
 لتحسين 
 األمن والعافية 
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أربع خطوات سهلة
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ذكرتنا جائحة كورونا )كوفيد-19( بمدى قيمة - 
وهشاشة - صحة وسالمة أسرنا. في الواقع، تعد 

حماية األسرة والُمعالين عنصر التأمين األول 
المطلوب بين من يسعون للحصول على التأمين 

في اإلمارات العربية المتحدة.* 

لسوء الحظ، ما يقرب من نصف البالغين في 
اإلمارات العربية المتحدة — 47% — ليسوا 
مستعدين مالًيا لمواجهة حادث مؤسف من 
أي نوع، بما في ذلك الوفاة أو اإلعاقة المفاجئة 

أو المرض الخطير. أصبح لدى الناس اآلن حاجة 
كثر لتحسين االستعداد المالي والثقة  ملحة أ

لضمان حماية أسرهم.

 %47
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كيف يمكنك تحسين 
محو أميتك المالية 

واختيار المنتجات المالية 
التي من شأنها تحسين 
األمن والثقة االقتصادية 

لعائلتك؟
تعرف في هذا الدليل على أربع خطوات سهلة 

لتحسين األمن المالي لعائلتك. يمكنك من خالل 
اتباع التوصيات الرئيسية القائمة على دراستنا 
لألسر في اإلمارات العربية المتحدة التأكد من 

اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن أهم أصول الحياة 
- األسرة واالزدهار والصحة الشخصية.

كتوبر 2020 وفبراير 2021، أجرت شركة متاليف اإلمارات   * يف أ
 مسًحا شمل 2000 بالغ يف اإلمارات العربية المتحدة. 

قاس المسح المواقف المالية لألسر اإلماراتية واستعدادها يف وقت 
اتسم بالقلق واسع النطاق بشأن الوظائف واألمن المايل والصحة 

بينهم.
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صحيح أن الصحة الجيدة واألمن 
الوظيفي نعمة، لكن ال تغفل عن 

االحتماالت التي قد تواجهها عائلتك 
في المستقبل.

الخطوة رقم 1
يسعدنا أن نجد أن 77% من البالغين في 

اإلمارات العربية المتحدة يعتقدون أنهم 
يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جًدا. لكن 

هذا يرسم صورة إيجابية خادعة لآلفاق 
طويلة األجل للبالغين في سن العمل في 

اإلمارات العربية المتحدة.

يدل سوء الفهم واالفتقار إلى وجود اإللحاحية 
فيما يتعلق بالمنتجات المالية - فضالً عن 

التكاليف الحقيقية لألمراض واإلعاقات 
والحوادث وفقدان الدخل - على أن البالغين 

في اإلمارات العربية المتحدة ال يعطون 
األولوية لمستقبلنا المالي. نتيجة لذلك، 

يعتبر نقص التأمين من المخاطر الرئيسية 
بين األسر في اإلمارات العربية المتحدة.

أربع خطوات سهلة لتحسين األمن والعافية الماليين لعائلتك
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من لديهم خطة 
تأمين طبي أو خطة 

تأمين فردي

يعتقدون أنهم مغطون 
بالفعل

%55

مغطون بالفعل بناًء على 
احتمالية حدوث ذلك

%30

فجوة بين الواقع 
واإلدراك

%25

إجمالي التأمين الفعلي
%70



حتى من بين المشاركين المتمتعين 
بتأمين طبي للشركات وتأمين فردي، 
يعتقد 70% من البالغين في اإلمارات 

العربية المتحدة أن تأمينهم لن يغطي 
أي حادث محتمل؛ أو أنهم تعرضوا لحادث 

لم يغطيه تأمينهم. يشعر هؤالء البالغون 
بأنهم غير مؤمن عليهم، أو أنهم أدركوا أن 

هناك تكاليف خفية يمكن أن تؤثر على 
استقرارهم المالي نتيجة لذلك. 

ال تدع الصحة الجيدة اليوم تخفي المخاطر المالية 
الحقيقية التي ستواجهها عائلتك في المستقبل. ابدأ 

بجدولة الفحوصات الطبية السنوية لك وألفراد أسرتك، 
وخطط لزيادة تكرارها مع تقدمك في العمر للبقاء متقدًما 

بخطوة على المرض الخطير.

قيم المخاطر المالية الرئيسية، بما في ذلك نقص 
المدخرات وارتفاع معدالت التضخم والمشكالت الصحية 
المحتملة بين أفراد األسرة والتداعيات المحتملة لخسارة 
الدخل غير المتوقعة. ربما تأتي هذه الحوادث دون سابق 

إنذار ويكون لها آثار شخصية ومالية دائمة. 

