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يقة  اكتنز الثروة بالطر
التي تناسبك





كيفية عمل البرنامج
يعتمد تحقيق أهدافك عادًة على التخطيط السليم واالستعداد المالي، سواء أردت ادخار بعض المال من 

أجل تعليم األبناء أو التقاعد أو السفر حول العالم.

إسهاًما منا في تحقيق أقصى قيمة لمدخراتك، قمنا بتصميم برنامج بناء الثروة الذي ُيعد حًل مرًنا يمكن 
تطويعه ليتناسب مع طموحاتك المالية بينما يقدم لك تأميًنا قيًما لحماية أحلمك وأحلم أحبائك.

ابدأ في تكوين ثروتك
اآلن وبعد أن قمت بوضع برنامج بناء الثروة الخاص بك وفقًا 

لطموحاتك، سوف تستثمر مساهماتك على الفور تبًعا إلرشاداتك.
ما عليك سوى االلتزام بخطتك واالستمتاع براحة البال التي تأتي 

نتيجة لمعرفتك بأنك قد بدأت بالفعل في التخطيط لمستقبلك، كما 
يمكنك تقديم مساهمات إضافية لزيادة طموحاتك باكتساب الثروة.

انعم باالسترخاء واستمتع بمستقبلك
عندما تشعر بأنه يمكنك تحقيق أحلمك، فإن كل ما تحتاج إليه هو 

قبض قيمة حساباتك والبدء في تحقيق أحلمك !
أن األمر بهذه البساطة!

ابدأ بالتخطيط لمستقبلك

أغمض عينك وتخيل األحلم التي ترغب في 
تحقيقها، وقم بوضع برنامج بناء الثروة الخاص بك 
الذي يتناسب مع طموحاتك المالية. يمكنك استثمار 

مبلغ إجمالي أو سداد مساهمات منتظمة لفترة 
تتراوح بين 5 أعوام و20 عامًا. سوف يكون لك حرية 
اختيار العملة )دوالر أمريكي أو الجنيه إسترليني أو 
اليورو( وإستراتيجية االستثمار التي تتناسب تماًما 

مع مدى قدرتك على تحمل مخاطر اإلستثمار.



منافع برنامج بناء الثروة

االستراتيجية المحافظة 
مصممة للعملء الذين يركزون على تقليل الخسائر، والذين غير مستعدين 

لتحمل مخاطر استثمارية كبيرة. 

االستراتيجية المتوازنة
مصممة للعملء الذين يركزون  في الحفاظ على رأس المال / نمو رأس 

المال المتواضع، والذين هم على استعداد لقبول مستوى متوسط من 
مخاطر االستثمار.

االستراتيجية الجريئة
مصممة للعملء الذين يركزون على نمو رأس المال، والذين هم على 

استعداد التخاذ مخاطر كبيرة للستثمار.

مرونة في تغيير تركيبة األصول الخاصة بك
يتميز برنامج بناء الثروة بقدرتك على تغيير االستثمارات وفقًا ألوضاع 

السوق الدائمة التغير. في الواقع، سوف تتوفر لديك إمكانية نقل حساب 
استثمار إلى حساب آخر لنتيح لك فرصة الفعالية وفًقا ألوضاع السوق 

لحماية قيمة حسابك من أية تقلبات مؤثرة تحدث بالسوق.

فرصة االستثمار

يمنحك برنامج بناء الثروة العالمي الفرصة للوصول 
بمدخراتك إلى القيمة المطلوبة من خلل االستثمار في 

إستراتيجيات االستثمار المختلفة. 

خياراتك اإلستثمارية

بناء على مدى تحملك للمخاطر يمكنك إختيار تخصيص 
مساهماتك في إحدى اإلستراتيجيات اإلستثمارية الخاصة 

بنا )المحافظة، المتوازنة و الجريئة(.



حماية تأمينية مميزة
تعد منفعة التأمين على الحياة من 

المواصفات الهامة الحتياطات األمان الخاصة 
بأسرتك. يشتمل برنامج بناء الثروة على 

منافع ذات قيمة عالية على الحياة، أو فقدان 
الحياة نتيجة حادث مما قد يساعد أسرتك 
في االحتفاظ بنمط حياتهم حتى في حالة 

غيابك وعدم قدرتك على توفير ذلك لهم.
في الواقع، سوف يحصل المستفيدون في 
حالة فقدان الحياة -ال قدر الله- على نسبة 

تبلغ 101% من قيمة الحساب، وإذا كان فقدان 
الحياة نتيجة حادث فسوف تصل النسبة إلى 

151% من قيمة الحساب.
تغطي منفعة فقدان الحياة بحادث أصحاب 
وثائق التأمين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 
أعوام و65 عامًا وتصل قيمتها القصوى إلى 

200،000 دوالر أمريكي أو 120،000 جنيه 
إسترليني أو 160،000 يورو وفقًا للعملة 

المحددة.

الحصول على المبلغ النقدي وقت الحاجة 

تشعر دومًا باإلطمئنان عندما تتوفر لديك 
إمكانية الحصول على األموال عندما تحتاج 

إليها. حيث يحق لك بعد مرور العام األول على 
إصدار الوثيقة تصفيتين جزئيتين في سنة 

واحدة، و يمكنك سحب حتى 80% من القيمة 
النقدية النهائية للتصفية وفقًا للشروط 

واألحكام.*

*سوف تعمل التصفية الجزئية على تخفيض قيمة 
ق الحد األدنى للمبالغ ورسوم التصفية. حسابك. ُيطبَّ

منفعة الدخل التقاعدي المميز

عوضًا عن إستلم قيمة حسابك بدفعة 
واحدًة، يمكنك إختيار الحصول على دخل 
شهري ُمنتظم طوال حياتك. وسوف ُيدفع 

ذلك الدخل الشهري لك طوال فترة حياتك، 
وفي حالة فقدان حياتك - ال قدر الله خلل 

الفترة المضمونة - سوف يحصل المعالين 
على الدخل الشهري لبقية تلك الفترة.

