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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  لتكافليا التأمين والتأمينالسادة الروساء التنفيذيين لشركات التامين وإعادة 
  السادة الحضور

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...

  

يف البداية يسعدين أن أرحب بكم مجيعًا يف هذا احلفل مبناسبة اصدار التعليمات 
ا وتنب التنفيذية لقطاع التأمني ومبادئ احلوكمة ع أمهية لشركات التأمني وبدء العمل 

هذا اللقاء من كونه األول منذ أن باشر مصرف قطر املركزي سلطة االشراف والرقابة 
على قطاع التأمني مبوجب احكام قانون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية 

، وانتهز  ٢٠١٣والذي بدأ العمل به يف مطلع  ٢٠١٢لسنة  ١٣الصادر بالقانون رقم 
إلدارات اهذه الفرصة لكي أتقدم خبالص الشكر والتقدير لألخوة يف جمالس اإلدارات و 

أمني األجنبية فروع شركات التو التنفيذية لشركات التأمني والتأمني التكافلي الوطنية 
م من اجل متك الدولةالعاملة يف    املصرف من القيام بدوره الرقايبني،  على تعاو
يف اصدار هذه التعليمات  ، وعلي اسهامهم ومشاركتهمعلى أكمل وجه واالشرايف

البناءة،  االراءاملقرتحات و بواملبادئ بعد ان مت طرحها كمسودة يف منتصف العام املاضي 
ىل الصيغة وكان هلا ابلغ األثر يف الوصول ا جانبياً واليت كانت حمل االهتمام والتقدير  من 

  هداف املنشودة .املثلى اليت ختدم األ
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   الحضور الكريم
صدور قانون مصرف قطر املركزي وتنظيم  التحديات عقبواجهنا الكثري من لقد 

املؤسسات املالية اجلديد لعل أمهها ما يتعلق باالشراف والرقابة على قطاع التأمني حيث 
ان اسناد تلك املهمة للمصرف قد جاءت يف ظل عدم وجود أرضية ميكن االنطالق 

منها العمل،  تلك األرضية ووضع القواعد اليت ينطلق هيزها ، وعليه فقد تعني علينا جتمن
 ، تعاىلوذلك بتوفيق من اهللا ،املبادئ األساسية هلذا القطاع إجنازوقد استطاع املصرف 
  وبفضل تعاونكم معنا.

ومبادئ حوكمة  لقطاع التأمنياجلهود املبذولة عن اصدار التعليمات التنفيذية مثرت وقد أ
اشركات التأمني وذلك ألول مرة يف الدولة ريل اعتبارًا من أول إب ، وقد بدأ العمل 

ة حكام اخلاصة بشركات التأمني وإعادألقد اشتملت تلك التعليمات على او  ،املاضي
والتكافل وإعادة التكافل، من حيث شروط الرتخيص وإدارة املخاطر واملتطلبات التأمني 
قد مت اإلدارة الرشيدة و و ة، وضوابط مزاولة االعمال التجارية، ومبادئ احلوكمة االحرتازي

األساسية للتأمني الصادرة عن اجلمعية الدولية  للمبادئاعداد هذه التعليمات وفقًا 
هليئات االشراف والرقابة على التأمني كما مت االخذ بأفضل املعايري واملمارسات 

تنظيم ويف هذا اخلصوص نتوجه بالشكر لألخوه يف هيئة ال بالتجارب الرائدة، واالستعانة
ممبركز قطر للمال ل دعم  يفونأمل أن تساهم  معنا يف اصدار تلك التعليمات، تعاو
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يق حتق العاملة يف هذا القطاع مبا يساعد يفحتسني بيئة التأمني ورفع كفاءة الشركات و 
  النمو االقتصادي يف الدولة . 

