هيئة التأم ن و سوق أبو ظ العاملي توقعان مذكرة تعاون لتعزيز االشراف ع ى أعمال التأم ن
أبو ظ

ي  23نوفم ﺮ 2015

وقعت هيئة التأم ن و سوق أبو ظ العاملي اليوم )االثن ن  23نوفم ﺮ  (2015مذكرة تفاهم دف إ ى تعزيز التعاون
ب ن الطرف ن ي مجال االشراف ع ى أعمال التأم ن وتبادل املعلومات الرقابية التنظيمية ذات الصلة.
جرى مراسم التوقيع ي مقر هيئة التأم ن ي أبو ظ ووقع ع ى املذكرة من جانب الهيئة سعادة إبراهيم عبيد
الزعابي مدير عام هيئة التأم ن ومن جانب سوق أبو ظ العاملي السيد ريتشارد تينج ،الرئيس التنفيذي لهيئة
تنظيم الخدمات املالية بحضور سعادة أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة السوق وعدد من املسؤول ن من الطرف ن.
وأعرب سعادة إبراهيم عبيد الزعابي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع سوق أبو ظ العاملي لتحقيق رؤية
الهيئة وأهدافها االس ﺮاتيجية ي مجال الرقابة وتطوير أداء سوق التأم ن املحلية وتعزيز تنافسية صناعة التأم ن
اإلماراتية ع ى املستوى العاملي.
وأكد أن من شأن املذكرة املوقعة املساهمة ي تعزيز جهود الهيئة بشأن ارساء سوق التأم ن اإلماراتية ع ى أسس
قانونية وفنية ومالية حديثة والتأكد من استمرارية سالمة أوضاع قطاع التأم ن بما يخدم مصالح االقتصاد الوط
وقال الزعابي " إنه من خالل إطار التعاون الذي ستوفرﻩ املذكرة سيتم تعزيز آليات تبادل املعلومات ال من شأ ا
تعزيز األدوات الرقابية والتنظيمية للقطاع والشركات العاملة وبالتا ي تحقيق األهداف املش ﺮكة بما ينسجم مع
التوجهات االقتصادية والتنموية ي دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر ع ى تطوير القوان ن والتعليمات الناظمة لقطاع التأم ن اإلماراتي والتنسيق
والتعاون املش ﺮك مع الشركاء والجهات املختصة كافة وم ا سوق أبو ظ العاملي لتعزيز النظم واالجراءات الرقابية
دف ضمان تنظيم قطاع التأم ن واإلشراف عليه وفق أفضل االسس القانونية املتبعة ي صناعة التأم ن،
وأشار مدير عام هيئة التأم ن ذا الصدد إ ى اصدار الهيئة التعليمات املالية املنظمة لألنشطة املالية واالستثمارية
والفنية واملحاسبية للشركات العاملة ي قطاع التأم ن التقليدي والتكاف ي لتكون اإلمارات بذلك الدولة األو ى ع ى
مستوى الشرق األوسط ي تب أحدث متطلبات املالءة املالية بما يحاكي النموذج األوروبي ي الوقت الذي يساهم
صدور هذﻩ التعليمات ي رفع التصنيف االئتماني لشركات وتعزز النظرة اإليجابية ملؤسسات التقييم واملؤسسات
املالية واالستثمارية العاملية لدولة اإلمارات.

بدورﻩ قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات املالية ي سوق أبو ظ العاملي ريتشارد تينق "تأتي هذﻩ املذكرة
ي إطار رغبة هيئة التأم ن وسوق أبو ظ العاملي ي تعزيز املصالح املش ﺮكة والتعاون املتبادل ي مجال اإلشراف ع ى
التأم ن بما ي ذلك اإلشراف ع ى أعمال إعادة التأم ن بما يضمن تقديمها وفق أفضل معاي ﺮ الجودة”.
وتنص املذكرة ع ى العديد من املبادئ ال يس ى الطرفان من خاللها لتعزيز وتحس ن التعاون ي مجال اإلشراف
ع ى التأم ن من خالل تقديم إطار عمل للتعاون مثل قنوات االتصال وزيادة التفاهم املش ﺮك ع ﺮ تبادل املعلومات
التنظيمية واملعلومات اإلشراقية ذات الصلة من أجل تعزيز وضمان االمتثال للقوان ن واللوائح واملتطلبات
التنظيمية وذلك ي إطار القوان ن الناظمة لعمل الطرف ن ومهامهما.
وسيتم بموجب املذكرة تبادل املعلومات والبيانات ال من شأ ا تسهيل املهام اإلشراقية والرقابية للطرف ن خاصة
تلك املعلومات ملواجهة أي احتمال لعدم االل ام للقوان ن واللوائح واملتطلبات التنظيمية ي سوق التأم ن الذي
تشرف عليه الهيئة األخرى.
كما تنص املذكرة ع ى تشجيع التعاون واملساعدة ي تبادل املعلومات ال تساعد كل طرف ع ى تحقيق أهدافه
باإلضافة إ ى تبادل الخ ﺮات ي مجال اإلشراف ع ى التأم ن وتقنيات الرقابة والتفتيش واملشاركة ي املؤتمرات
والندوات برامج التدريب املتخصصة ال ينظمها أحد الطرف ن باإلضافة إ ى تبادل املعلومات وتقديم املساعدات
األخرى ي مجال اإلشراف ع ى املؤسسات وتزويد خدمات التأم ن ع ﺮ الحدود بما ف ا تشكيل مجموعات نقاشية
وفرق عمل وتطوير آلية لإلشراف والرقابة وتنظيم وحضور مهام التفتيش املش ﺮك وفقا للقانون.
انتﻬ

