
 

  حول  ر للمال تطلب التعليق على سياسة مقترحةهيئة تنظيم مرآز قط
  على المدى القصيرشرآات التأمين على الحياة 

  
  للنشر الفوري

  
  2010يناير  24الدوحة، في 

  
  

تدعو هيئة تنظيم مرآز قطر للمال إلى التعليق على مسودة مقترحات قامت بنشرها هذا األسبوع وتعالج فيها 
تأمين العامة التي ترغب في تقديم بوالص التأمين على الحياة على المدى القصير، في مرآز مسألة شرآات ال

وتعكس مسودة السياسة المقترحة هدف هيئة التنظيم القاضي بأن تستمر أنظمة مرآز . قطر للمال أو من خالله
  .قطر للمال في االمتثال إلى أعلى المعايير العالمية

  
  : إن المقترحات

  
على إلزام شرآة التأمين العامة التي ترغب في تقديم بوالص تأمين قصيرة األمد، في تأسيس تبقي   ) أ

  شرآة فرعية للتأمين على الحياة بغية القيام بذلك؛ و  
  
تحدد نطاق تخويل الشرآة الفرعية للتأمين على الحياة، على عقود التأمين القصيرة األمد   )ب

  ؛ و)وليس على الدفعات الدورية(للمجموعات   
  
توفر بعض اإلعفاءات المشروطة والتعديالت على المتطلبات التي تطبق عادة على شرآة التأمين   )ج

على الحياة المؤسسة في مرآز قطر للمال، وذلك بالنظر إلى األعمال المحدودة التي تكون الشرآة 
  .الفرعية مخولة في القيام بها في مرآز قطر للمال أو من خالله

  
  .2010فبراير  24تشارات وتلقي المقترحات حتى تمتد فترة االس

  
يمكن االطالع على الطرح االستشاري والتفاصيل الخاصة بتقديم التعليقات من خالل الدخول إلى موقع هيئة 

  :تنظيم مرآز قطر للمال المبين أدناه
  

http://www.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/q/f/QFCRA_6797.pdf  
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   :بـ لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال

 
 فريق عمل العالقات العامة 

 +974 495 6747: هاتف
 +974 483 0894: فاآس

  :ews@qfcra.comnالبريد االلكتروني
  

 
  للماللمحة عن مرآز قطر 

  
تم إنشاء . إن مرآز قطر للمال هو مرآز مالي ومرآز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

المرآز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشرآات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع 
يعمل مرآز قطر للمال . المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة المشارآة في سوق الخدمات المالية

تّم إنشاء . وفقًا لمعايير عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشرآات العاملة فيه
  .2005 مايو 1لدولة قطر وقد بدأ أعماله في ) 7(مرآز قطر للمال بموجب قانون مرآز قطر للمال رقم 

  
  لمحة عن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال

  
لقانون مرآز قطر ) 8(إن هيئة تنظيم مرآز قطر للمال آيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك .  تقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو انطالقًا منه. للمال
رة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الهيئة سلسلة آبي

بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مرآز قطر للمال وتقوم . الضرورة
  .وفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالية بارزة أخرى

  
  www.qfcra.com:رجى زيارة الموقع اإللكتروني التاليللمزيد من المعلومات ُي

 
  

  لمحة عن هيئة مرآز قطر للمال
وهي تعمل . قطر للمال وتشغيله وإدارته هيئة مرآز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونًا عن تطوير مرآز

والشرآات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة  ةعلى اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالي
  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر قائمة على إرساء شراآة

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

 
 