الحماية التأمينية االختيارية المميزة
يمكنك تخصيص خطتك وتعزيزها من خلل 

االختيار من بين إحدى منافع التأمين ذات 
القيمة العالية المذكورة أدناه:

التنازل عن قسط التأمين في حالة العجز:
سوف تستمر شركة متليف في سداد كافة 

األقساط المتبقية في حالة العجز -ال قدر 
الله- لضمان استمرار فاعلية البرنامج التأميني 

وعدم المساس بأهدافك.
منفعة التأمين ألجل محدد:

تعزز هذه المنفعة اإلضافية غطاء التأمين على 
الحياة الخاص بك بقيمة إجمالية إضافية تصل 

إلى 2 مليون دوالر أمريكي ُتدفع للمستفيدين 
إلى جانب منفعة التأمين على الحياة المضمونة 

التي إخترتها في البداية.
ملحق منفعة حماية الدخل:

تتيح هذه المنفعة إمكانية حصول 
المستفيدين على دخل شهري لمساعدة أسرتك 
في التكيف مع فقدان مصدر الدخل في حالة 

فقدان حياتك- ال قدر الله - خلل الفترة 
المختارة، وعلى مدار الفترة الزمنية المتبقية.

التأمين ألجل محدد للزوج:
ُيدفع مبلغ من المال في حالة تعرض الزوج 

لحادث مؤسف يؤدي إلى فقدان حياته خلل 
المدة المختارة. 





 هذا البرنامج تتعهده الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف( و يخضع في جميع االوقات لشروط البرنامج و أحكامه و الوثيقة و المالحق الصادرة من متاليف، 
و الغرض من المعلومات الواردة في هذا الكتيب تقديم نبذة عامة للعمالء فقط، و ال تشتمل على الشروط الكاملة الخاصة بالوثيقة، يرجى الرجوع إلى الوثيقة لالطالع 

على كافة الشروط و األحكام. 

 .myMetLife قم بإدارة وثائق التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية والصحية من خالل تطبيق
 www.mymetlife.net حمل التطبيق او قم بزيارة الموقع االلكتروني

ستقوم متاليف بفرض ضريبة القيمة المضافة على كل الوثائق الخاضعة لهذه الضريبة في اإلمارات العربية المتحدة تبعًا للقانون االتحادي رقم )8( لسنة 2017 في شأن 
ضريبة القيمة المضافة وتعديالته في اإلمارات العربية المتحدة.

اسمي صالح، مقيم بدبي برفقة زوجتي ليلى وابني أحمد. كان أحمد في الثانية من العمر عندما اكتشفنا أن تكاليف 
التعليم مرتفعة للغاية وأنها ستواصل االرتفاع على مر السنين. لذا بدأنا في البحث عن وسائل أخرى للدخار خوًفا 

من عدم كفاية مدخراتنا في توفير تعليم مقبول البننا.

 قدم لنا مستشار التأمين الخاص بنا برنامج بناء الثروة. هذا البرنامج سوف يدخر ما يقارب 129،000 دوالر أمريكي، 
وذلك من خلل المساهمة بمبلغ بسيط مقداره 500 دوالر أمريكي شهريًا على مدار 15 عامًا وفقًا إلستراتيجية 

االستثمار المتوازنة. وبتوافر هذا المبلغ، يكون ألحمد  الفرصة باختيار مكانه المناسب الستكمال تعليمه.

لن يقوم برنامج بناء الثروة بتشغيل أموالي فقط، ولكنه سيوفر ألسرتي راحة البال نظًرا لمعرفتهم بحمايتهم في حالة حدوث أي 
مكروه لي.

قصص مشابهة لقصتك



ملتزمون 
بالسداد في كل 

األحوال

تثبت تجربتنا ومعاييرنا العالية التزامنا 
بدفع المطالبات بشكل عاجل وعادل.

نجعل حياة العمالء أسهل 
نعمل باستمرار لنجعل عمالئنا يتمتعون باألدوات 

المناسبة والدعم الشخصي عند تقديم وتتبع المطالبة 
بسرعة وسهولة ودقة.

نذهب إلي أبعد مدى 
نلتزم بدفع المطالبات الخاصة بنا، ونهتم بمساعدة 

العمالء في مواجهة المرض من أجل حماية صحتهم.

خبرة مجّربة 
نقّدم خدمات تأمين تتمّيز بالشفافية تتمحور 
حول العمالء من األفراد والشركات في الشرق 

األوسط منذ العام 1٩٦2.
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شركة متاليف إنك )رمزها MET في بورصة نيويورك( من خالل فروعها والشركات التابعة لها )“متاليف”(، هي شركة رائدة عالميا في مجال التأمين على 
الحياة ودفعات الراتب السنوي والتأمين الجماعي للموظفين وإدارة األصول، و تساعد عمالئها من األفراد والشركات على المضي في دروب حياتهم 

المتغيرة.

تأسست متاليف في عام 1868، ولها عمليات في أكثر من 40 بلدًا وتتبوأ متاليف مواقع ريادية في أسواق الواليات المتحدة و اليابان وأمريكا الالتينية و 
www.metlife.com  آسيا وأوروبا والشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65 عاما. ومن خالل الفروع التابعة لها، تقدم شركة متاليف 
تأمين على الحياة، الحوادث وتأمين صحي، باالضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.
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