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منظومة التأمين على العمال في دولة االمارات العربية المتحدة

25/10/2021



2

محتوى العرض

منظومة التأمين على عمال المنشآت والعمالة المساعدة

النتائج
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1
منظومة التأمين على عمال 

المنشآت 

المساعدةوالعمالة 



تاريخية خلفية  

بالوزارةالمسجلةللعمالةالحقوقعلىللتأمين2018أكتوبر14تاريخفيالعمالعلىالتأمينمنظومةإطالقتم

درهم3000بواقععامللكلالمخصصالمصرفىالضماننظامعنواختياريبديلكنظام
الدوليالتصنيفعلىحاصلةوطنيةشركات7افضليضمللتأمينمجمعتأسيسA)(-للتأميندبيشركةواختيار

.يالتأمينللمجمعكمدير

عملهاواعدوقالمشاركةالتأمينشركاتاختياروضوابطوشروطالتأمين،منظومةلعملالتشغيليالنموذجاعتماد

بقائهاوشروط

عاليةماليةمالءةذات؛عالميةتأمينإعادةشركات3معالتعاقد.

األهداف 

 التغطية السابقةأضعاف الغطية لخمسة قيمة حماية مستحقات العمال ورفع.
 العبء المالي عن كثير من المنشــآتتخفيف.
إعادة  مبالغ الضمانات المصرفية المودعة و إعادة ضخها في السوق.

 في الحفاظ على الحقوق العمالية بما يعزز من سمعة ومكانة دولة اإلماراتالمساهمة.

ة التأثير اإليجابي على تنافسية الدولة لحماية حقوق العمال في مؤشر قلة المنازعات العمالي

صاحبدرةقعدموأإمتناعتداعياتمنالعامللحمايةالمنشآتكافةعلىإختياريبشكلالتأمينقراريطبق
مستحقاتهسدادعلىالعمل

والعمالةالخاصالقطاعفىالمستفيدالعامللصالحأقصيكحددرهم20,000:الوثيقةفيالتغطيةقيمة
المساعدة

ميالديشهر26:الوثيقةمدة

حكمعلىبناءالمحكمةقرار/والتوطينالبشريةالمواردوزارة:الوثيقةدفعطلبفيالقرارصاحبةالجهة
نهائي

فياردةالوبااللتزاماتاإلخاللحالفيالعمللصــــــاحباالستقداممكتببهيلتزمماالتأمينهذايغطي

التنفيذيةوالئحتهالمساعدة،الخدمةعمالبشأن2017لسنة(10)رقماالتحـــــــاديالقانون

الوثيقةشروط 
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:  المستجد  ظهرت الحاجة الى ما يلى 19نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 

العماللفئاتالخطورةمستوياتتباينمعلتتناسبمتنوعةبقيمتأمينيةمنتجاتتطوير1.

.العملسوقاستقراريضمنبماالعماليةللحقوقكبرأحمايةتوفيرالىالسعي2.

.التأمينلنظامالتشغيليةالمنظومةتطوير3.

.العملألصحابالدعممنمزيدتوفير4.

التأمينيجمعالمفيللمشاركةالماليةالمالءةذاتبالدولةالوطنيةالتأمينشركاتمامأالمجالفتح:خاللمنالتأمينمنظومةتطويرتم

التأمينى،المجمعأعضاءضمن16/10/2021فىللتكافلاورينتوشركة،14/4/2021فىللتأمينعمانشركةضمعنهنتجمما

توفيرعلىالمجمعقدرةلتعزيزالدولة،مستوىعلىموزعةةوطني  تأمينشركاتتسعإلىالتأمينيالمجمعأعضاءعددليصل

.المطورةالمنتجات

أكبرقدريحققبما2021بريلأشهرفيالتأمينمنظومةتطويروتمومتفاوتة،رمزيةبأسعارالتأمينيللمنتججديدةباقاتاستحداثتم
مرونةأكثرباشتراطاتواضافية،عماليةمستحقاتلتشملالعماليةالعالقةلطرفيالفائدةمن



الثانية بالمرحلةالتأمين وثيقة وثيقة التأمين بالمرحلة االولى

المستحقات الخاضعة للتغطية التأمينية   

شهرا30شهرا26

مكافأة نهاية الخدمة، والرواتب غير المدفوعة

تذكرة سفر العودة

إصابات العمل واالمراض

العملنعاالنقطاعحالةفيالمساعدالعاملاستبدالتكلفة

نقل جثمان العامل المتوفى الى بلده

 العمالةانقطاعتحمل تكلفة تذاكر السفر في حالة

عن العمل، وكذلك تكلفة نقل جثمان العامل المساعدة

المساعد المتوفى الى بلده دون الرجوع الى رب األسر

  يوم السابقة آلخر يوم عمل 120األجور ، وبحد أقصى أجر آخر

.للعامل في المنشآة

مكافأة نهاية الخدمة.

