
 

  
  هيئة تنظيم مرآز قطر للمال تطلب التعليق على مسودة قواعد التأمين

  
  الفوريللنشر 

 
  

  2006مايو  24 في ،الدوحة
  

لشرآات االحترازي  ومسودة قواعد حول التنظيم طرحًا استشاريًاأطلقت هيئة تنظيم مرآز قطر للمال اليوم 
  . منه في مرآز قطر للمال أو انطالقًاهاالتأمين التي تزاول أعمال

  
بالفرص التي يقدمها مرآز ، المحلية وةعالميال سوق التأمين الذي تبديهالهتمام الملحوظ ا هيئة التنظيم تعي

  .قطر للمال إلى شرآات التأمين
  

 ة تنظيم مرآز قطر للمال ورئيسهاوفي تعليق له على مسودة المقترحات، قال رئيس مجلس إدارة هيئ
  :التنفيذي، السيد فيليب ثورب

  
جعل ت التأمين في المرآز، وةنشطأبمزاولة مجموعة واسعة من للشرآات  تسمح قوانين مرآز قطر للمال "

ُوضعت عن ية المقترحة فهي حترازأما القواعد اال.  الجتذاب أعمال التأمين اإلقليمية ممّيزًامن قطر مكانًا
حيث ة لشرآات التأمين ييئة قوية وتقدمالتي من شأنها أن توفر بالدولية، معايير الممارسات وقرب على مثال ال

  . مزاولة أعمالهايمكنها
  

ديم تعليقاتهم حول هذه المقترحات، والمشارآة في تكوين إطار عمل تنظيمي أشّجع األطراف المهتمة على تق
  ." التأمين في الشرق األوسطقطاععالي المستوى ل

  
ويمكن . 2006 مايو 24 من تاريخ النشر في  يومًا30تتلقى هيئة تنظيم مرآز قطر للمال التعليقات خالل 

الدخول إلى موقع عبر، ومسودة القواعد، والتفاصيل حول تقديم التعليقات، الطرح االستشارياالطالع على 
  : هيئة تنظيم مرآز قطر للمال
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 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 . لمشارآة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقةا
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 .  انطالقًا منهتقوم الهيئة بتنظيم الشرآات التي تقّدم الخدمات المالية في مرآز قطر للمال أو . للمال

الهيئة سلسلة آبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشرآات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند 
بالتنظيم وفقًا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب هيئة تنظيم مرآز قطر للمال وتقوم . الضرورة

 .ة بارزة أخرىوفقًا لنماذج القوانين المعتمدة في مراآز مالي
  

  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  على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية

  للمزيد من المعلومات، . طويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطر اآةقائمة على إرساء شر
   qa.com.qfc.www: ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي

 
  لمحة عن قطر

  
 التشريعية ، أجري استفتاء وطني رّحب ترحيبًا آبيرًا بدستور جديد نّص على إجراء االنتخابات2005عام 

ودولة قطر هي حاليًا عضو في مجلس األمن الدولي التابع . األولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة
ويعّد االقتصاد القطري بين أسرع االقتصادات نموًا في العالم وتتجه قطر إلى أن تكون أآبر . لألمم المتحدة

ج حيوي يكمن في االستثمار البنيوي والتنويع مصدر للغاز المسّيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنام
  .االقتصادي
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