ضع في اعتبارك كيف يحمي االستثمار في حلول تأمين 
الحماية منخفضة التكلفة اليوم من األزمات المستقبلية 

ويوفر لك راحة البال.

1

2

3

ما الذي ينبغي فعله

 %70
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احِم عافيتك وعافية عائلتك 
المالية في حالة فقدان الدخل.

الخطوة رقم 2

إذا فقدوا مصدر دخلهم األساسي، فلن 
يتمكن معظم البالغين في اإلمارات 

العربية المتحدة )84%( من الحفاظ على 
مستوى معيشتهم ألكثر من شهرين.

إذا كنت مثل غالبية البالغين في اإلمارات 
العربية المتحدة في دراستنا، فإن أفراد 

عائلتك — األطفال أو الوالدين أو الزوج 
— يعتمدون على دخلك. إذا كان األمر 

كذلك، فأنت بحاجة إلى خيارات للمساعدة 
في الحفاظ على العافية المالية لعائلتك في 

حالة فقدان الوظيفة أو التعرض لمرض 
مفاجئ أو أي أزمة أخرى. 

 %84

تأثير جزئي

تأثير كامل

أربع خطوات سهلة لتحسين األمن والعافية الماليين لعائلتك

7

ال تأثير

غير متأكد
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تذكر أن دخل اليوم ال يتحول إلى 
أمن مالي غًدا إذا لم تكن تطبق 
عادات مالية جيدة. ضع معايير 

وأهداف لنفسك لضمان حمايتك 
أنت وعائلتك، حتى تشتد ثقتك 

بشأن عافيتك المالية وآفاقك 
المالية المستقبلية.

االادخار الشهري لجمع مدخرات كافية للتعامل مع النفقات 
الرئيسية غير المتوقعة.

 االستعداد لمتطلبات الحياة المستقبلية، مثل نفقات التقاعد 
أو النفقات الصحية النثرية.

حماية الثروة من خالل حلول االدخار واالستثمار.

سداد االلتزامات مثل الديون التي قد تؤثر على عائلتك الحًقا.

االستثمار في حلول التأمين التي ستحميك أنت وعائلتك في 
حالة حدوث أزمة.

1

2

3

ما الذي ينبغي فعله
تشمل العادات الجيدة التي ستساعد في ضمان العافية المالية لك 

ولعائلتك ما يلي:

4
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التوفيق بين احتياجات 
 أسرتك وأنواع 

التأمين المناسبة

الخطوة رقم 3
البالغون في اإلمارات مستعدون لحماية 
أسرهم؛ تضمين التغطية ألفراد األسرة 

المباشرين هو أفضل خيار للتغطية 
التأمينية بين البالغين في اإلمارات 

العربية المتحدة.

ومع ذلك، يخصص 4% فقط في األشهر 
العادية من دخل المشاركين لمنتجات 
التأمين، حتى عندما ُيعزى الربع تقريًبا 

إلى استثمارات االدخار األخرى — بما في 
ذلك حسابات التوفير المصرفية ومدخرات 

االستثمار والتحويالت المالية خارج البالد.

أربع خطوات سهلة لتحسين األمن والعافية الماليين لعائلتك
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توزيع الدخل الشهري حسب الدخل الشهري لألسرة

23% المدخرات
• بنك االدخار

• مدخرات االستثمار
• الحواالت خارج البالد

نفقات%73 
• إيجار

• مرافق
• سفر
• ترفيه

• بقالة/تجزئة
• مدارس

• مدفوعات مالية
• أخرى

4% على نفقتها
• التأمين



على الرغم من ذلك، أقر المشاركون بعدم 
وجود تغطية كافية. تعد حماية األسرة 

والمعالين فجوة رئيسية في االحتياج 
بينهم اليوم، حيث يزعم معظم حاملو 

وثائق التأمين أن وثائقهم الحالية ال تلبي 
احتياجاتهم في هذا الجانب.

اتخاذ خطوات نشطة لتعميق فهمك لخيارات التأمين 
المتاحة لك بناًء على نمط حياتك، من أجل حماية 

أسرتك من فقدان الدخل واالحتماالت األخرى. فمثالً، 
ستوفر العديد من وثائق التأمين عائًدا على إنفاق 

أسرتك اليومي.

تقييم جميع خيارات التأمين بدقة قبل تحديد أنواع 
منتجات التأمين المناسبة لك ولعائلتك.

تحديد مقدار دخلك الشهري الذي يمكنك تخصيصه 
بأمان لمنتجات التأمين التي ستحمي عافية عائلتك 

المالية على المدى الطويل.

