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 ركة األميركية للتأمين على الحياة )"ميتالف أليكو"(الش
 تعهد
 

 :2102مايو  31 الدوحة، قطر،
 

تمت من خاللها التسوٌة بشأن التقٌٌم الذي قامت به هٌئة التنظٌم  أبرمت هٌئة التنظٌم اتفاقٌة تعهد مع مٌتالٌف ألٌكو
نوفمبر  82و 8002نوفمٌر  82فً الفترة الواقعة بٌن  وثٌقة تأمٌن للعمالء األفراد 55لمٌتالٌف ألٌكو والمتعلق ببٌع 

8002 . 
 

وقد  فً الوقت الذي بٌعت فٌه الوثائق، لم ٌزود العمالء بكامل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد هٌئة التنظٌم.
ى تعوٌض وافقت مٌتالٌف ألٌكو على تقدٌم الفرصة إلى العمالء بالحفاظ على وثٌقة التأمٌن أو إلغائها والحصول عل

مالً كامل عن األقساط المدفوعة بموجب الوثٌقة. كما قدمت مٌتالٌف ألٌكو تعهدات تتعلق بالتشغٌل المستقبلً 
 ألعمالها الخاصة باألفراد.

 
 تعاونت مٌتالٌف ألٌكو بشكل كامل مع هٌئة التنظٌم خالل فترة التقٌٌم وسّوٌت المسألة.  
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 :ـلرجاء االتصال بلمزيد من المعلومات ا
 هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال –ة فالٌري وارد السٌد

 +974 4494 6776هاتف: 
 +974 4484 4894فاكس: 
  v.ward@qfcra.com االلكترونًالبرٌد 

   
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر للمال. 8تم تأسٌسه بموجب المادة رقم )ن تنظٌمً مستقل إن هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال كٌا

تقوم الهٌئة بتنظٌم الشركات التً تقّدم الخدمات المالٌة فً مركز قطر للمال أو انطالقاً منه.  وتملك الهٌئة سلسلة 
هٌئة تنظٌم  وتقومكبٌرة من السلطات التنظٌمٌة بتخوٌل الشركات واألفراد واإلشراف علٌها وتأدٌبها عند الضرورة. 

بالتنظٌم وفقاً لمعاٌٌر قانونٌة عالمٌة، تمت صٌاغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانٌن المعتمدة فً مركز قطر للمال 
ٌُرجى زٌارة الموقع اإللكترونً التالً: مراكز مالٌة بارزة أخرى.   للمزٌد من المعلومات 

www.qfcra.com  
 
 
 
 للمالمحة عن مركز قطر ل

إن مركز قطر للمال هو مركز مالً ومركز أعمال قامت بتأسٌسه حكومة قطر ومقّره الدوحة. تم إنشاء المركز 
بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالٌة العالمٌة وأهم الشركات المتعددة الجنسٌات وبهدف تشجٌع المشاركة فً 

فً أجزاء أخرى من المنطقة. ٌعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعاٌٌر عالمٌة سوق الخدمات المالٌة المتنامٌة فً قطر و
وٌوّفر بنٌة قانونٌة وبنٌة أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فٌه. تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب 

قطر للمال هً الجهاز هٌئة مركز    .2002ماٌو  1( لدولة قطر وقد بدأ أعماله فً 7قانون مركز قطر للمال رقم )
قطر للمال وتشغٌله وإدارته. وهً تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولٌة للخدمات  المسؤول قانوناً عن تطوٌر مركز

طوٌلة األمد وذات فائدة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسٌات، لتتشارك رؤٌا واحدة قائمة على إرساء شراكة المالٌة

ٌُرجى زٌارة الموقع االلكترونً التالً:للمزٌد من لمتبادلة مع قطر.   www.qfc.com.qa  معلومات، 
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