نفقات عودة العامل  .

الوفاةحالةفيالجثماننقلتكاليف.

التكاليف المتعلقة بإصابات  وأمراض العمل.

غ تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل؛ وذلك في حال قيد بال

.ةاالنقطاع وضبط العامل؛ خالل فترة سريان التغطية التأميني  

لسنه(8)رقماالتحاديالقانونفيواردةماليةعماليةمستحقاتأي

ةالصادروالقراراتوتعديالتهالعملعالقاتتنظيمبشأن1980

ماليةةعماليمستحقاتأي/المنشآتلعمالبالنسبة،أحكامهلتنفيذ

لسنه(10)رقماالتحاديالقانونفيوالواردةالمدفوعةغيرأخرى

فيذلتنالصادرةوالقراراتوتعديالتهالمساعدةالخدمةبشأن2017

.المساعدةللعمالةبالنسبةأحكامه،

االولي والمرحلة الثانية التأمينية بالمرحلة المقارنة بين التغطية 



دور المجمع التأمينى

حمالت 

التوعيه

تنفيذ قرار 
المحكمة

دراسة الملف

او التحويل 
للمحكمة

السداد لحساب 
المحكمة

خدمة

االسشارات

والمطالبات

العمالية

لحساببالسدادالتأمينيالمجّمعسيقوم

فيذالتندائرةمنيصدرأمرعلىبناء  المحكمة

يعنياللكنالمختصة؛المحكمةفيالعمالي

نسيكووإنماالعملصاحبمسؤوليةاخالءذلك

التيالحاالتبعضعنالمبالغبسدادمطالبا

التأمينيةالوثيقةتغطيها

ا

لمحكمةلالتنفيذيالقرارتحويليتم

التخاذالتأمينىالمجمعالى

بالسدادالخاصةاالجراءات

معوالتواصلالوزارةقبلمنالملفدراسة

لتسوية(والعاملالعملصاحب)النزاعطرفي

تنظيمقانونمن(6)للمادةطبقا  ودياالنزاع

ايام5خاللالتسويةيتملمواذاالعملعالقات

للمحكمةيحال

دعم 

الشركات 

المتعثرة 

وعية تخطيط وتنفيذ كافة حمالت الت

لتقليل والترويجية والتسويقية بهدف ا

من المنازعات العمالية

خدماتتوفيرالتأمينيالمنتجشراءيشمل

خدمةوهيالعماليةوالمطالباتاالستشارات

االتصالخاللمنعليهاالحصوليمكنمجانية

منهيالعملوساعات4/66599990الرقمعلى

أيامجميعفيمساء  8الىصباحا  8الساعة

.الرسميةوالعطالتالجمعةعدااألسبوع

تاحتياجاايةأووالغذاءالسكنتوفير

تعثرحالةفيالوزارةتراهااخري

سدادعلىقدرتهاوعدمالمنشآت

هناكيكنلمإذاحتىالعمالمستحقات

العمالةعلىتأمين

دور الوزارة

المجمع التأمينى

–مة تسييل التغطية التأمينية لمراكز الخد

.  تدبير

ذلك تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل؛ و

الل في حال قيد بالغ االنقطاع وضبط العامل؛ خ

فترة سريان التغطية التأمينيَّة

لعامل تسييل التغطية التأمينية لنقل الجثمان ل
(منشأت وعمالة مساعدة) المتوفي

ة من تسييل التغطية التأمينية للمبالغ الصادر
األحكام القضائية

خدمة استقبال مطالبات العمال توفير 

وخدمة الخط الساخن

وزارة الموارد البشرية والتوطين 

الخدمات المقدمة للمتعاملين من قبل المجمع 

التأمينى

آلية الحصول على 

التغطية التأمينية

مةآلية تطبيق المنظو

.للعاملحتصريتجديدأوإصدارعندوذلكإلكترونيرابطعبرالتأمينيّ المجمعبوابةخاللمنالتأمينيالمنتجشراءالعملصاحبيستطيع•

وزارةبأنظمةالمنظومةهذهوربطالحماية،درجاتبأعلىؤمنمالالتكنولوجيالتكاملوعبرعلوماتمالتكنولوجياحلولأحدثاستخداميتم•
.والتوطينالبشريةالموارد