1
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تواصل مع شركة التأمين التي 
تراعي اهتماماتك الفريدة 

ورفاهية عائلتك.

الخطوة رقم 4
 )FIs( تساعد المؤسسات المالية الرائدة
األسر في اإلمارات العربية المتحدة على 
سد "فجوة الحماية" بين التغطية التي 

لديها والتغطية التي تحتاجها. تشرك 
المؤسسات المالية الرائدة المقيمين في 
اإلمارات العربية المتحدة الساعين بجد 

للحصول على منتجات التأمين التي تلبي 
احتياجاتهم. يبدأ هذا بضمان إتاحة كل 
وثيقة تأمين أو منتج مالي لتلك األسر 
كثر من غيرها.  التي ستستفيد منها أ

تصمم شركة متاليف اإلمارات حلواًل 
مالية لألسر في اإلمارات العربية المتحدة 

وتساعدها على فهم خياراتها وحماية 
أحبائها وتحقيق أهدافها المالية. في الواقع، 

تتحدث نتائج استطالعنا عن المبادئ 
األساسية التي توجه شركتنا اليوم.

أربع خطوات سهلة لتحسين األمن والعافية الماليين لعائلتك

12



4
ك

ئلت
عا

ن ل
يي

مال
 ال

ية
اف

لع
 وا

ن
ألم

ن ا
سي

تح
ة ل

هل
س

ت 
طوا

 خ
بع

أر

13

أسباب امتالك تأمين

%36
حماية نفسي من الظروف غير المتوقعة

%35
الشعور باألمان المالي

%35
حماية األسرة من الظروف غير المتوقعة

%33
كثر أمانًا لألسرة المساعدة في صنع مستقبل أ

%33
حماية األسرة بالتغطية الطبية الصحيحة )من األمراض الخطيرة(

%31
راحة البال



ابدأ رحلتك نحو األمن 
المالي في المستقبل 

وراحة البال في الحال. 

اتصل بممثل متاليف أو مدير 

العالقات أو المستشار المالي 

اليوم لفهم المنتجات المالية 

المتاحة لك جيًدا.

البيانات المستخدمة والموجودة في هذا التقرير 
مأخوذة من بحث العمالء الذي أجرته شركة متاليف 

كتوبر 2020 وفبراير 2021 في اإلمارات  الخليج بتاريخ أ
العربية المتحدة. 

ال يجوز إعادة إنتاج المواد دون موافقة صريحة من 
متاليف وينبغي أن يكون أي توزيع لهذا العمل 

بكامله. يجوز استخدام مقتطفات من هذا التقرير أو 
اقتباسها على أن تكون مصحوبة باإلسناد التالي: معاد 

إنتاجها بإذن من الحياة أوالً وقبل كل شيء: إعطاء 
األولوية لحماية األسرة في اإلمارات العربية المتحدة 

في عام 2021 من قبل شركة متاليف الخليج. بخالف 
ما هو مذكور أعاله، ال يجوز لك استخدام أو إعادة 
إنتاج عالمة متاليف التجارية أو شعارها أو اسم 

عالمتها التجارية. نشرت متاليف الخليج هذه الوثيقة 
في اإلمارات العربية المتحدة لتوزيعها داخل اإلمارات 

العربية المتحدة بواسطة متاليف الخليج.

شركة متاليف )المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: 
MET( من خالل شركاتها الفرعية والتابعة لها 

كبر الشركات الرائدة في مجال  )"متاليف"(، من أ
الخدمات المالية في العالم، وخدمات التأمين 

والدفعات السنوية ومزايا الموظفين وإدارة األصول، 
وتساعد عمالئها من األفراد والشركات على المضي 

في دروب حياتهم المتغيرة.

كثر  تأسست متاليف في عام 1868، وتعمل الشركة في أ
من 40 دولة، وتتبوأ مواقع ريادية في أسواق الواليات 

المتحدة واليابان وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا والشرق 
األوسط. للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع 

.www.metlife.com :اإللكتروني

ميتاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة 
كثر من 65 عاًما، ومن  موجودة في منطقة الخليج منذ أ

خالل الفروع التابعة لها وشركاء التوزيع، تقدم شركة 
ميتاليف خدمات التأمين على الحياة، والتأمين ضد 

الحوادث والتأمين الصحي، باإلضافة إلى برامج وخدمات 
التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة - مسجلة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. ومرخصة من البنك المركزي/
هيئة التأمين اإلماراتية )تسجيل رقم 34( ومرخصة من 

دائرة التنمية االقتصادية )ترخيص رقم 613136(

للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

www.metlife-gulf.com
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