
 

 

 هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تخّول "أليانز تكافل" – فرع مرآز قطر للمال

 

  فوريللنشر ال

  

 

  2009أغسطس  12الدوحة، في 

 

فرع مرآز قطر للمال تخويًال بممارسة األعمال المنظمة في  -"أليانز تكافل"منحت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال شرآة 
كافل بشكل أساسي على تقديم النصائح حول االستثمارات المتعلقة بعقود يترآز نشاط أليانز ت. المرآز أو من خالله
  .التأمين الطويلة األمد

  

أليانز هي واحدة من أضخم شرآات التأمين في العالم وأليانز تكافل هي أول شرآة تكافل يتم تخويلها من قبل هيئة 
  .00110تنظيم مرآز قطر للمال وُمنحت رخصة مرآز قطر للمال رقم 

  

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مرآز قطر للمال ورئيسها التنفيذي، السيد فيليب ثورب، في تعليق له حول الشرآة  قال
  :المخولة حديثًا

  

مثل أليانز من  لمال، فانضمام مؤسساتننا مستمرون في جذب مؤسسات مرموقة إلى مرآز قطر لإ يسرنا القول"
  ."ستوى عالمي ويسرع من عجلة التطور لسوق التأمين في المنطقةآمرآز مالي ذات مالمرآز شأنه أن يعزز سمعة 

  

  :شمال أفريقيا وجنوب آسيا، السيد آاميش غويال قائًال ،عّلق الرئيس التنفيذي االقليمي ألليانز الشرق األوسطو

  

امة بتخويل يشرفنا الحصول على رخصة لمزاولة أعمال التكافل في قطر، إذ يشكل دخولنا هذه السوق االقليمية اله"
  ."ة التوسع االقليمي ألليانزياستراتيج ضمن يندرجإضافيًا  مرآز قطر للمال إنجازًامن هيئة تنظيم 
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 للماللمحة عن مرآز قطر 

تم إنشاء المرآز بهدف . إن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة
اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشارآة في سوق 

يعمل مرآز قطر للمال وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر . طر وفي أجزاء أخرى من المنطقةمات المالية المتنامية في قالخد
تّم إنشاء مرآز قطر للمال بموجب قانون مرآز . بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه

 .2005مايو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(قطر للمال رقم 

 هيئة تنظيم مرآز قطر للماللمحة عن 

تقوم . لقانون مرآز قطر للمال) 8(إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 
وتملك الهيئة سلسلة آبيرة من .  الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منه

هيئة تنظيم مرآز قطر وتقوم . نظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورةالسلطات الت
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالية بارزة للمال 
 .أخرى

  :إللكتروني التاليللمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع ا

www.qfcra.com 

  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال

وهي تعمل على . قطر للمال وتشغيله وإدارته هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز
ددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على والشرآات الكبرى المتع اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية

  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر إرساء شراآة

  www.qfc.com.qa : ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي

 

  لمحة عن قطر

بًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات التشريعية األولى في ، أجري استفتاء وطني رّحب ترحي2005عام 
ويعّد . ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة. قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة

در للغاز المسّيل في العالم االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر مص
 .وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع االقتصادي


