership or agency between the 
parties to these Terms or to authorise either 

قصد  : ال یوجد في ھذه الشروط ما ی عدم وجود شراكة أو وكالة .3 
منھ أو یعمل من أجل إنشاء شراكة أو وكالة بین أطراف ھذه 
الشروط أو تفویض أي من الطرفین للعمل كمستشار أو ممثل  
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party to act as adviser or representative of the 
other. No party shall have the authority to act 
in the name or on behalf of or otherwise to bind 
another party to these Terms in any way. 

للطرف اآلخر. ال یتمتع أي طرف بسلطة التصرف باسم أو  
إلزام طرف آخر بھذه الشروط بأي  بخالف ذلك  نیابة عن أو  

 شكل من األشكال. 
   

4. FORCE MAJEURE: ZWS shall have no liability 
for any breach of these Terms caused by an 
event or circumstance beyond its reasonable 
control. 

زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل  : ال تتحمل  القوة القاھرة  .4 
  ینتج لھذه الشروط    انتھاكأي مسؤولیة عن أي  ایست) لیمیتد  

 سیطرتھا المعقولة. نطاق عن حدث أو ظرف خارج عن 
   

5. ENTIRE AGREEMENT: These Terms, 
together with the Plan Rules constitutes the 
entire agreement between the parties in 
connection with the use of this web-site, and 
supersedes and extinguishes all previous 
agreements, promises, assurances, warranties, 
representations and understandings between 
them, whether written or oral, relating to its 
subject matter. Each party acknowledges that 
in accepting these Terms it does not rely on, 
and shall have no remedies in respect of, any 
statement, representation, assurance or 
warranty (whether made innocently or 
negligently) that is not set out in these Terms 
or the Plan Rules. 

،  الخطةتشكل ھذه الشروط، إلى جانب قواعد    :كامل االتفاقیة  .5 
بین  كامل   باستخدام    األطرافاالتفاقیة  یتعلق  الموقع  فیما 

جمیع    اإللكتروني وتبطل  محل  وتحل  االتفاقیات ھذا، 
والتفاھمات   والتعھدات واإلقرارات  والضمانات  والتأكیدات 

كانت   سواء  بینھما  شفھیةالسابقة  أو  یتعلق  كتابیة  فیما   ،
بموضوعھا. یقر كل طرف بأنھ عند قبول ھذه الشروط، فإنھ  

فیما یتعلق بأي    سبل انتصافكون لدیھ أي  ت ال یعتمد على، ولن  
بشكل برئ  أو ضمان (سواء تم تقدیمھ    تأكیدأو إقرار أو    بیان
 . الخطةفي ھذه الشروط أو قواعد   غیر وارد) بإھمالأو 

   
6. THIRD PARTY RIGHTS: These Terms do not 

confer any rights on any person or party (other 
than the parties to these Terms and, where 
applicable, their successors and permitted 
assigns) pursuant to the CONTRACT LAW 
DIFC LAW NO.6 of 2004 (Part 10: Rights of 
Third Parties). 

الثالث  .6  الطرف  أي حقوق ألي  حقوق  الشروط  تمنح ھذه  : ال 
وحیث   الشروط،  ھذه  أطراف  (بخالف  طرف  أو  شخص 

والمتنازل   خلفائھم  ل  إلیھمینطبق،  وفقا  لھم)  قانون  المسموح 
رقم   العالمي  المالي  دبي  قانون مركز     2004لسنة    6العقود 

 حقوق األطراف الثالثة). : 10(الجزء  

   
15. GOVERNING LAW AND JURISDICTION  15. واالختصاص القضائي القانون الحاكم 
   

1. These Terms and any dispute or claim arising 
out of or in connection with them shall be 
governed by and construed in accordance 
with the law of DIFC and the courts of DIFC 
shall have exclusive jurisdiction to settle any 
dispute or claim arising out of or in connection 
with these Terms. 