/https://dubins-wpp.ae:.التأمينيّ المجمعبوابةخاللمنبهالخاصةالتأمينشهادةعناالستعالمعملصاحبأوعاملكليستطيع•

https://dubins-wpp.ae/


الدولةالصغيرة والمتوسطة في الشركات تأثير نظام التأمين على 

منشآهلكل العمال عدد  عدد املنشآت عدد العمال
1 67,450 67,450

2 to 10 104,020 399,244

11 to 50 14,288 271,507

51 to 100 1,196 83,975

101 to 500 887 171,089

501 to 1000 82 55,887

1001 to 10000 29 43,480

187,951 1,092,632

المرحلة االولى

15/10/2018-14/10/2020

المرحلة الثانية 

15/4/2021-15/10/2021
منشآهلكل العمال عدد  عدد املنشآت عدد العمال

1 53,425 53,425

2-10 194,457 885,109

11-50 67,106 1,439,603

51-100 6,645 460,806

101-500 3,693 749,902

501-1,000 497 342,857

1001-10,000 342 757,434

More than 10,001 3 36,719

Total 326,168 4,725,855

حيثتصادلالقالفقريالعامودتمثلوالتىبالدولةوالمتوسطةالصغيرةالشركاتالتأميننظاميدعم

منذأقلعامل100بهايعملالتيالمنشآتعدداجماليمن%99يغطىالتأميننظامانيتضح

15/10/2018فىالنظامتطبيق



:  تدبير تأمين مراكز وثيقة 

العملاحبصتعويضمنالمركزلتمكينتدبيرالخدمةمراكزعلىللتأمينمنظومة  التأميني  المجمعأطلق-

،شهرا  26لمدةدرهم15,000مقدارهللتغطيةأقصىحدوذلكأدناهالحاالتفيوذلكاالستقدامرسومعن

سرة،األلرباالستقدامرسومبإعادةقيامهوبعدالمخاطرمنمجموعةعنتدبيرمركزتغطيةيتمحيث  

.تدبيرالخدمةمركزتأمينوثيقةوشروطأحكامحسب

يادةزتم  بحيثالمراكزلهذهالفائدةمنأكبرقدريحققبما2021أبريلشهرفيالتأمينمنظومةتطويرتم-

:يليماالتغطياتوتشملالتأميني ة،التغطيةحاالت

حالة انقطاع العامل المساعد عن العمل.

 حالة ثبوت عدم لياقة العامل الصحي ة للعامل المساعد.

حالة رفض العامل المساعد العمل لدى صاحب العمل.

لمساعد حالة انتفاء الكفاءة المهني ة وحسن السلوك الشخصي للعامل ا.

الخاصةةااللكترونيالبوابةزيارةخاللمناألسعارعلىواالطالعالتأمينيالمنتجشراء-تدبيرمراكزألصحابيمكن

ع /https://www.dubins-wpp.ae:التاليااللكترونيالموقعخاللمنالتأمينيبالمجم 

https://www.dubins-wpp.ae/
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2
النتائج 



العدد/ القيمة  الموضوع

الف منشأه306 إجمالي المنشآت التي استفادت من نظام التأمين

مليون عامل5.6
مليون عامل 4.9: المنشــــــــــــآت عمال

ألف عامل722:  عمال الخدمة المساعدة 

إجمالي عدد العمالة الذين تم تغطيتهم بالتأمين

ألف أسرة 279 عدد أرباب األسر الذين استفادوا من نظام التأمين إجمالي

مليون 6.8) مليون شهادة تأمين 7,9

مليون شهادة 1.1شهادة لعمال المنشآت ، 

(المساعدةللعمالة

عدد شهادات التأمين الصادرة  للعمال المؤمن عليهم

92% 2021الشكاوى عامإجمالي عدد وديا  من نسبة الشكاوى التي تتم تسويتها 

99.1% انتظار المتعامل  على الهاتف للتحدث مع موظف خدمة المتعاملين تمهيدامعدل وقت
(ثانية 20المستهدف ) للحصول على الخدمة   

100% نسبة التجاوب خالل ساعات العمل 

30/9/2021النتائج حتى 
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مع الشكر

في حال وجود استفسار عن المنتج التأميني  

467 382 800: التواصل على الرقميمكن 

Customerservice@dubins.ae: ارسال بريد الكتروني على العنوان التالياو 

mailto:Customerservice@dubins.ae