  السادة احلضور..
هود والتعاون توحيد اجليتطلب األهداف املرجوه ان تنظيم قطاع التأمني من اجل حتقيق 

افل شركات التأمني والتك يفاجلميع سواء يف املصرف املركزي أو  اجلاد من والعمل 
العاملة يف الدولة، كما أن تطوير األنظمة والربامج يعترب أمرا ضروريا من اجل بلوغ 

يف الدولة من  العاملةانيات وخربات شركات التأمني والتكافل امكوجيب توجيه الغايات 
وافكارها  االشركات تزويد املصرف مبرئيا كافةاجل التطوير والتحديث، كما جيب على  

اليت تساهم يف تطوير وتنظيم هذا القطاع احليوي، كما أن إعادة ترتيب هذا القطاع 
اد امالت اليت تساعد يف اعدالتعتتطلب توفري املعلومات واإلحصاءات عن حجم 

اخلطط والسياسات اهلادفة اىل التطوير وتقليل املخاطر، كما أن رفع مستوى الوعي 
التأميين لدى املستهلك يأيت ضمن األولويات اليت يتعني على شركات التأمني القيام 

 ا،

 لزمتإن التعليمات التنفيذية ومبادئ حوكمة شركات التأمني اليت حنن بصددها اليوم 
مواكبة الرشيدة و واإلدارة احلوكمة  العمل وفق أسلوب حديث مبين على على الشركات
  . التحدياتومواجهة التطور 
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تكافلي الذي واحليوي لقطاع التأمني ال اهلاموال يفوتين يف هذا املقام التأكيد على الدور  
ي عبئا شركات التأمني التكافل ع علىضي، األمر الذي على املستوى العاملي ازداد منواً 
  .على املستوى االقتصادي احمللي واإلقليمي والدويلمن اجل مواكبة هذا التطور مضاعفا 

  
  السيدات والسادة

تعليمات كل عام جلميع القرارات وال  ايةتقييم يف  بعمل سوف يقوم املصرف املركزي
املعوقات اليت التحديات و  دف الوقوف علىوالتعاميم اليت تصدر بشأن قطاع التأمني 

ن أجل ماحللول إجياد و القطاع بشكل عام وشركات التأمني بشكل خاص،  هذا تواجه
املة تقريرا سنويا يتضمن تغطية ش ، كما سيعد املصرفتأميين واعد وقوي مستقبل

ل اجتماعني يف النصف األو  ، و سوف يتم كذلك تنظيمألعمال التأمني يف الدولة
 استعراض يتم خالله، للشركات ثاين من كل عام على مستوى الرؤساء التنفيذينيوال

 لولحوالوصول إىل األهداف ما حتقق من رصد  دف، قطاع التأمني ملسريةشامل 
بات والتحديات وتساعد يف وضع السياسات الكفيلة و الصع لكافةعملية ملموسة 

  .٢٠٣٠طر وتساهم يف تنفيذ اسرتاتيجية التنمية وحتقيق رؤية ق بتحقيق األهداف املرجوه
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سوف و الستكمال البنية التشريعية لقطاع التأمني بأكمله، خارطة طريق  وقد قمنا بوضع
اخلاصة ابط لوسطاء التأمني، والشروط والضو  التنفيذية لتعليماتا قريباً املصرف يصدر 

  ـروخرباء املعاينة وتقدير األضرا التأمني،اخلرباء االكتواريني، واستشاري يد بق
  

  السادة الحضور
جهات نظر و  ستقدمعقب هذا احلفل اليت ستجرى  إنين على ثقة تامة بأّن املناقشات

  . تساهم يف وضع السياسات املستقبليةهامة  عملية وأفكار
لنمو لمواصلة النجاح والتوفيق يف حتقيق األهداف املهمة  للجميعأمتىن  اخلتاميف و 

بني  قائمة على التنافس الشريفتأمينية مزدهرة  ناعيةص رؤيةتقدمي االقتصادي، و 
إلدارة اإلشراف والرقابة على التأمني باملصرف املركزي على ما بذلوه شكر وال ،الشركات

ه املكان يفالتأمني يف الدولة قطاع املاضية حىت أصبح  خالل االعواممن جهد ملموس 
  اليت نراها اليوم.

  دوام التوفيق.وأشكركم على حسن االستماع، وأمتىن لكم 
  

  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،  

 