أ  .1  فیما  تخضع ھذه الشروط وأي نزاع  تنشأ عنھا أو  و مطالبة 
یتعلق بھا وتفسر وفقا لقانون مركز دبي المالي العالمي ویكون 
الحصري   االختصاص  العالمي  المالي  دبي  مركز  لمحاكم 
بھذه   یتعلق  فیما  في  أو  تنشأ عن  أو مطالبة  نزاع  لتسویة أي 

 الشروط. 

   
16. INTERPRETATION  16.  التفسیر 
   

1. In these Terms:  2.  الشروط: في ھذه 
   

i. a person includes an individual, corporate 
or unincorporated body (whether or not 
having separate legal personality) and that 
person's legal and personal 
representatives, successors or permitted 
assigns; 

 i.   اعتباریة أو غیر مدمجة (سواء  یشمل الشخص ھیئة فردیة أو
ذلك   وممثلو  ال)  أم  منفصلة  اعتباریة  شخصیة  ذات  كانت 
الشخص القانونیون والشخصیون أو خلفائھم أو المتنازل إلیھم 

 المسموح بھم. 
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ii. a reference to a company shall include any 
company, corporation or other body 
corporate, wherever and however 
incorporated or established. 

 ii. اإلشارة إلى شركة أي شركة أو مؤسسة أو أي شخص    تشمل
 . إنشاؤھاأو  ااعتباري آخر، أینما وكیفما تم تأسیسھ

   
iii. unless the context otherwise requires, 

words in the singular shall include the plural 
and in the plural shall include the singular, 
and a reference to one gender shall include 
a reference to the other genders; 

 iii.   ،الكلمات بصیغة المفرد    تشملأما لم یقتض السیاق خالف ذلك
اإلشارة إلى أحد الجنسین إشارة    وتشمل الجمع المفرد،  والجمع  

 إلى األجناس األخرى؛ 

   
iv. reference to a statute or statutory provision 

is a reference to it as it is amended, 
extended or re-enacted from time to time, 
and shall include all subordinate legislation 
made under that statute or statutory 
provision; 

 iv.  اإلشارة إلى قانون أو حكم تشریعي ھي إشارة إلیھا حیث یتم
تشمل جمیع وتعدیلھا أو تمدیدھا أو إعادة سنھا من وقت آلخر،  

الحكم   أو  القانون  ھذا  بموجب  الصادرة  الثانویة  التشریعات 
 القانوني؛ 

   
v. any words following the terms including, 

include, in particular, for example or a similar 
expression shall be construed as illustrative 
and shall not limit the sense of the words, 
description, definition, phrase or term 
preceding those terms; 

 v.   ،تحدیدایجب تفسیر أي كلمات تتبع المصطلحات بما في ذلك  ،
ابھ على أنھا توضیحیة وال تحد  على سبیل المثال أو تعبیر مش

معنى   أو  الأو    الوصفأو  الكلمات  من  أو   التعبیرتعریف 
 مصطلح الذي یسبق تلك المصطلحات؛ال

   
vi. an obligation on a party not to do something 

includes an obligation not to allow that thing 
to be done. 

 vi.   یشمل التزام طرف بعدم القیام بشيء ما التزاما بعدم السماح
 الشيء.  ذلكبفعل 

   
17. DEFINITIONS  17.  التعریفات 
   

1. The following definitions apply in these Terms:  1.  تنطبق ھذه التعریفات على ھذه الشروط 
   
Confidential Information    المعلومات السریة 
   
Information that is proprietary or confidential and is 
either clearly labelled as such or identified as 
Confidential Information in clause 10;  

المعلومات التي تكون مملوكة أو سریة ویتم تصنیفھا بوضوح على ھذا  
 ؛ 10ند النحو أو یتم تحدیدھا على أنھا معلومات سریة في الب 

   
Controller, Processor, Data Subject and Personal 
Data  

 البیانات والبیانات الشخصیة  وموضوعمراقب ومعالج  

   
Shall each have the meaning given in DIFC Law No. 5 
of 2020 or the regulations published pursuant to that 
law;  

