
 

                                                        

  ."  م.م.كاين ذ"ھيئة تنظيم مركز قطر للمال تمنح التخويل إلى 
  

 م إرساء البنى التنظيمية المالئمةھيئة التنظيم تلتز •
  121شركة التأمين التابعة الخاصة تحمل الرخصة رقم  •
  خطوة ھامة نحو تطوير الدوحة لتصبح مركزاً لخدمات التأمين •

 
  

  2010 أغسطس 31 الدوحة، قطر،
  

قتصاد مل على تقديم األفضل لعمالئھا ولالنحو تسھيل إنماء سوق تأمينية منافسة تع مرةجھودھا المستفي 
نشطة األلمزاولة  ".م.م.كاين ذ" شركة التخويل إلى ، ھذا األسبوع،منحت ھيئة تنظيم مركز قطر للمال ،يقطرال

  .المنظمة في مركز قطر للمال أو من خالله
  

، لتصبح بالتالي أول شركة في مركز قطر 121طر للمال رقم رخصة مركز ق ".م.م.كاين ذ"ومنحت شركة 
  .مينأللمال ُتمنح التخويل بمزاولة أنشطة إدارة الت

 
ً ويأتي التخويل في األسبوع نفسه الذي أصدرت فيه ھيئة التنظيم  ً  طرحا حول سلسلة من المقترحات  استشاريا

  .لتأمين التابعة الخاصة في المنطقةتطوير مركز قطر للمال ليصبح مركزاً لشركات ا التي تھدف إلى
  

ورّحب السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لھيئة تنظيم مركز قطر للمال، بقرار الشركة 
  :إلى مركز قطر للمال وقال ضمامالمخّولة باالن

  
ً في أسواقنحن ن" بشكل كبير في نمو وتنوع  ن يساھم، األمر الذي من شأنه أالتأمين شھد باستمرار نمواً قويا
إرساء بنى تنظيمية جديدة لمساعدة  تستجيب إلى ھذا النمو عن طريقفھي ھيئة التنظيم  أما. يقطرالقتصاد اال

 ً تجلب المعرفة المتخصصة " م.م.كاين ذ"نحن سعداء برؤية شركات مثل شركة . قطاع التأمين على النمو قدما
رفة قيمة بيئة مركز قطر للمال وأھمية التنظيم العالي الجودة لنجاح والمنتجات إلى قطر، مما يساعدھا على مع

  ." مساعيھا
  

إدارة التأمين التابع الخاص، : ممارسات أساسية على ثالث" م.م.كاين ذ"الخاصة بـ تشتمل األنشطة المقترحة
 . تقديم االستشارة حول إدارة المخاطر، وخدمات الرعاية الصحية االستشارية

 
  :" م.م.كاين ذ"الرئيس التنفيذي لـ ك،شون برو قال
  
لقد أبدت قطر . نحن مسرورون لكوننا أول شركة تأمين تابعة خاصة تحصل على ترخيص مركز قطر للمال"

ً تنظيمياً  ً رائداً لشركات التأمين التابعة الخاصة، وقد أسست نظاما ً في أن تصبح مركزاً عالميا ً ملحوظا التزاما
باتت شركات التأمين التابعة الخاصة تشكل عنصراً . نمو قطاع التأمين التابع الخاص ىيؤدي إلو اً، ومرناً،قوي

 ."أساسياً من أعمال مركز قطر للمال، ويسر شركة كاين أن تؤدي دوراً رائداً في تسھيل ذلك
 



 

                                                        

  
 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب
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  لمحة عن ھيئة تنظيم مركز قطر للمال
لقانون مركز قطر ) 8(إن ھيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم 

وتملك الھيئة .  تقوم الھيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطالقاً منه. للمال
وتقوم . فراد واإلشراف عليھا وتأديبھا عند الضرورةسلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات واأل

بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتھا عن قرب وفقاً لنماذج القوانين ھيئة تنظيم مركز قطر للمال 
  :للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى

 www.qfcra.com 
 
 

  للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز . إن مركز قطر للمال ھو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقّره الدوحة

لمشاركة في بھدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأھم الشركات المتعددة الجنسيات وبھدف تشجيع ا
ً لمعايير . سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة يعمل مركز قطر للمال وفقا

تّم إنشاء مركز قطر للمال . عالمية ويوّفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فيه
ھيئة مركز قطر    .2005مايو  1ة قطر وقد بدأ أعماله في لدول) 7(بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 

ً عن تطوير مركز وھي تعمل على اجتذاب . قطر للمال وتشغيله وإدارته للمال ھي الجھاز المسؤول قانونا
والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على  المؤسسات الدولية للخدمات المالية

للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني . ويلة األمد وذات فائدة متبادلة مع قطرط إرساء شراكة
 www.qfc.com.qa  :التالي

 
  

  شركات التأمين التابعة الخاصةلمحة عن 
اعية أو تجارية أو مالية، بھدف عة صنوإن شركة التأمين التابعة الخاصة ھي شركة تأمين تقوم بإنشائھا مجم

بذلك يكون التأمين التابع الخاص جزءاً من . التأمين على المخاطر الناشئة عن الشركة األم أو المجموعة األم
  .ةصناعة التأمين الذاتي األشمل وھو واحد من اآلليات المالية المتعددة في قطاع إدارة المخاطر البديل

  
الخاصة عدداً من الفوائد من خالل التعويض عن شواغر التغطية في سوق وتمثل شركات التأمين التابعة 

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

  
ة على يج مقراً لھا والتي تدخل في مشاريع رأسمالية كبرى، بصورة ملحوظلتركز الشركات التي تتخذ الخ

شركات  خداماستراتيجية تمويل المخاطر لديھا وبالتالي أصبحت تبدي اھتماماً أكبر بتحويل المخاطر البديل واست
التأمين التابعة الخاصة كوسيلة للتحكم بصورة أفضل بتكاليف التأمين مع التركيز في الوقت نفسه على 

  .استراتيجية إدارة المخاطر
  


