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CBUAE Classification: Public 

في مجال الرقابة على  تفاهميوقعان مذكرة  البنك المركزي السعوديمصرف اإلمارات المركزي و

 التأمين
 

 

بهدف  ؛المركزي السعوديالبنك مع  تفاهممذكرة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وقّع (: 2022سبتمبر  19أبوظبي )

معالي  بلدين. وتمت مراسم التوقيع بحضوروضع إطار عام ألنشطة التعاون في مجال اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في كال ال

كزي محافظ البنك المر، الدكتور فهد بن عبدهللا المبارك معاليو محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،خالد محمد بالعمى

  .السعودي

ً من االتفاقية الموقعة بين ع مذكرة التفاهم يويأتي توق في مجال العربية المتحدة دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية انطالقا

في مجال اإلشراف  والمصالح المشتركةفي تعزيز التعاون  الجهات الرقابية المختصةفي إطار رغبة الخدمات واألسواق المالية، و

   .هتطويروالتأمين قطاع والرقابة على 

تبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بقواعد المالءة المالية، وكيفية احتساب المخصصات سيقوم الطرفان ب وبموجب المذكرة،

واالنفاذ على الشركات العاملة في قطاع التأمين، بما الفنية، وقواعد السياسة االستثمارية، واإلجراءات المتعلقة باإلشراف والمتابعة 

فيها الشركات العابرة للحدود، باإلضافة إلى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجاالت الترخيص، والتنسيق في تطبيق 

المعلومات المرتبطة باألنشطة كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل  المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية.

 المشبوهة واالحتيال في قطاع التأمين وغسل األموال وتمويل اإلرهاب.

  

على تطبيق المعايير الدولية في أسواقهما، وال سيما معيار التقرير البنك المركزي السعودي ومصرف اإلمارات المركزي سيتعاون و

 لصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية. المالي الدولي، إضافة إلى المعايير والتوصيات ا

نتطلع للعمل يًدا "قائالً:  فهد بن عبد هللا المبارك، محافظ البنك المركزي السعوديالدكتور معالي صرح وتعليقاً على توقيع المذكرة، 

االقتصادية المتكاملة بين المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة بيد مع مصرف اإلمارات المركزي؛ لتعزيز المنظومة 

 ."في مجال التأمين، وتمتين البناء االقتصادي دعماً لنمو قطاع التأمين وازدهاره في البلدين الشقيقين

نسعى في مصرف اإلمارات المركزي، لتقوية : "صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف اإلمارات المركزي قائالً من جانبه، 

 التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية، في المجاالت المالية، بما فيها قطاع التأمين، األمر الذي من شأنه

التجاري، وتعميق أواصر عالقات وزيادة نمو االستثمارات والتعاون  في االرتقاء بأداء منظومة االشراف على القطاع المالي،أن يسهم 

 الشراكة االقتصادية بين البلدين".

 

 

-انتهى-  