یجب أن یكون لكل منھا المعنى الوارد في قانون مركز دبي المالي العالمي  
 القانون؛ ذلكأو اللوائح المنشورة بموجب  2020لعام  5رقم 

   
Data Protection Legislation    قانون حمایة البیانات 
   
The DIFC Law No.5 of 2020s (as amended); The EU 
General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR 
the Telecommunications (Lawful Business Practice) 
(Interception of Communications) Regulations 2000, 
the Electronic Communications Data Protection 
Directive 2002/58/EC, the Privacy and Electronic 
Communications (EC Directive) Regulations 2003 in 
each case as may be amended, superseded, updated 

)؛ حسب تعدیالتھ(  2020لسنة    5قانون مركز دبي المالي العالمي رقم   
لوائح  (،    2016/679حمایة البیانات لالتحاد األوروبي  العامة ل   الالئحة

القانونیة)   التجاریة  (الممارسات  والالسلكیة  السلكیة  االتصاالت 
لعام   االتصاالت)  االتصاالت 2000(اعتراض  بیانات  وتوجیھ حمایة   ،

واالتصاالت    EC/    2002/58اإللكترونیة   الخصوصیة  ولوائح   ،
) اإللكترونیةتوجیھ  اإللكترونیة  لعام  االتصاالت  حالة   2003)  كل  في 

أو تحدیثھا أو استبدالھا من وقت آلخر   ما یحل محلھاتعدیلھا أو    حسب
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or replaced from time to time and all other applicable 
laws and regulations relating to processing of personal 
data and privacy, including where applicable the 
guidance and codes of practice issued by the Data 
Protection authorities in the EU, DIFC or UAE.;  

وجمیع القوانین واللوائح األخرى المعمول بھا المتعلقة بمعالجة البیانات 
الشخصیة والخصوصیة، بما في ذلك، حیثما ینطبق، اإلرشادات وقواعد 

ادرة عن سلطات حمایة البیانات في االتحاد األوروبي أو  الممارسة الص
 مركز دبي المالي العالمي أو اإلمارات العربیة المتحدة. 

   
Documentation    المستندات 
   
The document made available by ZWS online via 
https://zws.zurich.ae/ which sets out a description of 
the Services and the user instructions for the Services;  

عبر   زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتد  المستند الذي توفره 
وصفا للخدمات    یورد  والذي    https://zws.zurich.aeاإلنترنت عبر  

 وتعلیمات المستخدم للخدمات؛
   
Enrolled    مسجل 
   
A Member shall be considered Enrolled into a Plan 
when enrolled by a Participating Employer;  

عندما یتم تسجیلھ من قبل صاحب عمل   الخطةیعتبر العضو مسجال في   
 مشارك؛

   
Joining Date    تاریخ االلتحاق 
   
The date of joining the DEWS plan, when enrolled by a 
Participating Employer.  

ب تاریخ    دبيخطة  االلتحاق  إمارة  في  للموظفین  االدخار  عند صندوق   ،
 التسجیل من قبل صاحب العمل المشارك.

   
Member    عضو 
   
A person working in the DIFC who is employed by a 
Participating Employer and meets the Plan 
requirements.  

لدى صاحب عمل    ویعمل  العالمي  المالي  دبي  یعمل في مركز  شخص 
 . الخطةمشارك ویستوفي متطلبات 

   
Member Data    بیانات العضو 
   
The data inputted by the Member, or a Participating 
Employer on the Member's behalf, for the purpose of 
using the Services or facilitating the Member's use of 
the Services;  

البیانات التي یُدخلھا العضو، أو صاحب العمل المشارك نیابة عن العضو،  
 لخدمات أو تسھیل استخدام العضو للخدمات؛ لغرض استخدام ا

   
Members' Portal    بوابة األعضاء 
   
That portion of the Site accessible by Members and 
pursuant to which a Member can read about and 
manage their plan.  

