
 

                                                         

 هيئة تنظيم مركز قطر لممال تصدر مقترحات 
 لتطوير قطاع شركات التأمين التابعة الخاصة 

  دارة المخاطر لمصمحة الشركات في قطر ودول الخميجهي أداة إلالخاصة شركات التأمين التابعة 
  قطر ستصبح المحور اإلقميمي لشركات التأمين التابعة الخاصة 

 
مركز قطر لممال ورقتين تشاوريتين تصفان التغييرات  هيئة تنظيمصدرت أ: 3122أبريل  11الدوحة، قطر، 

إدارة شركات التأمين التابعة المختصة بشركات الالخاصة، و الحاصمة في البيئة التنظيمية لشركات التأمين التابعة 
 .من خاللو الخاصة، وشركات وساطة التأمين العاممة في مركز قطر لممال أو

 
شركات الو إلى تعزيز عممية تطوير محور إقميمي لشركات التأمين التابعة الخاصة  وتيدف ىذه الطروحات

ىيئة  ستستمر، ىذا القطاعبتطوير  ياومن خالل التزام. التي تتمركز في قطرو المختصة بإدارة ىذه الشركات 
لتأمين التابعة إلى شركات ا يرتكز عمى المخاطر ويعزز المعايير الدولية الفضمى في توفير نظام صمب التنظيم

ويوفر النظام المقترح فرصة لمشركات التجارية والصناعية في قطر، ودول . الخاصة والشركات المختصة بإدارتيا
مجمس التعاون الخميجي، والمجتمع الدولي بإنشاء شركات التأمين التابعة الخاصة في مركز قطر لممال واستخدام 

 .ىذه الكيانات كأداة فعالة إلدارة المخاطر
 

ىيئة التنظيم دليل قواعد مخصص لشركات التأمين التابعة الخاصة الصادر عن تضمن نظام التأمين الجديد وسي
إدارتيا ب مختصةالشركات م، ودليل قواعد مخصص ل"قواعد أعمال شركات التأمين التابعة الخاصة"بعنوان 

اليوم طرح المسودتين الخاصتين بيذه  وقد تم  ". قواعد أعمال وساطة التأمين"وشركات وساطة التأمين، بعنوان 
 .القواعد لالستشارة العامة

 
وتأتي ىذه الطروحات بعد ورقة أولية تم إرساليا في يونيو الماضي إلى كل الشركات المخولة، وشركات التأمين 

يئة التنظيم إلى ى واردةالمالحظات ال أفادتوقد . لمتشاور والتعميق تياإدار المختصة بشركات الالتابعة الخاصة، و 
 .نظام مناسب لمركز قطر لممال رساءتطوير المسودتين إل في
 

 ;ورح ب السيد مايكل رايان، نائب الرئيس التنفيذي لييئة تنظيم مركز قطر لممال، بورقتي التشاور األخيرتين وقال
 
 من قبل ىيئة لمقترحةيتوقع أن تشيد أسواق التأمين في قطر نموًا ىامًا في السنوات القادمة، وتيدف القواعد ا"

 ".المعايير الدولية واالستقراربصورة تعكس  تأمينالالتنظيم إلى إرساء البنى التنظيمية المالئمة لدعم نمو قطاع 
 

التنظيمية  ةمقاربورسم الىذه األنظمة إلى األمام، دفع  فيىيئة التنظيم عمى ىذه المقترحات  التعميقوسيساعد 
عداد مسودة القواعد  .3122مايو  5إلى   لمالحظاتالفترة التشاورية لتمقي ا وتمتد .وا 
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 :لمزيد من المعمومات الرجاء االتصال بـ
 ىيئة تنظيم مركز قطر لممال –السيدة ريتا القصير 

 +85: 5:6 7942; ىاتف
 +85: 594 19:5; فاكس

  r@qfcra.comr.alkassi البريد االلكتروني
 

mailto:r.alkassir@qfcra.com


 

                                                         

 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر لممال
لقانون مركز قطر ( 9)إن ىيئة تنظيم مركز قطر لممال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسو بموجب المادة رقم 

وتممك .  تقوم الييئة بتنظيم الشركات التي تقد م الخدمات المالية في مركز قطر لممال أو انطالقًا منو. لممال
. فراد واإلشراف عمييا وتأديبيا عند الضرورةالييئة سمسمة كبيرة من السمطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتيا عن قرب وفقًا لنماذج ىيئة تنظيم مركز قطر لممال وتقوم 
  ;لممزيد من المعمومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 

 لمماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر لممال ىو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسو حكومة قطر ومقر ه الدوحة

اركة في بيدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأىم الشركات المتعددة الجنسيات وبيدف تشجيع المش
يعمل مركز قطر لممال وفقًا لمعايير . سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة

تم  إنشاء مركز قطر لممال . عالمية ويوف ر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاممة فيو
ىيئة مركز قطر لممال    .3116مايو  2طر وقد بدأ أعمالو في لدولة ق( 8)بموجب قانون مركز قطر لممال رقم 

دارتو ىي الجياز المسؤول قانونًا عن تطوير مركز وىي تعمل عمى اجتذاب المؤسسات . قطر لممال وتشغيمو وا 
ة طويم والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة عمى إرساء شراكة الدولية لمخدمات المالية

  ;لممزيد من لمعمومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي. األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر
www.qfc.com.qa 

 
 

 لمحة عن شركات التأمين التابعة الخاصة
أو تجارية أو مالية، بيدف  إن شركة التأمين التابعة الخاصة ىي شركة تأمين تقوم بإنشائيا مجموعة صناعية

بذلك يكون التأمين التابع الخاص جزءًا من . التأمين عمى المخاطر الناشئة عن الشركة األم أو المجموعة األم
 .صناعة التأمين الذاتي األشمل وىو واحد من اآلليات المالية المتعددة في قطاع إدارة المخاطر البديمة

 
صة عددًا من الفوائد من خالل التعويض عن شواغر التغطية في سوق وتمثل شركات التأمين التابعة الخا

 .التأمين، وتخفيض تكاليف تمويل المخاطر، وحجز فوائد االكتتاب والوصول المباشر إلى سوق إعادة التأمين
 

تركز الشركات التي تتخذ الخميج مقرًا ليا والتي تدخل في مشاريع رأسمالية كبرى، بصورة ممحوظة عمى 
تيجية تمويل المخاطر لدييا وبالتالي أصبحت تبدي اىتمامًا أكبر بتحويل المخاطر واستخدام شركات التأمين استرا

http://www.qfcra.com/
http://www.qfc.com.qa/


 

                                                         

التابعة الخاصة كوسيمة لمتحكم بصورة أفضل بتكاليف التأمين مع التركيز في الوقت نفسو عمى استراتيجية إدارة 
 .المخاطر

 
 


