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 اإلشرافهيئة تنظيم مركز قطر للمال توقع على اتفاقية تبادل معلومات مع الجمعية الدولية لهيئات 
 على التأمين، الجهة المسؤولة عن وضع معايير التأمين الدولية 

 

 
 
وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال على مذكرة التفاهم  المتعددة األطراف مع : 2102يوليو  8الدوحة، قطر،  

وتوفّر هذه المذكرة إطاراً رسمياً لهيئة التنظيم يمّكنها من . (IAIS)ية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين الجمع

كما تعّد هذه المذكرة أداة . تبادل المعلومات الرقابية بشكل آمن مع هيئات اإلشراف على التأمين في جميع أنحاء العالم

الحدود على شركات التأمين المسجلة في مركز قطر للمال كما تساهم  تنظيمية أساسية تساعد في تطبيق الرقابة عبر

 .في تعزيز السالمة المالية والحماية المناسبة للعمالء في قطر

 

وافقت الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين على طلب هيئة تنظيم مركز قطر للمال في أن تكون أحد 

متعددة األطراف بعد أن تحققت بشكل دقيق ومستقل من أنظمة التأمين المطبقة األطراف الموقعة على مذكرة التفاهم ال

 .والقائمة في مركز قطر للمال

 

 :رّحب السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بهذا الحدث قائال

 

عددة األطراف إلى جانب هيئات نحن سعداء جدًا ألننا أصبحنا أحد األطراف الموقعة على مذكرة التفاهم المت"
فمع ازدياد عدد شركات التأمين الدولية التي تستمر في إنشاء فروع . اإلشراف على التأمين األخرى في أنحاء العالم

لها في مركز قطر للمال، ستساهم هذه المذكرة في تعزيز اإلشراف الفعال على هذه الشركات من خالل تفعيل التعاون 
 ."لرقابية مع األطراف األخرى الموقعة على هذه المذكرةوتبادل المعلومات ا

 
علّق السيد بيتر براومولر، رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين على هذا الحدث  كما

 :قائالً 

 

المي الذي نعمل فيه نحن مسرورون النضمام قطر إلى مذكرة التفاهم المتعددة األطراف إذ يتطّلب سوق التأمين الع"
وتعتبر هذه المذكرة أداة . على التأمين تمتلك القدرة على العمل بشكل سريع وفعال لمصلحة المستهلكين إشرافهيئات 

لتعزيز أسواق تأمين أكثر أمنًا واستقرارًا ليس فقط في حاالت األزمات وإنما بشكل  للهيئات اإلشرافيةتنظيمية أساسية 
ة الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين كل عضو من أعضائها على االنضمام إلى مذكرة كما تشجع الجمعي. يومي

  ."التفاهم المتعددة األطراف

 

دولة  091تمثل الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين الجهات التنظيمية والرقابية على قطاع التأمين في 

المبادىء، والمعايير، واإلرشادات في جميع مجاالت الرقابة على التأمين، كما وتقوم الجمعية بنشر . ودائرة اختصاص

تعمل عن كثب مع غيرها من الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الخاصة بالقطاع المالي ومن المنظمات الدولية 

 . على تعزيز االستقرار المالي
 
 

تهى---  ---ان

 
 

 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال –السيدة فاليري ورد 

 +974 4494 6776: هاتف

 +974 4494 4994: فاكس
 v.ward@qfcra.com االلكترونيالبريد 

mailto:v.ward@qfcra.com
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 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

. لقانون مركز قطر للمال( 8)موجب المادة رقم إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه ب
وتملك الهيئة سلسلة .  تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه

 هيئة تنظيموتقوم . كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة
بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مركز قطر للمال 

  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 

 للمالقطر لمحة عن مركز 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في 
يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية . ى من المنطقةسوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخر

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب . ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
الجهاز  هيئة مركز قطر للمال هي   .5002مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ( 7)قانون مركز قطر للمال رقم 

وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات . قطر للمال وتشغيله وإدارته المسؤول قانوناً عن تطوير مركز
طويلة األمد وذات فائدة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة المالية

 www.qfc.com.qa  :جى زيارة الموقع االلكتروني التاليللمزيد من لمعلومات، ُير. متبادلة مع قطر
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