الجزء من الموقع الذي یمكن لألعضاء الوصول إلیھ والذي بموجبھ    ذلك 
 .ابھ وإدارتھ ة الخاص الخطةالقراءة حول یمكن للعضو 

   
Participating Employer    صاحب العمل المشارك 
   
The business entity whose Participation Agreement 
has been submitted and accepted by the Plan 
Trustees in accordance with these Terms;  

الكیان التجاري الذي تم تقدیم اتفاقیة المشاركة الخاصة بھ وقبولھا من قبل   
 وفقا لھذه الشروط؛  الخطةأمناء 

   
Participation Agreement    اتفاقیة المشاركة 
   
The Participating Employer's application to the Plan 
Trustees to participate in the Plan;  

 ؛ الخطةللمشاركة في  الخطةطلب صاحب العمل المشارك إلى أمناء  

   
Platform   المنصة 

https://zws.zurich.ae/
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The software tools available on the Site including letter 
generator, video generator, Chatbot and other 
communication tools;  

أدوات البرمجیات المتاحة في الموقع بما في ذلك منشئ الرسائل والفیدیو،  
 وتطبیق المحادثات التفاعلیة، وأدوات االتصال األخرى؛ 

   
Primary Contact    جھة االتصال الرئیسیة 
   
The person appointed by the Participating Employer to 
communicate and represent the Participating 
Employer with all matters connected or relating to the 
Plan;  

صاحب وتمثیل  الشخص المعین من قبل صاحب العمل المشارك للتواصل   
 ؛بالخطةأو المتعلقة  العمل المشارك في جمیع األمور المتصلة

   
Plan    الخطة 
   
A money purchase employee benefit plan: called the 
Dubai International Finance Centre Employee 
Workplace Savings Plan (also known as the DEWS 
Plan);  

صندوق االدخار  خطة  : تسمى  باشتراكات  نمزایا موظفی   صندوق خطة   
دبي   إمارة  في  باسم  للموظفین  أیضا  االدخار خطة  (المعروفة  صندوق 

 )؛ للموظفین في إمارة دبي
   
Plan Administrators    الخطة إداریو 
   
Means Zurich Workplace Solutions (Middle East) 
Limited which has been appointed to administer and 
manage the Plan as more particularly detailed on our 
Site;  

لیمیتدتعني    ایست)  تعیینھا   زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل  تم  التي 
 كل خاص على موقعنا؛كما ھو مفصل بش الخطة  وتنظیمإلدارة 

   
Plan Rules    الخطة قواعد 
   
The rules of the Plan as updated and amended from 
time to time in accordance with its terms;  

 كما یتم تحدیثھا وتعدیلھا من وقت آلخر وفقا لشروطھا؛  الخطةقواعد  

   
Plan Trustees    الخطة أمناء 
   
Equiom Fiduciary Services (Middle East) Limited which 
has been appointed as such under the Plan Rules of 
the Plan to oversee the Plan;  

التي تم تعیینھا على  إكویوم لخدمات االئتمان (الشرق األوسط) المحدودة 
 ؛الخطةلإلشراف على  بالخطة الخاصة  الخطةھذا النحو بموجب قواعد 

   
Services    الخدمات 
   
The services provided by ZWS via the Platform;     زیوریخ وركبلیس سولوشنز (میدل ایست) لیمیتدالخدمات التي تقدمھا 

 عبر المنصة؛
   
Software    البرامج 
   
The online software applications provided by ZWS as 
part of the Services;  

زیوریخ وركبلیس سولوشنز تطبیقات البرامج عبر اإلنترنت التي تقدمھا  
 كجزء من الخدمات؛ (میدل ایست) لیمیتد

   
You, Your    أنت، الخاصة بك 
   
The person to whom these Terms apply including, 
guests to the Site, Participating Employees and 
Members.  

ذلك    في  بما  الشروط  ھذه  علیھ  تنطبق  الذي  الموقع    زوارالشخص 
 والموظفین المشاركین واألعضاء. 

 


