
 

                                                         

 
 هيئة تنظيم مركز قطر لممال تعمن عن نظام جديد لشركات التأمين التابعة الخاصة

 
 3122يونيو  32الدوحة، قطر، 

 

وقواعد شركات الوساطة  3122مركز قطر لممال قواعد شركات التأمين التابعة الخاصة  هيئة تنظيمأصدرت 
لتطوير موقع قطر وقد تم تصميميا  ،3122يوليو  2الجديدة حيز التنفيذ في  القواعدستدخل . 3122التأمينية 

 .في المنطقة لشركات التأمين التابعة الخاصة مركز ماليك
 

ىيئة التنظيم بتطبيق نظام جديد إلدارة األصول في المركز، بدءًا من يناير  قيامثر عمى أ تصدر ىذه القواعد
3122. 

 

والمنخرطة في مشاريع في قطر والمنطقة  كائنةالجديدة في وقت تعمل فيو الشركات الالتأمين ويأتي تطبيق قواعد 
المخاطر وعمى استكشاف  تياإدار في استراتيجية ذات فعالية أكثر نوعية واقتصادية كبيرة عمى التركيز عمى 

 .بتكاليف التأمينو  بالمخاطر إمكانية استخدام شركات التأمين التابعة الخاصة كوسيمة لمتحكم األمثل
 

 ;عمى ىذا اإلصدار قائلً  مايكل رايان وعّمق نائب الرئيس التنفيذي في ىيئة التنظيم
 

الكائنة في قطر والمنطقة في مجال إدارة تقدم شركات التأمين التابعة الخاصة فرصًا ميمة إلى الشركات "
التأمين شركات وقد ارتكز النظام الجديد عمى االستشارات المركزة مع شركات عالمية تتولى إدارة . المخاطر

ساعدتنا ىذه االستشارات في التأكد من أن إطار العمل الجديد يمبي المعايير الدولية ويوفّر و  .ةالتابعة الخاص
 ."إعادة التأمين في قطر شركاتو  الناجح لسوق شركات التأمين التابعة الخاصة ركيزة صمبة لمتطور

 
 ، الضغط ىنا3122للطلع عمى قواعد شركات التأمين التابعة الخاصة 

Captive Insurance Business Rules 2011 
Captive Insurance Business (Consequential Amendments) Rules 2011 

 

 ، اضغط ىنا3122للطلع عمى قواعد شركات الوساطة التأمينية 
Insurance Mediation Business Rules 2011 

Insurance Mediation Business (Consequential Amendments) Rules 2011 
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 :لمزيد من المعمومات الرجاء االتصال بـ
 ىيئة تنظيم مركز قطر لممال –السيدة ريتا القصير 

 +85: 55:6 7942; ىاتف
 +85: 5594 19:5; فاكس

 r.alkassir@qfcra.com البريد االلكتروني
 

 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 تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر لممال أو انطلقًا 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 ومقّره الدوحة

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

تّم إنشاء مركز قطر لممال . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاممة فيو
ىيئة مركز قطر لممال    .3116مايو  2لة قطر وقد بدأ أعمالو في لدو ( 8)بموجب قانون مركز قطر لممال رقم 

دارتو ىي الجياز المسؤول قانونًا عن تطوير مركز وىي تعمل عمى اجتذاب المؤسسات . قطر لممال وتشغيمو وا 
طويمة  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

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

ة الخاصة عددًا من الفوائد من خلل التعويض عن شواغر التغطية في سوق وتمثل شركات التأمين التابع
 .التأمين، وتخفيض تكاليف تمويل المخاطر، وحجز فوائد االكتتاب والوصول المباشر إلى سوق إعادة التأمين
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